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ROZDZIAŁ I. CHARAKTERYSTYKA LGD 

1.1. Nazwa LGD  
Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu”, zgodnie ze Statutem można używać skrótu 
SLGD „Tygiel Doliny Bugu”. Natomiast w LSR wymiennie używa się następujących skrótów: LGD, SLGD TDB, SLGD 
lub STDB.  

1.2. Zwięzły opis obszaru 
Obszar Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu” obejmuje 25 gmin, leżących w czterech 
powiatach, należących do dwóch województw: podlaskiego i mazowieckiego. Łączna powierzchnia LGD to ponad 
3.500 km2. Przeważającą liczbę, bo aż 21 stanowią gminy wiejskie, trzy gminy są gminami miejsko-wiejskimi 
(Łosice, Kosów Lacki, Drohiczyn). W roku 2014 wolę przystąpienia do SLGD „Tygiel Doliny Bugu” na perspektywę 
finansową 2014-2020 zgłosiło miasto Siemiatycze (przystąpiło do LGD w 2015 r.)   
Gminy należące do LGD z terenu województwa podlaskiego to:  

 powiat siemiatycki: Drohiczyn, Dziadkowice, Grodzisk, Mielnik, Milejczyce, Nurzec-Stacja, Perlejewo, 
Siemiatycze (gmina wiejska), Siemiatycze (miasto). 
Gminy należące do LGD z terenu województwa mazowieckiego to: 

 powiat łosicki: Huszlew, Łosice, Olszanka, Platerów, Sarnaki, Stara Kornica; 

 powiat siedlecki: Korczew, Przesmyki, Paprotnia;  

 powiat sokołowski: Jabłonna Lacka, Repki, Sabnie, Sterdyń, Ceranów, Kosów Lacki, Sokołów Podlaski 
(gmina wiejska). 
Całkowita liczba ludności wg faktycznego miejsca zamieszkania, na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju 
na dzień 31.12.2013 r. wynosiła 121.385 mieszkańców. 
ODDZIAŁYWANIE EFSI: Na obszarze LGD wdrażana będzie strategia wielofunduszowa: na obszarze województwa 
mazowieckiego środki z funduszu PROW, natomiast w województwie podlaskim fundusze: EFS, EFRR, PROW. 
 
Tabela 1. Gminy SLGD TDB w 2013 r.  

GMINA TYP GMINY 
WOJEWÓDZT

WO 
POWIAT 

POWIER
ZCHNIA 
W KM

2
 

W TYM 
MIAST

O 

LICZBA 
MIESZKA

ŃCÓW 
EFSI 

Huszlew wiejska mazowieckie łosicki 118 - 2939 PROW 

Łosice miejsko- wiejska mazowieckie łosicki 121 24 10954 PROW 

Olszanka wiejska mazowieckie łosicki 88 - 3092 PROW 

Platerów wiejska mazowieckie łosicki 129 - 5056 PROW 

Sarnaki wiejska mazowieckie łosicki 197 - 5035 PROW 

Stara Kornica wiejska mazowieckie łosicki 119 - 5025 PROW 

Korczew wiejska mazowieckie siedlecki 105 - 2829 PROW 

Paprotnia wiejska mazowieckie siedlecki 81 - 2684 PROW 

Przesmyki wiejska mazowieckie siedlecki 117 - 3472 PROW 

Ceranów wiejska mazowieckie sokołowski 111 - 2331 PROW 

Jabłonna 
Lacka 

wiejska mazowieckie sokołowski 149 - 4766 PROW 

Kosów Lacki miejsko- wiejska mazowieckie sokołowski 200 11 6423 PROW 

Repki wiejska mazowieckie sokołowski 168 - 5576 PROW 

Sabnie wiejska mazowieckie sokołowski 108 - 3870 PROW 

Sokołów 
Podlaski 

wiejska mazowieckie sokołowski 137 - 6088 PROW 

Sterdyń wiejska mazowieckie sokołowski 130 - 4307 PROW 

Siemiatycze miasto podlaskie siemiatycki - 36 14766 EFS/EFRR/PROW 
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Drohiczyn miejsko- wiejska podlaskie siemiatycki 208 16 6713 EFS/EFRR/PROW 

Dziadkowice wiejska podlaskie siemiatycki 116 - 2924 EFS/EFRR/PROW 

Grodzisk wiejska podlaskie siemiatycki 203 - 4494 EFS/EFRR/PROW 

Mielnik wiejska podlaskie siemiatycki 196 - 2563 EFS/EFRR/PROW 

Milejczyce wiejska podlaskie siemiatycki 151 - 1963 EFS/EFRR/PROW 

Nurzec-Stacja wiejska podlaskie siemiatycki 215 - 4249 EFS/EFRR/PROW 

Perlejewo wiejska podlaskie siemiatycki 107 - 2994 EFS/EFRR/PROW 

Siemiatycze wiejska podlaskie siemiatycki 227 - 6272 EFS/EFRR/PROW 

RAZEM  3501 87 121385 - 

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji z Banku Danych Lokalnych (www.stat.gov.pl; lipiec 2015). 

1.3. Mapa obszaru objętego LSR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mapa 1. Gminy SLGD „Tygiel Doliny Bugu” 
Źródło: Archiwum LGD 

1.4. Opis procesu tworzenia Partnerstwa    
 

Inicjatorem założenia LGD było Podlaskie Stowarzyszenie Gmin (PSG) zrzeszające samorządy gminne, które 
zaczęły współpracę ze sobą już w 1994r., i za cel powstania LGD przyjęły rozwój obszarów wiejskich poprzez 
wykorzystanie lokalnych zasobów, wsparcie lokalnych inicjatyw i podniesienie świadomości społecznej. Samo 
powstanie LGD było efektem szeregu szkoleń, konsultacji, warsztatów przeprowadzonych w ramach I Schematu 
PP LEADER+ 2004-2006, a zapoczątkowane wnioskiem złożonym przez osiem gmin z województwa podlaskiego 
(Drohiczyn, Dziadkowice, Grodzisk, Milejczyce, Nurzec Stacja, Perlejewo, Siemiatycze (gmina wiejska) i Mielnik), 
współpracujących ze sobą w ramach PSG. W skład LGD weszli przedstawiciele wszystkich tych gmin, 
reprezentanci sektora społecznego i biznesowego. Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny 
Bugu” zostało zarejestrowane 28 lutego 2006r. i od tego momentu wykazać się może doświadczeniem we 
wdrażaniu podejścia Leader, w tym LEADER – Schemat II 2006-2008 oraz PROW 2007-2013. 
Zgodnie z zapisami w statucie, LGD była i jest stowarzyszeniem, strukturą otwartą, a nowi członkowie, którzy 
wykażą chęć angażowania się w sprawy lokalne przyjmowani są przez Walne Zebranie Członków. 
W kwietniu 2006, po konsultacjach z potencjalnymi Partnerami, podjęto strategiczną decyzję o rozszerzeniu 
Partnerstwa o nowe tereny i zdecydowano się włączyć 5 gmin z województwa mazowieckiego. Były to: Jabłonna 
Lacka, Korczew, Repki, Sarnaki i Sterdyń. Dobra współpraca samorządów i widoczne efekty realizacji projektów w 
ramach II Schematu LEADER+ zachęciła kolejne gminy do nawiązania ścisłej współpracy z LGD. Siedem gmin: 
Huszlew, Stara Kornica, Łosice, Mielnik, Olszanka, Platerów oraz Sabnie, zadeklarowało chęć włączenia się do 
wspólnego wysiłku w rozwoju terenów nadbużańskich w styczniu 2009r. W 2012r. dołączyła gmina Ceranów, a w 
2013r. kolejne 4 gminy z województwa mazowieckiego: Przesmyki, Paprotnia, Kosów Lacki i Sokołów Podlaski 
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(gmina wiejska). W 2015r. do stowarzyszenia dołączyło miasto Siemiatycze, które wcześniej nie mogło być 
członkiem ze względu na to, iż PROW 2007-2013 ograniczał wsparcie miejscowości pow. 5 tys. mieszkańców z 
korzystania ze środków Programu.  
Obecnie SLGD „Tygiel Doliny Bugu” składa się z 25 samorządów, tworząc spójne terytorialnie i silne 
organizacyjnie stowarzyszenie. Jest to logiczna decyzja wynikająca z wieloletniej współpracy samorządów 
gminnych województwa mazowieckiego i podlaskiego w ramach Podlaskiego Stowarzyszenia Gmin, jak również 
wspólnoty historycznej, kulturowej, gospodarczej sąsiedzkich przecież regionów. Jednocześnie świadczy to 
znakomicie o otwartości SLGD  „Tygiel Doliny Bugu” na nowych członków i innowacyjnej, kompleksowej formie 
podejścia Partnerstwa do problemu rozwoju regionu. Jest to również dowód na dobre działanie LGD dostrzeżone 
jak widać przez sąsiadów. Należy podkreślić, że jest to jedyna w województwie podlaskim i jedna z niewielu 
Lokalnych Grup Działania, która łączy gminy z różnych województw. Dodatkowo przemawiały za tym względy 
strategiczne - silnie organizacyjnie oraz finansowo stowarzyszenie dysponuje olbrzymim potencjałem i może 
zdziałać o wiele więcej niż mniejsze partnerstwa.  
Będzie to miało odzwierciedlenie w okresie programowania 2014-2020, w którym to LGD, w niektórych 
zakresach nadal będzie kontynuować swoją politykę. Rozwój regionalny trudno sobie wyobrazić bez 
zaangażowania szerokich grup mieszkańców i podmiotów. Jednym z najważniejszych problemów, który ciągle 
istnieje w regionie jest postępujące, niekorzystne zjawisko demograficzne, związane z wyjazdem 
najaktywniejszej części społeczeństwa. Dlatego LGD będzie dalej kładło największy nacisk oraz przeznaczało 
środki finansowe na powstanie nowych miejsc pracy, dzięki którym zmniejszy się emigracja młodych i zdolnych 
mieszkańców. Planuje się również kontynuację działań związanych z rozwojem turystyki, preferując działania w 
atrakcyjnych miejscach turystycznie tj. wzdłuż rzeki Bug. Przedsięwzięcia w tradycyjnych sektorach dla tego 
obszaru, w tym z zakresu turystyki muszą być zintegrowane i kompleksowe, a w ich wyniku muszą powstać 
miejsca pracy. Ważnym tematem, który również był poruszany we wcześniejszej perspektywie była promocja 
produktów lokalnych. Także i w nowym okresie programowania położony zostanie nacisk na promocję obszaru w 
tym promocję produktów i usług lokalnych. Co zaś do działań realizowanych we wcześniejszych strategiach z 
zakresu pobudzania mieszkańców w kierunku zaangażowania się w życie lokalne, potrzebują one kontynuacji. 
Dlatego też w nowej perspektywie będą kontynuowane działania w tym zakresie, szczególnie poprzez 
„pobudzanie” obywateli w organizacjach pozarządowych do działania. W ramach ostatniej strategii realizowane 
były również projekty mające na celu poprawę ogólnodostępnej infrastruktury i dziedzictwa lokalnego. W 
niedostatecznym stopniu zaspokoiły jednak potrzeby regionu, w związku z tym kontynuowane będą działania w 
zakresie wsparcia infrastruktury i lokalnego dziedzictwa. Nowym obszarem wsparcia, który umożliwia RLKS i jego 
cele jest zadbanie o jak najwyższy poziom włączenia społecznego osób zagrożonych i wykluczonych społecznie. 
Podejmowane będą bezpośrednie i pośrednie działania na ich rzecz, powodujące jak najszerszą aktywizację 
społeczną i zawodową. Szereg działań będzie dotyczył dzieci i młodzieży i będzie to kontynuacja działań, w 
których LGD była liderem w ostatnim okresie. We wcześniejszej strategii  wspierano operacje na rzecz ochrony 
środowiska i niwelowania zmian klimatu, natomiast podczas spotkań konsultacyjnych LSR wynikła wielka 
potrzeba mieszkańców, jak i samorządów, żeby podejmować więcej działań na rzecz spójności zarówno 
przestrzennej i społecznej. Dlatego też w drodze konsultacji z przedstawicielami samorządów lokalnych ustalono, 
iż komplementarnie do działań na rzecz wzmocnienia i włączenia do społeczności grup defaworyzowanych, w 
szczególności dzieci i młodzieży, podjęte zostaną przedsięwzięcia związane z zrównoważonym rozwojem 
opartym o upowszechnienie OZE w gospodarstwach domowych. W szczególności priorytetowo dotyczyć one 
będą osób lub rodzin o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, które 
zadeklarują chęć włączenia swojego gospodarstwa do programu.  Dzięki takiej interwencji zmniejszą się koszty 
eksploatacyjne w gospodarstwach domowych, poprawi się status i standard życia osób zagrożonych ubóstwem i 
wykluczeniem. Realizacja komplementarnych przedsięwzięć i celów LSR na lata 2024-2020 w długiej 
perspektywie przyczyni się do redukcji ubóstwa mieszkańców SLGD. Podejmowanie takich działań jest w 
przekonaniu społeczności najbardziej zasadne, również ze względu na potrzebę równomiernego rozwoju przy 
jednoczesnym zachowaniu walorów położenia LGD na obszarze atrakcyjnym turystycznie, co wiąże się z 
dbałością o środowisko. Dotychczasowe strategiczne działania SLGD „Tygiel Doliny Bugu”, wynikające z 
uwarunkowań i specyfiki obszaru oraz potrzeb mieszkańców jak stymulowanie zrównoważonego rozwoju obszarów 
wiejskich i miejsko - wiejskich, poprawa ich konkurencyjności,  jako miejsca zamieszkania i prowadzenia działalności 
gospodarczej a także aktywizacja oraz współpraca lokalnych środowisk mają istotne znaczenie dla procesu wdrażania 
planowanej LSR.  
 

1.4.1. Doświadczenie LGD 



 

 

6 

 

Wdrażaniu LSR sprzyjać będzie również doświadczenie nabyte w poprzednich edycjach podejścia Leader: 
1. Schemat II LEADER + w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja 
sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” – 683.899,39zł.  
2. Leader, realizowany jako Oś 4 w ramach PROW 2007-2013.  
W ramach Osi 4 Leader realizowane były trzy działania: 
a) Działanie 413: „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” (Wdrażanie LSR) – kwota 14.776.010,17zł 
b) Działanie 421: „Wdrażanie projektów współpracy” (Projekty współpracy), w tym:  
LGD zrealizowała 2 projekty międzynarodowe z partnerem litewskim NEUMAS; w jednym z nich SLGD „Tygiel 
Doliny Bugu” było grupą koordynującą ("Piękniejsza wieś regionu LGD NEMUNAS i SLGD "Tygiel Doliny Bugu"). 
- Międzynarodowy projekt współpracy pt. "Młodzież - szansą na zachowanie tradycji naszych regionów" Kwota: 
116.773,88zł 
-Międzynarodowy projekt współpracy "Piękniejsza wieś regionu LGD NEMUNAS i SLGD "Tygiel Doliny Bugu" 
Kwota: 118.419,08zł 
c)  Działanie 431: „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" 
(Funkcjonowanie LGD).  – 2.743.506,24zł 
Stopień wykorzystania budżetu zgodnie z ostatnim aneksem do umowy ramowej LGD.  
Budżet LGD, jeżeli chodzi o wnioski wybrane do dofinansowania przez LGD i dla których została wypłacona 
pomoc finansowa, zgodnie z ostatnim aneksem do umowy ramowej wykorzystany został w 97,33%. Natomiast 
środki razem dla Osi 4 zostały wykorzystane w 95,85%.  
LGD posiada również doświadczenie w realizacji projektów finansowanych z innych źródeł niż oś 4 PROW 
2007-2013 na kwotę 1.933.758,20zł. Należą do nich: 
a) Letnie  wypoczynki  w formie półkolonii, letnie i zimowe wypoczynki w formie kolonii z programem promocji 
zdrowia i profilaktyki zdrowotnej dla dzieci rolników objętych rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego z 
dofinansowaniem Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników – budżet 1.775.182,20 zł.   
b) Projekt pt. „Młody Obywatel – Program Przedsiębiorczości i Partycypacji w życiu publicznym młodzieży z 
obszaru działania SLGD ,,Tygiel Doliny Bugu”, współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w 
ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Projekt realizowany od 08.2015 do 06.2016. budżet- 
158 576,00zł. 

1.5. Opis struktury SLGD „Tygiel Doliny Bugu” 
 

LGD działa w formie Stowarzyszenia, którego forma prawna oraz struktura partnerstwa i proces powoływania 
organów zostały uregulowane w Statucie. Obligatoryjnymi elementami w strukturze stowarzyszenia są: Walne 
Zebranie Członków, Zarząd (organ zarządczy), Komisja Rewizyjna (organ kontroli), Rada (organ decyzyjny).  
Spośród wszystkich członków zwyczajnych wyłoniono 3 członków Zarządu oraz 8 członków Rady i 3 członków 
Komisji Rewizyjnej, reprezentujących różne dziedziny życia społecznego, samorządowego i gospodarczego z 
obszaru działania SLGD. 
Skład LGD jest reprezentatywny dla lokalnej społeczności i uwzględnia przedstawicieli młodzieży – grupy 
szczególnie istotnej z punktu widzenia realizacji LSR (członkami LGD jest 14 osób do 35 roku życia). W LSR 
realizowane będą działania na rzecz grup defaworyzowanych, do których zaliczyć można młodzież, osoby 
powyżej 50 r. życia, osoby bezrobotne, osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym. W ramach LSR 
LGD najwięcej działań kieruje zwłaszcza na rzecz osób młodych, gdzie region charakteryzuje się tym, że jest duży 
odpływ młodych z terenu gmin partnerstwa. W ramach działań dla młodzieży realizowany będzie projekt 
współpracy opierający się na aktywizacji młodzieży; planowane jest również wsparcie potencjału dzieci i 
młodzieży oraz ich otoczenia na rzecz aktywności społecznej i wykształcenia; zaplanowano również działania 
mające na celu wsparcie grup defaworyzowanych, w tym osób młodych, na lokalnym rynku pracy oraz rozwój 
przedsiębiorczości osób młodych.  
Tabela 2. Struktura SLGD TDB na stan 30.10.2015r, zgodnie z zadeklarowanym sektorem.  

SEKTORY W SLGD TDB: Liczba przedstawicieli Udział procentowy 

Społeczny: 59 50 

                     w tym: mieszkańcy 31 
 

                     w tym: NGOs 28 

Gospodarczy: 29 24,58 

Publiczny: 30 25,42 



 

 

7 

 

CZŁONKOWIE LGD do 35r. życia  14  

Razem 118 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne 

1.6. Opis składu organu decyzyjnego  
 
Organem decyzyjnym w SLGD TDB jest  RADA, działająca zgodnie ze statutem LGD oraz regulaminem Rady. 
Organ decyzyjny składa się z  8 członków wśród których znajdują się:   
 
Tabela 3. Skład organu decyzyjnego SLGD TDB 

SKŁAD ORGANU DECYZYJNEGO SLGD TDB Liczba przedstawicieli Udział procentowy 

Łącznie 8 100% 

w tym Kobiety  7  

w tym osoby poniżej 35 roku życia 1  

Źródło: Opracowanie własne 
Dane szczegółowe wszystkich członków organu decyzyjnego zawarte są w Załączniku nr 4 do wniosku o wybór 
LGD. 

1.7. Zwięzła charakterystyka rozwiązań stosowanych w procesie decyzyjnym 
 

Rada, jako organ decyzyjny, odpowiedzialna będzie za wybór operacji i gwarantować, że wybrane operacje są 
zgodne ze strategią. W Radzie ani władze publiczne, ani żadna pojedyncza grupa interesu nie będą miały więcej 
niż 49 % praw głosu w podejmowaniu decyzji. Rada składa się z nie mniej niż 8 osób wybranych w jawnym 
głosowaniu na Walnym Zebraniu Członków z pośród członków zwyczajnych. Kandydat nie może być 
równocześnie członkiem Zarządu, bądź Komisji Rewizyjnej. 
Regulamin (§5, ust. 4) reguluje również działania dyscyplinujące wobec członków, którzy systematycznie nie 
biorą udziału w posiedzeniach Rady: W przypadku dużej absencji (nie uczestniczenie w trzech kolejnych 
posiedzeniach Rady) członka Rady, Przewodniczący Rady może wystąpić z wnioskiem do Walnego Zebrania 
Członków o wykluczenie takiego członka z prac w Radzie i wnioskować o wybór nowego członka z danej gminy 
do Rady, który spełni taki sam rodzaj przynależności do sektora. 
 
W celu zapewnienia sprawnego i przejrzystego wyboru operacji, oraz zapewnienia wysokiego poziomu wiedzy i 
podnoszenia kompetencji członków Rady, przygotowany został Plan szkoleń dla członków organu decyzyjnego 
jak i pracowników biura. Planuje się również wprowadzenie testu wiedzy dla członków Rady w zakresie zapisów 
LSR.  
Regulamin Rady reguluje również ustanowienie komisji, której zadaniem jest czuwanie nad prawidłowym 
przebiegiem procesu oceny i wyboru, poprawności dokumentacji, zgodności formalnej: § 17 ust 1. stwierdza, iż: 
„Po stwierdzeniu quorum Przewodniczący Rady przeprowadza wybór dwóch lub więcej sekretarzy posiedzenia, 
stanowiących *Komisję Skrutacyjną,* której powierza się sprawdzanie i weryfikację kart oceny operacji 
wypełnianych przez członków pod względem poprawności ich wypełnienia, obliczanie wyników głosowań, 
kontrolę quorum, oraz wykonywanie innych czynności o podobnym charakterze.” Natomiast § 18 ust 1. Mówi, iż: 
„Przewodniczący Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem i przestrzeganiem porządku posiedzenia, otwiera i 
zamyka dyskusję oraz udziela głosu w dyskusji”. 

1.8. Dokumenty regulujące funkcjonowanie LGD 
Podstawę działania Biura SLGD „Tygiel Doliny Bugu” stanowią statut Stowarzyszenia, uchwały Walnego Zebrania 
Członków Stowarzyszenia, uchwały Zarządu Stowarzyszenia oraz postanowienia Regulaminu Biura. 
 
Funkcjonowanie LGD regulują następujące dokumenty:  

Dokument Regulowane kwestie Zmiana / 
aktualizacja 

STATUT  Cele i zasady działania Stowarzyszenia; definiuje członków 
Stowarzyszenia oraz ich prawa i obowiązki, reguluje prawa i 

Zmiana uchwałą 
Walnego Zebrania 
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obowiązki oraz zasady funkcjonowania władz Stowarzyszenia, w tym 
Walnego Zebrania Członków, Rady, Zarządu, Komisji Rewizyjnej; 
określa majątek i finanse Stowarzyszenia 

Członków 
Stowarzyszenia 

REGULAMIN 
RADY 

Określa organizację wewnętrzną i tryb pracy Rady Stowarzyszenia, w 
tym: definiuje członków Rady, obowiązki przewodniczącego Rady, 
tryb przygotowywania i zwoływania posiedzeń Rady oraz formę 
posiedzeń Rady, zasady głosowania i oceny operacji; określa 
procedurę odwołań oraz wyłączenia członka Rady od udziału w 
dokonaniu oceny i wyboru operacji; formę dokumentacji z posiedzeń 
Rady. 

Zmiany 
Regulaminów 
mogą być 
dokonane w trybie 
§ 18 pkt. 8 Statutu 
Stowarzyszenia 
„Lokalna Grupa 
Działania – Tygiel 
Doliny Bugu”: Do 
kompetencji 
Walnego Zebrania 
Członków należą 
wszystkie sprawy 
niezastrzeżone 
Statutem do 
kompetencji 
innych władz 
Stowarzyszenia, a 
w szczególności: 
uchwalanie 
regulaminu 
działania i obrad 
Walnego Zebrania 
Członków, Zarządu, 
Komisji Rewizyjnej 
i Rady 

REGULAMIN 
BIURA  

Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia 
„Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu”, strukturę 
organizacyjną, ramowy zakres działania i kompetencje Dyrektora 
Biura, pracowników obsługi oraz inne postanowienia związane z 
funkcjonowaniem Biura Stowarzyszenia.  
Regulamin Biura uchwala Zarząd.  

REGULAMIN 
WALNEGO 

Reguluje zakres zadań, tryb podejmowania uchwał, głosowania, 
wnoszenia wniosków przez Walne Zebranie Członków, które jest 
najwyższą władzą Stowarzyszenia a 

REGULAMIN 
ZARZĄDU 

Określa zasady funkcjonowania i zakres działania Zarządu, jako 
najwyższej władzy Stowarzyszenia w okresach pomiędzy Walnymi 
Zebraniami Członków Stowarzyszenia. 

REGULAMIN 
KOMISJI 
REWIZYJNEJ 

Określa zasady funkcjonowania i zakres działania Komisji Rewizyjnej 
jest naczelnego organu kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia. 

 

1.8.1. Wiedza i wymagania wobec osób zaangażowanych w opracowywanie i realizację LSR  

Wykwalifikowana i doświadczona kadra pozwoli w nowej perspektywie na jeszcze efektywniejsze wdrażanie 
środków, a zbudowany dotychczas potencjał pozwoli bez przeszkód zmierzyć się z nowymi obszarami, w których 
planuje działać LGD. Prezes LGD, A. Wojtkowska od 2009 r., jak i pracownicy biura w tym M. Uszyńska od 2009r., 
posiadają odpowiednie kompetencje i praktykę, aby nadal skutecznie zarządzać i wdrażać LSR.  Wiedza nabyta 
poprzez lata pracy, jak i dzięki prowadzonemu doradztwu czy też spotkaniom konsultacyjnym z jednej strony 
gwarantuje znajomość procedur i przepisów a z drugiej znajomość mieszkańców obszaru LGD oraz ich potrzeb, 
co pozwoli na efektywne wdrażanie kolejnych środków. 
 
W celu zapewnienia sprawnego wdrażania LSR oraz obsługi biurowej i merytorycznej organów Stowarzyszenia  
od 2006 roku funkcjonuje Biuro Stowarzyszenia SLGD „Tygiel Doliny Bugu”. Szczegółowo pracę Biura reguluje 
Regulamin pracy biura (Załącznik nr 15 do wniosku o wybór LSR). Wobec osób zatrudnionych w biurze stawia 
się wysokie wymagania w zakresie doświadczenia i wykształcenia. Obecnie 100% pracowników zatrudnionych w 
Biurze tj. Prezes i Kierownik ds. projektów posiadają doświadczenie i niezbędną wiedzę do wdrażania i 
aktualizacji dokumentów o strategicznym zasięgu regionalnym/lokalnym, wynikające z zakończonego wdrażania 
LSR (2007-2013) oraz nadzorowania i uczestniczenia w przygotowywaniu LSR na 2014-2020(23).  
 
WYMAGANIA WOBEC PRACOWNIKÓW SLGD: 
Postawione wymagania na stanowiskach pracy są adekwatne do przewidzianych obowiązków i wynikają z 
praktyki wdrażania LSR w 2007-2013 oraz wymogów związanych z nowym okresem programowania. Zostały 
szczegółowo opisane w  Regulaminie Pracy Biura SLGD (załącznik nr 15 do Wniosku o Wybór LSR). 
Struktura przewiduje zależność pionową wobec Prezesa Zarządu p. Agnieszki Wojtkowskiej, która osobiście 
kieruje zespołem zatrudnionym w LGD. Prezes jest zatrudniona na umowę o pracę, pełni funkcję Dyrektora 
Biura. Bezpośrednio podlega jej docelowo 6 pracowników. Są nimi: Kierownik ds. projektów; Specjalista ds. 
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monitoringu i komunikacji; Specjalista ds. animacji lokalnej i współpracy; Specjalista ds. administracyjnych i 
doradztwa, Asystent Zarządu, Specjalista ds. księgowości i płac. Zasadniczą część obowiązków personelu 
zatrudnionego w Biurze stanowią obowiązki związane z prowadzeniem szkoleń oraz doradztwo na rzecz 
beneficjentów LSR 2014-2020 (23). Szczegółowe zadania określa załącznik nr 13 do Wniosku o Wybór LSR: Opis 
stanowisk. W celu podnoszenia standardów wiedzy i kompetencji SLGD posiada plan szkoleń dla członków 
organu decyzyjnego i pracowników biura (stanowiący załącznik nr 14 do wniosku o Wybór LSR oraz załącznik 
do procedury naboru pracowników oraz warunków funkcjonowania Biura LGD stanowiący załącznik do 
Regulaminu Biura, który jest również załącznikiem nr 15 do wniosku o wybór). 

1.8.2. Ocena animacji/współpracy/doradztwa 

LGD w Regulaminie Biura  Załącznik nr 15 do wniosku o wybór LGD zawarła: 
- opisy określające szczegółowo podział zadań pracowników biura wraz z wymaganiami adekwatnymi do 
przewidzianych obowiązków, 
- wyznaczyła zadania w zakresie animacji lokalnej i współpracy wraz z metodami ich pomiaru, 
- określiła plan szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura, 
- określiła sposób pomiaru jakości udzielanego doradztwa oraz szczegółowo opisała metodę oceny efektywności 
świadczonego doradztwa przez pracowników LGD. 
Zgodnie z zakresami obowiązków osoby wyznaczonej do realizacji zadań animacyjnych oraz współpracy  tj. 
Specjalisty ds. animacji lokalnej i współpracy określono zakres obowiązków obejmujący m.in. organizację wizyt 
studyjnych, szkoleń dla członków LGD oraz beneficjentów, organizacji targów promocyjnych, organizowania 
animacji lokalnej w postaci min. imprez, eventów promocyjnych, spotkań, pikników, obsługa grup 
odwiedzających region LGD; publikacji, wydawnictw; stron informacyjnych, ogłoszeń.   
 

RODZIAŁ II. PARTYCYPACYJNY CHARAKTER LSR  
 
Lokalna Strategia Rozwoju SLGD „Tygiel Doliny Bugu” to dokument, który powstał przy ogromnym 
zaangażowaniu społeczności lokalnej, jak również dzięki wsparciu i moderowaniu aktywności przez zespół 
pracowników i członków Lokalnej Grupy Działania, w tym organizacji społecznych z obszaru LSR, lokalnych 
przedsiębiorców oraz przedstawicieli samorządów 24 gmin wchodzących w skład Partnerstwa i miasta 
Siemiatycze.  

2.1. Opis procesu opracowania LSR z udziałem społeczności SLGD „Tygiel Doliny Bugu” w 5 
etapach konsultacji 
Mając na uwadze długi i wymagający zaangażowania proces przygotowywania LSR na lata 2014-2020(23) już w 
2013 roku zainicjowano pierwsze spotkania ze społecznością lokalną w zakresie rozpoznania potrzeb i kierunków 
rozwoju. W 2014 roku Władze Stowarzyszenia podjęły decyzję o samodzielnym przygotowywaniu LSR na lata 
2014-2020(23), bez podmiotu zewnętrznego. W związku z tym w ramach LGD powołano wewnętrzne ciało 
doradcze w postaci Grupy Roboczej ds. Strategii (GS), w skład której weszli Przedstawiciele Zarządu LGD, 3 
przedstawicieli członków Stowarzyszenia, reprezentujących trzy sektory oraz pracownicy Biura LGD. Grupa w 
tym składzie wspólnie podjęła decyzję o rozpoczęciu procesu przygotowywania Lokalnej Strategii Rozwoju. 
Grupa wspólnie wypracowała założenia co do etapów prac, które doprowadziły do opracowania LSR w grudniu 
2015 roku. W szczególności przyjęto założenie o jak najszerszym angażowaniu społeczności lokalnej w proces 
opracowywania LSR, na każdym etapie prac. 

Proces opracowywania LSR z udziałem społeczności lokalnej przebiegał na terenie SLGD „Tygiel Doliny Bugu” 
w następujących 5 kluczowych etapach: 
1. Diagnoza i analiza SWOT. 
2. Określanie celów i wskaźników w odniesieniu do opracowywania LSR oraz opracowanie planu działania. 
3. Opracowanie zasad wyboru operacji i ustalania kryteriów wyboru. 
4. Opracowanie zasad monitorowania i ewaluacji. 
5. Przygotowanie planu komunikacji w odniesieniu do realizacji LSR. 
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Do realizacji procesu GS zdecydowała się wykorzystać metody współpracy z mieszkańcami i podmiotami z terenu 
SLGD rekomendowane przez praktyków partycypacji, m.in. w ramach Bazy dobrych praktyk partycypacji1 oraz 
literaturę i opracowania2 na ten temat. 
RÓWNOLEGLE do etapu 1-5: na każdym etapie zbierano, systematyzowano i analizowano wnioski z etapów 
konsultacji. Następnie przygotowano Lokalną Strategię Rozwoju, w oparciu o wnioski z konsultacji, wyniki badań 
i analiz oraz wytyczne PROW, EFS, EFRR i RPO (RLKS) oraz inne dokumenty programowe. Proces 
partycypacyjnego budowania LSR zakończony został w XII.2015r., kiedy to LSR została zaakceptowana przez 
Walne Zebranie Członków.  
PROCEDURA PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW Z KONSULTACJI: 
Każdy z etapów prowadzenia prac połączony był logicznie z poprzednim. Wiedza i wnioski wskazane przez 
uczestników konsultacji z poprzedniego etapu były konsultowane przez społeczność uczestniczącą w kolejnych 
etapach.  Po zakończeniu danego etapu analizowano zebrane wnioski, przygotowywano je do konsultacji dla 
uczestników kolejnych etapów. Wnioski z konsultacji na każdym etapie przyjmowane były przez GS. Natomiast w 
przypadku wniosków z konsultacji, które miały charakter incydentalny, niepowiązany z zakresem LSR lub z 
przyczyn formalnych (braku zbieżności z dokumentacją programową) nie mogły być uwzględnione w LSR, Zarząd 
podejmował decyzję o ich nieuwzględnianiu w Strategii.  
 

ETAP 1 KONSULTACJI: DIAGNOZA I ANALIZA SWOT 
 

1.1. METODA PARTYCYPACYJNA: POWSZECHNE 22 SPOTKANIA KONSULTACYJNO-INFORMACYJNE W 
GMINACH LGD - 2013 wraz z konsultacjami ankietowymi w zakresie problemów i pożądanych 
kierunków rozwojowych zgłaszanymi przez społeczność SLGD 

DANE: Dnia 23.09.2013r. została rozesłana e-mailem do jednostek samorządu terytorialnego ankieta dotycząca 
nowego okresu programowania 2014-2020 niezbędna do przygotowania nowej strategii.  Ankieta była również 
dystrybuowana przez stronę SLGD „Tygiel Doliny Bugu”. Ponadto informowano o możliwości udziału w badaniu, 
poprzez publikację ogłoszenia w tygodniku Kurier Podlaski „Głos Siemiatycz” nr 40/950 z dnia 2 października 
2013r. Łącznie w wyniku szerokiej akcji informacyjno-konsultacyjnej zebrano ponad 320 ankiet, w ramach, 
których respondenci wskazali główne obszary problemowe oraz zgłosili prawie 800 przykładowych projektów do 
realizacji. Następnie zorganizowano 22 spotkania konsultacyjno – informacyjne, które dotyczyły kierunku 
rozwoju społeczności lokalnej w najbliższej przyszłości. Ich celem było zaprezentowanie i skonsultowanie 
rozpoznanych problemów (w ankietach).  spotkania odbyły się w okresie od 10.2013 do 12.2013. 
WYNIKI ANALIZY I UWZGLĘDNIENIE WNIOSKÓW Z KONSULTACJI: Zebrane obszary problemowe zostały 
uwzględnione w zapisach LSR w zakresie rozdziału III – Diagnoza oraz IV SWOT; pogłębione o dane statystyczne 
wskazują szersze spektrum wskazanych przez społeczność problemów. Przykładowe typy projektów (ok. 800) 
zostały pogrupowane w kolejnych etapach przygotowywania LSR i współtworzą listę proponowanych 
przedsięwzięć do konsultacji na etapie kolejnym przygotowywania strategii. 
UCZESTNICY KONSULTACJI/ODBIORCY METODY: społeczność lokalna uczestnicząca w 22 spotkaniach (316 
osób). 

1.2. METODA PARTYCYPACYJNA: WYWIAD BIAŁY POŁĄCZONY Z AKCJĄ INFORMACYJNO-KONSULTACYJNĄ 
(2014-2015) 

DANE Z KONSULTACJI: zebrane w 2013 r. dane do diagnozy (wywiad biały) połączono z przeprowadzeniem 
szerokich działań informacyjno-konsultacyjnych, skierowanych do szerokiego grona potencjalnych 
zainteresowanych współtworzeniem LSR oraz dalszym zbieraniem wszelkich możliwych danych dotyczących 
diagnozy obszaru metodą wywiadu białego. Działania te realizowano od 2014 roku uruchomieniem profilu 
Stowarzyszenia LGD „Tygiel Doliny Bugu” na Facebooku, w ramach których na bieżąco informowano oraz 
zapraszano osoby zainteresowane do zapoznania się z działalnością stowarzyszenia oraz zakresem działań przez 
nie prowadzonym. Ponadto komunikacja ze społecznością lokalną wspierana jest poprzez stronę 
www.tygieldolinybugu.pl oraz telewizję internetową e-TVBug, w której publikowane są najciekawsze wydarzenia 

                                                           
1
 www.dobrepraktyki.decydujmyrazem.pl;  

2
 „Partycypacja społeczna i aktywizacja w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnych” red. B. Lewenstein, J. 

Schindler, R. Szkrzypiec, WUW, CAL Warszawa 2010; „Komunikacja i Partycypacja społeczna. Poradnik” red. J. Hausner, 
MSAP, Kraków 1999 (także: http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/komunikacja.pdf); 

http://www.dobrepraktyki.decydujmyrazem.pl/
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z regionu w postaci filmów. Informowanie społeczności lokalnej odbywało się również poprzez zamieszczanie 
informacji w lokalnej prasie oraz na stronach internetowych gmin. Na stronie internetowej LGD oraz profilu na 
Facebooku zamieszono sondę dotyczącą potencjału regionu oraz grup docelowych do którym mają być 
skierowane działania w ramach LSR (otrzymano informację zwrotną, którą uwzględniono w LSR).  W wyniku tych 
działań społeczność lokalna zgłosiła do Biura szereg informacji dotyczących sytuacji na obszarze LGD w zakresie 
społecznym jak i ekonomicznym. Wprowadzono pierwsze aktualizacje w zakresie danych do diagnozy oraz 
zaktualizowano słabe i mocne strony obszaru LGD. 
WYNIKI ANALIZY I UWZGLĘDNIENIE WNIOSKÓW Z KONSULTACJI: GS przyjęła szereg wniosków zebranych w 
wyniku podjętych działań, w szczególności w zakresie proponowanych aktualizacji zapisów diagnozy oraz 
przeformułowania analizy SWOT, celem dostosowania jej do potrzeb m.in. grup docelowych dla LSR w latach 
2014-2020. Przyjęto wstępne zapisy elementów diagnozy i SWOT do prezentacji na kolejnych etapach prac nad 
LSR (rozdział III, IV LSR). 
UCZESTNICY KONSULTACJI/ODBIORCY METODY: społeczność lokalna, użytkownicy mediów społecznościowych, 
młodzież. 

1.3. METODA PARTYCYPACYJNA: SPOTKANIA KONSULTACYJNE W 28 SZKOŁACH WRAZ Z BADANIEM 
ANKIETOWYM MŁODZIEŻY  

DANE Z KONSULTACJI: W listopadzie 2013r. została przeprowadzone spotkania w 28 szkołach gimnazjalnych z 
obszaru SLGD „Tygiel Doliny Bugu” a wraz z nimi ankieta, w której wzięło udział 2 686 osób (z 7 szkół z 
województwa podlaskiego, w: Drohiczynie, Perlejewie, Grodzisku, Dziadkowicach, Siemiatyczach, Milejczycach, 
Mielniku oraz z 21 szkół gimnazjalnych z województwa mazowieckiego, w: Korczewie, Repkach, Jabłonnie 
Lackiej, Sterdyni, Sabniach, Sarnakach, Platerowie, Huszlewie, Starej Kornicy, Olszance, Łosicach, Przesmykach, 
Sokołowie Podlaskim,  Kosowie Lackim, Paprotni, Ceranowie). Głównym celem spotkań i badania było 
rozpoznanie problemów i potrzeb środowiska młodzieży w gminach należących do Stowarzyszenia „Lokalna 
Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”. 
WYNIKI ANALIZY I UWZGLĘDNIENIE WNIOSKÓW Z KONSULTACJI: Wyniki spotkań oraz badania wskazały 
deficyty tej grupy; ich defaworyzację oraz pożądane działania na rzecz środowiska młodych w LSR 2014-2020, 
oraz otaczającej ją społeczności gmin należących do LGD. Ponadto umożliwiły zdiagnozowanie potrzeb grupy 
defaworyzowanej z terenu LGD, którą jest młodzież oraz osoby młode. Jednocześnie konsultacje pokazały, jakie 
dodatkowe grupy docelowe powinny być uwzględnione (np. organizacje młodzieżowe, grupy nieformalne, 
podwórkowe, rodzina) w LSR, jako otoczenie zidentyfikowanej grupy defaworyzowanej w LSR. 
UCZESTNICY KONSULTACJI/ODBIORCY METODY: młodzież z terenu LGD (2686 ankiet) oraz społeczność lokalna 
– zapoznana z wynikami badania. 
 

1.4. METODA PARTYCYPACYJNA: 7 WARSZTATÓW PARTYCYPACYJNYCH IX.2014r.  
DANE Z KONSULTACJI: Warsztaty prowadzone były w: Drohiczyn 17.09.2014, Siemiatycze 17.09.2014, Przesmyki 
18.09.2014, Sokołów Podlaski 18.09.2014, Sarnaki 19.09.2014, Łosice 19.09.2014, Repki 22.09.2014. 
Przeprowadzone zostały w oparciu o metodę planowania partycypacyjnego. Otwarte warsztaty dla każdego 
członka społeczności lokalnej SLGD ,,Tygiel Doliny Bugu”; dotyczące kierunku rozwoju społeczności lokalnej w 
najbliższej przyszłości, wizji rozwoju oraz rozpoznanie barier i potencjalnych zagrożeń.  
WYNIKI ANALIZY I UWZGLĘDNIENIE WNIOSKÓW Z KONSULTACJI: Wstępna selekcja obszarów problemowych, 
prezentowana na kolejnych etapach konsultacji ze społecznością, uwzględnione w zapisach LSR w zakresie 
rozdziału III – Diagnoza oraz IV SWOT; pogłębione o dane statystyczne wskazują szersze spektrum wskazanych 
przez społeczność problemów.  
Uczestnicy/Odbiorcy konsultacji: otwarty nabór obywateli wypowiadających się w imieniu całej społeczności. 
Obecnych 141 mieszkańców, w tym sektor publiczny (57%), społeczny (27%) przedsiębiorcy (14%). 
Przedstawiciele grup defaworyzowanych (5%). 
 

1.5. METODA PARTYCYPACYJNA: PRZEPROWADZENIE 25 SPOTKAŃ INFORMACYJNYCH DLA 
PRZEDSTAWICIELI LGD W GMINACH PARTNERSTWA W 2015R. (OKRES PRZYGOTOWAWCZY) – W 
TEMACIE: PROBLEMY/ANALIZA SWOT – VIII-IX. 2015; 

DANE Z KONSULTACJI: Otwarte spotkania informacyjne skierowane były do mieszkańców SLGD ,,Tygiel Doliny 
Bugu”.  Dotyczyły analizy mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń kierunku rozwoju społeczności lokalnej w 
najbliższej przyszłości. 
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WYNIKI ANALIZY I UWZGLĘDNIENIE WNIOSKÓW Z KONSULTACJI: Wskazanie obszarów problemowych do 
Diagnozy (rozdział III LSR), potwierdzenie trendów statystycznych; wskazanie słabych i mocnych stron oraz 
zagrożeń i szans rozwoju LGD. Uwzględnione w zapisach LSR w zakresie rozdziału III – Diagnoza oraz IV SWOT. 
Uczestnicy/Odbiorcy konsultacji: Obecnych na spotkaniach łącznie było 421 uczestników, z czego ankietę 
wypełniło 345 osób, w ramach wypełnionej ankiety sektor określiło 336 osoby w tym sektor publiczny 34,20%, 
społeczny 46,09%. Przedstawiciele grup defaworyzowanych 11,59%. 
 

1.6. METODA PARTYCYPACYJNA: KONSULTACJE SPOŁECZNE POPRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ- GRUDZIEŃ 
2015R. 

DANE Z KONSULTACJI: w dniu 14.12.2015r. na stronie internetowej LGD zamieszczono projekt diagnozy oraz 
analizy SWOT z formularzem zgłoszenia uwag w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych za pomocą strony 
internetowej. W tym samym dniu wysłano maila do wszystkich członków LGD z tą samą informacją.  
WYNIKI ANALIZY I UWZGLĘDNIENIE WNIOSKÓW Z KONSULTACJI: każda osoba miała możliwość zgłoszenia 
swoich uwag bądź sugestii do materiału za pośrednictwem formularza zgłoszenia. Konsultacje trwały 7 dni. 
Wszystkie uwagi, które wpłynęły za pośrednictwem formularza, podlegały analizie pod kontem ich przyjęcia bądź 
odrzucenia.  
Uczestnicy/Odbiorcy konsultacji: członkowie LGD, mieszkańcy obszaru.  
 

ETAP 2 KONSULTACJI: OKREŚLANIE CELÓW I USTALANIE ICH HIERARCHII ORAZ WSKAŹNIKÓW I PLANU 
DZIAŁANIA 

2.1.   METODA PARTYCYPACYJNA: 7 warsztatów partycypacyjnych IX.2014 r. w zakresie opracowania celów 
planu działania 

DANE Z KONSULTACJI: Warsztaty przeprowadzone zostały w oparciu o metodę planowania partycypacyjnego. 
Ich celem było opracowanie planu działania w zakresie wstępnej propozycji celów do nowej LSR i wzmocnienie 
poczucia wśród członków społeczności lokalnej wspólnej odpowiedzialności za przyszłość. 
WYNIKI ANALIZY I UWZGLĘDNIENIE WNIOSKÓW Z KONSULTACJI: Zebrane wnioski ze spotkań, w oparciu o 
zweryfikowaną diagnozę przyczyniły się do sprecyzowania proponowanych przez uczestników konsultacji celów. 
Wnioski zostały uwzględnione w zapisach LSR w zakresie rozdziału V – Cele. 
Uczestnicy/Odbiorcy konsultacji: otwarty nabór obywateli wypowiadających się w imieniu całej społeczności. 
Obecnych 141 mieszkańców, w tym sektor publiczny (57%), społeczny (27%) przedsiębiorcy (14%). 
Przedstawiciele grup defaworyzowanych (5%). 
 

2.2.   METODA PARTYCYPACYJNA: Przeprowadzenie 3 spotkań konsultacyjnych w oparciu o metodę 
warsztatów obywatelskich – X.2014  

DANE Z KONSULTACJI: W związku z potrzebą zebrania pogłębionej wiedzy na temat danego problemu i 
uzyskania wglądu w preferencje obywateli, przeprowadzono trzy odrębne spotkania, w dniach 20 i 21 (dwa) 
października 2014, których celem było zebranie opinii i zbadanie potrzeb poszczególnych grup społecznych.  
WYNIKI ANALIZY I UWZGLĘDNIENIE WNIOSKÓW Z KONSULTACJI: Wskazanie obszarów problemowych do 
Diagnozy (rozdział III LSR), potwierdzenie trendów statystycznych; wskazanie słabych i mocnych stron oraz 
zagrożeń i szans rozwoju LGD. Uwzględnione w zapisach LSR w zakresie rozdziału III – Diagnoza oraz IV SWOT.  
Uczestnicy/odbiorcy konsultacji: uczestniczyło 51 osób, wybranych w oparciu o określone kryteria – 
przedstawiciele społeczności lokalnej gmin, przedsiębiorcy oraz pracownicy i przedstawiciele grup pracujących z 
osobami defaworyzowanymi (gminne OPS, NGOs); 
 
2.3.   METODA PARTYCYPACYJNA: Przeprowadzenie otwartych konsultacji w postaci warsztatu 

obywatelskiego – 27.X.2014  
DANE Z KONSULTACJI: Podsumowanie, wspólne usystematyzowanie zebranej wiedzy, przegłosowanie ważności 
zidentyfikowanych problemów zgodnie z preferencjami uczestników konsultacji;  
WYNIKI ANALIZY I UWZGLĘDNIENIE WNIOSKÓW Z KONSULTACJI: Obszary problemowe do Diagnozy (rozdział III 
LSR), potwierdzenie trendów statystycznych; w szczególności w zakresie grup defaworyzowanych (osoby młode, 
pow. 50 roku życia, bezrobotne, zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym), wskazanie słabych i 
mocnych stron oraz zagrożeń i szans rozwoju LGD. Uwzględnione w zapisach LSR w zakresie rozdziału III – 
Diagnozy oraz Rozdziału IV SWOT. 
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Uczestnicy/odbiorcy konsultacji: uczestniczyło w nim 48 osób, szeroko zapraszanych z grup – przedstawicieli 
społeczności lokalnej gmin, przedsiębiorców oraz pracownicy i przedstawiciele grup pracujących z osobami 
defaworyzowanymi. 
 

2.4.  METODA PARTYCYPACYJNA: Przeprowadzenie spotkania konsultacyjnego z MŁODZIEŻĄ w ramach 
Międzynarodowych Warsztatów Młodych Liderów Lokalnych (24-26.X.2014)  

DANE Z KONSULTACJI: W ramach warsztatów przeprowadzono konsultacje i warsztat metodą projektu na rzecz 
zidentyfikowania problemów i działań, które należy uwzględnić w LSR ze względu na potrzeby młodych. 
Najistotniejszy z perspektywy uczestników problem, jakim jest odpływ młodych osób z terenu LGD, podczas 
warsztatów został przedyskutowany i wspólnie wypracowano postulaty zarówno w zakresie najistotniejszych 
wyzwań i zagrożeń jak również przeznaczenia części środków w ramach LSR (na przykład na projekty 
współpracy), które skierowane byłyby do tej grupy docelowej.  
WYNIKI ANALIZY I UWZGLĘDNIENIE WNIOSKÓW Z KONSULTACJI: Obszary problemowe do Diagnozy 
uwzględniające potrzeby osób młodych(rozdział III LSR), wskazanie zagrożeń i szans rozwoju LGD z perspektywy 
grupy defaworyzowanej. Wskazanie zakresów współpracy w LSR. Uwzględnione w zapisach LSR w zakresie 
rozdziału III – Diagnozy oraz Rozdziału IV SWOT.  
Uczestnicy/odbiorcy konsultacji: 30 osób młodych, w tym z terenu LGD – 11 osób oraz z terenu LGD NEMUNAS 
14 osób oraz 5 osób z poza terenu LGD. 
 

2.5.       METODA PARTYCYPACYJNA: Panel konsultacyjny z przedstawicielami grup defaworyzowanych na 
rynku pracy w zakresie wsparcia w LSR (II.2015)  

DANE Z KONSULTACJI: w zakresach planowanych w LSR w celach i planie działania wsparcia metod aktywnej 
integracji społecznej i zawodowej oraz start-up jako sposobu aktywizacji osób bezrobotnych i młodych na terenie 
LGD oraz zebranie wniosków do dalszych konsultacji zakresu LSR dot. priorytetu 9vi. 
WYNIKI ANALIZY I UWZGLĘDNIENIE WNIOSKÓW Z KONSULTACJI: konsultacje wskazały na potrzebę ujęcia, jako 
ważnego celu LSR wsparcia form aktywizacji zawodowej, społecznej osób młodych, bezrobotnych, wykluczonych, 
os. objętych świadczeniami pomocy społecznej, os. pow. 50 roku życia i seniorów. Ponadto podkreślono 
potrzebę ujęcia w celach wsparcia przedsiębiorczości, w tym osób młodych. W przypadku zaś osób długotrwale 
przebywających bez pracy, osób zagrożonych ubóstwem, osób biernych w pierwszym rzędzie objęcie ich 
wsparciem programów szkoleniowych (np. PAL) następnie zaś aktywizacją zawodową.  
Uczestnicy/Odbiorcy konsultacji: Bezrobotni, osoby młode, przedstawiciele NGO, przedstawiciele Ośrodków 
Pomocy Społecznej, (10 os.)  
 

2.6    METODA PARTYCYPACYJNA: SPOTKANIE ROBOCZE PRZEDSTAWICIELI MOPS/GOPS ORAZ ORGANIZACJI 
POZARZĄDOWYCH WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z OSOBAMI ZAGROŻONYMI UBÓSTWEM ORAZ 
WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM  3.11.2015R. 

DANE Z KONSULTACJI: zebrano dodatkowe dane dotyczące planowanych w LSR celów oraz zapisów planu 
działania (wskaźników) dotyczących wsparcia metodami aktywnej integracji społecznej i zawodowej oraz 
wprowadzenia bezzwrotnych dotacji, jako sposobu aktywizacji osób bezrobotnych i młodych, w tym zagrożonych 
ubóstwem i wykluczeniem społecznym na terenie LGD. Zebrano wnioski do dalszych konsultacji zakresu LSR dot. 
priorytetu 9vi. 
WYNIKI ANALIZY I UWZGLĘDNIENIE WNIOSKÓW Z KONSULTACJI: konsultacje wskazały na potrzebę ujęcia, jako 
ważnego celu LSR wsparcia form aktywizacji zawodowej i społecznej osób młodych, bezrobotnych, 
wykluczonych, os. objętych świadczeniami pomocy społecznej. W szczególności zwrócono uwagę na działania w 
formie Programów Aktywności Lokalnej oraz świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży.  W przypadku zaś 
osób długotrwale przebywających bez pracy, osób zagrożonych ubóstwem, osób biernych zawodowo w 
pierwszym rzędzie planuje się objęcie ich wsparciem programami szkoleniowymi (np. PAL) dla osób dorosłych. 
Podkreślono również znaczenie działania w zakresie wsparcia rozpoczęcia działalności gospodarczej. W LSR, w 
części dotyczącej wsparcia z RPOWP w w/w zakresach należy priorytetowo kierować działania do osób 
wykluczonych społecznie, w tym na świadczeniach z GOPS. 
Uczestnicy/Odbiorcy konsultacji: przedstawiciele NGO, przedstawiciele Ośrodków Pomocy Społecznej, (14 os.)  
 

2.7        METODA PARTYCYPACYJNA: SPOTKANIE ROBOCZE PRZEDSTAWICIELI SZKÓŁ 26.11.2015R. 
DANE Z KONSULTACJI: w zakresach planowanych w LSR w celach i planie działania oraz poziomach ustalania 
wskaźników w zakresie działań wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na obszarze objętym LSR dot. 
priorytetu 9vi. 
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WYNIKI ANALIZY I UWZGLĘDNIENIE WNIOSKÓW Z KONSULTACJI: konsultacje wskazały na potrzebę ujęcia, jako 
ważnego celu LSR wsparcia małych szkół kształcenia ogólnego szczególnie w zakresie wsparcia na rzecz 
kształtowania i rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy. W małych wiejskich 
szkołach wiejskich jest niskiej jakości poziom zdawania egzaminów jest to najważniejszy powodów, żeby 
kierować wsparcie do uczniów z takich szkół. Postępowanie takie w przyszłości może skutkować wyrównaniem 
dysproporcji pomiędzy uczniami z obszarów wiejskich a miast. 
Uczestnicy/Odbiorcy konsultacji: przedstawiciele NGO prowadzący szkoły oraz dyrektorzy  szkół prowadzonych 
przez samorządy ( 9 os.). 
 

2.8     METODA PARTYCYPACYJNA: PRZEPROWADZENIE 25 SPOTKAŃ INFORMACYJNYCH DLA PRZEDSTAWICIELI 
LGD W GMINACH PARTNERSTWA W 2015R. (OKRES PRZYGOTOWAWCZY) – W TEMACIE: CELE I 
USTALENIE ICH HIERARCHII/WSKAŹNIKI/PLAN DZIAŁANIA – VIII-IX. 2015; 

DANE Z KONSULTACJI: Otwarte spotkania informacyjne skierowane były do mieszkańców SLGD ,,Tygiel Doliny 
Bugu”.  Dotyczyły określenia celów i wskaźników oraz ustalenia założeń planu działania. 
WYNIKI ANALIZY I UWZGLĘDNIENIE WNIOSKÓW Z KONSULTACJI: w ramach spotkania ustalono, należy wskazać 
nie więcej niż trzy cele główne, pierwszy cel dotyczący aktywizacji mieszkańców min. działania ze środków EFS 
skierowane do młodzieży, projekt współpracy oraz działania skierowane do mieszkańców i organizacji 
pozarządowych ze środków PROW. W tym celu powinna znaleźć się aktywizacja, w ramach której  
LGD planuje szereg inicjatyw dla społeczeństwa. Zaznaczono, że w cel drugi powinien dotyczyć infrastruktury 
ogólnodostępnej, renowacji zabytków, odnawialnych źródeł energii, działań mających na celu zmniejszenie 
emisji gazów cieplarnianych oraz infrastruktury społecznej. Cel trzeci to cel skierowany na przedsiębiorczość, 
wsparcie w ramach programów aktywności lokalnej, przetwórstwa oraz sieci współpracy. Wcześniej zgłoszone 
pomysły na projekty współpracy dot. turystyki również należy uwzględnić w tym celu. 
Uczestnicy/Odbiorcy konsultacji: Obecnych na spotkaniach łącznie było 421 uczestników, z czego ankietę 
wypełniło 345 osób, w ramach wypełnionej ankiety sektor określiło 336 osoby w tym sektor publiczny 34,20%, 
społeczny 46,09%. Przedstawiciele grup defaworyzowanych 11,59%. 
 

2.9.   METODA PARTYCYPACYJNA: KONSULTACJE SPOŁECZNE POPRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ- GRUDZIEŃ 
2015R. 

DANE Z KONSULTACJI: w dniu 16.12.2015r. na stronie internetowej LGD zamieszczono projekt celów, 
wskaźników oraz planu działania z formularzem zgłoszenia uwag w celu przeprowadzenia konsultacji 
społecznych za pomocą strony internetowej. W tym samym dniu wysłano maila do wszystkich członków LGD z tą 
samą informacją.  
WYNIKI ANALIZY I UWZGLĘDNIENIE WNIOSKÓW Z KONSULTACJI: każda osoba miała możliwość zgłoszenia 
swoich uwag bądź sugestii do materiału za pośrednictwem formularza zgłoszenia. Konsultacje trwały 5 dni. 
Wszystkie uwagi, które wpłynęły za pośrednictwem formularza, podlegały analizie pod kontem ich przyjęcia bądź 
odrzucenia.  
Uczestnicy/Odbiorcy konsultacji: członkowie LGD, mieszkańcy obszaru.  
 
 

ETAP 3 KONSULTACJI: OPRACOWANIE ZASAD WYBORU OPERACJI I KRYTERIÓW 

3.1.   METODA PARTYCYPACJI: Warsztat ekspercki z przedstawicielami SLGD „Tygiel Doliny Bugu” 18.03.2015, 
podczas WZC LGD 

DANE Z KONSULTACJI: Celem warsztatu było przedyskutowanie zebranych z doświadczeń kończącego się okresu 
wniosków i rekomendacji do funkcjonowania organów decyzyjnych, procedur wyboru oraz kryteriów, w tym 
zdefiniowanie wstępnych rekomendacji do nowych procedur w oparciu o dostępne doświadczenia z 
przeprowadzonych dotychczas ocen wniosków przedkładanych do LGD; 
WYNIKI ANALIZY I UWZGLĘDNIENIE WNIOSKÓW Z KONSULTACJI: Przygotowanie wstępnej struktury 
rekomendacji i doświadczeń z dotychczasowych procedur i kryteriów, celem uwzględnienia ich w dalszym 
procesie konsultacji zasad wyboru operacji. Rekomendacje uwzględniono po konsultacjach w zapisach Raportu 
ewaluacyjnego w zakresie procedur oraz przedłożono do dalszych konsultacji.  
Uczestnicy/Odbiorcy konsultacji: przedstawiciele Zarządu LGD, Rady LGD, Członkowie Stowarzyszenia 
(reprezentując 3 sektory), partnerzy; łącznie 41 osób. 
 

3.2.  METODA KONSULTACJI: Przeprowadzenie 3 konsultacji powiatowych w zakresie sposobów osiągania 
założonych celów oraz kryteriów wyboru.  
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DANE Z KONSULTACJI: Podczas konsultacji w Siemiatyczach 24.03.2015, Repkach 25.03.2015, Łosicach 
26.03.2015 rekomendowano na bazie dotychczasowych doświadczeń szeroką gamę potencjalnych rozwiązań, 
które znajdą zastosowanie w treści specyficznych kryteriów, które pozwolą ewentualnie premiować 
przedsięwzięcia szczególnie odnoszące się do grup defaworyzowanych. Wniesiono również wiedzę dot. 
kryteriów innowacyjności, które powinny premiować przedsięwzięcia o tym charakterze na tym terytorium. 
Zebrane dane wykorzystane w dalszych konsultacjach. 
WYNIKI ANALIZY I UWZGLĘDNIENIE WNIOSKÓW Z KONSULTACJI: przygotowanie zbioru oczekiwanych 
kryteriów i sposobów oceny operacji, w tym ze zgłoszeniem potrzeby uwzględnienia w LSR procedur w zakresie 
projektów grantowych, jako narzędzia wsparcia małych stowarzyszeń na terenie SLGD TDB. Uzupełnienie 
wstępnych propozycji dot. wyboru, na bazie których po kolejnych konsultacjach GS sporządziła zapisy do LSR w 
zakresie rozdziału VI (Procedury).  
Uczestnicy/Odbiorcy konsultacji: organizacje pozarządowe, przedstawiciele JST, grupy nieformalne, mieszkańcy 
LGD. Łącznie 114 uczestników. 
 

3.3.  METODA PARTYCYPACJI: Organizacja otwartych konsultacji indywidualnych podczas mobilnych drzwi 
otwartych LGD VII-X.2015 

DANE Z KONSULTACJI: Podczas  imprez lokalnych (Targi pogranicza w Siemiatyczach 26.07.2015r.; Drugi 
Międzynarodowy Turniej Smaków w Liwie 25.07.2015r.; Dialogi Muzyczne w Mielniku 01.08.2015r.; Dzień 
Grodziska 09.08.2015r.; XI Biesiada Podlaska w Jabłonnie Lackiej 16.08.2015r.; Dożynki powiatowe i  gminne oraz 
impreza promocyjna 4M. 30.08.2015r. Spotkanie polowe plantatorów Kukurydzy w Sabniach 04.10.2015) 
pracownicy biura aktywnie zabiegali o uwagi i wnioski do LSR wnoszone przez mieszkańców. W szczególności 
udało przeprowadzić się szereg  rozmów oraz zebrać wiele rekomendacji w zakresie planowanych zakresów 
wsparcia jak również dotychczasowych doświadczeń w zakresie zrozumienia procedur wyboru stosowanych 
przez LGD. Zostały one w ramach tych spotkań dyskutowane, zgłaszano m.in. sugestie dot. możliwości 
skonsultowania wniosku w postaci doradztwa w biurze.  
WYNIKI ANALIZY I UWZGLĘDNIENIE WNIOSKÓW Z KONSULTACJI:  bezpośrednie spotkania i rozmowy z 
mieszkańcami umożliwiły zebranie wniosków i sugestii dotyczących wstępnego ukierunkowania kryteriów tak, 
aby wybierane były przedsięwzięcia służące  realizacji konsultowanych celów działania LGD w nowej 
perspektywie. GS po zebraniu wszystkich rekomendacji podjęła decyzję o poddaniu pod dalsze konsultacje w 
kolejnych etapach procedur w zakresie grantów i naborów fiszek, rekomendując je do uwzględnienia w rozdziale 
VI LSR. 
Uczestnicy/odbiorcy konsultacji: społeczność lokalna z terenu LGD. Konsultacje indywidualne przeprowadzono 
ze 190 osobami odwiedzającymi stoisko LGD, towarzyszące wydarzeniom lokalnym. 
 

3.4.   METODA PARTYCYPACJI: Przeprowadzenie 25 spotkań informacyjno-konsultacyjnych dla przedstawicieli 
LGD w gminach Partnerstwa w 2015r. (okres przygotowawczy) – w temacie: proponowane 
przedsięwzięcia i cele w LSR oraz sposoby ich wyboru – VIII-IX. 2015 

DANE Z KONSULTACJI: Zebranie wniosków dot. głównych kierunków rozwoju, opartych o mocne strony 
partnerstwa i powiązanie ich z  procedurami i kryteriami, jakie trzeba zastosować, aby składane projekty jak 
najpełniej wpisywały się w założone cele. Wskazanie szeregu kryteriów premiujących, w tym zachowanie części 
kryteriów stosowanych przez LGD dotychczas.   
WYNIKI ANALIZY I UWZGLĘDNIENIE WNIOSKÓW Z KONSULTACJI:  Wskazanie przez uczestników konsultacji 
wsparcia osób defaworyzowanych, ze szczególnym uwzględnieniem  osób młodych, ale również os. 
bezrobotnych, pow. 50 r. życia i seniorów, oraz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.  
Zastosowania w kryteriach premiowania miejsc pracy, beneficjentów, którzy zakładają w ramach projektu 
promocję obszaru LGD, zastosowania rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska i klimatu. Zgłoszono, żeby 
innowacyjność była premiowana tylko w niektórych przedsięwzięciach, tak żeby nie robić sztucznych warunków. 
Ważnym kryterium do zastosowania, które zostały zaproponowane przez obecnych jest premiowanie wniosków, 
które były konsultowane w biurze LGD.  Potwierdzono listę kryteriów stosowanych przez LGD w dotychczasowej 
LSR, ponadto wskazano nowe premiujące osiąganie w/w celów.  Lista kryteriów uwzględniona w kartach wyboru 
operacji, po akceptacji ich spójności i merytorycznej zasadności przez GS w rozdziale VI LSR oraz procedurach 
stanowiących załącznik do wniosku. 
Uczestnicy/odbiorcy konsultacji: Obecnych na spotkaniach łącznie było 421 uczestników, z czego ankietę 
wypełniło 345 osób, w ramach wypełnionej ankiety sektor określiło 336 osoby w tym sektor publiczny 34,20%, 
społeczny 46,09%. Przedstawiciele grup defaworyzowanych 11,59%. 
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3.5.  METODA PARTYCYPACYJNA: FOKUS (DYSKUSJA GRUPOWA) 
DANE Z KONSULTACJI:  przeprowadzono 4 spotkania fokusowe w dniach 23.11.2015r, 26.11.2015r. 
,27.11.2015r. 04.12.2015r. Spotkania odbywały się za pomocą dyskusji grupowej i miały formę roboczą. 
Spotkania miały na celu wypracowanie wspólnych zasad wyboru operacji i kryteriów wyboru.  
WYNIKI ANALIZY I UWZGLĘDNIENIE WNIOSKÓW Z KONSULTACJI: uczestnicy zgłaszali swoje propozycje do w/w 
zakresu spotkania. Propozycje na bieżąco były wpisywane w formie kart oceny, i na każdym kolejnym spotkaniu 
aktualizowane. Na ostatnim spotkaniu uczestnicy zatwierdzili ostateczną wersję dokumentu. Który został w 
dalszym etapie zamieszczony na stronie internetowej i wysłany mailem wszystkim członkom LGD. 
Uczestnicy/Odbiorcy konsultacji: członkowie LGD, łącznie w spotkaniach wzięło udział 51 osób.  

 

3.6.   METODA PARTYCYPACYJNA: KONSULTACJE SPOŁECZNE POPRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ- GRUDZIEŃ 
2015R. 

DANE Z KONSULTACJI: w dniu 16.12.2015r. na stronie internetowej LGD zamieszczono projekt zasad wyboru 
operacji i ustalania kryteriów wyboru z formularzem zgłoszenia uwag w celu przeprowadzenia konsultacji 
społecznych za pomocą strony internetowej. W tym samym dniu wysłano maila do wszystkich członków LGD z tą 
samą informacją.  
WYNIKI ANALIZY I UWZGLĘDNIENIE WNIOSKÓW Z KONSULTACJI: każda osoba miała możliwość zgłoszenia 
swoich uwag bądź sugestii do materiału za pośrednictwem formularza zgłoszenia. Konsultacje trwały 5 dni. 
Wszystkie uwagi, które wpłynęły za pośrednictwem formularza, podlegały analizie pod kontem ich przyjęcia bądź 
odrzucenia.  
Uczestnicy/Odbiorcy konsultacji: członkowie LGD, mieszkańcy obszaru.  
 

 
ETAP 4 KONSULTACJI: OPRACOWANIE ZASAD MONITOROWANIA I EWALUACJI 

4.1.   METODA PARTYCYPACJI: Warsztat ekspercki z przedstawicielami SLGD „Tygiel Doliny Bugu” 06.07.2015, 
podczas WZC LGD 

DANE Z KONSULTACJI: Celem warsztatu było przedyskutowanie i zebranie wniosków na temat oczekiwanych 
efektów planowanych do realizacji działań, w tym metod ich monitorowania i oceny (wskaźników realizacji LSR) 
w oparciu o dostępne dokumenty z przeprowadzonych dotychczas etapów konsultacji oraz dokumentacji 
PROW/RPO oraz Raportu z ewaluacji LSR, przygotowanego na zlecenie SLGD. 
WYNIKI ANALIZY I UWZGLĘDNIENIE WNIOSKÓW Z KONSULTACJI:  Przygotowanie wstępnej lista rezultatów 
oczekiwanych dla przedsięwzięć i celów wyznaczonych wstępnie w poprzednim etapie konsultacji. Wstępne 
propozycje, na bazie których sporządzono zapisy do LSR w zakresie rozdziału V  (Cele) oraz VII (Plan działania). 
Uczestnicy/Odbiorcy konsultacji: przedstawiciele Zarządu LGD, Rady LGD, Członkowie Stowarzyszenia 
(reprezentując 3 sektory), partnerzy; łącznie 40 osób. 
 

4.2.   METODA PARTYCYPACJI: Przeprowadzenie 25 spotkań informacyjno-konsultacyjnych dla przedstawicieli 
LGD w gminach Partnerstwa w 2015r. (okres przygotowawczy) – w temacie: badanie efektów realizacji 
LSR  do roku 2020 (23) (VIII-IX. 2015) 

DANE Z KONSULTACJI: Zebrano propozycje dot. oczekiwanych efektów działań planowanych w strategii oraz 
sposobów oceny; zaproponowano, aby ocena bieżąca dotyczyła potencjalnych wnioskodawców, ich zadowolenia 
ze współpracy z LGD oraz na etapie realizacji projektów ankiet wskazujących na poziom osiągania zakładanych 
założeń finansowanej operacji oraz LSR. 
WYNIKI ANALIZY I UWZGLĘDNIENIE WNIOSKÓW Z KONSULTACJI:  Wskazane we wcześniejszych etapach 
zakresy działań proponowanych do LSR uzupełnione zostały o proponowane sposoby 
mierzenia/monitorowania/oceny efektów tych działań. Przedyskutowano, jakie wskaźniki z listy PROW/RPO 
mogłyby być miernikiem pożądanych efektów realizacji działań w LGD Tygiel i w jaki sposób je monitorować i 
oceniać. W szczególności zwrócono uwagę we wnioskach z konsultacji, które zostały przyjęte, że szczególnie 
monitorowaniu podlegać powinno efektywność wsparcia młodych, również w zakresie wysokości dotacji, OZE – 
typów wsparcia; oraz przedsiębiorczości  - wysokości dotacji przy start-UP. Wnioski uwzględnione w Rozdziałach 
V i VII oraz przede wszystkim XI LSR.  
Uczestnicy/Odbiorcy konsultacji: Obecnych na spotkaniach łącznie było 421 uczestników, z czego ankietę 
wypełniło 345 osób, w ramach wypełnionej ankiety sektor określiło 336 osoby w tym sektor publiczny 34,20%, 
społeczny 46,09%. Przedstawiciele grup defaworyzowanych 11,59%. 
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4.3.   METODA PARTYCYPACJI: Konsultacje eksperckie Grupy Sterującej dot. planu monitoringu i ewaluacji 
(XI.2015) 

DANE Z KONSULTACJI: wybranie i doprecyzowanie listy oczekiwanych i zakładanych sposobów prowadzenia 
monitoringu i ewaluacji rezultatów wdrażania LSR SLGD „Tygiel Doliny Bugu” do 2020 (23) roku w odniesieniu do 
zaplanowanych przedsięwzięć i grup docelowych oraz przyjęcie zakładanej struktury planu ewaluacji i 
monitoringu w stosunku do budżetu i typów przedsięwzięć. 
WYNIKI ANALIZY I UWZGLĘDNIENIE WNIOSKÓW Z KONSULTACJI:  wnioski, wraz z sposobami monitorowania 
stopnia osiągania wskaźników dla poszczególnych celów oraz typów ewaluacji uwzględnione zostały w Rozdziale 
XI LSR, gdzie przyjęto założenia o monitoringu bieżącym oraz ewaluacji śródokresowej (kamienie milowe) oraz 
końcowej. Ponadto przyjęto procedurę ewaluacji ex-ante – na potrzeby wprowadzania nowych typów 
przedsięwzięć/modyfikacji celów szczegółowych w sytuacji potrzeby zmiany zapisów LSR.   
Uczestnicy/Odbiorcy konsultacji: Przedstawiciele Zarządu LGD, pracownicy biura, członkowie stowarzyszenia 
reprezentujący trzy sektory oraz zaproszonych na spotkanie 2 ekspertów (ds. działań dla osób zagrożonych 
wykluczeniem, ds. animacji, kultury).  
 

4.4.   METODA PARTYCYPACYJNA: KONSULTACJE SPOŁECZNE POPRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ- GRUDZIEŃ 
2015R. 

DANE Z KONSULTACJI: w dniu 8.12.2015r. na stronie internetowej LGD zamieszczono projekt zasad 
monitorowania i ewaluacji z formularzem zgłoszenia uwag w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych za 
pomocą strony internetowej. W tym samym dniu wysłano maila do wszystkich członków LGD z tą samą 
informacją.  
WYNIKI ANALIZY I UWZGLĘDNIENIE WNIOSKÓW Z KONSULTACJI: każda osoba miała możliwość zgłoszenia 
swoich uwag bądź sugestii do materiału za pośrednictwem formularza zgłoszenia. Konsultacje trwały 7 dni. 
Wszystkie uwagi, które wpłynęły za pośrednictwem formularza, podlegały analizie pod kontem ich przyjęcia bądź 
odrzucenia.  
Uczestnicy/Odbiorcy konsultacji: członkowie LGD, mieszkańcy obszaru.  
 

 
ETAP 5 KONSULTACJI: OPRACOWANIE PLANU KOMUNIKACYJNEGO W ODNIESIENIU DO REALZIACJI LSR 

 
5.1.   METODA PARTYCYPACJI: Przeprowadzenie 25 spotkań konsultacyjnych dla przedstawicieli LGD w 

gminach partnerstwa w zakresie sposobów komunikacji w ramach LSR (VIII- IX.2015) 
DANE Z KONSULTACJI: zidentyfikowano potencjalne grupy docelowe strategii zarówno, jako wnioskodawców i 
beneficjentów planowanych w LSR przedsięwzięć i zaproponowano formy komunikacji, które powinny być 
uwzględnione w Planie, celem skutecznej realizacji LSR. 
WYNIKI ANALIZY I UWZGLĘDNIENIE WNIOSKÓW Z KONSULTACJI:  zidentyfikowanie aktorów, instytucji, liderów, 
wobec których powinna być prowadzona komunikacja w LSR, którzy mogą być zaangażowani w realizację LSR.  
Zebrane wnioski zostały przekazane do konsultacji do GS i uwzględnione w pierwszym Planie Komunikacji 
przygotowanym przez GS. 
Uczestnicy/odbiorcy konsultacji: Obecnych na spotkaniach łącznie było 421 uczestników, z czego ankietę 
wypełniło 345 osób, w ramach wypełnionej ankiety sektor określiło 336 osoby w tym sektor publiczny 34,20%, 
społeczny 46,09%. Przedstawiciele grup defaworyzowanych 11,59%. 
 

5.2. METODA PARTYCYPACJI: Konsultacje eksperckie przedstawicieli otoczenia grup defaworyzowanych na 
terenie LGD, połączone z wymianą doświadczeń (18.IX.2015) 

DANE Z KONSULTACJI:  dzięki podjęciu współpracy z przedstawicielami gminnych OPS i innych podmiotów 
opierających swoją działalność na pomocy osobom wykluczonym zostały skonsultowane założenia do LSR w 
zakresie komunikowania się z grupami defaworyzowanymi, które zostaną objęte szczególnym wsparciem w 
Strategii, w tym w ramach wdrażania Programów aktywności lokalnej oraz docierania z ofertą wsparcia w 
świetlicach środowiskowych. 
WYNIKI ANALIZY I UWZGLĘDNIENIE WNIOSKÓW Z KONSULTACJI:   na podstawie wiedzy eksperckiej 
zidentyfikowano, jakie metody komunikacji należy przyjąć w stosunku do grup docelowych zamieszkujących LGD 
tak, aby w jak najszerszym zakresie stały się adresatami i beneficjentami działań w ramach LGD. Wnioski 
uwzględniono w konsultowanym Planie Komunikacji (rozdział IX LSR). 
Uczestnicy/Odbiorcy konsultacji: 20 przedstawicieli Ośrodków Pomocy Społecznej, świetlic środowiskowych i 
prowadzących działania na rzecz osób wykluczonych oraz samorządów. 
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5.3.  METODA PARTYCYPACJI: Konsultacje warsztatowe z młodzieżą wraz badaniem ankietowym nt. 
komunikacji planowanej w LSR (21-23.X.2015) 

DANE Z KONSULTACJI: zebranie podczas spotkań propozycji działań, jakie planowane są w LSR do młodzieży, 
osób młodych, celem zmniejszenia ich migracji do dużych miast oraz przedyskutowanie i skutecznych sposobów 
komunikowania się z osobami młodymi, w związku z działaniami planowanymi w LSR 
WYNIKI ANALIZY I UWZGLĘDNIENIE WNIOSKÓW Z KONSULTACJI:  wnioski z konsultacji oraz badania 
ankietowego zostały uwzględnione w wypracowywanym Planie Komunikacji w zakresie skierowania jednego z 
celów komunikacyjnych w szczególności do grup defaworyzowanych i oparcia wybory środków przekazu zgodnie 
z rekomendacjami ze spotkań i badania ankietowego. 
Uczestnicy/odbiorcy konsultacji: 225 osób, w tym  uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, w 
ramach 15 spotkań konsultacyjnych przeprowadzonych w 15 szkołach znajdujących się na obszarze SLGD oraz 
dyrektorzy, nauczyciele i pedagodzy szkolni. 
 

5.4.    METODA PARTYCYPACJI: Konsultacje eksperckie Grupy Sterującej w zakresie przyjęcia Planu 
Komunikacji (XI.2015)  

DANE Z KONSULTACJI: przeanalizowanie wniosków z konsultacji w zakresie pożądanych celów i sposobów 
komunikacji skierowanych do grup docelowych przedsięwzięć LSR SLGD Tygiel Doliny Bugu do 2020 (23) roku, w 
odniesieniu do realnych, oddolnych potrzeb tych grup (w rozwijania OZE; JST w zakresie wsparcia infrastruktury 
na rzecz społeczności lokalnej/ mieszkańców – w zakresie organizacji czasu i grup defaworyzowanych – przede 
wszystkim młodych osób wykluczonych z rynku pracy, pow. 50 r. życia, ). 
WYNIKI ANALIZY I UWZGLĘDNIENIE WNIOSKÓW Z KONSULTACJI:  Wnioski z konsultacji zostały uwzględnione w 
zakresie planowanej komunikacji ze społecznością, najskuteczniejszych metod docierania, aktywnego 
uczestnictwa grup docelowych w realizacji LSR (rozdział IX). Plan komunikacji uwzględnia wnioski i 
rekomendacje, w tym wyniki badań ankietowych zrealizowanych w procesie partycypacji ( w tym metody, 
wskaźniki efektów) i został przygotowany w ostatecznym brzmieniu przez członków GS i stanowi treść rozdziału 
IX LSR oraz załącznik do LSR SLGD Tygiel Doliny Bugu. 
Uczestnicy/Odbiorcy konsultacji: Przedstawiciele Zarządu LGD, pracownicy biura, członkowie stowarzyszenia 
reprezentujący trzy sektory oraz 2 zaproszonych ekspertów (ds. działań dla osób zagrożonych wykluczeniem, ds. 
animacji, kultury). 
 

5.5.   METODA PARTYCYPACYJNA: KONSULTACJE SPOŁECZNE POPRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ- GRUDZIEŃ 
2015R. 

DANE Z KONSULTACJI: w dniu 8.12.2015r. na stronie internetowej LGD zamieszczono projekt planu 
komunikacyjnego z formularzem zgłoszenia uwag w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych za pomocą 
strony internetowej. W tym samym dniu wysłano maila do wszystkich członków LGD z tą samą informacją. 
Zamieszczono również sondę internetową. 
WYNIKI ANALIZY I UWZGLĘDNIENIE WNIOSKÓW Z KONSULTACJI: każda osoba miała możliwość zgłoszenia 
swoich uwag bądź sugestii do materiału za pośrednictwem formularza zgłoszenia. Konsultacje trwały 7 dni. 
Wszystkie uwagi, które wpłynęły za pośrednictwem formularza, podlegały analizie pod kontem ich przyjęcia bądź 
odrzucenia. Na stronie internetowej i profilu na Facebooku o temacie najkorzystniejszych form komunikacji w 
ramach LGD z mieszkańcami. Uwzględniono wyniki sondy w przygotowaniu założeń planu komunikacyjnego.  
Uczestnicy/Odbiorcy konsultacji: członkowie LGD, mieszkańcy obszaru.  
 

2.2. Badania własne i ewaluacje LSR 
Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania -Tygiel Doliny Bugu” przy opracowywaniu Lokalnej Strategii Rozwoju 
wykorzystała również szereg wniosków z przeprowadzonych badań, analiz, ekspertyz własnych prowadzonych 
w perspektywie 2007-2013 (15) oraz Schemat II LEADER+ w ramach SPO 2004-2006. W poszczególnych 
rozdziałach LSR zastosowanie znalazły: 
1. Kwerenda historyczna materialnego dziedzictwa kulturowego z obszaru gmin zrzeszonych w Stowarzyszeniu 

„Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”, Pracownia Badań i Dokumentacji Zabytków, 2008r. 

2. Ekspertyza: techniczno – ekonomiczna w zakresie istniejących technologii przydomowych oczyszczalni 

ścieków do realizacji na terenie działania Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”, 

inż. Tadeusz Wyszkowski, 2008r.  
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3. Diagnoza obszaru SLGD „Tygiel Doliny Bugu” w kontekście celów i zadań nowej perspektywy finansowej 

2014-2020, SOEN Partners sp. z o.o., 2014r.  

4. Ewaluacja końcowa wdrażania LSR Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” 2007-

2013 z rekomendacją działań na perspektywę finansową 2014-2020, Biuro Inicjatyw Rozwojowych, 2015r. 

5. Rozpoznanie problemów i potrzeb środowiska młodzieży w gminach należących do Stowarzyszenia „Lokalna 

Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”, Agnieszka Wojtkowska, Monika Sadowa, Joanna Stolarkiewicz, 

2013/2014r. 

6. Skuteczne metody komunikacji z młodzieżą gimnazjalną i ponadgimnazjalną w szkołach należących do 
Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”,  ankiety Agnieszka Wojtkowska, Monika 
Uszyńska, 2015r.  

7. Raport z ze spotkań konsultacyjnych w ramach okresu przygotowawczego do Lokalnej Strategii Rozwoju 
2014-2020, opracowanie własne Agnieszka Wojtkowska, listopad 2015r. 

8. Pomysły i rozwiązania w zakresie przyszłych projektów współpracy młodzieży z obszaru SLGD „Tygiel Doliny 
Bugu”, opracowanie własne Agnieszka Wojtkowska, listopad 2015r. 

 

2.3. Aktualizacja LSR – konsultacje LSR ze społecznością 
Zespół opracowujący LSR SLGD – nie rości sobie prawa do jednoznacznego i nieodwołalnego sposobu określania 
kierunków działań. Stosunkowo długa perspektywa realizacji Strategii, ewentualne sugestie społeczności 
lokalnych oraz prowadzona sukcesywnie ewaluacja może wykazać potrzebę modyfikacji pewnych jej zapisów. 
Bardzo istotne znaczenie ma więc szczegółowe zapisanie procedury aktualizacyjnej na przyszłość. Wprowadzenie 
stosownych rozwiązań ma zapobiegać niejasnościom i powstawaniu konfliktów wewnątrz LGD. Dodatkowo 
należy mieć na uwadze, iż niniejsza Strategia została opracowana przy szerokim, partycypacyjnym 
zaangażowaniu lokalnej społeczności, co powoduje w konsekwencji konieczność przeprowadzenia ponownych 
konsultacji w tym zakresie. Jednocześnie zakres i charakter zmian w żadnym razie nie może pozostawać w 
sprzeczności do wymogów programowych PROW/RPOWP i innych nadrzędnych dokumentów. Mając powyższe 
na uwadze, w celu dokonania aktualizacji w LSR, SLGD stosować będzie metody konsultacji ze społecznością 
lokalną zgodnie z opisaną w załączniku nr 1 do LSR  procedurą aktualizacji LSR. 

ROZDZIAŁ III.  DIAGNOZA – OPIS OBSZARU I LUDNOŚCI 
 
3.1. Uwarunkowania geograficzne, przyrodnicze, kulturowe i historyczne 
 

3.1.1. Uwarunkowania geograficzne i przyrodnicze 

Elementem dominującym, wokół którego ukształtowało się Partnerstwo SLGD „Tygiel Doliny Bugu”3, jest właśnie 
rzeka Bug. Graniczy z nią bezpośrednio 11 gmin obszaru. Są to gminy: Mielnik, Siemiatycze, Drohiczyn i 
Perlejewo – po prawej stronie Bugu (woj. podlaskie) i gminy: Sarnaki, Platerów, Korczew, Repki, Jabłonna Lacka, 
Sterdyń i Ceranów – po lewej stronie Bugu (woj. mazowieckie).  
Dolina Bugu, to nie tylko jeden z najczystszych regionów Polski, to również unikalna na skalę europejską i 
światową skarbnica rzadkich gatunków roślin i zwierząt. Potwierdza to objęcie tych terenów europejską siecią 
obszarów chronionych NATURA 2000. Krajobraz nadbużański to falujące niziny z występującymi morenami 
czołowymi. Strefę moren przecina Bug, tworząc malowniczy Podlaski Przełom Bugu. Rzeka przecina te ziemie 
tworząc krętą dolinę o stosunkowo wąskim dnie i nachylonych zboczach. Występują tu rozległe i płaskie równiny, 
powstałe w wyniku akumulacji wodnej niewielkich rzek, płynących płytkimi i podmokłymi dolinami o słabo 
wykształconych krawędziach. 
Obszar ten swój szczególny urok zawdzięcza również bogatemu dziedzictwu kulturowemu oraz położeniu na 
styku kultur, gdzie niczym w tyglu mieszają się rozmaite narodowości, wyznania i języki. Całość tworzy 
interesującą, specyficzną mozaikę przyrodniczo-kulturową, która jest jednak dość słabo odkryta i wypromowana. 

                                                           
3
 Diagnoza obszaru SLGD „Tygiel Doliny Bugu” w kontekście celów i zadań nowej perspektywy finansowej 2014-2020, SOEN 

Partners sp. z o.o., 2014r.  
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Podlaskie pejzaże – w rozumieniu historycznym, nie zaś wytyczane obecnymi granicami administracyjnymi 
województw - zachwycają urozmaiconymi widokami oraz perłami zabytkowej architektury kościołów, cerkwi, 
dworów i pałaców.  
Mocnym atutem regionu są jego bogactwa naturalne – rozumiane jednak jako walory krajobrazu i środowiska 
przyrodniczego. Środowisko naturalne obszaru wyróżnia się, nawet na tle województwa podlaskiego, 
zachowaniem bogatej bioróżnorodności oraz czystością powietrza i gleb. Atut ten wielokrotnie był podkreślany 
podczas spotkań konsultacyjnych. Należy tu jednak podkreślić, że te walory przyrodnicze i krajobrazowe 
dotyczą przede wszystkim obszarów nadbużańskich i w dużo mniejszej skali są one postrzegane jako walor na 
pozostałym obszarze SLGD „Tygiel Doliny Bugu”.  
Według danych pozyskanych z gmin SLGD „Tygiel Doliny Bugu” łącznie obszary objęte różnymi formami ochrony 
przyrody wynoszą 101.580,28 ha, co stanowi ogółem 29% powierzchni całego obszaru. Są to rezerwaty przyrody, 
obszary chronionego krajobrazu, użytki ekologiczne oraz zespoły przyrodniczo-krajobrazowe. Najwięcej, bo aż 
ponad 83 tys. ha stanowią obszary chronionego krajobrazu. Na obszarze Partnerstwa zarejestrowanych jest 
także 488 pomników przyrody, z tego najwięcej w gminach Platerów (138) i Sterdyń (113). 
Spośród ogółu obszarów objętych różnymi formami ochrony przyrody, ok. 9,5% obszaru SLGD „Tygiel Doliny 
Bugu” objęte jest europejską siecią obszarów chronionych NATURA 2000 (33.244,68 ha). Należy jednak zwrócić 
uwagę, iż w gminach położonych bezpośrednio nad rzeką Bug (Mielnik, Siemiatycze, Drohiczyn, Perlejewo, 
Sarnaki, Platerów, Korczew, Repki i Jabłonna Lacka) współczynnik ten jest dużo wyższy i wynosi od 8,66% w 
gminie Mielnik po 47% w gminie Korczew.  W 13 gminach Partnerstwa obszary NATURA 2000 nie występują (Na 
podstawie danych pozyskanych z gmin, lipiec 2015). 
 

3.1.2. Uwarunkowania historyczne i kulturowe4 

Prahistoria tych ziem sięga epoki kamienia (mezolit, neolit), tj.10.000 lat p.n.e. Świadczą o tym wykopaliska 
archeologiczne ze stanowisk w Słochach Annopolskich, Turnie Dużej, Zajęcznikach, Drohiczynie, Wólce 
Zamkowej, Boratyńcu.  
Obszar ten rozwijał się szczególnie bujnie w epoce wczesnośredniowiecznej (lata 600-1251), kiedy to nad Bugiem 
wyrosła gęsta sieć grodów. W epoce tej rozpoczyna się rozkwit Mielnika i Drohiczyna. Drohiczyn był wówczas 
najważniejszą wczesnośredniowieczną miejscowością terenów nadbużańskich o znaczeniu ponadregionalnym, o 
randze równej takim ośrodkom jak Gniezno, Kraków, Poznań, czy Gdańsk. Jego wielkie znaczenie wynikało z 
bezpośredniego położenia nad rzeką Bug, stanowiącą drogę wodną między Rusią a Polską, a także poprzez Okę i 
Desnę między Słowianami północno-zachodnimi, a arabskim Wschodem. Silny wpływ na te tereny miała 
nieznana powszechnie, ale udokumentowana i odkrywana po wiekach obecność Jaćwingów. W XI-XII w. napadali 
oni często na nadbużańskie tereny. Jaćwingowie stanowili stałe zagrożenie dla sąsiadów najeżdżając i niszcząc 
obszary przygraniczne.  
Do wieku XIV tereny nadbużańskie były pod silnym wpływem lub w bezpośrednim władaniu ruskim. W XIII-XIV w. 
różnice etniczne, kulturowe, wyznaniowe i polityczne były przyczyną licznych sporów miedzy Polską, Rusią i 
Litwą. Znaczne zniszczenia spowodowały też najazdy tatarskie w 1254 i 1260 oraz krzyżacki w 1380 r. Natomiast 
XV-XVI w. to okres świetności Podlasia Nadbużańskiego. Następuje szybki rozwój gospodarczy, do którego  
przyczynia się przebiegający przez te tereny „szlak królewski”, łączący Kraków i Wilno (przeprawy mostowe przez 
Bug w Drohiczynie i Mielniku). Już w średniowieczu przechodził tędy ważny trakt handlowy z Zachodu na 
Wschód. W okresie tym powstaje większość miejscowości. Za czasów Jagiellonów prawa miejskie otrzymują 
Drohiczyn, Łosice i Mielnik.  
Wielki Gościniec Litewski to najważniejszy trakt handlowy i pocztowy Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XVII i 
XVIII wieku, wiodący z Warszawy do Wilna przez Sulejówek, Okuniew, Stanisławów, Dobre, Liw, Węgrów, 
Sokołów Podlaski, Drohiczyn, Perlejewo, Ciechanowiec, Rudkę, Brańsk, Bielsk Podlaski, Juchnowiec Kościelny, 
Białystok, Sokółkę, Kuźnicę, Grodno, Druskienniki, Merecz i Orany. Przed wiekami przemierzano tę drogę 
karocami, powozami, dyliżansami, przystając na stacjach pocztowych, rozmieszczonych co kilka mil, gdzie można 
było odpocząć i wymienić konie. W dzisiejszych czasach Wielki Gościniec Litewski to szlak turystyczny 
prowadzący śladami dawnego traktatu.  
W 1520 r. ziemie te weszły w skład nowo utworzonego województwa podlaskiego, którego stolicą aż do 
ostatniego rozbioru Rzeczypospolitej był Drohiczyn, ośrodek władzy sądowniczej i administracyjnej. Na mocy unii 

                                                           
4
 Wykorzystano: Kwerenda historyczna materialnego dziedzictwa kulturowego z obszaru gmin zrzeszonych w 

Stowarzyszeniu „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”, Pracownia Badań i Dokumentacji Zabytków, 2008r. 
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lubelskiej Podlasie zostaje przyłączone do Korony. Od tego czasu odnotowuje się stopniowo malejącą rangę tych 
ziem. Od roku 1807 (traktat tylżycki) Podlasie Nadbużańskie należało do Rosji. 
Okres rozbiorów to przede wszystkim dynamiczny rozwój Siemiatycz, które dzięki dobrej komunikacji kolejowej 
(wybudowana w 1873 r. kolej brzesko-grajewska) i przebiegającym traktom (do Białegostoku i trakt 
nadbużański), przeżywały w XIX wieku rozkwit wzmożonej koniunktury. Wcześniej Siemiatycze były centrum 
dóbr, których największy rozkwit przypadł na okres władania nimi przez Annę z Sapiehów Jabłonowską. Wiek XIX 
to także okres zrywów niepodległościowych, wśród których najmocniej zapisała się bitwa siemiatycka w 1863 r.  
II wojna światowa przyniosła kolejne zniszczenia. Do 1941 r. Bug stanowił linię demarkacyjną między III Rzeszą a 
ZSRR. Restrykcje dotykają mieszkańców tych ziem, a szczególnie licznie zamieszkujących tu Żydów. Rzeka Bug w 
rejonie Mielnika stanowiła linię frontu podczas działań II Wojny Światowej. Niemcy rozmieścili swoje wojska na 
południowo-zachodnim, a Rosjanie na północno-wschodnim brzegu. Pamiątką tamtych lat jest linia bunkrów – 
tzw. „Linii Mołotowa”, które jest jednym z lepiej zachowanych obiektów tego typu w Europie. Powszechnie 
znanym epizodem z II Wojny Światowej jest też historia zdobycia przez polskie podziemie w okolicach Sarnak 
informacji i części rakiet V-1 i V-2. 
Okres powojenny to okres odbudowy i ożywienia gospodarczego. Siemiatycze, uzyskując rangę miasta 
powiatowego, stają się centrum administracyjnym i gospodarczym ziem położonych po prawej stronie Bugu. 
Łosice natomiast po drugiej stronie Bugu tworzą powiat z części powiatów: bialskiego, siedleckiego i 
sokołowskiego. W tym też okresie Drohiczyn odzyskuje prawa miejskie i staje się siedzibą gminy. Siemiatycze i 
Łosice pozostają powiatami do 1975 r. a następnie, po kolejnej reformie administracyjnej, odzyskują status miast 
powiatowych z dniem 1 stycznia 1999 r.  
Pod względem ilości obiektów zabytkowych zdecydowanie wyróżniają się gmina Drohiczyn (36 zabytków 
nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków) i miasto Siemiatycze (30 obiektów). Do najcenniejszych 
zabytków zaliczyć możemy zespół klasztorny Franciszkanów oraz zespół klasztorny Jezuitów w Drohiczynie, 
Grabarkę - prawosławny zespół klasztorny (teren wzgórza klasztornego z zespołem krzyży) oraz obóz zagłady w 
Treblince. Łączna liczba obiektów (zabytków nieruchomych) wpisanych do rejestru zabytków wynosi 238. (Na 
podstawie danych Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku, (www.wosoz.pbip.pl) oraz 
Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie (http://www.mwkz.pl/delegatury-
siedlce). 
Region Podlasia Nadbużańskiego, spiętego projektem „Tygiel Doliny Bugu”, swą różnorodność kulturową 
zawdzięcza położeniu na granicy kultur, narodów, religii i wyznań. Wszystko to wpływa na specyficzną aurę 
pogranicza, która jest tu silnie odczuwalna. Tereny te zawsze były ziemiami pogranicza kulturowego: bytowały tu 
plemiona wschodniolechickie, wschodniosłowiańskie; z północy Bałtowie i Prusowie, z południa zaś – Węgrzy i 
Tatarzy. Splatały się tu wpływy różnych wyznań, kultur i narodowości (polskiej, ruskiej, żydowskiej, ormiańskiej).  
Tutejszy pejzaż kulturowy ma w sobie dużo z zaginionego świata, którego tchnienie wciąż można odnaleźć 
pośród zagubionych wiosek, gdzie występuje zabytkowa architektura, stare obrzędy i gwara. Wciąż funkcjonują 
wykonawcy tradycyjnych zawodów: kowale, tkacze, czy rymarze. Stare kościółki, cerkwie, liczne zabytki unickie, 
przydrożne kapliczki wkomponowane w piękne pejzaże, dopełniają obrazu nadbużańskiej wsi. Ziemie te 
zamieszkiwane są również przez potomków drobnej szlachty, stąd też zwyczaje ludowe splatają się tu z tradycją 
szlacheckiego zaścianka.  
Różnorodność ta wpłynęła silnie na tutejszą kuchnię regionalną, która jest jednym z istotniejszych atutów tych 
ziem. To właśnie tutaj można spróbować najlepszych blinów, zagubów, parowców, czy też korowajów. Okoliczne 
lasy zapewniają dostatek grzybów, leśnego runa, czy dziczyzny. Oczywiście nie brakuje tu również 
charakterystycznych na Podlasiu potraw z ziemniaków: kiszek i babek ziemniaczanych, które najlepiej smakują z 
tutejszymi kwaszonymi tradycyjnie ogórkami. Zawołanie „czym chata bogata” nabiera tu nowego znaczenia, gdyż 
nigdzie nie można już chyba doświadczyć tak szczerej gościnności, dzięki której lokalne potrawy smakują jeszcze 
lepiej. Lokalne tradycje kultywowane są dzięki działalności zespołów folklorystycznych oraz kół gospodyń 
wiejskich, które chętnie angażują się także w przedsięwzięcia kulturalne.  
Podczas spotkań konsultacyjnych dotyczących diagnozy obszaru elementy najczęściej podkreślane jako 
bogactwo to: dziedzictwo materialne; historia rodów magnackich; granica historycznego Podlasia i historycznego 
Mazowsza; tereny pounickie; wielokulturowość (wielość  religii, kultur, żywe kultywowanie obrządków i 
obyczajów); duża ilość obiektów zabytkowych, w tym dworów i  kościołów. A jako główny wyróżnik obszaru 
podawano potencjał w różnorodności terytorialnej, kulturalnej, religijnej i historycznej jako wyznacznik 
dziedzictwa lokalnego.  
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3.2. Ludność  
 
Całkowita liczba ludności wg faktycznego miejsca zamieszkania, na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju 
na dzień 31.12.2013 r. wynosiła 121.385 osób. W porównaniu do roku 2006, stanowiącego okres wyjściowy dla 
LSR na lata 2006-2013, liczba ta uległa zmniejszeniu o 3.575 osób (z 124.960 do 121.385 osób).  

 

Tabela 4. Liczba ludności wg faktycznego miejsca zamieszkania w latach 2006-2013 (stan na 31.12.2013) 

Gmina 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Huszlew  2984 2934 2910 2863 3036 2999 2979 2939 

Łosice  11190 11188 11166 11126 11167 11106 11033 10954 

Olszanka  3182 3161 3104 3109 3137 3137 3117 3092 

Platerów  5143 5139 5099 5075 5229 5192 5098 5056 

Sarnaki  5178 5150 5103 5047 5098 5066 5022 5035 

Stara Kornica  4897 4871 4881 4852 5076 5081 5059 5025 

Korczew  3008 2974 2958 2888 2946 2905 2881 2829 

Paprotnia  2795 2737 2740 2726 2769 2744 2722 2684 

Przesmyki  3642 3623 3606 3562 3593 3571 3554 3472 

Ceranów  2448 2425 2378 2352 2417 2397 2370 2331 

Jabłonna Lacka  5055 5034 4997 4948 4951 4897 4842 4766 

Kosów Lacki  6599 6520 6481 6412 6664 6584 6536 6423 

Repki  5782 5718 5629 5566 5758 5725 5675 5576 

Sabnie  3943 3918 3923 3891 3989 3956 3901 3870 

Sokołów Pdl. – gm. wiej. 6160 6160 6139 6094 6108 6068 6083 6088 

Sterdyń  4480 4404 4351 4267 4473 4419 4360 4307 

Siemiatycze – gm. miejska 15131 15060 14971 14931 15068 14946 14851 14766 

Drohiczyn  6809 6771 6704 6668 6864 6782 6730 6713 

Dziadkowice  3061 3035 3010 2978 3025 3003 2965 2924 

Grodzisk  4577 4490 4438 4399 4649 4607 4558 4494 

Mielnik  2670 2635 2606 2573 2615 2586 2579 2563 

Milejczyce  2210 2171 2152 2111 2118 2083 2015 1963 

Nurzec-Stacja  4450 4422 4355 4300 4384 4323 4271 4249 

Perlejewo  3151 3085 3053 3062 3100 3075 3036 2994 

Siemiatycze – gm. wiejska 6415 6329 6328 6264 6400 6386 6353 6272 

Razem LGD  124960 123954 123082 122064 124634 123638 122590 
1213

85 

Woj. mazowieckie 5171702 5188488 5204495 5222167 5267072 5285604 5301760 
531684

0 

Woj. podlaskie 1196101 1192660 1191470 1189731 1203448 1200982 1198690 
119496

5 

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji z Banku Danych Lokalnych, www.stat.gov.pl; lipiec 2015 
 
Jednym z największych problemów obszaru lokalnej grupy działania jest demografia. Większość z gmin nie 
odnotowywała w ostatnich latach dodatniego przyrostu naturalnego. Ogółem przyrost naturalny dla całego 
obszaru SLGD „Tygiel Doliny Bugu” wyniósł w roku 2013 aż -648 osób, podczas gdy w roku 2006 było to -481 
osób. (Opracowanie własne na podstawie informacji z Banku Danych Lokalnych, www.stat.gov.pl). 
Na przestrzeni lat 2006-2013 wszystkie gminy, oprócz gminy Stara Kornica, wykazują systematyczny, wieloletni 
spadek liczby mieszkańców. Tendencja ta dotyczy nie tylko obszarów wiejskich, ale także w większości gmin 
miejsko-wiejskich oraz miasta Siemiatycze, w którym liczba ludności w okresie 2006-2013 spadła o 365 osób. Nie 
jest to niestety tylko wynik zmian demograficznych charakterystycznych dla Polski i generalnie Europy, 
związanych ze zmniejszającą się liczbą urodzin w stosunku do liczby zgonów.  
Bezpośrednio powiązany ze spadkiem urodzeń jest znaczący spadek liczby osób w wieku przedprodukcyjnym 
oraz proporcjonalnie zwiększająca się liczba ludności w wieku poprodukcyjnym. I tak liczba osób w wieku 
przedprodukcyjnym (do 17 lat) w okresie 2006-2013 spadła o 5447 osób (z 26.806 osób w roku 2006 do 21.359 
osób w roku 2013), a liczba osób w wieku poprodukcyjnym tylko o 449 osób (z 26.434 do 25.985 osób). 
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Zagrożenie to jeszcze w chwili obecnej „maskowane” jest wyżem demograficznym (wzrost liczby ludności w 
wieku produkcyjnym w latach 2006-2013 o 2321 osób: z 71.720 w roku 2006 do 74.041 osób w roku 2013), ale w 
przeciągu najbliższych kilkunastu lat będziemy świadkiem szybkiego starzenia się społeczeństwa SLGD „Tygiel 
Doliny Bugu”, ze wszystkimi niekorzystnymi konsekwencjami. (Opracowanie własne na podstawie danych z 
Banku Danych Regionalnych, www.stat.gov.pl).  
Zachwiania równowagi pomiędzy ludźmi w wieku produkcyjnym i nieprodukcyjnym jest już obecnie zauważalne. 
Prognozy długoterminowe też nie przewidują niestety zatrzymania tej tendencji, a wręcz jej nasilenie. 
Trend ten na obszarze SLGD „Tygiel Doliny Bugu” dodatkowo wzmacniany jest postępującą coraz szybciej 
emigracją ekonomiczną. Wyjazdy na pobyt stały do prężniejszych i atrakcyjniejszych ośrodków w kraju oraz coraz 
częściej za granicę, stanowią obecnie największe zagrożenie, gdyż społeczeństwo traci najbardziej aktywne 
jednostki w stosunkowo młodym wieku. Problem ten stale pogłębia się, gdyż nie są to już sezonowe wyjazdy 
zarobkowe, jak to wcześniej bywało, ale podejmowane świadomie decyzje o wyjeździe całymi rodzinami na 
stałe. W takiej sytuacji nie dziwią miejscowości, które tętnią życiem jedynie w miesiącach letnich, kiedy to byli 
mieszkańcy zjeżdżają na odpoczynek do coraz starszych rodziców. Dla gmin taka sytuacja jest dramatyczna i 
trudno się dziwić pesymizmowi i bezradności władz samorządowych wobec niezależnych od nich problemów 
demograficznych.  
Innym problemem związanym z emigracją zarobkową są dzieci, które zostają w kraju pod opieką dziadków, bądź 
innych krewnych, podczas gdy rodzice pracują na stałe za granicą. Problem „eurosierot” był wskazywany 
podczas spotkań konsultacyjnych i wydaje się, iż jest on na tyle poważny, by młodzież i dzieci te wskazać jako 
kolejną grupę defaworyzowaną na obszarze Partnerstwa SLGD „Tygiel Doliny Bugu”.  
 
Tabela 5. Ludność obszaru SLGD w okresie 2006-2013, dynamika zmian 

Gmina 

Ludność w 2006 Ludność w 2013 Zmiana w 
stosunku do 

2006r. 
 (w osobach) 

w osobach 
w odsetkach 

(w %) 
w osobach 

w odsetkach 
 (w %) 

Huszlew 2984 2,39 2939 2,42 -45 

Łosice 11190 8,95 10954 9,02 -236 

Olszanka 3182 2,55 3092 2,55 -90 

Platerów 5143 4,12 5056 4,17 -87 

Sarnaki 5178 4,14 5035 4,15 -143 

Stara Kornica 4897 3,92 5025 4,14 128 

Korczew 3008 2,41 2829 2,33 -179 

Paprotnia 2795 2,24 2684 2,21 -111 

Przesmyki 3642 2,91 3472 2,86 -170 

Ceranów 2448 1,96 2331 1,92 -117 

Jabłonna Lacka 5055 4,05 4766 3,93 -289 

Kosów Lacki 6599 5,28 6423 5,29 -176 

Repki 5782 4,63 5576 4,59 -206 

Sabnie 3943 3,16 3870 3,19 -73 

Sokołów Podl. – gmina wiejska 6160 4,93 6088 5,02 -72 

Sterdyń 4480 3,59 4307 3,55 -173 

Siemiatycze – gmina miejska 15131 12,11 14766 12,16 -365 

Drohiczyn 6809 5,45 6713 5,53 -96 

Dziadkowice 3061 2,44 2924 2,41 -137 

Grodzisk 4577 3,66 4494 3,7 -83 

Mielnik 2670 2,14 2563 2,11 -107 

Milejczyce 2210 1,77 1963 1,62 -247 

Nurzec-Stacja 4450 3,56 4249 3,5 -201 

Perlejewo 3151 2,51 2994 2,46 -157 

Siemiatycze – gmina wiejska 6415 5,13 6272 5,17 -143 

Razem LGD  124960 100% 121385 100% -3575 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Regionalnych, www.stat.gov.pl,  lipiec 2015 
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Zmniejszającą się liczbę ludności widać też w gęstości zaludnienia. W stosunku do roku 2006 tylko gmina Stara 
Kornica odnotowała zwiększenie gęstości zaludnienia (z 41 do 42 osób na km2). Sokołów Podlaski i Siemiatycze 
(gmina wiejska) nie odnotowały żadnych zmian (odpowiednio 45 i 28 osób na km2). We wszystkich pozostałych 
gminach obszaru SLGD „Tygiel Doliny Bugu” gęstość zaludnienia uległa zmniejszeniu. Dla porównania gęstość 
zaludnienia woj. podlaskiego na przestrzeni lat 2006-2013 nie uległa zmianie (59 osób na km2), natomiast 
województwa mazowieckiego znacznie wzrosła (ze 145 do 150 osób na km2)5.   
 
Tabela 6. Migracje ludności w gminach SLGD „Tygiel Doliny Bugu” w latach 2006-2013  

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Zameldowania 

zameldowania ogółem 1129 1390 995 862 988 923 962 939 

z miast 470 621 469 356 479 431 456 392 

ze wsi 643 749 506 491 494 483 495 526 

z zagranicy 16 20 20 15 15 9 11 21 

  Wymeldowania 

wymeldowania ogółem 1706 1877 1433 1460 1443 1364 1499 1549 

do miast 1088 1092 852 928 891 834 911 980 

na wieś 596 753 566 521 547 520 569 561 

za granicę 22 32 15 11 5 10 19 8 

  Saldo 

saldo migracji -577 -487 -438 -598 -455 -441 -537 -610 

miasta -618 -471 -383 -572 -412 -403 -455 -588 

wieś  47 -4 -60 -30 -53 -37 -74 -35 

zagranica -6 -12 5 4 10 -1 -8 13 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Regionalnych, www.stat.gov.pl,  lipiec 2015) 
 

Tabela dot. ruchu ludności wyraźnie pokazuje, że w wyludnianiu się obszaru SLGD „Tygiel Doliny Bugu”, duża rola 
przypada właśnie procesom migracyjnym. Saldo migracji na przestrzeni lat 2006-2013 cały czas było ujemne, co 
więcej w latach 2011-2013 odnotowało ponownie tendencję wzrostową (-441 osób w roku 2011 do -610 osób w 
roku 2013). Pokazuje to, że proces ten przebiega częściowo niezależnie od sytuacji gospodarczej w skali kraju.  
Niestety prognoza liczby ludności na lata 2015, 2020 i 2025 dla powiatów łosickiego, siedleckiego, sokołowskiego 
i siemiatyckiego wskazuje dalszy systematyczny spadek liczby ludności. Będzie to spadek znacznie większy niż 
średnia w województwie mazowieckim, ale też większy niż średnia w województwie podlaskim.   
 

Tabela 7. Prognoza liczby ludności z 2012 r. na rok 2015, 2020 i 2025 

Jednostka terytorialna 
prognoza na rok 2015 prognoza na rok 2020 prognoza na rok 2025 

osoba osoba Osoba 

POLSKA 38 016 143 37 829 790 37 438153 

MAZOWIECKIE 5353671 5429787 5471045 

Powiat łosicki 30805 29730 28515 

Powiat siedlecki 80367 79710 78493 

Powiat sokołowski 53352 51360 49170 

PODLASKIE 1169012 1153571 1133391 

Powiat siemiatycki 44911 43044 41146 

 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Regionalnych, www.stat.gov.pl, lipiec 2015.     

 
 

                                                           
5
 Opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Regionalnych, www.stat.gov.pl. 
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3.3. Gospodarka  
 
3.3.1 Bogactwa naturalne 

Na obszarze działania SLGD „Tygiel Doliny Bugu” surowce mineralne występują w bardzo ograniczonym zakresie: 
piaski do produkcji cegły wapienno-piaskowej oraz pokłady grubego i drobnego naturalnego kruszywa 
budowlanego. Istnieją również pokłady kredy w Mielniku, Huszlewie i Starej Kornicy. Złoża w Starej Kornicy 
(obecnie nieeksploatowane) oceniane są na największe w Polsce, a może nawet w Europie. Inne surowce 
mineralne, poza wymienionymi skalnymi, nie występują. Niska skala wydobycia i mała różnorodność kopalin 
skłania do przypuszczenia, że nie jest to obecnie i zapewne w przyszłości, gałąź produkcji, z którą można wiązać 
wielkie nadzieje. Raczej pozostanie kierunkiem marginalnym, wykorzystywanym głównie na niewielką skalę 
przez mieszkańców na własne potrzeby i niemającym większego wpływu na gospodarkę regionu.  

Na obszarze działania LGD znajdują się również słabo eksploatowane złoża torfów (Łosice, Olszanka). 
Wykorzystywane są obecnie dość sporadycznie do produkcji podłoży do produkcji pieczarek. Przy odpowiednim 
zagospodarowaniu pokłady torfów mogłyby stanowić dodatkowy, interesujący kierunek produkcyjny. Musiałoby 
się jednak pojawić większe zapotrzebowanie na ten surowiec. Należałoby także zastanowić się na ile 
przemysłowe wykorzystanie torfowisk, powodujące ich nieodwracalne zniszczenie, jest wskazane z punktu 
widzenia ochrony walorów przyrodniczych obszaru.  
 
 

3.3.2. Przedsiębiorczość, w tym branże z potencjałem rozwojowym 

W poniższej tabeli przedstawiono podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w rozbiciu na 
lata 2006-2013. Mimo zauważalnej tendencji wzrostowej, należy stwierdzić, że ilość funkcjonujących podmiotów 
gospodarczych jest niewystarczająca, a przyrost nierównomierny i wolniejszy niż średnia dla województwa 
mazowieckiego. W stosunku do roku 2006 liczba podmiotów wzrosła o 815 (z 6275 do 7090), a więc o niecałe 
13%. W tym czasie liczba podmiotów gospodarczych w woj. podlaskim wzrosła o 8,5%, natomiast w 
województwie mazowieckim aż o 18,9%.  
 

Tabela 8. Podmioty gospodarki narodowej wg wpisu do REGON - Podmioty wg sekcji i działów PKD 2004 
(2006-2008) i 2007 (2009-2013)  

Gmina 

Sektor publiczny i prywatny ogółem zmiana 
w 

stosunku 
do 2006 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Huszlew 111 115 125 127 139 139 139 140 29 

Łosice 991 1021 1075 995 1061 1065 1101 1092 101 

Olszanka 188 184 206 175 188 191 201 215 27 

Platerów 176 183 204 216 235 232 230 258 82 

Sarnaki 268 260 260 257 275 277 271 276 8 

Stara Kornica 185 193 219 231 247 251 254 250 65 

Korczew 123 122 132 138 143 146 147 147 24 

Paprotnia 90 100 106 112 118 111 119 128 38 

Przesmyki 114 115 117 128 128 108 111 113 -1 

Ceranów 107 112 114 104 108 113 118 117 10 

Jabłonna Lacka 197 203 207 214 236 253 261 262 65 

Kosów Lacki 297 303 305 308 322 317 317 330 33 

Repki 176 184 189 206 209 212 224 246 70 

Sabnie 182 189 191 206 229 225 227 237 55 

Sokołów Podl. – gm. 
wiej. 

355 360 357 336 370 387 411 433 78 
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Sterdyń 216 217 218 203 217 233 232 243 27 

Siemiatycze – gm. 
miejska 

1204 1224 1253 1195 1269 1243 1274 1281 77 

Drohiczyn 287 288 300 298 312 319 338 337 50 

Dziadkowice 87 93 94 94 94 97 100 103 16 

Grodzisk 129 124 127 120 132 130 136 148 19 

Mielnik 151 148 148 115 124 127 127 128 -23 

Milejczyce 74 75 74 65 74 62 64 58 -16 

Nurzec-Stacja 197 190 183 154 164 159 152 150 -47 

Perlejewo 116 128 140 128 133 133 139 143 27 

Siemiatycze – gm. 
wiejska 

254 266 287 253 262 247 249 255 1 

Razem LGD 6275 6397 6631 6378 6789 6777 6942 7090 815 

Mazowieckie 609601 627277 649354 646696 681012 675099 699212 724997 115396 

Podlaskie 88931 88665 90229 89578 91876 91738 94721 96517 7586 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Regionalnych, www.stat.gov.pl,  lipiec 2015 
 
Najwięcej podmiotów gospodarczych, ze zrozumiałych względów, znajduje się w gminach: Siemiatycze, gm. 
miejska (1281); Łosice (1092), Sokołów Podlaski, gm. wiejska (433), Drohiczyn (337) i Kosów Lacki (330). Najmniej 
zaś w gminach Milejczyce (58), Dziadkowice (103), Przesmyki (113) i Ceranów (117). Niewielka jest również liczba 
podmiotów sektora publicznego, tworzącego zazwyczaj znaczącą ilość miejsc pracy (podmioty sektora 
publicznego stanowią zaledwie 5,32% wszystkich podmiotów gospodarczych). 
Także przyrost liczby podmiotów gospodarczych jest bardzo nierównomierny. Kilka gmin na przestrzeni lat 2006-
2013 odnotowały wręcz spadek: gm. Nurzec-Stacja, aż o 47 podmiotów gospodarczych (ze 197 od 150), czyli o 
24%; gmina Mielnik o 23 podmioty (ze 151 do 128), czyli o 16%; gmina Milejczyce o 16 podmiotów (z 74 do 58), 
czyli o 12% oraz gmina Przesmyki o jeden podmiot (ze 114 do 113). Aż trzy gminy, które odnotowały spadek 
liczby przedsiębiorstw, to gminy podlaskie. Także inne gminy podlaskie SLGD „Tygiel Doliny Bugu” mają 
proporcjonalnie najsłabszy wzrost ilości przedsiębiorstw: Siemiatycze, gmina  miejska – wzrost o 77 podmiotów, 
tj. o 6,4%; Siemiatycze, gmina wiejska (wzrost o 1 podmiot, czyli o 0,4%). Wśród podlaskich gmin przyrostem 
liczby podmiotów gospodarczych powyżej średniej lokalnej grupy działania wyróżniają się jedynie gminy 
Perlejewo (wzrost o 27 podmiotów, czyli 23,3%), Dziadkowice (18,4%), Drohiczyn (17,4%) i Grodzisk (14,7%).  
Spośród gmin mazowieckich SLGD „Tygiel Doliny Bugu” tylko jedna gmina – Przesmyki odnotowała za ten okres 
spadek liczby podmiotów gospodarczych (ze 114 na 113). Kilka z nich ma przyrost liczby podmiotów 
gospodarczych poniżej średniej lokalnej grupy działania. Są to gminy: Sarnaki (3,0%); Łosice (10,1%); Ceranów 
(9,3%) oraz Sterdyń (12,5%). Pozostałe mazowieckie gminy znacznie przekraczają średnią lokalnej grupy 
działania. Największa ilość nowych podmiotów gospodarczych w tym okresie powstała w gminach: Platerów (82 
podmioty gospodarcze, wzrost o 46,6%); Repki (70 podmiotów, wzrost o 39,7%); Stara Kornica (65 podmiotów, 
wzrost o 35,1%); Jabłonna Lacka (65 podmiotów, wzrost o 33%) i Sabnie (55 podmiotów, wzrost o 30,2%).  
 
Tabela 9. Struktura dominujących podmiotów gospodarczych na terenie LGD w 2013 r. 

Gmina 

Sekcja A C F G H S i T 

Ogółem 
jed. 

gosp.  

Rolnict., 
leśnictwo, 
łowiectw. i 
rybactwo 

Przetwórstw
o 

przemysłowe 

Budownict
wo 

Handel 
hurtowy i 

detal. 
naprawa 
pojazdów 

samochod. 

Transport i 
gospodarka 
magazynow

a 

Pozostał
a 

działaln. 
usługow

a  
 

Huszlew  140 17 4 24 42 9 10 

Łosice  1092 85 85 85 315 91 64 

Olszanka  215 49 17 22 39 26 17 

Platerów  258 29 27 43 53 23 13 

Sarnaki  276 28 28 40 71 6 22 

Stara Kornica  250 36 26 35 54 19 12 
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Korczew  147 17 16 19 35 5 8 

Paprotnia  128 19 13 23 26 7 3 

Przesmyki  113 20 10 18 22 3 7 

Ceranów  117 17 13 23 17 12 5 

Jabłonna Lacka  262 39 24 28 54 24 17 

Kosów Lacki  330 20 30 79 69 29 18 

Repki  246 53 17 25 44 21 13 

Sabnie  237 21 21 39 58 30 13 

Sokołów Podl.  gm. wiej. 433 49 36 71 113 33 21 

Sterdyń  243 34 28 36 49 17 14 

Siemiatycze, gm. miej. 1281 16 125 195 314 86 128 

Drohiczyn  337 47 27 66 50 9 49 

Dziadkowice  103 12 8 15 26 4 5 

Grodzisk  148 36 12 18 38 5 6 

Mielnik  128 6 19 18 12 4 17 

Milejczyce  58 6 6 9 6 3 7 

Nurzec-Stacja  150 25 11 18 27 4 28 

Perlejewo  143 29 5 26 24 6 10 

Siemiatycze, gm. wiej. 255 11 47 47 47 11 20 

Razem LGD 7090 721 655 1022 1605 487 527 

Mazowieckie   724997 11697 58278 71235 190309 45052 42923 

Podlaskie  96517 3746 7931 12003 25557 6880 7284 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Regionalnych, www.stat.gov.pl,  lipiec 2015 
 
W 2013 r. w SLGD „Tygiel Doliny Bugu” dominowała branża usługowa (handel, transport, budownictwo) – łącznie 
3114 podmiotów gospodarczych, tj. 43,9%. Natomiast w sekcji przetwórstwa przemysłowego zarejestrowano 
655 podmiotów, tj. 9,2%. Są to dane zbliżone do średniej krajowej, gdzie przetwórstwo przemysłowe stanowi 
9,0% wszystkich podmiotów gospodarczych. Zwraca uwagę natomiast duża liczba podmiotów gospodarczych 
zarejestrowanych w sekcji rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (721 podmiotów gospodarczych, co 
stanowi 10,2%). Generalnie branża rolno-spożywcza jest najprężniej rozwijającą się dziedziną i wydaje się, że 
najbardziej perspektywiczną na tym obszarze. Jest to głównie produkcja pieczarek, zakłady przetwórcze (uboju i 
przerobu mięsa), zakłady mleczarskie, przetwórstwo owoców i warzyw, okresowe podmioty skupujące i 
przerabiające runo leśne, itp. Charakterystyczne jest również wysokie znaczenie leśnictwa i przerobu drewna 
(tartaki). Wiąże się z tym funkcjonowanie firm budowlanych oferujących np. domy stawiane z drewna. Na części 
obszaru coraz większego znaczenie nabierają usługi (co prawda jeszcze okresowe) w obsłudze ruchu 
turystycznego.  
Na terenie SLGD „Tygiel Doliny Bugu” przeważającą liczbę stanowią mikro i małe przedsiębiorstwa (łącznie 7.050 
podmiotów gospodarczych na 7.090, tj. 99,43%). Jest to powyżej średniej w woj. podlaskim i mazowieckim 
(odpowiednio 99,13% i 99,15%). Średnie przedsiębiorstwa (34) stanowią 0,48% wszystkich podmiotów 
gospodarczych. Przeważająca ilość średnich przedsiębiorstw ulokowanych jest w gminach: Łosice – 8; 
Siemiatycze, gm. miejska – 11; Siemiatycze, gm. wiejska – 3; Nurzec Stacja – 3. Przedsiębiorstw dużych 
(zatrudniających powyżej 250 pracowników) jest na obszarze lokalnej grupy działania 6, z tego aż 3 są ulokowane 
w gminie miejskiej Siemiatycze, 2 w gminie Łosice i 1 w gminie Kosów Lacki (Opracowanie własne na podstawie 
danych z Banku Danych Regionalnych, www.stat.gov.pl,  lipiec 2015). 
Z uwagi na charakter regionu raczej trudno oczekiwać, by nowe miejsca pracy powstawały w związku z dużymi 
zakładami. Od lat dominuje tendencja odwrotna – to właśnie te przedsiębiorstwa straciły największą liczbę 
pracowników. W tej sytuacji przyszłość regionu należy wiązać zasadniczo z rozwojem małych i średnich 
przedsiębiorstw – należy stawiać na wzrost aktywności mieszkańców.  
 
Tabela 10. Podmioty wpisane do rejestru REGON na 10 tys. ludności  

Jednostka terytorialna 
2009 2010 2011 2012 2013 Dynamika 

2009=100 jed.gosp. jed.gosp. jed.gosp. jed.gosp. jed.gosp. 

Huszlew  444 458 463 467 476 107 

Łosice  894 950 959 998 997 112 
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Olszanka  563 599 609 645 695 123 

Platerów  426 449 447 451 510 120 

Sarnaki  509 539 547 540 548 108 

Stara Kornica  476 487 494 502 498 105 

Korczew  478 485 503 510 520 109 

Paprotnia  411 426 405 437 477 116 

Przesmyki  359 356 302 312 325 91 

Ceranów  442 447 471 498 502 114 

Jabłonna Lacka  432 477 517 539 550 127 

Kosów Lacki  480 483 481 485 514 107 

Repki  370 363 370 395 441 119 

Sabnie  529 574 569 582 612 116 

Sokołów Pdl. –  gm. wiejska 551 606 638 676 711 129 

Sterdyń  476 485 527 532 564 118 

Siemiatycze – gmina miejska 800 842 832 858 868 109 

Drohiczyn  447 455 470 502 502 112 

Dziadkowice  316 311 323 337 352 111 

Grodzisk  273 284 282 298 329 121 

Mielnik  447 474 491 492 499 112 

Milejczyce  308 349 298 318 295 96 

Nurzec-Stacja  358 374 368 356 353 99 

Perlejewo  418 429 433 458 478 114 

Siemiatycze – gmina wiejska 404 409 387 392 407 101 

Mazowieckie   1238 1293 1277 1319 1364 110 

Podlaskie  753 763 764 790 808 107 

Polska  981 1015 1004 1032 1057 108 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Regionalnych, www.stat.gov.pl, lipiec 2015 
 
Wskaźnikiem dobrze odzwierciedlającym aktywność gospodarczą i przedsiębiorczość mieszkańców jest wskaźnik 
podmiotów gospodarczych w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców. Wskaźnik ten dla gmin SLGD „Tygiel Doliny 
Bugu” jest znacznie niższy niż średnia krajowa (1057 podmiotów gospodarczych na 10 tys. mieszkańców); czy 
średnia woj. mazowieckiego (1364 podmioty gospodarcze na 10 tys. mieszkańców), a nawet niższy niż średnia 
woj. podlaskiego (808 podmiotów na 10 tys. mieszkańców). Tylko dwie gminy obszaru nieznacznie przekraczają 
średnią dla województwa podlaskiego: gmina Łosice (997 podmiotów gospodarczych na 10 tys. mieszkańców) i 
gmina miejska Siemiatycze (868  podmiotów gospodarczych na 10 tys. mieszkańców).  
Nic więc dziwnego, że rozwój przedsiębiorczości to jeden z głównych mechanizmów rozwoju wskazywanych 
przez mieszkańców podczas spotkań konsultacyjnych. Tylko powstawanie nowych miejsc pracy, w tym 
jednoosobowych działalności gospodarczych, może wg uczestników spotkań konsultacyjnych powstrzymać 
dramatyczne tendencje demograficzne na obszarze SLGD „Tygiel Doliny Bugu”. Jednocześnie jednak uczestnicy 
spotkań wskazywali na słabe dotychczas wsparcie dla lokalnych przedsiębiorców oraz brak wiedzy wśród osób 
chcących rozpocząć działalność gospodarczą. Postulowano też podjęcie konkretnych wspierających 
przedsiębiorczość, w tym działań szkoleniowych.  
Jako istotne zagrożenia zewnętrzne dla rozwoju przedsiębiorczości na obszarze SLGD „Tygiel Doliny Bugu” 
uczestnicy spotkań konsultacyjnych wskazywali: skomplikowane przepisy dla osób rozpoczynających działalność 
gospodarczą; skomplikowane procedury w pozyskiwaniu środków dla młodych przedsiębiorców i mechanizmy 
refundacyjne w PROW; embargo na produkty żywnościowe do Rosji, niestabilną politykę państw ościennych oraz 
Polski; długie i kosztowne procedury aktualizacji planów zagospodarowania przestrzennego oraz ograniczenia 
związane z funkcjonowaniem obszarów chronionych Natura 2000. 
 

3.3.3. Rolnictwo 
 

Gleby Partnerstwa SLGD „Tygiel Doliny Bugu” wykształciły się głównie z glin i piasków czwartorzędowych 
pochodzenia lodowcowego i wodnolodowcowego. Dominują gleby opadowo-glejowe, płowe opadowo-glejowe 
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oraz rdzawe z towarzyszącymi brunatnymi, bielicowymi, czarnymi ziemiami i madami w najbliższym sąsiedztwie 
Bugu.  
Z jakością gleb wiąże się wskaźnik Rolniczej Przestrzeni Produkcyjnej (łączna miara jakości gleb, warunków 
klimatycznych, stosunków wodnych i rzeźby terenu), który dla terenu SLGD „Tygiel Doliny Bugu” wynosi 62 pkt. i 
jest zdecydowanie niższy od średniej krajowej (66,6 pkt), ale wyższy od średniej województwa podlaskiego (55 
pkt). Jednocześnie lokalne warunki przyrodnicze dla rolnictwa są dość zróżnicowane. Najkorzystniejsze warunki 
dla rolnictwa występują na obszarze gmin Olszanka (72,0), Repki (71,4), Łosice (70,7), Platerów (70,8), Sterdyń 
(70,1), Drohiczyn (68,8) i Grodzisk (68,1). Najsłabsze natomiast w Mielniku (43,9), w Nurcu-Stacji (46,9) oraz w 
Milejczycach (48,9).6 Liczba gospodarstw na obszarze LGD nie jest mała – ponad 22 tysiące. Wynikałoby z tego, 
że rolnictwo rozwija się prężnie. Zauważyć jednak należy, iż pewna ich ilość to gospodarstwa tylko na papierze. 
W atrakcyjnych miejscach ludność napływowa (zwykle obecna tylko od maja do września) wykupuje masowo 
działki letniskowe figurujące potem jako działające gospodarstwa. Zauważalny wzrost liczby gospodarstw bardzo 
małych (1-2 ha) w ewidencji podatkowej gmin potwierdza to zjawisko.  
Liczbowo przeważają gospodarstwa małe (do 5 ha), których łączna liczba wynosi 9101, czyli 41%. Należy jednak 
zauważyć, że jest to znacznie poniżej średniej krajowej, gdzie gospodarstwa takie stanowią 55% wszystkich 
gospodarstw. Gospodarstw od 5 do 10 ha jest 6155, a od 10 do 15 ha 3429. Znacząca jest też liczba gospodarstw 
powyżej 15 ha, bo aż 3465, co stanowi 15,6% wszystkich gospodarstw rolnych. Średnia powierzchnia użytków 
rolnych ogółem w gospodarstwach rolnych z obszaru SLGD „Tygiel Doliny Bugu” stanowi od 4,62 ha w gminie 
miejskiej Siemiatycze do 12,19 ha w gminie Drohiczyn. Największa średnia powierzchnia użytków rolnych w 
dobrej kulturze rolnej, czyli przy zachowaniu minimalnych norm dotyczących zachowaniu wymogów ochrony 
środowiska, jest w gminach Drohiczyn (12,07 ha) i Perlejewo (11,96 ha).  
Na obszarze SLGD „Tygiel Doliny Bugu” użytki rolne ogółem, w tym lasy i grunty leśne, stanowią ponad 82% 
ogółu gruntów, tj. 238.942,63 ha). Jednocześnie jednak wszystkie gminy objęte są dopłatami związanymi z ONW. 
Nie zawsze jest to związane z niską jakością gleb, ma to również związek z sytuacją demograficzną i 
niekorzystnym ukształtowaniem terenu. Świadczy jednak o niezbyt korzystnej wyjściowej sytuacji rolnictwa, co w 
połączeniu z ogólną tendencją marginalizacji produkcji rolnej zmusza do poszukiwania nowych kierunków 
rozwoju terenu SLGD „Tygiel Doliny Bugu”. W rozbiciu na poszczególne rodzaje gruntów ornych zwraca uwagę 
stosunkowo duża powierzchnia łąk i pastwisk (47.933,89 ha) oraz sadów (4584,53 ha) i upraw trwałych (4889,07 
ha) (Wszystkie dane dot. rolnictwa: na podstawie Spisu rolnego z 2010 r., Bank Danych Regionalnych, 
www.stat.gov.pl, 2015).   
Ostatnie lata to burzliwy rozwój uprawy pieczarek w gminach mazowieckich lokalnej grupy działania. Jest to 
produkcja na skalę przemysłową i bardzo prężnie rozwijająca się gałąź gospodarki. Jak podkreślali mieszkańcy na 
spotkaniach konsultacyjnych uprawa pieczarek, to niewątpliwie duża szansa na rozwój obszaru, jednak 
obarczona znacznym ryzykiem, z racji na kurczące się rynki zbytu i niepewną sytuację polityczną, związaną m.in. z 
ograniczeniami eksportu do Rosji. Mimo że pieczarkarstwo jest najbardziej dynamicznie rozwijającą się gałęzią w 
rolnictwie obszaru, to jednak mieszkańcy nie widzą możliwości budowania produktu lokalnego na tej bazie. 
Wynika to z faktu, iż jest to produkcja wielkotowarowa, w całości przeznaczana na sprzedaż, głównie na eksport, 
a nie na potrzeby lokalnego przetwórstwa.  
Z racji na znaczący odsetek łąk i pastwisk hodowla bydła odgrywa znaczącą rolę. Funkcjonuje tu znacząca ilość 
gospodarstw mlecznych, które osiągnęły już bardzo wysoki stopień specjalizacji i wydajności. Produkcja mleka, to 
obok pieczarkarstwa i sadownictwa, kolejna specjalizacja rolna obszaru. Znacznie gorzej rozwijają się inne działy 
rolnictwa. Nie pomaga w tym brak dostatecznej ilości zakładów produkcyjnych, przetwórstwa rolno-
spożywczego oraz niedostateczny poziom usług dla rolnictwa.  
Wśród bezpośrednich przemian rolnictwa wskazuje się na potrzebę wprowadzenia przyjaznych człowiekowi i 
środowisku metod produkcji rolnej i przetwórstwa, zgodnie z prozdrowotną polityką żywnościową i standardami 
jakościowymi uznanymi w Unii Europejskiej. Umożliwi to zajęcie produkcyjnej niszy rynkowej, jaką jest rolnictwo 
ekologiczne. Jest to kierunek rozwoju wskazywany jako szansa na rozwój terenu, jednak pomimo dodatkowych 
dopłat do tej gałęzi produkcji rolnej nie rozwija się zbyt intensywnie. W okresie 2007-2012 liczba gospodarstw 
ekologicznych na obszarze Partnerstwa wzrosła ze 104 do 186, a więc o blisko 80%. W tym samym okresie liczba 
gospodarstw ekologicznych w całym województwie mazowieckim wzrosła o ponad 95%, a województwie 
podlaskim aż o 243%. Zresztą wśród gmin SLGD „Tygiel Doliny Bugu” największy wzrost liczby gospodarstw 

                                                           
6  Biesiacki A., Kuś J., Madej A., Ocena warunków przyrodniczych do produkcji rolnej, IUNG,  Puławy 2004) 
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ekologicznych odnotowały właśnie gminy podlaskie: Drohiczyn (z 12 do 24), Perlejewo (z 4 do 8), Siemiatycze (z 
12 do 25), Dziadkowice (z 2 do 7) i Grodzisk (z 3 do 6).  
Producenci ekologiczni i przetwórnie ekologiczne (2013 r.) na podstawie danych z Inspektoratu Jakości 
Handlowej Artykułów Rolno–Spożywczych 

1. Jezierska Anna (gm. Łosice) - producent rolny, obrót produktami ekologicznymi. 
2. Angielczyk Mirosław (gm. Grodzisk) – producent rolny, przetwórstwo, zbiór, eksport, import, obrót 

produktami ekologicznymi;  przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw; produkcja olejów i 
pozostałych tłuszczów płynnych; przetwórstwo herbaty i kawy; produkcja przypraw; produkcja 
pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana; pakowanie (z wyłączeniem jaj); 
etykietowanie, konfekcjonowanie, znakowanie, itp. (przygotowanie z wyłączeniem przetwarzania). 
Specjalnością „Ziołowego Zakątka” w Korycinach jest produkcja ziół, co jest ewenementem na skalę 
krajową i wyrasta na ważną specjalizację regionu.    

3. Project Studio Mariusz Wielogórski (Siemiatycze, gm. wiejska) – zbiór i obrót produktami ekologicznymi; 
sprzedaż herbaty i kawy. 

4. Polser Sp. z o.o. (Siemiatycze, gm. miejska) - przetwórstwo mleka i wyrób serów.   
5. EKO-MEGA MŁYNY WODNE Sp. z o.o. Tokary (Korczew) -  wytwarzanie produktów przemiału zbóż, 

produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana; pakowanie (z 
wyłączeniem jaj), etykietowanie, konfekcjonowanie, znakowanie itp. (przygotowanie z wyłączeniem 
przetwarzania).   

6. Jurczuk Janusz - Choroszczewo (gm. Milejczyce) - producent rolny, pszczelarstwo. 
7. Gryciuk Jan - Wólka Nurzecka (gm. Nurzec Stacja) - producent rolny, pszczelarstwo. 
8. Gregorczuk Stanisław - Drażniew (gm. Korczew) - producent rolny, pszczelarstwo.  
9. DOBRY SAD Sp. z o.o. - Augustynka (gm. Nurzec-Stacja) - obrót produktami ekologicznymi.  

Obszar SLGD „Tygiel Doliny Bugu” słynie także tradycyjnie z sadownictwa. Sady, głównie jabłkowe, są trwałym 
elementem krajobrazu. Przetwórstwo owoców to kolejny ważny kierunek rozwoju regionu, szczególnie gdy w 
wyniku sytuacji politycznej (embargo) eksport jabłek do Rosji uległ załamaniu, a poszukiwanie nowych rynków 
zbytu jest trudne i długotrwałe.  
Bardzo interesującym kierunkiem, ściśle związanym z produkcją rolną jest również wytwarzanie tradycyjnych, 
lokalnych produktów żywnościowych. Mogłaby być to alternatywa dla dużej części rolników. W większych 
miastach zanikła umiejętność wyrabiania własnych wyrobów spożywczych, a możliwość zakupienia takich 
tradycyjnych wyrobów jest bardzo atrakcyjna dla przybywających turystów. Może być to magnes ściągający 
turystów, jednocześnie dający dodatkowe źródło dochodów mieszkańcom.   
Ze środków PROW 2007-2013 z działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” powstała m.in. 
działalność marginalna polegająca na produkcji wyrobów mięsnych i mlecznych „Dażynka” (Rotki, gm. 
Drohiczyn). Inwestycja dofinansowana ze środków SLGD „Tygiel Doliny Bugu” to także Pasieka Nadbużańska 
(Skrzeszew gm. Repki), która oferuje w ciągłej sprzedaży miody odmianowe, wyroby z wosku i propolisu, matki 
pszczele oraz odkłady (wniosek na dofinansowanie obejmował budowę altany i zakup wyposażenia do 
prowadzenia spotkań i warsztatów). Firmą współpracującą ze SLGD „Tygiel Doliny Bugu” jest m.in. Młyn 
Zbożowy Bracia Górscy (gm. Repki). Przedsiębiorstwo specjalizuje się m.in. w produkcji mąki pszennej 
„Sokołowskiej Jasnej” typ 500 w papierowych firmowych torbach 2, 5, 10, 15, 25, 30 kg. Na opakowaniach mąki 
zamieszczane jest logo SLGD „Tygiel Doliny Bugu”, dzięki czemu lokalna grupa działania promowana jest na skalę 
międzyregionalną oraz międzynarodową.  
Na obszarze SLGD „Tygiel Doliny Bugu” zidentyfikowane są następujące produkty wpisane na listę produktów 
tradycyjnych: 
Województwo podlaskie: 
Produkty mięsne: kump nadbużański z ćwiartki – Żurobice, gmina Dziadkowice; warzywa i owoce: Nadbużańska 
kawa żołędziówka – Koryciny, gmina Grodzisk; inne produkty: podlaska samogonka zbożowa – Koryciny, gmina 
Grodzisk; nadbużańskie grzyby marynowane – Siemiatycze; Nadbużańskie grzyby suszone – Siemiatycze.  
Województwo mazowieckie:  
Produkty mleczne: ser ziemny z Kornicy; produkty mięsne: kiełbasa nadbużańska jałowcowa sucha; kiełbasa z 
wątrobą z Kornicy; czarna kiszka ze Starych Litewnik; kiełbasa ze Starych Litewnik; wyroby piekarnicze i 
cukiernicze: nadbużański chleb wiejski na zakwasie; bułki drożdżowe jagodzianki – Sabnie; Mazowieckie ciastka 
ze skwarek; miody: miód nadbużański; miód wielokwiatowy łąkowy z Kornicy; Gotowe dania i potrawy: kornickie 
jaja faszerowane; naleśniki starokornickie; placki ziemniaczane pieczone na blasze; golonka faszerowana 
grzybami leśnymi z Rudki; napoje: Lipówka kornicka. 
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Mimo stosunkowo dużej ilości zidentyfikowanych produktów lokalnych, wymiernego sukcesu poszczególnych 
producentów tych wyrobów, uczestnicy spotkań konsultacyjnych wielokrotnie wskazywali na niewystarczającą 
promocję wyrobów lokalnych i rękodzieła. Postulowali też konkretne działania marketingowe i organizacyjne, 
które pozwoliłyby na wypromowanie tych produktów i powiązanie ich z marką obszaru.  
Wśród uwarunkowań zewnętrznych, które będą sprzyjać dalszemu rozwojowi rynku produktów lokalnych i 
ekologicznych, uczestnicy spotkań wymieniali: modę na  promocję działań w zakresie odpowiedzialnej 
konsumpcji i lokalnych zakupów oraz trendy konsumenckie na zdrową żywność, slow food.  
Głównym natomiast zagrożeniem wg uczestników spotkań konsultacyjnych jest ciągle jeszcze niedostateczne 
dostosowanie prawodawstwa krajowego do legalnej sprzedaży produktów lokalnych. Dzieje się tak mimo 
przyjętych w roku 2015 dokumentów legislacyjnych, tj. „nowelizacji ustawy o PIT, ustawy 
o działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw dotyczące sprzedaży bezpośredniej przetworzonych 
przez rolników produktów rolnych z ich własnych upraw” (od takiej działalności ma być pobierany podatek w 
wysokości 2% przy przychodach do 150 tysięcy euro) oraz rozporządzenia MRiRW w sprawie wymagań 
weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży 
bezpośredniej. Ustawa wchodzi w życie od 1 stycznia 2016 r., ale już dziś rolnicy i eksperci sygnalizują w niej 
wiele szczegółowych wykluczeń, nieścisłości, a także braku korelujących z tymi dokumentami dalszych ustaw i 
rozporządzeń, m.in. nowelizacji ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia.     

3.3.4. Turystyka 

Opisane powyżej walory przyrodnicze, krajobrazowe, historyczne i kulturowe stanowią potencjał do rozwoju 
rekreacji i turystyki na obszarze SLGD „Tygiel Doliny Bugu”. Należy tu jednak podkreślić, że walory te dotyczą 
przede wszystkim obszarów nadbużańskich i w dużo mniejszej skali są one postrzegane jako walor na pozostałym 
obszarze lokalnej grupy działania.  
Na spotkaniach konsultacyjnych wskazywano specyficznego „klienta”, korzystającego z oferty turystycznej 
obszaru. To przede wszystkim mieszkańcy aglomeracji warszawskiej, najczęściej dobrze usytuowani, poszukujący 
w nadbużańskich wsiach ciszy i spokoju oraz kontaktu z naturą i tradycją. Jednocześnie wskazywano na ciągle za 
mało wykorzystywany potencjał turystyczny rzeki Bug i nadbużańskich obszarów w zakresie rozwoju turystyki 
kwalifikowanej (kajakowej, pieszej, rowerowej, samochodowej, motocyklowej i konnej).  
Natomiast mieszkańcy pozostałych gmin, szczególnie gmin mazowieckich nieleżących bezpośrednio nad Bugiem, 
wskazują na „przelotowy” charakter swojego obszaru i poszukują pomysłów na zatrzymanie, przynajmniej na 
krótko, turysty jadącego z Warszawy nad Bug, bądź powracającego po wypoczynku. Takimi „atrakcjami” mogłyby 
być według mieszkańców: punkty gastronomiczne serwujące produkty regionalne oraz przetwórstwo i sprzedaż 
lokalnych produktów oraz gospodarstwa agroturystyczne, wsie tematyczne, czy szlaki przyrodnicze.  
O tym, że to rzeka Bug jest najważniejszą „lokomotywą” rozwoju turystyki na tym obszarze świadczy fakt, iż na 5 
zidentyfikowanych produktów turystycznych tego obszaru, cztery dotyczą właśnie rzeki Bug7. 
1. Bug – rajem dla turysty WYRÓŻNIENIE PREZESA PROT 2012  
„Bug – rajem dla turysty” jest produktem ponadregionalnym, o charakterze sieciowym. Składa się z szeregu 
miejsc i obiektów związanych ze sobą nadrzędną ideą - rzeką Bug, łącząc tym samym ze sobą 7 gmin: Drohiczyn, 
Korczew, Konstantynów, Mielnik, Siemiatycze, Sarnaki i Perlejewo, położonych w zasięgu trzech województw: 
podlaskiego, lubelskiego i mazowieckiego.  
2. Ziołowy Zakątek WYRÓŻNIENIE PREZESA PROT 2012 
Ziołowy Zakątek to inicjatywa, szereg spójnych działań mających na celu przekazanie wiedzy o ziołach, tradycji 
zielarskiej oraz wykształcenie postawy proekologicznej. Położony w gminie Grodzisk, niedaleko Siemiatycz. 
Otulony jest pięknym lasem, z dala od zgiełku, co pozwala w sielskich warunkach zgłębiać tajniki wiedzy 
zielarskiej oraz odpocząć, przenosząc się do czasów, kiedy na wsi wszędzie pachniało ziołami i kwiatami, a domy 
pokryte były strzechą. Na Ziołowy Zakątek składa się szereg atrakcji, m.in. Podlaski Ogród Ziołowy,  czy Ośrodek 
Edukacji Przyrodniczej, który został wsparty ze środków PROW 2007-2013 z działania „Tworzenie i rozwój 
mikroprzedsiębiorstw”. Przy Ziołowym Zakątku funkcjonuje znana i ceniona na krajowym i zagranicznych rynkach 
firma Dary Natury, produkująca ekologiczne mieszanki i herbatki, kawy, przyprawy, zaprawki do nalewek, zioła 
do kąpieli, surowce zielarskie, owoce suszone, ekologiczne nasiona na kiełki oraz oleje tłoczone na zimno. 
3. Promocyjny Spływ Bugiem WYRÓŻNIENIE PROT 2009 

                                                           
7 Katalog turystycznych produktów regionalnych Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej 
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Promocyjny Spływ Bugiem organizowany jest od 2000 r. Rokrocznie poszerza się grono zainteresowanych nim 
turystów z całej Polski.  Spływ trwa 6 dni. Rozpoczyna się w Mielniku (woj. podlaskie), a kończy w Broku (woj. 
mazowieckie).  
4. Nadbużański produkt turystyczny – Bugiem z Bogiem WYRÓŻNIENIE PROT 2008 
Produkt turystyczny „Nadbużański produkt turystyczny” – to gotowa, zorganizowana oferta, dzięki której można 
poznać największe atrakcje Podlasia Nadbużańskiego. Produkt ten to 3-dniowy pobyt połączony ze spływem 
kajakowym rzeką Bug na odcinku Mielnik – Drohiczyn, połączony z intensywnym zwiedzaniem obu tych 
miejscowości.  
5. Szlak Nadbużańkich Grodzisk WYRÓŻNIENIE PROT 2009 i 2010 
Szlak turystyczny w dolinie Bugu, który rozpoczyna się w Drohiczynie, obok Góry Zamkowej. Popularyzuje 
najstarsze antropogeniczne formy terenu, jakimi są grodziska, kurhany i cmentarzyska kurhanowe.  
Do niewątpliwych atutów obszaru należy także dodać jeszcze Serpelice, ze specyficznym mikroklimatem oraz 
Mielnik z pokładami źródeł geotermalnych.  
Dobrze rozbudowana baza noclegowa i gastronomiczna, to oprócz walorów przyrodniczych i kulturowych, 
niezbędny element w rozwoju potencjału turystycznego terenu. Na obszarze SLGD „Tygiel Doliny Bugu” na 
przestrzeni ostatnich lat obserwujemy dynamiczny rozwój bazy noclegowej i gastronomicznej, przede wszystkim 
w gminach położonych po obu stronach rzeki Bug: Drohiczyn, Siemiatycze, Mielnik, Sterdyń, Korczew i Sarnaki.  
Wg danych zebranych z gmin obszaru SLGD „Tygiel Doliny Bugu” w roku 2014 na obszarze Partnerstwa 
funkcjonowały: 51 hotele i pensjonaty; 118 kwater agroturystycznych; 674 pokoje gościnne oraz 13 pól 
kampingowych i namiotowych.  
 

Tabela 11. Baza noclegowa 

Gmina 
Hotele, 

pensjonaty 
Kwatery 

agroturystyczne 
Pokoje 

gościnne 

Pola 
kampingowe, 
namiotowe 

2014 2014 2014 2014 

Huszlew  0 0 0 0 

Łosice  5 0 83 0 

Olszanka  0 0 0 0 

Platerów  1 4 0 0 

Sarnaki  7 21 71 3 

Stara Kornica  0 2 8 0 

Korczew  12 10 35 0 

Paprotnia  0 2 5 0 

Przesmyki  0 4 10 0 

Ceranów  0 3 8 0 

Jabłonna Lacka  1 6 - 1 

Kosów Lacki  1 4 10 - 

Repki  3 1 15 0 

Sabnie  0 4 12 0 

Sokołów Pdl. – gm. wiejska 3 2 15 0 

Sterdyń  3 6 98 0 

Siemiatycze – gm. miejska 7 0 81 0 

Drohiczyn  1 3 101 0 

Dziadkowice  1 2 15 - 

Grodzisk  2 2 45 - 

Mielnik  3 21 0 9 

Milejczyce  0 2 5 0 

Nurzec-Stacja  0 5 13 0 

Perlejewo  0 4 10 0 

Siemiatycze – gm. wiejska 1 10 34 - 

Razem LGD 51 118 674 13 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z gmin, 2015   
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Na spotkaniach konsultacyjnych społeczność lokalna wyrażała dalsze zapotrzebowanie na rozwój bazy 
noclegowej w postaci pensjonatów, pokoi gościnnych, czy kwater agroturystycznych. Jednocześnie jednak często 
pojawiały się głosy o „przeinwestowaniu” w zakresie budowy dużych obiektów hotelowych, które nie mają 
wystarczającego „obłożenia” turystycznego, nawet latem, w pełni sezonu turystycznego. Jako poważną bolączkę 
i wyzwanie wskazywano natomiast brak wystarczającej ilości kempingów i pól namiotowych nad rzeką Bug, co 
poważnie ogranicza rozwój takich form turystyki jak ekoturystyka, czy turystyka kwalifikowana, szczególnie 
wielodniowe spływy kajakowe.  
Należy również w istniejących miejscach zakwaterowania stworzyć takie atrakcje, żeby turysta został na dłużej. 
Należy myśleć o czymś oryginalnym i innowacyjnym. Jako dobry przykład można przywołać kilka projektów 
zrealizowanych na obszarze SLGD „Tygiel Doliny Bugu” w perspektywie finansowej 2007-2013: 1/ Zakup 
kompletów nart biegowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W ramach projektu zakupiono komplety nart 
biegowych, w celu poszerzenia oferty zimowej w regionie nadbużańskim. Realizacja projektu przyczyniła się do 
poprawy integracji społeczeństwa wiejskiego oraz zwiększenia atrakcyjności turystycznej miejscowości Wólka 
Nadbużna. 2/ Inny beneficjent zakupił kajaki, wiosła, kamizelki, rowery oraz przyczepkę do przewozu kajaków. 
Zakupiony w ramach projektu sprzęt posłuży do stworzenia możliwości aktywnego spędzania wypoczynku oraz 
do poszerzenia oferty turystycznej na terenie gminy.  
 
 

3.4. Rynek pracy 
 
W 2013 r. ogółem liczba pracujących na obszarze SLGD „Tygiel Doliny Bugu” wyniosła 12.547 osób. Wzrost liczby 
pracujących na przestrzeni lat 2006-2013 był niewielki, ale stały (bez lat ze spadającą liczbą zatrudnionych). Za 
cały ten okres wyniósł 9,2%, dla porównania dla województwa podlaskiego było to 9,11%, a dla województwa 
mazowieckiego 9,95%.  
 
Tabela 12. Liczba osób pracujących na terenie LGD w latach 2006-2013 

Gmina  

Ogółem 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

osoba osoba osoba osoba osoba osoba osoba osoba 

Huszlew  150 169 176 171 214 195 200 189 

Łosice  2364 2491 2473 2403 2288 2412 2419 2490 

Olszanka  97 106 98 134 114 120 133 196 

Platerów  220 219 282 238 242 250 227 246 

Sarnaki  362 349 351 398 371 386 373 384 

Stara Kornica  228 207 213 286 295 306 270 278 

Korczew  151 124 146 133 97 110 113 112 

Paprotnia  101 120 96 189 206 216 213 219 

Przesmyki  119 105 109 109 105 103 116 103 

Ceranów  127 138 130 160 165 143 126 141 

Jabłonna Lacka  717 741 715 623 672 620 608 664 

Kosów Lacki  624 689 685 743 794 805 934 901 

Repki  231 317 224 251 272 246 263 223 

Sabnie  215 220 203 369 375 262 257 252 

Sokołów Podl. – gm. wiejska 324 347 411 371 348 400 416 452 

Sterdyń  214 207 194 192 193 204 206 205 

Siemiatycze – gmina miejska 3445 3485 3292 3587 3675 3769 3797 3773 

Drohiczyn  333 335 616 329 337 369 346 376 

Dziadkowice  154 156 149 151 157 129 124 114 

Grodzisk  206 210 240 196 216 211 231 237 

Mielnik  325 306 293 317 315 293 270 267 

Milejczyce  89 91 99 97 104 69 65 73 

Nurzec-Stacja  235 242 256 262 261 228 210 215 

Perlejewo  91 90 85 82 95 90 86 102 
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Siemiatycze – gmina wiejska 368 476 434 372 537 396 379 335 

Razem LGD  11490 11940 11970 12163 12448 12332 12382 12547 

Mazowieckie  1315888 1378232 1448416 1421120 1430064 1449032 1443054 1446775 

Podlaskie  192627 204906 210028 207201 209765 210623 207905 210183 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Regionalnych, www.stat.gov.pl,  2015 
 
Aktywność zawodowa to liczba pracujących przypadająca na 1000 mieszkańców. W gminach SLGD „Tygiel Doliny 
Bugu” aktywność ta w przeważającej ilości była znacznie niższa niż średnia woj. mazowieckiego (272 osoby), 
kraju (226 osoby), czy nawet woj. podlaskiego (176 osób). Wskaźnik ten wykazuje też wielką rozpiętość 
pomiędzy gminami Partnerstwa. I tak w roku 2013 w gminach Siemiatycze i Łosice wynosił on odpowiednio 256 i 
257 osób; natomiast w gminach Przesmyki, Perlejewo, Milejczyce i Dziadkowice wynosił on odpowiednio 30; 34; 
37 i 39 osób.   
 

Tabela 13. Pracujący na obszarze SLGD „Tygiel Doliny Bugu” na 1000 mieszkańców 

Gmina  

Ogółem 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

osoba osoba osoba osoba osoba osoba osoba osoba 

Huszlew  50 58 60 60 70 65 67 64 

Łosice  211 223 221 216 205 217 219 227 

Olszanka  30 34 32 43 36 38 43 63 

Platerów  43 43 55 47 46 48 45 49 

Sarnaki  70 68 69 79 73 76 74 76 

Stara Kornica  47 42 44 59 58 60 53 55 

Korczew  50 42 49 46 33 38 39 40 

Paprotnia  36 44 35 69 74 79 78 82 

Przesmyki  33 29 30 31 29 29 33 30 

Ceranów  52 57 55 68 68 60 53 60 

Jabłonna Lacka  142 147 143 126 136 127 126 139 

Kosów Lacki  95 106 106 116 119 122 143 140 

Repki  40 55 40 45 47 43 46 40 

Sabnie  55 56 52 95 94 66 66 65 

Sokołów Podl. – gm. wiej. 53 56 67 61 57 66 68 74 

Sterdyń  48 47 45 45 43 46 47 48 

Siemiatycze – gm. miejska 228 231 220 240 244 252 256 256 

Drohiczyn  49 49 92 49 49 54 51 56 

Dziadkowice  50 51 50 51 52 43 42 39 

Grodzisk  45 47 54 45 46 46 51 53 

Mielnik  122 116 112 123 120 113 105 104 

Milejczyce  40 42 46 46 49 33 32 37 

Nurzec-Stacja  53 55 59 61 60 53 49 51 

Perlejewo  29 29 28 27 31 29 28 34 

Siemiatycze – gm. wiejska 57 75 69 59 84 62 60 53 

MAZOWIECKIE 254 266 278 272 272 274 272 272 

PODLASKIE 161 172 176 174 174 175 173 176 

POLSKA 211 220 226 223 223 224 223 226 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Regionalnych, www.stat.gov.pl, 2015  
 
Analiza poniższej tabeli pokazuje, że począwszy od roku 2009 liczba bezrobotnych systematycznie wzrasta. Jest 
to zgodne z tendencją obu województw i kraju. To co jest jednak charakterystyczne dla obszaru SLGD „Tygiel 
Doliny Bugu” to stosunkowo niski poziom bezrobocia w większości gmin obszaru. Na 25 gmin Partnerstwa, aż w 
14 z nich udział zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym nie przekroczył 8%, 
przy średniej dla województwa mazowieckiego – 8,5% i dla województwa podlaskiego – 9,3%.  
Tabela 14. Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym 
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Gmina  

Ogółem 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

% % % % % % % % 

Huszlew  10,7 8,4 8,1 8,9 7,7 8,2 8,4 8,9 

Łosice  10,7 9,1 8,4 9,8 8,8 10,1 11,1 10,3 

Olszanka  8,4 7,7 5,9 7,2 5,8 5,7 6,6 6,7 

Platerów  11,8 9,5 9,1 11,4 9,6 10,5 10,4 11,0 

Sarnaki  11,6 9,6 8,9 10,2 8,5 9,7 9,0 8,7 

Stara Kornica  12,0 9,8 9,0 9,8 8,5 8,9 10,0 9,9 

Korczew  12,4 10,7 7,5 7,6 7,5 7,7 8,0 8,8 

Paprotnia  6,7 5,3 3,9 4,3 4,8 4,8 6,4 6,2 

Przesmyki  7,7 6,4 5,2 5,8 6,0 5,8 6,5 7,3 

Ceranów  9,4 4,9 4,1 5,9 6,0 6,9 7,9 8,3 

Jabłonna Lacka  7,8 6,2 4,8 5,8 5,8 6,3 7,1 7,4 

Kosów Lacki  9,5 5,6 4,2 5,4 5,1 5,8 6,5 7,5 

Repki  8,2 5,7 4,7 5,4 5,9 5,9 7,2 8,0 

Sabnie  8,0 6,0 4,8 4,4 6,3 7,1 7,8 7,6 

Sokołów Podlaski – gmina wiejska 8,4 6,4 5,4 6,0 6,9 7,0 7,8 8,1 

Sterdyń  7,2 4,8 4,2 4,3 5,8 5,8 6,9 6,7 

Siemiatycze – gmina miejska 7,7 5,2 4,5 5,5 5,9 6,3 6,6 7,2 

Drohiczyn  4,4 3,8 2,8 3,2 3,7 3,9 4,5 5,2 

Dziadkowice  4,8 3,8 2,8 2,7 4,3 4,6 3,9 4,3 

Grodzisk  3,8 2,8 2,1 2,7 3,3 2,9 3,6 3,8 

Mielnik  7,7 5,5 5,6 5,5 5,7 5,5 5,6 6,4 

Milejczyce  10,2 8,0 7,0 7,6 7,7 8,9 9,5 10,1 

Nurzec-Stacja  12,8 10,0 9,2 10,1 9,9 11,2 10,6 11,5 

Perlejewo  3,4 1,9 1,4 2,5 2,7 2,3 3,4 4,1 

Siemiatycze – gmina wiejska 6,4 4,2 3,8 4,7 5,1 5,3 5,3 5,7 

Razem LGD  8,5 6,5 5,5 6,4 6,4 6,9 7,4 7,7 

Mazowieckie 8,7 6,6 5,4 6,7 7,1 7,4 8,2 8,5 

Podlaskie 8,3 6,5 6,1 8,1 8,3 8,6 9,0 9,3 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Regionalnych, www.stat.gov.pl,  2015 

Można wręcz powtórzyć za LSR 2007-2013, że obszar ten nie jest zagrożony bezrobociem strukturalnym i że 
wyróżnia się na tle kraju (zwłaszcza część z województwa podlaskiego) bardzo niskim oficjalnym bezrobociem. 
Wynika to z dwóch powodów – dominujący sektor rolny „maskuje” rzeczywiste bezrobocie, i drugi powód 
nasilający się ostatnio – to masowe wyjazdy za granicę w poszukiwaniu pracy (tzw. ukryte bezrobocie). 
Specjalizuje się w tym szczególnie już od wielu lat cały powiat siemiatycki, który ma najniższy wskaźnik 
bezrobocia w województwie podlaskim i jeden z niższych w kraju. Niestety, zjawisko to przynosi coraz bardziej 
widoczne negatywne konsekwencje, stając się w odczuciu mieszkańców poważnym zagrożeniem i barierą w 
rozwoju. Osoby wyjeżdżające czynią to coraz częściej całymi rodzinami i wyjeżdżają na stałe. Ze względów 
demograficznych jest to tragedia, gdyż wyjeżdżają zwykle osoby młode, a często z małymi dziećmi. Jest to 
zjawisko wcześniej niespotykane, gdyż uprzednio wyjazdy były czasowe, a pracujący za granicą wracali i 
inwestowali w rodzinnych miejscowościach. Obecnie coraz częściej wyjazd oznacza po prostu emigrację bez 
powrotu.  
 

Tabela 15. Stopa bezrobocia rejestrowanego 

Jednostka terytorialna 

Ogółem 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

% % % % % % % % 

POLSKA 14,8 11,2 9,5 12,1 12,4 12,5 13,4 13,4 

 MAZOWIECKIE 11,8 9,0 7,3 9,0 9,7 9,8 10,7 11,1 

Powiat łosicki 14,1 12,0 11,0 12,8 11,0 11,8 12,4 12,0 

Powiat siedlecki 13,4 9,6 8,0 9,4 11,1 10,6 11,9 12,8 
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Powiat sokołowski 12,0 8,9 7,6 8,5 10,1 10,6 11,6 12,1 

 PODLASKIE 13,3 10,4 9,7 12,8 13,8 14,1 14,7 15,1 

Powiat siemiatycki 9,8 7,2 6,1 7,3 9,4 9,8 10,3 11,2 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Regionalnych, www.stat.gov.pl,  2015 

Bezrobocie najbardziej dotyka ludzi o niskim stopniu wykształcenia, osoby kończące szkoły, jak również ludzi 
w wieku powyżej 50 roku życia. Główną barierą w ograniczaniu bezrobocia jest brak miejsc pracy blisko 
miejsca zamieszkania oraz niskie kwalifikacje bezrobotnych. Wg uczestników spotkań konsultacyjnych 
wyjściem z tej sytuacji może być wzrost inwestycji zewnętrznych oraz rozwój przedsiębiorczości w oparciu o 
lokalne zasoby. Jest to szczególnie podkreślone w analizie SWOT regionu oraz w zaplanowanych do realizacji 
przedsięwzięciach. 

3.5. Infrastruktura techniczna  
 
Przez obszar LGD przebiegają trzy drogi krajowe:  

 Nr 19 – łącząca Kuźnicę (granica państwa) z Rzeszowem; przecina gminy Dziadkowice, Siemiatycze, Sarnaki, 
Platerów, Łosice, Olszanka i Huszlew;  

 Nr 62 – droga łącząca Strzelno (woj. kujawsko-pomorskie) i Siemiatycze biegnie przez gminy: Siemiatycze, 
Drohiczyn, Repki, Sokołów Podlaski; 

 Nr 63 - droga łącząca granicę państwa z Rosją (Rudziszki) i granicę państwa z Białorusią (Sławatycze); 
przecina gminy Ceranów, Sterdyń, Sabnie i Sokołów Podlaski. 

Sieć dróg wojewódzkich nie jest zbyt mocno rozbudowana. Przez obszar przebiegają drogi:  

 nr 627 z Ostrołęki do Sokołowa Podlaskiego, przebiega przez gminę Kosów Laski i Sokołów Podlaski;  

 nr 640 łącząca Siemiatycze z miejscowością Koterka, blisko granicy państwa z Białorusią, przecinająca gminę 
Siemiatycze i Mielnik;  

 nr 658 łącząca gminę Nurzec Stacja i Mielnik (9km);  

 nr 690 łącząca Siemiatycze z Czyżewem (biegnie przez gminy Siemiatycze, Drohiczyn, Grodzisk, Perlejewo);  

 nr 693 Siemiatycze – Kleszczele (przez gminy Siemiatycze, Nurzec Stacja, Milejczyce);  

 droga wojewódzka nr 695 o długości ok. 7 km łącząca Kosów Lacki i Ceranów;  

 nr 698 Siedlce – Terespol (przez gminy Przesmyki, Łosice, Stara Kornica); i nr 811 z Białej Podlaskiej do 
Sarnak.  

Tak jak w całej Polsce, tak i na obszarze LGD redukowane są połączenia kolejowe. Aktualnie, mimo zmniejszenia 
liczby pociągów, funkcjonuje połączenie kolejowe na trasie z Hajnówki przez Czeremchę do Siedlec (przebiega 
przez gminy  Nurzec Stacja – Siemiatycze – Sarnaki – Platerów). Druga istniejąca niegdyś linia kolejowa 
przebiegająca przez obszar LGD: z Małkini przez Kosów Lacki, Sokołów Podlaski do Siedlec jest linią nieczynną, 
nieprzejezdną lub rozebraną, a tym samym wyłączoną z ruchu.  
Centrum Zrównoważonego transportu rozważa rewitalizację trasy „Kolej Północno-Wschodnia” i odtworzenie 
korytarza transportowego łączącego w szerszym kontekście Polskę Wschodnią oraz Mazowsze: trasa Lublin – 
Siedlce – Ostrołęka – Olsztyn. W krótkich relacjach projekt zapewni włączenie do sieci kolejowej miast 
wschodniego Mazowsza takich jak: Ostrów Mazowiecka, Kosów Lacki czy Sokołów Podlaski, zapewni dojazd do 
stacji przesiadkowych na liniach do Warszawy. Projekt zapewniłby połączenie kolejowe z subregionu 
ostrołęckiego do budowanego lotniska Szymany, a w ruchu towarowym poprawił dostępność regionów Polski 
Wschodniej do portów, w tym do portu w Elblągu8.  
Na spotkaniach konsultacyjnych, analizując terytorium SLGD „Tygiel Doliny Bugu”, mieszkańcy wielokrotnie 
podkreślali peryferyjny charakter obszaru. Co ciekawe ta peryferyjność równie silnie postrzegana jest po obu 
stronach Bugu, czyli zarówno w gminach podlaskich, jak i gminach mazowieckich. Dodatkowym elementem, 
który pojawia się w gminach mazowieckich, niepołożonych bezpośrednio nad rzeką Bug, jest „przelotowość” 
tego obszaru. Oznacza to, iż duża ilość mieszkańców Warszawy, wypoczywająca nad rzeką Bug, często w swoich 
prywatnych domkach letniskowych lub „drugich domach wiejskich”, przejeżdża przez obszar tych gmin, 
najczęściej dobrymi drogami, nie znajdując żadnego powodu by się w nich zatrzymać.   

                                                           
8 http://kolej2022.pl /projekty/mazowieckie/400-projekt-nr-maz-3-kolej-polnocno-wschodnia  
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Peryferyjność ta nie odnosi się jednak bezpośrednio do jakości dróg: podczas spotkań konsultacyjnych 
mieszkańcy wskazywali na dobrą dostępność komunikacyjną obszaru zarówno ze strony Białegostoku, jak i 
Warszawy. Do głównych bolączek zaliczali natomiast złą komunikację pomiędzy obiema stronami Bugu oraz 
niezadawalający stan części dróg gminnych i powiatowych. Trzy mosty na rzece Bug znajdują się: na drodze 
krajowej nr 19 między Siemiatyczami a Sarnakami (Kózki), na drodze krajowej nr 62 między Drohiczynem a 
Repkami (Frankopol) i na drodze krajowej nr 63 między Ceranowem a Nurem. Dodatkowo funkcjonują trzy 
przeprawy promowe: Mielnik przedmieście (gmina Mielnik) - Zabuże (gmina Sarnaki); Niemirów (gmina Mielnik) 
- Gnojno (gm. Konstantynów); Drohiczyn Góry  (gmina Drohiczyn) - wieś Bużyska (gmina Korczew).  
Uczestnicy spotkań konsultacyjnych wskazywali też konkretne przykłady słabej dostępności komunikacyjnej 
obiektów użyteczności publicznej, w których świadczone są usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-
wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej.   
Tematem, który nieustannie przewijał się podczas spotkań konsultacyjnych, równolegle do poprawy 
infrastruktury technicznej i społecznej, był temat upowszechnienia instalacji OZE oraz wymiany źródeł ciepła, 
szczególnie w gospodarstwach domowych. Jednocześnie wskazywano konieczność szerokiej działalności 
edukacyjnej i informacyjnej na rzecz podnoszenia wiedzy w zakresie ochrony środowiska, zmian klimatycznych, a 
także wspierania innowacji. Także ustawodawstwo europejskie i krajowe kładzie coraz większy nacisk na 
zrównoważony rozwój i politykę energetyczną sprzyjającą środowisku, dzięki czemu powstaje coraz więcej 
instalacji wykorzystujących energię odnawialną, także na obszarze LGD.  
Konieczne jest zatem podjęcie działań w ramach LSR mających na celu ograniczenie wykorzystania zasobów 
konwencjonalnych surowców energetycznych, obniżenie poziomu zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery, 
redukcji CO2, zwłaszcza poprzez rozbudowę i modernizację instalacji wykorzystujących OZE oraz wymiany źródeł 
ciepła. Południowa część woj. podlaskiego posiada najwyższy stopień nasłonecznienia (w porównaniu z 
pozostałymi regionami województwa), a przez to ma najlepsze warunki do rozwoju energetyki słonecznej. 
Wykorzystała to już gmina Drohiczyn, gdzie w ramach projektu „Słoneczna gmina Drohiczyn” (RPO 2007-2013) 
zamontowano instalacje solarne z kolektorami płaskimi na 307 budynkach mieszkalnych w 37 miejscowościach i 
jednym budynku użyteczności publicznej. W gminie Siemiatycze zrealizowano również  taki projekt, w ramach 
którego powstało 333 instalacje solarne w 42 miejscowościach. Podobne projekty zrealizowano w gminach: 
Repki, Przesmyki, Paprotnia Korczew, gdzie łącznie zainstalowano 1396 solary.  
W/w projekty  dotyczące instalacji solarnych to „kropla w morzu potrzeb”. Przed realizacją projektów 
mieszkańcy obszaru LGD dość sceptycznie nastawieni byli do OZE, mieli wiele wątpliwości przede wszystkim 
natury technicznej, np. że przegląd instalacji będzie bardzo kosztowny. Szybko przekonali się jednak, że jest to 
olbrzymia oszczędność energii w każdym gospodarstwie domowym, a ciepła woda jest nawet zimą, gdy 
naświetlenie jest stosunkowo małe. Pozytywne doświadczenia mieszkańców z funkcjonowaniem solarów szybko 
rozeszły się do innych gmin, także samorządy robiły rozeznanie w tej kwestii, a w Urzędach Gmin są już listy 
rezerwowe osób zainteresowanych montażem solarów i ogniw fotowoltaicznych. Także na spotkaniach 
konsultacyjnych mieszkańcy wielokrotnie mówili, że chcą aby miejsce gdzie przyszło im się żyć, było jak najdłużej 
czyste i atrakcyjne turystycznie. Zależy im również na oszczędności własnych środków, które mogą przeznaczać 
na inne inwestycje, które wpłyną na rozwój obszarów wiejskich.  
Wykorzystanie energii słonecznej do podgrzania wody również będzie przyczyniać się do stopniowego 
eliminowania dotychczas stosowanych konwencjonalnych źródeł. Ograniczenie zużycia energii cieplnej i 
elektrycznej do przygotowania c.w.u. przyczyni się do poprawy stanu środowiska poprzez zmniejszenie ilości 
zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery, jak również do zracjonalizowania wydatków ponoszonych na 
energię. 
Kraje Unii Europejskiej kładą ogromny nacisk na ograniczanie emisji zanieczyszczeń ze źródeł węglowych. Jest to 
pożądany trend, który został podjęty na spotkaniach konsultacyjnych do LSR. Mieszkańcy LGD widzą potrzebę 
takiej interwencji szczególnie w miastach partnerstwa. Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych 
powoduje ograniczenie emisji zanieczyszczeń, wśród społeczeństwa  wpływa na wzrost świadomości 
ekologicznej i stymulowanie do podejmowania działań proekologicznych. W skali kraju i świata powoduje 
stopniowe ograniczanie globalnego efektu cieplarnianego. Wymiana źródeł ciepła z węglowych na bardziej 
ekologiczne musi skutkować znaczną redukcją CO2 w odniesieniu do istniejących instalacji (o co najmniej 30% w 
przypadku zmiany spalanego paliwa) oraz wykazać długotrwały charakter.   Montaż i instalacja efektywnego 
energetycznie oświetlenia wpłynie również na spadek emisji gazów cieplarnianych poprzez mniejsze zużycie 
prądu. Zgodnie z opinią Unii Europejskiej w zakresie produktów zawierających azbest priorytetowo powinno się 
całkowicie usunąć produkty zawierające azbest oraz usunąć azbest ze wszystkich miejsc, w których został 



 

 

38 

 

zastosowany. Na obszarze LGD podczas konsultacji społecznych zasygnalizowano ciągle nierozwiązany problem z 
usunięciem azbestu z budynków. 
Zgodnie z uwagami zgłaszanymi podczas spotkań konsultacyjnych, instalacje OZE oraz wymiana źródeł ciepła  
priorytetowo dotyczyć będą osób lub rodzin korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej lub 
kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, które zadeklarują chęć włączenia swojego 
gospodarstwa do programu. Jest to jedyna szansa zmniejszenia kosztów eksploatacyjnych w gospodarstwach 
domowych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, przy jednoczesnym zachowaniu standardów ochrony 
środowiska i zapobiegania niekorzystnym zmianom klimatycznym. W żadnej innej sytuacji gospodarstw tych nie 
byłoby stać na instalacje typu solary, a powszechnie wiadomo, że w ubogich rodzinach w ramach oszczędności w 
tradycyjnych systemach grzewczych pali się wszystkim i jest jedno z największych źródeł zanieczyszczenia 
powietrza na obszarach poza przemysłowych.  
Generalnie mieszkańcy obszaru SLGD „Tygiel Doliny Bugu”, mimo zgłaszanych na spotkaniach konsultacyjnych 
licznych potrzeb w zakresie dalszej rozbudowy infrastruktury technicznej i społecznej, pozytywnie oceniają 
tempo przemian w tym zakresie w ciągu ostatnich lat. W trakcie spotkań konsultacyjnych wielokrotnie 
podkreślano sprawną i efektywną działalność samorządową w zakresie inicjatyw na rzecz poprawy jakości życia 
mieszkańców. Nie oznacza to, że nie było głosów krytycznych i zarzucających zaniedbania konkretnym 
samorządom, ale w przewadze były opinie doceniające starania samorządów gminnych w tym zakresie. 
Uczestnicy spotkań doceniają też rolę jaką w budowie i rozbudowie infrastruktury odgrywają środki unijne. 
Jednocześnie jednak często pojawiają się głosy nt. zbyt skomplikowanych procedur w pozyskiwaniu środków 
oraz mechanizmów refundacyjnych w PROW. Pojawia się też obawa, iż wobec wzrastającego zadłużenia 
niektórych jednostek samorządu terytorialnego nie będzie ich stać na szerokie korzystanie ze środków 
zewnętrznych z powodu braku możliwości sfinansowania wkładu własnego.  

3.6. Infrastruktura społeczna, edukacyjna i kulturalna oraz pomoc społeczna 
 

3.6.1  Edukacja i kultura, ochrona zdrowia 

Łącznie na obszarze SLGD „Tygiel Doliny Bugu” w roku 2014 funkcjonowały 63 przedszkola/ oddziały 
przedszkolne; 59 szkół podstawowych; 34 szkół gimnazjalnych; 8 szkół ponadgimnazjalnych oraz 2 szkoły wyższe. 
W stosunku do roku 2006 liczba przedszkoli wzrosła o 2 i obecnie w każdej gminie Partnerstwa funkcjonuje 
przynajmniej jedna tego typu placówka. W okresie tym uległo likwidacji aż 12 szkół podstawowych i aż 7 gmin 
ma tylko po jednej szkole podstawowej (Ceranów, Dziadkowice, Grodzisk, Mielnik, Milejczyce, Nurzec-Stacja, 
Perlejewo). Liczba gimnazjów nie uległa zmianie i wynosi 34. Liczba szkół ponadgimnazjalnych nie uległa zmianie 
i wynosi 8. Na obszarze Partnerstwa funkcjonują nieprzerwanie dwie szkoły wyższe. Jest to Wyższe Seminarium 
Duchowne Najświętszego Serca Pana Jezusa w Drohiczynie oraz Nadbużańska Szkoła Wyższa im. Marka J. Karpia 
w Siemiatyczach. (Opracowanie własne na podstawie danych z gmin, październik 2014) 
Potrzeba wsparcia szkół podstawowych i gimnazjów obszaru Partnerstwa, m.in. poprzez organizację zajęć 
dodatkowych, zgłaszana była w ankietach oraz podczas spotkań konsultacyjnych. Uczestnicy spotkań podkreślali, 
że uczniowie szkół wiejskich nadal są defaworyzowani w porównaniu z rówieśnikami z ośrodków miejskich.  
Spośród 59 szkół podstawowych i 34 gimnazjów obszaru Partnerstwa 7 placówek spełnia warunki dostępu 
określone w SZOOP 2014-2020 dla finansowania z EFS poprzez RLKS (Działanie 9.1). Są to szkoły do 100 uczniów. 
Pozostałe jednostki na ten sam typ działań będą mogły starać się o dofinansowanie w drodze konkursów 
organizowanych przez Samorząd Województwa.   

Tabela 16. Dzieci z powiatu siemiatyckiego w szkołach do 100 osób 

L.p. Szkoła Gmina Organ prowadzący 
Liczba 
dzieci 

1 Szkoła Podstawowa w Ostrożanach Drohiczyn 
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi 
Ostrożany 

38  

2 Szkoła Podstawowa  w Miłkowicach Drohiczyn Lokalne Stowarzyszenie Janki 35 

3 Szkoła Podstawowa  w Śledzianowie Drohiczyn 
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi 
Śledzianów 

33 

4 Liceum Ogólnokształcące w Drohiczynie Drohiczyn Gmina Drohiczyn 48 

5   Szkoła Podstawowa w Tołwinie Siemiatycze Gmina Siemiatycze 56 

6   Szkoła Podstawowa w Szerszeniach Siemiatycze Gmina Siemiatycze 51 
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7 Szkoła Podstawowa w Mielniku  Mielnik Gmina Mielnik  98 

Razem 359 

Źródło: Opracowanie własne, stan na marzec 2017r.  

Na całym obszarze Partnerstwa funkcjonuje jeden żłobek w Siemiatyczach, w którym opieką objętych jest 66 
dzieci. Co więcej, rolniczy charakter obszaru oraz coraz większa ilości osób starszych w stosunku do osób 
posiadających małe dzieci powoduje, iż problem braku żłobków był problemem zupełnie marginalnym podczas 
spotkań konsultacyjnych. Generalnie mieszkańcy podkreślali, że przy tak małym zainteresowaniu żłobki nie 
miałyby szansy się utrzymać, szczególnie gdyby była to komercyjna działalność gospodarcza (Opracowanie 
własne na podstawie danych z gmin).  
W roku 2013 na obszarze Partnerstwa było 3538 dzieci w wieku 3-5 lat, spośród których 2314, czyli 65% objętych 
było opieką przedszkolną. Jest to znaczny wzrost, ponieważ w roku 2006 tylko 1086 dzieci, a więc 31% 
uczęszczało do przedszkoli (Opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Regionalnych, 
www.stat.gov.pl). Jednak mimo dużej dynamiki wzrostu liczby dzieci objętych opieką przedszkolną, problem 
niewystarczającej ilości przedszkoli i miejsc przedszkolnych był podnoszony podczas spotkań konsultacyjnych 
LSR. Kolejnym problem - zgłaszanym nawet w gminach o bardzo dużym odsetku dzieci objętych opieką 
przedszkolną - jest czas pracy przedszkoli, np. tylko do godziny 13.00, czy 14.00 (potem pobyt dziecka jest 
odpłatny), co często uniemożliwia pracę rodzica, czy opiekuna na pełny etat. Jednak podczas spotkań 
konsultacyjnych zgodzono się, że z racji na ograniczone zasoby finansowe to działanie nie będzie realizowane 
poprzez Działanie 9.1 RLKS. O dofinansowanie dodatkowych miejsc przedszkolnych oraz o zajęcia dodatkowe w 
przedszkolach wnioskować będzie można bezpośrednio w konkursach organizowanych przez Samorząd 
Województwa.  
 

Tabela 17. Świetlice wiejskie wyremontowane lub wyposażone ze środków PROW  

Gmina 
Świetlice wiejskie 

(ogółem)  
Świetlice wiejskie 
wyremontowane 

Świetlice wiejskie 
wyposażone 

Rok 2006 2014 2006 2014 2006 2014 

Huszlew  3 4 0 0 0 2 

Łosice  16 16 0 4 0 2 

Olszanka  12 11 0 0 0 0 

Platerów  14 14 0 10 0 0 

Sarnaki  13 13 0 8 0 0 

Stara Kornica  7 11 0 0 0 0 

Korczew  7 7 0 7 0 2 

Paprotnia  12 12 0 4 0 0 

Przesmyki  14 14 0 0 0 0 

Ceranów  14 15 0 0 0 0 

Jabłonna Lacka  2 12 0 0 0 0 

Kosów Lacki  20 20 0 0 0 0 

Repki  23 23 3 17 3 5 

Sabnie  7 7 1 0 1  

Sokołów Podl. – gm. wiejska 19 19  8  2 

Sterdyń  17 17 0 0 0 0 

Siemiatycze – gm. miejska 0 0 0 0 0 0 

Drohiczyn  14 14 0 0 0 0 

Dziadkowice  11   11 1 1 6 6 

Grodzisk  16 16 0 9 0 8 

Mielnik  13 19 4 9 0 0 

Milejczyce  6 7 0 0 0 0 

Nurzec-Stacja  13 14 0 10 0 0 

Perlejewo  8 12 0 0 0 0 

Siemiatycze – gm. wiejska 24 24 0 20 0 0 

Razem LGD  305 332 9 107 10 27 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z gmin, 2015 
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Po przeprowadzonych konsultacjach społecznych zdiagnozowano problemy w społecznościach lokalnych takie 
jak:  

- problemy osób starszych, dzieci i młodzieży z brakiem miejsc zagospodarowania oraz spędzania wolnego czasu,  

- izolacja, osamotnienie osób starszych, 

- bezradność w sprawach opiekuńczo- wychowawczych, 

- ginące więzi rodzinne, coraz mniej rodzin międzypokoleniowych, 

- problem uzależnień w środowiskach zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, izolacja tych 
środowisk i brak integracji z całą społecznością lokalną. 

Rozwiązaniem zdiagnozowanych  problemów występujących w społecznościach lokalnych jest przebudowa i 
adaptacja zdegradowanych obiektów, terenów  i przestrzeni w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji 
kulturalnych, społecznych, edukacyjnych. Tereny, obiekty zostaną udostępnione dla społeczności lokalnych, 
poprawi się ich estetyka, przyczyni się to do rozwiązania problemów społecznych. Mieszkańcy będą mogli 
korzystać z zrewitalizowanych miejsc, co niewątpliwie wpłynie na poprawę sytuacji na obszarach 
zdegradowanych.  

Na obszarze SLGD „Tygiel Doliny Bugu” w części podlaskiej,  powiat siemiatycki istnieją tereny, przestrzenie oraz 
budynki, które wymagają rewitalizacji. Zdiagnozowano około 6 obiektów, które wymagają w pierwszej kolejności 
podjęcia  działań w zakresie rewitalizacji. 

 
Na terenie SLGD „Tygiel Doliny Bugu” istnieją 332 świetlice wiejskie, w porównaniu do 305 w roku 2006. Z tego 
27 zostało doposażonych, a 107 wyremontowanych, bądź zbudowanych ze środków PROW 2007-2013, zarówno 
z działania „Odnowa i rozwój wsi” finansowanego bezpośrednio z PROW, jak i osi 4 LEADER. Jest to bardzo duża 
liczba świetlic. Bez miejskiej gminy Siemiatycze na 1000 mieszkańców obszaru przypada ponad 3 świetlice.  
Podczas spotkań konsultacyjnych LSR uczestnicy wielokrotnie stawiali problem niewykorzystanych lub 
wykorzystanych w niewystarczającym zakresie obiektów. Pojawiało się szereg propozycji zmiany tej sytuacji. 
Wskazywano konieczność wygospodarowania/ pozyskania środków na różnorodne zajęcia edukacyjne, 
rekreacyjne, artystyczne adresowane zarówno do dzieci i młodzieży, jak i osób dorosłych. Pojawiały się 
propozycje zatrudnienia w tych świetlicach osób na etatach, odpowiedzialnych za animację zajęć i opiekę nad 
funkcjonowaniem. Były wreszcie propozycje rozszerzenia oferty tych obiektów, np. o nadanie im funkcji 
schronisk w sezonie letnim lub stworzenia w nich inkubatorów przetwórstwa lokalnego lub przynajmniej dobrze 
wyposażonych kuchni, będących do dyspozycji miejscowych społeczności. Podczas spotkań konsultacyjnych 
zgłaszane były także propozycje organizacji w tych obiektach świetlic środowiskowych, np. w gminie Perlejewo.  
Na obszarze Partnerstwa funkcjonuje 15 ośrodków kultury i liczba ta uległa zwiększeniu o dwa obiekty (w 
Olszance i Platerowie). Nadal jednak aż w 10 gminach Partnerstwa nie ma ośrodków kultury, co przy tak dużej 
liczbie świetlic wiejskich powinno być kolejną możliwością wykorzystania tych obiektów, właśnie na działania 
związane z działalnością ośrodków kultury.  
Na obszarze Partnerstwa funkcjonuje 45 bibliotek, które w gminach nieposiadających Ośrodków Kultury pełnią 
także rolę centrum życia kulturalnego gminy. Liczba bibliotek i ich filii w okresie 2006-213 zmniejszyła się o 5 
jednostek.  
Biorąc pod uwagę działalność ośrodków kultury (ilość imprez, kół zainteresowań oraz zespołów artystycznych) 
możemy stwierdzić, iż na przestrzeni lat 2006-2013 aktywność mieszkańców obszaru znacznie wzrosła. Ogółem 
liczba imprez organizowanych w ciągu roku wzrosła z 616 w roku 2007 do 795 w roku 2013, a liczba uczestników 
tych imprez odpowiednio ze 129.479 do 157.874 osób. Liczba kół i klubów wzrosła z 29 w roku 2007 do 40 w 
roku 2013, a liczba zespołów artystycznych odpowiednio z 49 do 61.  
W gminach, które nie posiadają ośrodków kultury ich funkcje sprawują biblioteki. Bardzo ważnym jest według 
mieszkańców, by funkcję tę pełniły też świetlice wiejskie.   
Na obszarze SLGD „Tygiel Doliny Bugu” w roku 2013 funkcjonowało 57 przychodni zdrowia, co stanowi wzrost o 
jedną placówkę w stosunku do roku 2006. Dwie gminy Partnerstwa nie posiadają jednak przychodni zdrowia. 
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Jest to gmina Ceranów, w której placówka taka została zlikwidowana oraz gmina wiejska Siemiatycze. 
Mieszkańcy tej ostatniej korzystają z placówek w Siemiatyczach.  
Szpitale, z usług których mogą korzystać mieszkańcy LGD znajdują się w trzech miastach powiatowych. Są to: 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach; Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Łosicach oraz Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Sokołowie 
Podlaskim.  

3.6.2. Pomoc społeczna i problemy wykluczenia społecznego 

Na obszarze SLGD „Tygiel Doliny Bugu” funkcjonują natomiast 4 placówki stacjonarnej pomocy społecznej. Są to 
dwie placówki w gminie Jabłonna Lacka: Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr 
Albertynek oraz Dom Pomocy Społecznej; Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Urszulanek N.M.P. z Gandino 
w Nurcu Stacji (noclegownia) oraz  Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Siemiatyczach. Funkcjonują także: 
Szkoła Specjalna przy Szkole Podstawowej ZOL dla dzieci i młodzieży w Bacikach Średnich oraz Warsztaty Terapii 
Zajęciowej w Dołubowie i Siemiatyczach, dzienne zajęcia dla osób niepełnosprawnych (Opracowanie własne na 
podstawie danych z gmin, dane za rok 2014).  
W trakcie spotkań konsultacyjnych ich uczestnicy wskazywali liczne braki, szczególnie w zakresie placówek 
dziennej i stacjonarnej opieki społecznej, czy świetlic środowiskowych. Jednocześnie zaś wskazywali 
niewykorzystane budynki na terenie LGD wymagające rewitalizacji fizycznej, w których mogłyby być realizowane 
programy rewitalizacji społecznej, m.in. poprzez utworzenie świetlicy środowiskowej (np. gm. Perlejewo).  
 
Tabela 18. Korzystający ze środowiskowej pomocy społecznej w latach 2008-2013 

  Gmina 
gospodarstwa domowe korzystające ze 

środowiskowej pomocy społecznej 

udział osób w gospodarstwach domowych 
korzystających ze środowiskowej pomocy 

społecznej w ludności ogółem (%) 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Huszlew  130 122 120 124 127 131 18,9 16,6 15,0 15,1 15,5 15,8 

Łosice  345 368 346 337 324 317 10,4 10,6 9,3 8,9 8,9 9,2 

Olszanka  99 79 94 95 83 87 12,0 10,8 11,5 11,4 10,1 11,5 

Platerów  176 166 197 186 189 208 13,5 12,1 12,7 12,6 12,4 14,3 

Sarnaki  166 169 158 162 171 176 13,2 13,0 11,6 11,4 11,8 12,1 

Stara Kornica  175 177 156 172 178 197 14,1 13,8 12,0 13,0 13,7 15,1 

Korczew  140 142 128 124 136 151 19,7 18,6 17,4 17,0 17,6 19,6 

Paprotnia  85 72 67 66 63 55 14,4 12,1 10,8 10,1 9,1 7,7 

Przesmyki  127 124 120 119 101 98 13,5 12,9 12,3 11,9 10,1 9,3 

Ceranów  91 100 91 80 81 84 15,3 15,2 12,9 13,5 13,5 14,3 

Jabłonna Lacka  131 139 140 132 134 136 11,3 11,6 11,3 10,6 10,4 10,6 

Kosów Lacki  300 321 306 212 279 261 15,6 15,7 13,8 8,7 12,9 11,8 

Repki  204 178 184 173 165 163 14,1 12,1 12,1 10,9 10,1 10,3 

Sabnie  154 132 124 129 110 116 13,7 12,6 11,1 11,6 9,2 10,2 

Sok Podl. – gm. w. 233 201 183 163 197 203 11,7 10,1 9,5 8,5 9,7 10,3 

Sterdyń  148 99 83 82 84 74 10,7 7,7 6,3 6,8 6,7 6,0 

Siemiatycze –miej. 525 583 556 642 627 661 9,0 9,0 8,5 9,1 8,5 9,1 

Drohiczyn  243 286 238 229 236 238 13,7 15,7 12,2 11,4 11,3 11,1 

Dziadkowice  134 138 114 122 125 133 18,8 18,2 14,7 15,6 15,5 15,5 

Grodzisk  138 146 126 110 113 132 10,3 10,6 9,1 7,9 7,5 8,9 

Mielnik  222 223 208 200 189 172 28,8 28,6 25,7 25,5 24,1 20,8 

Milejczyce  76 81 81 76 79 89 14,0 13,7 13,7 12,7 12,3 12,6 

Nurzec-Stacja  197 193 184 196 185 191 15,9 14,7 13,1 13,6 12,6 12,7 

Perlejewo  54 56 58 61 60 68 9,2 9,5 9,1 9,3 9,1 10,0 

Siemiatycze –wiej. 192 192 186 189 200 208 11,2 10,2 9,0 8,6 9,1 9,2 

Razem LGD 4485 4487 4248 4181 4236 4349 13,1 12,6 11,4 11,0 11,0 11,2 

Polska 1244812 1240758 1229371 1174352 1194097 1240697 9,6 9,1 8,7 8,0 8,1 8,3 

Mazowieckie 154369 151092 150572 141351 141049 144453 8,5 7,8 7,6 6,9 6,8 7,0 
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Podlaskie 41361 42989 42522 42516 42408 45517 10,7 10,8 10,2 9,9 9,8 10,3 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Regionalnych, www.stat.gov.pl, 2015 
 
Jeżeli przyjąć ustawową granicę ubóstwa, która zgodnie z obowiązującą ustawą, uprawnia do ubiegania się o 
przyznanie świadczenia z pomocy społecznej, to w gminach SLGD „Tygiel Doliny Bugu” udział osób w 
gospodarstwach domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej w ludności ogółem waha się od 
6% w gminie Sterdyń, po 20,8% w gminie Mielnik. Biorąc pod uwagę fakt, iż wskaźnik ten w skali kraju w 2013 
roku wynosił - 8,3%; dla woj. mazowieckiego – 7%, a dla województwa podlaskiego - 10,3%, należy stwierdzić, że 
ubóstwo jest bardzo poważnym problemem na obszarze SLGD „Tygiel Doliny Bugu”. Aż w 19 gminach 
Partnerstwa wskaźnik ten przekracza 10%. Warto też zauważyć, że w większości gmin wskaźnik ten jest 
odwrotnie proporcjonalny do rejestrowego poziomu bezrobocia, co pokazuje jak wielką skalą jest bezrobocie 
ukryte w rolnictwie na tym obszarze.   
W okresie 2008-2013 wskaźnik ten spadł na obszarze Partnerstwa z 13,1 do 11,2%, ale nadal bardzo 
nierównomiernie rozkłada się na poszczególne gminy, a niektóre z nich odnotowały wzrost odsetka osób 
korzystających z pomocy społecznej: gm. Platerów (z 691 osób do 730); Stara Kornica (z 686 do 759); Perlejewo 
(z 281 do 302).   
 
Tabela 19. Korzystający ze środowiskowej pomocy społecznej w latach 2008-2013  

Gmina 
osoby w gospodarstwach domowych korzystających ze środowiskowej 

pomocy społecznej  

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Huszlew  554 477 456 456 464 468 

Łosice  1157 1183 1044 989 984 1014 

Olszanka  377 334 362 357 315 356 

Platerów  691 613 664 658 639 730 

Sarnaki  676 661 591 577 595 603 

Stara Kornica  686 671 611 660 697 759 

Korczew  585 548 514 496 508 557 

Paprotnia  394 332 298 278 248 208 

Przesmyki  487 461 445 424 359 328 

Ceranów  366 358 315 325 321 337 

Jabłonna Lacka  565 573 564 522 507 511 

Kosów Lacki  1016 1014 926 576 845 765 

Repki  799 679 696 629 577 577 

Sabnie  537 493 445 459 364 396 

Sokołów Podl. – gm. Wiejska 718 620 584 520 590 627 

Sterdyń  470 333 284 303 296 259 

Siemiatycze – gmina miejska 1356 1347 1281 1363 1268 1342 

Drohiczyn  924 1047 838 779 766 739 

Dziadkowice  568 548 450 471 465 458 

Grodzisk  459 467 428 368 345 405 

Mielnik  754 736 678 661 619 531 

Milejczyce  299 294 291 267 251 250 

Nurzec-Stacja  698 633 578 590 542 540 

Perlejewo  281 288 282 286 278 302 

Siemiatycze – gmina wiejska 706 642 577 550 584 583 

Razem LGD  16123 15352 14202 13564 13427 13645 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Regionalnych, www.stat.gov.pl, 2015 
 
Liczba osób korzystająca z pomocy społecznej nieznacznie spadała w latach 2008-2012, by ponownie ulec 
podwyższeniu w roku 2013. Jednak odnotowujemy tu różnice w poszczególnych gminach Partnerstwa. Np. w 
gminach Platerów, Stara Kornica i Perlejewo w latach 2008-2013 liczba osób korzystających z pomocy społecznej 
zwiększyła się. Natomiast w roku 2013, mimo ogólnej tendencji wzrostu ilości tych osób w skali całej lokalnej 
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grupy działania, kilka gmin odnotowały dalszy znaczący spadek liczby tych osób (gm. Paprotnia, Przesmyki, 
Kosów Lacki, Sterdyń, Drohiczyn, Mielnik).  
 
Tabela 20. Wartość wskaźnika deprywacji lokalnej w latach 2009-2013 i prognoza na 2014r. 

Gmina 
Wskaźnik deprywacji lokalnej - Liczba osób w rodzinach, którym przyznano 

świadczenie pomocy społecznej na 1000 mieszkańców 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 (prog) 

Huszlew  157,05 153,49 141,05 142,10 161,69 159,91 

Łosice  106,06 95,73 88,60 85,63 88,50 88,50 

Olszanka  109,68 117,63 111,89 100,00 111,08 111,81 

Platerów  118,54 128,34 132,98 129,67 137,56 143,24 

Sarnaki  133,54 119,26 114,49 118,37 121,93 121,93 

Stara Kornica  141,18 128,45 133,04 141,36 153,33 148,57 

Korczew  184,06 173,11 162,70 171,91 192,12 199,30 

Paprotnia  124,72 109,79 98,03 84,92 76,22 77,95 

Przesmyki  131,67 126,36 121,81 103,47 94,04 94,95 

Ceranów  155,19 205,63 179,39 174,69 140,73 137,21 

Jabłonna Lacka  119,85 111,18 103,11 104,70 104,57 104,57 

Kosów Lacki  153,69 137,81 106,80 127,75 117,91 117,91 

Repki  124,51 124,70 111,44 100,56 101,67 101,61 

Sabnie  126,70 116,07 117,04 92,34 101,62 101,46 

Sokołów Podl. –  gm. Wiejska 103,87 98,72 92,12 97,44 102,36 102,36 

Sterdyń  79,68 73,86 71,90 68,30 59,44 60,45 

Siemiatycze – gm. Miejska 94,90 90,35 93,57 88,12 89,58 91,25 

Drohiczyn  169,92 131,85 117,66 113,71 108,52 108,38 

Dziadkowice  172,93 158,65 153,21 152,47 150,13 154,72 

Grodzisk  106,39 95,50 81,40 83,81 89,23 88,38 

Mielnik  288,77 263,22 253,94 242,15 210,86 210,86 

Milejczyce  142,11 140,70 132,50 234,69 122,89 127,20 

Nurzec-Stacja  150,23 135,04 139,95 129,02 129,89 129,57 

Perlejewo  95,36 90,37 92,34 90,82 101,01 99,68 

Siemiatycze – gm. Wiejska 106,64 94,33 88,34 94,32 93,54 94,00 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej,  2015 oraz 
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku  
 
Także wskaźnik deprywacji lokalnej, liczący osoby w rodzinach, którym przyznano świadczenie pomocy 
społecznej na 1000 mieszkańców, wraz z prognozą na rok 2014 wskazuje, że niepokojąca tendencja z roku 2013 
(ponownego wzrostu liczby osób korzystających z pomocy społecznej) w roku 2014 jest kontynuowana.  
Generalnie należy stwierdzić, że problemy: ubóstwa, ukrytego bezrobocia, emigracji, której głównym powodem 
jest bieda, grup defaworyzowanych były bardzo często poruszane przez mieszkańców podczas spotkań 
konsultacyjnych LSR. Uczestnicy spotkań wskazywali na szereg działań, które muszą być adresowane do grup 
defaworyzowanych, zarówno działań aktywizacyjnych, w zakresie zatrudnienia, jak i działań animacyjnych i 
dotyczących organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży z rodzin wykluczonych, bądź zagrożonych 
wykluczeniem.  
Grupą, która jest najbardziej zagrożona różnymi formami wykluczenia społecznego na obszarze SLGD „Tygiel 
Doliny Bugu” jest młodzież9. Oczywiście nie można przy tym zapominać o innych grupach defaworyzowanych, 
np. o osobach powyżej 50 roku życia w tym seniorów, bezrobotnych, a także osoby zagrożone ubóstwem i 
wykluczeniem społecznym . Jednocześnie w trakcie spotkań konsultacyjnych wyrażana była potrzeba dalszej 
profesjonalizacji i powszechnego dostępu do usług społecznych. Zwracano uwagę, że dalsze zaniedbania w tym 
zakresie, wobec gwałtownego procesu starzenia się społeczeństwa i braku perspektyw dla osób młodych, 

                                                           
9
Rozpoznanie problemów i potrzeb środowiska młodzieży w gminach należących do Stowarzyszenia „Lokalna Grupa 

Działania – Tygiel Doliny Bugu”, Agnieszka Wojtkowska, Monika Sadowa, Joanna Stolarkiewicz, 2013/2014r.  
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doprowadzą do katastrofalnych zmian demograficznych na obszarze oraz będą prowadziły do jego dalszej 
marginalizacji.  
Z racji na fakt, iż na obszarze gmin województwa podlaskiego należących do Partnerstwa będą wdrażane oprócz 
środków PROW także środki EFS i EFRR adresowane w dużej mierze do osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym, przeprowadzono dodatkową analizę dotyczącą grup defaworyzowanych na obszarze 
powiatu siemiatyckiego.  
Ankieta przeprowadzona w 2015 r. (dane za rok 2014) we wszystkich Ośrodkach Pomocy Społecznej na 
omawianym obszarze wskazała najliczniejsze grupy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. I tak: ogólna 
liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej to - 3028; osoby, o których mowa w art. 1. ustawy o 
zatrudnieniu socjalnym – 1015; osoby z niepełnosprawnością – 495; osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy 
– 271; osoby korzystające z PO PŻ  - 1244.  
 
Tabela 21. Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, dane za rok 2014 

Osoby lub rodziny zagrożone 
ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym na terenie gminy: 

Gminy 
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osoby lub rodziny korzystające ze 
świadczeń z pomocy społecznej lub 
kwalifikujące się do objęcia wsparciem  

98 248 127 212 310 411 819 536 267 3028 

osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 
ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o 
zatrudnieniu socjalnym 

71 10 20 - 104 - 490 305 15 1015 

osoby przebywające w pieczy 
zastępczej lub opuszczające pieczę 
zastępczą oraz rodziny przeżywające 
trudności w pełnieniu funkcji 
opiekuńczo –wychowawczych 

5 4 - - 2 - 32 6 22 71 

osoby nieletnie, wobec których 
zastosowano środki zapobieg. i zwal. 
demoral. i przestępcz. 

- - - - - 1 - - 2 3 

osoby przebywające w młodzieżowych 
ośrodkach wychow. i socjoterapii 

- - - - - 1 2 - - 3 

osoby z niepełnosprawnością –  16 42 80 62 - 116 76 73 30 495 

rodziny z dzieckiem z 
niepełnosprawnością 

6 4 4 11 10 18 24 18 11 106 

osoby zakwalifikowane do III profilu 
pomocy 

22 - 10 - 55 62 87 - 35 271 

osoby niesamodzielne - 1 30 - - 18 12 4 12 77 

osoby bezdomne  - 1 - - 4 - 6 2 - 13 

osoby korzystające z PO PŻ - - 11 - 279 - 954 - - 1244 

RAZEM                                                                  218 310 283 285 769 627 2 507 944 395 6 338 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z OPS, 2015 
 
Według danych zbiorczych ROPS w Białymstoku za rok 2014, na obszarze powiatu siemiatyckiego liczba osób, 
którym przyznano świadczenie w roku 2014 wyniosła 3194 osoby (z tego 1751 to kobiety, a 1443 to mężczyźni). 
Wśród nich osoby długotrwale korzystające ze świadczenia to 1806 osób (981 kobiet i 825 mężczyzn) i liczba ta 
prawie nie uległa zmianie w stosunku do roku 2013. W przedziale wiekowym rozkłada się to w sposób 
następujący: wiek przedprodukcyjny (0-17 lat) – 999 osób; wiek produkcyjny – 1828 osób i wiek poprodukcyjny – 
218 osób. Liczba rodzin, którym przyznano wsparcie wynosi -1868, a liczba osób w tych rodzinach to 5132.  
W rozbiciu na „powody udzielenia pomocy i wsparcia” liczby te w roku 2014 przedstawiały się następująco (są to 
liczby osób w rodzinach, a liczby wymienione w poszczególnych kategoriach nie sumują się, tzn. jedna osoba 
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może być liczona w kilku kategoriach): ubóstwo - 3747 osób; bezrobocie – 2443 osoby; niepełnosprawność – 
1215 osób; potrzeba ochrony macierzyństwa – 373 rodziny, w tym wielodzietność – 268 rodzin10.  

3.7. Społeczeństwo obywatelskie 
 
Liczba organizacji pozarządowych oraz udział w wyborach to powszechnie stosowane wskaźniki służące badaniu 
kapitału społecznego. Jeśli chodzi  o przydatność wskaźników dotyczących liczby organizacji społecznych, to 
należy pamiętać, iż na obszarach wiejskich, wskaźnik ten jest generalnie niższy niż na obszarach miejskich (w 
przeliczeniu na liczbę mieszkańców). Nie zawsze jest to jednak związane z niskim kapitałem społecznym danego 
obszaru. Jeśli mamy do czynienia z tradycyjnymi społecznościami, o silnych więzach sąsiedzkich, czy rodzinnych, 
to często sformalizowane organizacje nie są potrzebne i jest ich znacznie mniej.  
 
Tabela 22. Liczba organizacji pozarządowych na obszarze LGD w 2006 i 2014 r.  

Gmina 
Fundacje 

Stowarzysze
nia 

Kluby 
sportowe 

OSP 
Koła 

zaintereso
wań 

Inne 
organizacje 

nierejestrowe 
2006 2014 2006 2014 2006 2014 2006 2014 2006 2014 2006 2014 

Huszlew  0 0 1 1 0 0 7 7 0 0 0 3 

Łosice  0 0 0 12 0 7 6 6 0 0 0 0 

Olszanka  0 0 1 3 2 1 10 10 0 0 13 13 

Platerów  0 0 0 1 0 1 7 7 0 6 0 0 

Sarnaki  0 1 1 7 1 0 10 10 0 0 6 9 

Stara Kornica  0 0 1 4 0 1 6 6 0 0 6 10 

Korczew  1 6 6 8 1 1 6 6 0 0 0 0 

Paprotnia  0 0 0 1 0 2 3 3 0 0 0 0 

Przesmyki  1 1 3 7 6 6 0 0 0 0 0 0 

Ceranów  0 0 0 1 0 1 11 12 0 0 0 0 

Jabłonna Lacka  0 0 2 3 1 1 13 13 0 0 1 1 

Kosów Lacki  0 0 3 4 1 1 27 32 25 35 12 14 

Repki  0 0 9 12 1 1 10 9 0 3 0 3 

Sabnie  0 0 2 4 0 0 8 8 0 0 0 1 

Sokołów  Podl.– gm.  wiejska 0 0 0 7 0 1 8 8 0 0 0 0 

Sterdyń  0 0 1 5 2 2 11 12 4 8 1 1 

Siemiatycze – gm. miejska 0 2 21 34 12 8 1 1 0 0 6 6 

Drohiczyn  0 1 3 14 2 1 12 12 0 0 0 0 

Dziadkowice  0 0 0 2 0 0 7 7 0 0 0 1 

Grodzisk  0 0 0 0 0 0 5 5 4 6 0 1 

Mielnik  0 2 4 10 1 1 6 8 0 0 0 4 

Milejczyce  0 0 1 2 0 0 1 1 0 0 1 2 

Nurzec-Stacja  0 1 1 1 1 1 5 2 3 3 4 4 

Perlejewo  0 0 0 1 0 2 10 10 0 1 0 1 

Siemiatycze – gm. wiejska 0 0 0 1 0 0 6 6 0 0 0 0 

Razem LGD 2 14 60 145 31 39 196 201 36 62 50 74 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z gmin, 2015 r. 
 
Analizując różne formy organizacji pozarządowych działających na obszarze SLGD „Tygiel Doliny Bugu” na 
przestrzeni lat 2006-2014 należy stwierdzić, że w okresie tym odbywał się dynamiczny przyrost liczby tych 
organizacji. I tak liczba fundacji wzrosła z 2 do 14, tj. o 600%; liczba stowarzyszeń wzrosła z 60 do 145, tj. o 142%; 
liczba klubów sportowych z 31 do 39, tj. o 26%; liczba Ochotniczych Straży Pożarnych ze 190 do 195, tj. ok. 2,6%; 
liczba kół zainteresowań z 36 do 59, tj. o 64%; a liczba organizacji nierejestrowych z 50 do 71, tj. o 42%. Jeśli 
chodzi o fundacje i stowarzyszenia rejestrowe, to największą dynamikę wzrostu odnotowały gminy: Łosice, 
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Sarnaki, Sterdyń, Korczew, Drohiczyn i Mielnik. Podobnie jak na innych obszarach wiejskich w kraju blisko 
połowa tych organizacji to ciągle jeszcze Ochotnicze Straże Pożarne, ale trzeba zaznaczyć, że ich odsetek w 
ogólnej liczbie organizacji pozarządowych ulega zmniejszeniu.  
 
 
 
Tabela 23. NGO w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców  

Gmina 
fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne na 

10 tys. mieszkańców 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Huszlew  30 34 34 42 40 43 44 44 

Łosice  13 16 16 17 17 18 20 21 

Olszanka  38 38 39 42 41 41 42 42 

Platerów  33 33 35 35 34 39 39 40 

Sarnaki  33 33 33 36 35 36 38 40 

Stara Kornica  14 16 18 21 24 26 26 26 

Korczew  40 40 44 45 44 48 49 53 

Paprotnia  25 26 26 29 29 29 29 30 

Przesmyki  19 19 19 20 25 25 25 26 

Ceranów  49 49 50 55 54 54 55 56 

Jabłonna Lacka  34 34 34 36 36 37 37 38 

Kosów Lacki  35 35 37 39 39 39 40 40 

Repki  26 28 28 31 30 30 30 30 

Sabnie  25 26 25 28 28 28 31 34 

Sokołów Podlaski – gmina wiejska 15 18 18 21 21 23 26 28 

Sterdyń  36 39 37 37 36 36 41 49 

Siemiatycze – gmina miejska 17 20 19 20 19 21 24 25 

Drohiczyn  31 32 33 34 35 38 45 48 

Dziadkowice  26 26 30 30 30 33 34 34 

Grodzisk  11 11 11 14 13 13 13 16 

Mielnik  37 38 38 39 42 50 54 59 

Milejczyce  18 18 19 24 24 24 25 25 

Nurzec-Stacja  16 16 16 16 18 19 21 21 

Perlejewo  35 39 39 39 39 39 40 43 

Siemiatycze – gmina wiejska 20 22 22 24 23 25 27 29 

Mazowieckie 27 29 30 32 33 35 37 39 

Podlaskie 23 24 24 25 26 27 28 30 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Regionalnych,  www.stat.gov.pl, 2015 
 
Liczba organizacji pozarządowych przypadająca na 10 tys. mieszkańców rozkłada się bardzo nierównomiernie 
pomiędzy poszczególnymi gminami lokalnej grupy działania. Średnią województwa mazowieckiego (39 
organizacji na 10 tys. mieszkańców) oraz województwa podlaskiego (30 organizacji na 10 tys. mieszkańców) 
przekracza przeważająca liczba gmin Partnerstwa. W roku 2013 najwyższy wskaźnik osiągnęły gminy: Mielnik (59 
organizacji  na 10 tys. mieszkańców); Korczew (53); Drohiczyn (48) i Ceranów (56, ale prawie wyłącznie OSP).  
Generalnie obszar działania SLGD „Tygiel Doliny Bugu” charakteryzuje wciąż jeszcze słabo rozwiniętym 
społeczeństwem obywatelskim, a co za tym idzie panuje tu deficyt aktywnych organizacji o charakterze 
społecznym. Najaktywniejszą oraz ciągle jeszcze najliczniejszą grupą organizacji pozarządowych są jednostki 
Ochotniczej Straży Pożarnej. Duże znaczenie dla społeczności lokalnych mają również Koła Gospodyń Wiejskich. 
Na obszarze działania funkcjonują także kółka i zrzeszenia rolnicze, stowarzyszenie agroturystyczne oraz kluby 
sportowe. Dość liczne są również organizacje i związki wyznaniowe, które zgodnie ze swym powołaniem zajmują 
się przede wszystkim sferą życia religijnego.  
Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu, a tym samym aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych 
wykluczeniem, związany jest z rozwojem podmiotów ekonomii społecznej. Podmioty te to organizacje 
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pozarządowe oraz centra i kluby integracji społecznej, spółdzielnie socjalne, zakłady aktywności zawodowej, czy 
warsztaty terapii zajęciowej. Jak wynika z konsultacji społecznych podmioty te winny być objęte wsparciem w 
ramach przedsięwzięć 3.2.1 i 3.2.2.  
 
 

 
Tabela 24. Baza danych podmiotów ekonomii społecznej, dostępna w ROPS Białystok za rok 2014 

Nazwa podmiotu  Miejscowość  Forma Prawna 

Warsztat Terapii Zajęciowej Siemiatycze (Dom 
Zakonny Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek 
Dzieciątka Jezus)  

Siemiatycze  warsztat terapii zajęciowej  

Warsztat Terapii Zajęciowej w Dołubowie 
(Stowarzyszenie Pomocy „Szansa”) 

Dziadkowice  warsztat terapii zajęciowej  

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji 
Drohiczyńskiej  

Drohiczyn  
organizacja powstała na mocy 
umowy Państwo - Kościół  

Caritas Diecezji Drohiczyńskiej  Drohiczyn  instytucja kościelna  

Spółdzielnia Socjalna „Esskapada”  Dziadkowice  spółdzielnia  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie http://www.rops-bialystok.pl/andrzej3/?page_id=705  
 
Jednym ze wskaźników poziomu kapitału społecznego jest badanie frekwencji w wyborach.  
Analiza danych dot. frekwencji w wyborach samorządowych  w 2010 r. wskazuje, iż frekwencja na całym 
obszarze SLGD „Tygiel Doliny Bugu” wyniosła 53,93%. Ogółem średnia w każdym z czterech powiatów, których 
gminy wchodzą w skład Partnerstwa przekraczała średnią krajową oraz średnią województwa podlaskiego i 
mazowieckiego. Wśród gmin lokalnej grupy działania najwyższa frekwencja (powyżej 60%) odnotowana została 
w gminach: Milejczyce, Mielnik, Paprotnia, Ceranów, Jabłonna Lacka i Sabnie. Najmniej osób (poniżej 50%) 
głosowało w gminach Łosice, Platerów, Korczew, Nurzec-Stacja, Siemiatycze, gmina miejska i wiejska11.  
Niższa niż w wyborach samorządowych jest zazwyczaj na obszarach wiejskich frekwencja w wyborach do sejmu i 
senatu. Tak też było w przypadku wyborów do sejmu i senatu w roku 2011. Frekwencja dla obszaru SLGD „Tygiel 
Doliny Bugu” wyniosła 44,33%, przy średniej dla woj. podlaskiego 46,57% i średniej dla Polski 48,92%. Średnią 
powyżej 50% odnotowano tylko w dwóch gminach Partnerstwa: Paprotnia i Repki, a średnią poniżej 40% w 
pięciu gminach Partnerstwa: Platerów, Stara Kornica, Drohiczyn, Nurzec-Stacja, gm. wiejska Siemiatycze. Także w 
trzech na cztery powiaty, których gminy wchodzą w skład Partnerstwa frekwencja była niższa niż średnia 
krajowa. (Opracowanie własne na podstawie danych Państwowej Komisji Wyborczej, 
http://wybory2011.pkw.gov.pl/wyn/pl/000000.html#tabs-1) 
W trakcie spotkań konsultacyjnych mieszkańcy, mimo iż dostrzegali wzrost aktywności społecznej mieszkańców, 
m.in. poprzez tworzące się nowe stowarzyszenia, podkreślali jednak ciągle zbyt niską aktywność i chęć 
zaangażowania woluntarystycznego, niski udział społeczności lokalnej w życiu kulturalnym, a także 
niewystarczające i niepowszechne zaangażowanie w lokalne przedsięwzięcia. 
Mieszkańcy wskazywali też na brak współpracy, woli tworzenia partnerstw na rzecz szerokiego porozumienia i 
współdziałania przedsiębiorców, agroturystów, samorządów, rolników. Jednocześnie jednak podawano szereg 
dobrych przykładów współpracy organizacji pozarządowych z samorządami i wskazywano ten kierunek jako 
kluczowy dla procesu budowy kapitału społecznego na obszarze Partnerstwa. Wskazywano też na SLGD „Tygiel 
Doliny Bugu”, jako na podmiot, który mógłby się zająć wspieraniem takiej międzysektorowej współpracy. 
 

3.8. Grupy szczególnie istotne z punktu widzenia LSR (defaworyzowane). 

W listopadzie 2013 r. została przeprowadzona wśród 2.686 uczniów gimnazjów z obszaru SLGD „Tygiel Doliny 
Bugu” ankieta12, w której wzięło udział 28 szkół gimnazjalnych, tj. 7 z województwa podlaskiego oraz 21 szkół. 

                                                           
11

 Państwowa Komisja Wyborcza, http://wybory2010.pkw.gov.pl/att/1/pl/000000.html#tabs-1 

12
 Op.cit. Rozpoznanie problemów i potrzeb środowiska młodzieży w gminach należących do Stowarzyszenia „Lokalna Grupa 

Działania – Tygiel Doliny Bugu”, Agnieszka Wojtkowska, Monika Sadowa, Joanna Stolarkiewicz, 2013/2014r. 
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Głównym celem badania było rozpoznanie problemów i potrzeb środowiska młodzieży w gminach należących do 
LGD. Wyniki tych badań okazały się ciekawe i zaskakujące, a przede wszystkim dały nam obraz potrzeb i 
oczekiwań młodzieży. Badanie zostało przeprowadzone na obszarze działania LGD metodą bezpośrednią „face to 
face”. Diagnoza młodzieży z gmin z obszaru działania LSR daje niewątpliwie obraz współczesnych aspiracji i 
ambicji młodzieży, określa ich rzeczywistą sytuację w lokalnej społeczności na tle stosunków rodzinnych i 
rówieśniczych, w dodatku ilustruje potrzeby i dążenia młodych ludzi w ważnych aspektach życia społecznego z 
uwzględnieniem indywidualnych i rodzinnych aspiracji. Niezwykle cenną wydaje się też być diagnoza wyraźnie 
wskazująca, iż młodzież silnie i emocjonalnie związana jest z tzw. „małą ojczyzną”, swoim miejscem 
zamieszkania. Mało tego, uważa je za niezwykle atrakcyjne miejsce do życia i realizowania własnych ambicji 
zawodowych, rodzinnych i społecznych. Ten fakt sprawia, że rodzi się potrzeba takiego działania świata 
dorosłych, które umożliwi młodemu pokoleniu realizację oraz spełnienie marzeń i aspiracji. Diagnoza to 
znakomity pretekst do przedsięwzięć na różnych obszarach, w których miejscowa młodzież oczekuje wsparcia 
(np. edukacyjnym, sportowym, kulturalnym, turystycznym, itp.). To pola do działań nie tylko państwowych i 
społecznych instytucji, takich jak: szkoła, kościół, ośrodki kultury, samorządy, ale przede wszystkim dla 
organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i towarzystw różnego rodzaju. Istotnym problem społecznym, 
wskazywanym podczas spotkań konsultacyjnych jest także problem „eurosierot”, czyli dzieci i młodzieży, którzy 
pozostają w kraju pod opieką bliższych lub dalszych członków rodziny, a których rodzice pracują za granicą.  
Młodzież to grupa docelowa jak również defaworyzowana na obszarze LGD, do której w ramach LSR jest 
kierowanych najwięcej przedsięwzięć.  
W oparciu o przeprowadzoną analizę społeczno-gospodarczą obszaru LGD oraz wyniki prac osób 
przeprowadzających konsultacje społeczne określa się również inne grupy defaworyzowane które wymagają 
interwencji LGD w ramach zaplanowanych przedsięwzięć co przedstawia poniższa tabela. 

 
Tabela 25. Grupy defaworyzowane na obszarze LGD. 

Lp. 
Rodzaje grup 

defaworyzowanych 
Przedsięwzięcia kierowane do grup defaworyzowanych 

1. Młodzież 

1.1.1. Wsparcie dzieci i młodzieży w małych szkołach  
1.1.2. Programy aktywności lokalnej wspierające dzieci i młodzież 
1.1.3. Wsparcie instytucjonalne dzieci i młodzieży w czasie wolnym 
1.1.4. Międzynarodowy Projekt Współpracy Młodzieżowej 
1.1.6 Wsparcie działań w zakresie organizowania społeczności lokalnej 
1.2.1. Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez zrzeszanie się w 
organizacjach i organizację czasu wolnego 
1.2.2. Inicjatywa lokalna w społecznościach 
1.3.1. Działania SLGD aktywizujące społeczność obszaru Tygiel Doliny  
Bugu 
2.1.1. Rozwój infrastruktury ogólnodostępnej  
2.1.3.Inwestycje lokalne w infrastrukturę społeczną   
2.1.4. Rewitalizacja małej skali obiektów i obszarów  
2.2.1. Zielone technologie w gospodarstwach domowych  
2.2.2. Edukacja na rzecz ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom 
klimatycznym 
3.1.1.Tworzenie i rozwój przedsiębiorstw na terenie LGD   
3.1.2 Wsparcie przetwórstwa lokalnego 
3.3.1 Projekty sieciujące ofertę LGD 

2. 
Osoby powyżej 50 roku 
życia w tym seniorzy 

1.2.1. Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez zrzeszanie się w 
organizacjach i organizację czasu wolnego 
 1.2.2. Inicjatywa lokalna w społecznościach 
1.1.5 Wsparcie aktywności seniorów w lokalnej społeczności 
1.1.6 Wsparcie działań w zakresie organizowania społeczności lokalnej 
2.1.4. Rewitalizacja małej skali obiektów i obszarów 
3.1.1 Tworzenie i rozwój przedsiębiorstw na terenie LGD 
3.2.1 Projekty Aktywności Lokalnej 
1.3.1. Działania SLGD aktywizujące społeczność obszaru Tygiel Doliny  
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Bugu 
2.1.1. Rozwój infrastruktury ogólnodostępnej  
2.2.1. Zielone technologie w gospodarstwach domowych  
3.1.2 Wsparcie przetwórstwa lokalnego 
3.3.1 Projekty sieciujące ofertę LGD 

3. Osoby bezrobotne 

1.1.6 Wsparcie działań w zakresie organizowania społeczności lokalnej 
1.2.1. Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez zrzeszanie się w 
organizacjach i organizację czasu wolnego 
1.2.2. Inicjatywa lokalna w społecznościach 
1.3.1. Działania SLGD aktywizujące społeczność obszaru Tygiel Doliny  
Bugu 
2.1.3.Inwestycje lokalne w infrastrukturę społeczną   
2.1.4. Rewitalizacja małej skali obiektów i obszarów 
2.2.1. Zielone technologie w gospodarstwach domowych  
3.1.1 Tworzenie i rozwój przedsiębiorstw na terenie LGD 
3.2.1 Projekty Aktywności Lokalnej 
3.2.2 Powrót na rynek pracy poprzez samo zatrudnienie 
3.1.2 Wsparcie przetwórstwa lokalnego 
3.3.1 Projekty sieciujące ofertę LGD 

4. 

Osoby zagrożone 
ubóstwem i wykluczeniem 
społecznym (Szczegółowy 
Opis Osi Priorytetowych 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego 
Województwa Podlaskiego 
na lata 2014-2020 z dnia 29 

lipca 2016 r. z późn. zm., Oś 

priorytetowa VII.) 

1.1.6 Wsparcie działań w zakresie organizowania społeczności lokalnej 
1.2.1. Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez zrzeszanie się w 
organizacjach i organizację czasu wolnego 
1.2.2. Inicjatywa lokalna w społecznościach 
1.3.1. Działania SLGD aktywizujące społeczność obszaru Tygiel Doliny  
Bugu 
1.1.5 Wsparcie aktywności seniorów w lokalnej społeczności 
2.1.1. Rozwój infrastruktury ogólnodostępnej  
2.1.3.Inwestycje lokalne w infrastrukturę społeczną   
2.1.4. Rewitalizacja małej skali obiektów i obszarów 
2.2.1. Zielone technologie w gospodarstwach domowych  
3.1.1 Tworzenie i rozwój przedsiębiorstw na terenie LGD 
3.1.2 Wsparcie przetwórstwa lokalnego 
3.2.1 Projekty Aktywności Lokalnej 
3.3.1 Projekty sieciujące ofertę LGD 

Źródło: Opracowanie własne 

ROZDZIAŁ IV. ANALIZA SWOT  
 
Podstawę do określenia wizji Partnerstwa 25 gmin działających w ramach SLGD „Tygiel Doliny Bugu” oraz 
rekomendowanego na lata 2014-2020 brzmienia celów ogólnych i szczegółowych stanowi analiza SWOT.  
W odniesieniu do doświadczeń obecnego okresu wdrażania LSR oraz analizy danych w zakresie diagnozy i w 
wyniku licznych konsultacji społecznych mieszkańcy zwracają uwagę na potrzebę wzmacniania 
zidentyfikowanych potencjałów Partnerstwa, przy jednoczesnym założeniu niwelowania słabych stron. Ponadto 
uaktualniona w procesie konsultacji społecznych analiza SWOT wskazuje na nowe obszary w porównaniu do 
obecnego wdrażania LSR, które mają szczególne znaczenie w ocenie słabych i mocnych stron tego Partnerstwa.  
W wyniku zestawienia wiedzy o możliwościach finansowania w ramach PROW i RLKS, z drugiej zaś strony mając 
na uwadze szeroko opiniowane i wygłaszane przekonania mieszkańców, w tym w odniesieniu do danych 
statystycznych tego obszaru i czynników wewnętrznych, potencjałów determinujących rozwój lokalny; 
zaproponowano, przekonsultowano i zhierarchizowano silne, słabe strony oraz szanse i zagrożenia tego obszaru: 
 
Tabela 26. Analiza SWOT13 

                                                           
13

 Przy tworzeniu analizy SWOT wykorzystano m.in.: Raport z ze spotkań konsultacyjnych w ramach okresu 
przygotowawczego do Lokalnej Strategii Rozwoju 2014-2020. A. Wojtkowska 
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MOCNE STRONY 
Rozdz. 
Diagn. 

SŁABE STRONY 
Rozdz. 
Diagn. 

AKTYWNOŚĆ MIESZKAŃCÓW I INTEGRACJA POKOLEŃ 

Oddolność inicjatyw, oparta o liderów 
lokalnych; rozwój małych społeczności, w 
tym dzięki wsparciu inicjatyw lokalnych. 
 

3.7; 3.8 Niekorzystne zmiany demograficzne: 
znaczący spadek liczby mieszkańców; 
emigracja zarobkowa (szczególnie młodych 
osób), w tym emigracja na stałe, wyludn. 
się wsi; starzenie się społeczeństwa. 

3.2; 
3.8 

Potencjał dzieci i młodzieży, ich talenty 
oraz pracowitość. 

3.7; 3.8 Brak kompleksowej oferty edukacyjnej; 
opiekuńczo-wychowawczej, profilaktycznej 
dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych 
wykluczeniem społecznym.  

3.6; 
3.8 

Powstawanie nowych organizacji i wzrost 
aktywności obywateli. 
 

3.7 Brak zorganizowania czasu wolnego w 
świetlicach i brak ofert w świetlicach dla 
dzieci, młodzieży i osób powyżej 50 roku  
życia. 

3.6.1 

Wykształceni liderzy, pasjonaci, potrafiący 
wykorzystać np. istniejącą bazę sportową, 
kulturalną (orlik, hala sportowa i świetlica) i 
zintegrować mieszkańców wokół sportu.  

3.7; 3.8 Niska aktywność i chęć zaangażowania 
woluntarystycznego; niski udział 
mieszkańców w życiu kulturalnym; 
niewystarczające i niepowszechne 
zaangażowanie w lokalne przedsięwzięcia. 

3.7 

Rosnąca w świadomości społecznej 
potrzeba profesjonalizacji i powszechnego 
dostępu do usług społecznych. 

3.6 Brak współpracy, woli tworzenia 
partnerstw na rzecz szerokiego 
porozumienia i współpracy 
przedsiębiorców, agroturystów, 
samorządów, rolników. 

3.7 

Dobre przykłady współpracy organizacji 
pozarządowych z samorządami. 

3.7 Brak funduszy własnych w tym na kulturę; 
na wkłady do projektów. 

3.6 

Wzrost świadomości społecznej w zakresie 
znaczenia i korzyści partnerskiej 
współpracy oraz rozwiązań w ekonomii 
społecznej. 

3.6.2 Ze względu na niż demograficzny mniejsze 
kwoty dofinansowania z subwencji w 
oświacie; konieczność pozyskiwania 
środków z funduszy zewnętrznych. 

3.6 

  Niedostateczna oferta edukacyjna (zajęcia 
dodatkowe), kulturalna i sportowa dla 
młodzieży. 

3.6; 
3.8 

JAKOŚĆ ŻYCIA I INWESTYCJE KIEROWANE PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ 

Poprawa jakości życia w zakresie dostępu 
do infrastruktury sportowej, kulturalnej (w 
tym świetlic wiejskich), turystycznej, 
Internetu, drogowej, kanalizacyjnej. 

3.5; 
3.6.1 

Nierównomierny rozwój infrastruktury 
ogólnodostępnej na terenie LGD. 
Niewystarczająco zagospodarowane 
świetlice wiejskie i place zabaw. 

3.5; 
3.6.1 

Liczne zasoby przyrodnicze i kulturowe z 
potencjałem do wykorzystania i 
częściowego zagospodarowania. 

3.1.1; 
3.1.2 

Niewystarczający rozwój i dostępność  
infrastruktury turystycznej oraz rekreacyjnej, 
w szczególności przy rzece BUG. Znikoma 
ilość inwestycji gminnych w tym obszarze. 

3.3.4 

Dość sprawna i efektywna działalność 
samorządowa w zakresie inicjatyw na rzecz 
poprawy jakości życia mieszkańców. 

3.5 
 

Występowanie niewykorzystanych 
budynków i obszarów na terenie LGD 
wymagających rewitalizacji. 

3.1.2
; 

3.6.1 

Dobra dostępność zewnętrzna obszaru 
(drogi krajowe i wojewódzkie), zarówno ze 
strony Warszawy, jak i Białegostoku.  

3.5 Bardzo duże braki w infrastrukturze 
drogowej (gminnej i powiatowej), 
utrudniające dostęp do obiektów 
użyteczności publicznej. 

3.5 

Walory przyrodnicze - nieskażone 
środowisko; zasoby przyrody w 
szczególności rzeka BUG. 

3.1.1 Zły stan techniczny wielu obiektów 
zabytkowych.  

3.1.2 
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  Duże braki w infrastrukturze OZE i innej 
dotyczącej poprawy stanu środowiska 
naturalnego.  

3.5 

LOKALNY RYNEK PRACY/PRZEDSIEBIORCZOŚĆ/WSPÓŁPRACA/PROMOCJA OBSZARU 

Większa dostępność siły roboczej, większa 
dostępność środków i większa ilość 
środków na wsparcie przedsiębiorczości. 

3.3.2 Brak miejsc pracy, brak zasobów finans. 
społeczeństwa; ograniczona zdolność 
finansowa lokalnych przedsiębiorstw i 
organizacji do prefinansowania projektów. 

3.3.2
; 3.4 

Zmiana otoczenia wsi: zadbane 
gospodarstwa i infrastruktura wsi; poprawa 
wizerunku wsi, chęć dbania o estetykę 
wokół siebie, swojego otoczenia. 

3.1.2 Nierównomierny potencjał turystyczny i 
zasoby gmin poza bezpośrednim pasem 
Bugu; brak oferty uwspólnionej; brak dobrej 
promocji oferty turyst. i rekreacyjnej LGD. 

3.1.1
; 

3.3.4 

Dobrze rozwinięte rolnictwo i 
wyspecjalizowane gospodarstwa rolne. 
Wykształceni młodzi rolnicy. Otwartość 
gospodarstw na różnicowanie działalności 
pozarolniczej. 

3.3.3 Niska świadomość ekologiczna mieszkańców. 
Brak przemyślanej strategii zrównow. 
rozwoju ekonomicznego obszaru (z 
uwzględnieniem np. OZE, przedsiębiorczości 
dostosowanej do specyfiki obszaru). 

3.3.2
; 3.5 

Wielu ludzi odważnych, którzy 
zainwestowali i odnieśli sukces w 
dziedzinie turystyki, przetwórstwa. 

3.3.3; 
3.3.4 

Wysoki poziom bezrobocia, w tym  ukrytego, 
w szczególności związanego ze specyfiką 
terenów rolniczych. 

3.3.2
; 

3.3.3
; 3.4 

Potencjał w różnorodności terytorialnej, 
historycznej LGD Tygiel Doliny Bugu – 
stanowiący wyróżnik LGD. 

3.1.2; 
3.3.4 

Słabe wsparcie dla lokalnych przedsiębior. 
Brak wiedzy wśród osób chcących rozpocząć 
działalność gospodarczą. Brak inkubatorów 
małej przedsiębiorczości. Brak współpracy 
przedsiębiorców, sieciowania produktów. 

3.3.2 

Zidentyfikowana lista produktów 
tradycyjnych; powrót do tradycji 
dziedzictwa kulturowego, produkty 
kulinarne, folklor. 

3.3.3 Brak patriotyzmu lokalnego w zakresie 
konsumpcji lokalnej, kilometra zero i 
niewystarczająca promocja wyrobów 
lokalnych i rękodzieła. 

3.3.3 

Otwartość samorządów na 
przedsiębiorczość. 

3.3.4 Brak wystarczającego wsparcia dla rozwoju 
postaw przedsiębiorczości wśród osób 
bezrobotnych, biernych zawodowo, 
zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem 
społecznym.  

3.3.3
; 
3.6.2 

 

SZANSE 
Rozdz. 
Diagn. 

ZAGROŻENIA 

Rozd
z. 

Diag
n. 

AKTYWNOŚĆ MIESZKAŃCÓW I INTEGRACJA POKOLEŃ 

Moda na życie poza wielkim miastem, na 
alternatywne spędzanie wolnego czasu, w 
tym blisko natury, turystykę wiejską. 

3.1.1; 
3.3.4 

Nierówności w zakresie rozwoju obszaru 
wojew. mazowieckiego i podlaskiego 
(obszary peryferyjne, do których należą 
gminy SLGD TDB, są poszkodowane). 

3.1; 
3.5 

Powstawanie i rozwój innowacyjnych 
imprez i wydarzeń kulturalnych. 
 

3.6 Niska jakość  grup rządzących, wynikająca ze 
słabej świadomości obywatel.  społeczeń., 
niskiej aktywności i partycypacji społecznej. 

3.7 

Moda na wspólne działania, partnerstwo. 3.7 Wysysanie młodzieży z obszarów wiejskich i 
małych miasteczek przez aglomeracje. 

3.2; 
3.4 

JAKOŚĆ ŻYCIA I INWESTYCJE KIEROWANE PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ 

Fundusze zewnętrzne, które można 
pozyskać. 

3.5; 3.6 Skomplikowane procedury w pozyskiwaniu 
środków, mechanizmy refund. w PROW. 

3.5; 
3.6 

Popyt na oddalone od dużych aglomeracji 3.1; 3.5; Polska B, niedorozwój makroekonomiczny 3.5; 
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tereny do zamieszkania stałego i 
sezonowego, ale przy zapewnionym 
wysokim standardzie infrastrukturalnym. 

3.6 obszaru pomimo zdecydowanie większych 
potrzeb, które otrzymują niższe wsparcie. 

3.6 

  Zbyt duże zadłużenie JST, ograniczające ich 
możliwości inwestycyjne. 

3.5; 
3.6 

LOKALNY RYNEK PRACY/PRZEDSIEBIORCZOŚĆ/WSPÓŁPRACA/PROMOCJA OBSZARU 

Trend tworzenia klastrów przedsiębiorców, 
rolników, grup producenckich. 

3.3.3; 
3.3.4 

EMBARGO, np. na produkty żywnościowe do 
Rosji – ograniczenie eksportu, zagrożenie dla 
lokalnych producentów. Niestabilna polityka 
państw ościennych i Polski. 

3.3.3 

Moda na wielokulturowość, 
podtrzymywanie i kultywowanie  tradycji. 

3.1.2; 
3.3.4 

Marginalne położenie w stosunku do dużych 
aglomeracji miejskich i rynków zbytu 
przetwórstwa lokalnego i produktu. 

3.1.1
; 3.5 

Zwiększająca się świadomość i poziom 
wykształcenia mieszkańców obszarów 
wiejskich i rolników, w tym w zakresie 
poszukiwania alternatywnych form 
zarobkowania. 

3.3.2; 
3.3.3 

Natura 2000 - ograniczenia w rozwoju. 
Długie i kosztowne procedury aktualizacji 
planów zagospodarowania przestrzennego – 
zagrożenie dla inwestycji i rozwoju 
przedsiębiorczości. 

3.1.1
. 

Moda na  promocję działań w zakresie 
odpowiedzialnej konsumpcji, lokalnych 
zakupów. 

3.3.3 Niedostateczne dostosowanie 
prawodawstwa krajowego do legalnej 
sprzedaży produktów lokalnych. 

3.3.3 

Trendy konsumenckie na zdrową żywność, 
slow food. 

3.3.3; 
3.3.4 

Skomplikowane przepisy dla osób 
rozpoczynających działalność gospodarczą; 
skomplikowane procedury w pozyskiwaniu 
środków dla młodych przedsiębiorców. 
Preferencje w finansowaniu innowacji i B+R, 
zastępowanie dotacji instrumentami 
zwrotnymi. 

3.3.2 

  Sytuacja makroekonomiczna i polityka w 
sprawie obniżania finansowania działań 
rozwojowych na obszarach marginalnych 
dużych regionów (Warszawa i gminy 
województwa mazowieckiego).  

3.5; 
3.6 

 
ROZDZIAŁ V. CELE I WSKAŹNIKI SLGD „TYGIEL DOLINY BUGU” 
 

5.1. SPECYFIKACJA I OPIS CELÓW OGÓLNYCH/SZCZEGÓŁOWYCH I PRZEDSIĘWZIĘĆ 

5.1.1. ZGODNOŚĆ CELÓW LSR Z CELAMI PROGRAMÓW 

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu”, mając na uwadze przeprowadzoną diagnozę oraz 
szereg konsultacji społecznych, podjęła decyzję o wdrażaniu wielofunduszowej Lokalnej Strategii Rozwoju, 
uwzględniającą ponad wojewódzki charakter wsparcia i możliwości finansowania przedsięwzięć  ze środków 
PROW 2014-2020 (EFRROW) zarówno w gminach województwa mazowieckiego i podlaskiego oraz  RPOWP 
2014-2020 (EFRR i EFS) na terenie gmin województwa podlaskiego. Dzięki tak zaplanowanemu wsparciu SLGD 
ma możliwość kompleksowo i komplementarnie zrealizować cele jakie stawia Rozwój Lokalny Kierowany przez 
Społeczność (RLKS).  
Wypracowane przez społeczność lokalną założenia do LSR  wpisują się wprost w Cel RLKS: Promowanie 
włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją (CT9). SLGD Tygiel Doliny Bugu mając na 
uwadze specyficzne położenie i charakter gmin Południowego Podlasia i Mazowsza zaplanowanymi w LSR celami 
realizować będzie również pozostałe wyzwania, które zostały postawione przed RLKS. Poprawie spójności 
społecznej i terytorialnej służyć będą przedsięwzięcia w szczególności realizowane w Celu I Ogólnym LSR oraz 
komplementarnie II Celu Ogólnym LSR. Zrównoważony rozwój danego obszaru następować będzie poprzez 
wsparcie przedsięwzięć realizowanych w ramach Celu II oraz komplementarnie celów szczegółowych i 
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przedsięwzięć Celu I. Wszystkie trzy Cele Ogólne LSR wpisują się zaś we wzrost poziomu kapitału społecznego – 
zwiększanie partycypacji i aktywności obywatelskiej zarówno w sferze społecznej, gospodarczej i środowiskowej. 

 

 
Schemat 1. Drzewo celów 

Źródło: Opracowanie własne 
 
Mając jednocześnie na uwadze położenie części obszaru SLGD TDB – charakteryzowanego jako gminy 
Południowego Podlasia, w ramach LSR ich obszar zostanie dodatkowo wsparty w ramach RPOWP 2014-2020, 
korzystając z EFRR oraz EFS.  Realizacja RLKS w formule bezpośredniej na terenie tych gmin w ramach RPOWP 
2014-2020 umożliwi zastosowanie podejścia oddolnego i odpowie na potrzeby zgłaszane przez społeczność 
lokalną w zakresie podjęcia kompleksowych i zintegrowanych działań na rzecz rozwoju ich gmin.  
Zaproponowane przedsięwzięcia w ramach celów ogólnych i szczegółowych w szczególności Celu I i II LSR 
komplementarnie wiążą kwestie infrastrukturalne poprawiające jakość życia ze wsparciem i integracją lokalnych 
społeczności tych gmin, w tym osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, w dążeniu do 
redukcji ubóstwa i dysproporcji w dostępie do usług publicznych i zatrudnienia. Dzięki skoordynowaniu 
przedsięwzięć realizowanych w celu I i II ogólnym realizacja LSR przyczyni się do rozwoju społeczno-
gospodarczego regionu, zmieszania dysproporcji oraz niwelowania poziomu ubóstwa. Podsumowując: LSR STDB 
wprost wpisuje przedsięwzięcia planowane w ramach Celu Ogólnego I i II LSR jako realizujące założenia Celu 
szczegółowego dla Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego: Niwelowanie różnic w dostępie do usług 
społecznych i zatrudnienia na obszarach objętych Lokalną Strategią Rozwoju, poprzez planowane wsparcie w 
LSR przedsięwzięć służących lepszemu dostępowi do usług społecznych (infrastruktury społecznej) 
komplementarnie z przedsięwzięciami prowadzenia usług na rzecz społeczności (np. PAL, świetlice 
środowiskowe, edukacja w szkołach), w tym zagrożonej wykluczeniem społecznym. Jednocześnie cel 
szczegółowy dla działania 8.6 dodatkowo wskazuje na potrzebę wsparcia działań w obszarze zrównoważonego 

rozwoju, w tym upowszechniania przedsięwzięć OZE, wymiany pokrycia dachowego z azbestu, montażu/ 
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instalacji efektywnego energetycznie oświetlenia  oraz wymiany źródeł ciepła. STDB w swojej LSR wprost 

zakłada priorytetowe wsparcie tych przedsięwzięć  w ramach OZE w gospodarstwach domowych, wymiany 
pokrycia dachowego z azbestu, montażu/ instalacji efektywnego energetycznie oświetlenia oraz 
wymiany źródeł ciepła, które jednocześnie przyczyniają się do obniżenia poziomu ubóstwa beneficjentów, 
poprzez łatwiejszy i efektywniejszy ekonomicznie dostęp gospodarstw do usług świadczonych w interesie 
ogólnym. 
Przedsięwzięcia celu szczegółowego Działania 8.6 RPOWP wprost wiążą się z celami Działania 9.1 Rewitalizacja 
społeczna i kształtowanie kapitału społecznego w zakresie Wzrostu partycypacji społecznej w realizacji 
lokalnych strategii rozwoju. Dlatego też LSR STDB zakłada, iż cele ogólne LSR będą realizować cele działania 8.6 i 
9.1 poprzez kompleksowe i komplementarne wsparcie integracji lokalnych społeczności, w tym osób 
wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, w dążeniu do redukcji ubóstwa i dysproporcji w 
dostępie do usług publicznych i zatrudnienia, a tym samym do rozwoju społeczno-gospodarczego regionu.  
Cele LSR STDB wpisują się również bezpośrednio w cele PROW 2014-2020, realizując cel szczegółowy 6B jakim 
jest „wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich” w ramach Priorytetu 6 Wspieranie włączenia 
społecznego, ograniczenia ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich. LSR wpisuje również 
swoje Cele Ogólne  w Cele przekrojowe PROW, realizowane poprzez LEADER’a jakimi są ochrona środowiska, 
przeciwdziałanie zmianom klimatycznym oraz innowacyjność.  
Trzy Cele Ogólne, towarzyszące im cele szczegółowe  i przedsięwzięcia Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia 
„Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu” w pełni wpisują się we wszystkie cele programowe, zarówno 
PROW, jak i RPOWP.  
Cele LSR STDB zapewniają pełną komplementarność i zintegrowanie poszczególnych celów i przedsięwzięć w 
ramach LSR i kompleksową realizację Celu tematycznego 9, tj. Promowanie włączenia społecznego, walka z 
ubóstwem i wszelką dyskryminacją.  
Cele szczegółowe 1.1 i 3.2, realizujące przedsięwzięcia ze środków EFS, wpisują się bezpośrednio w cele 
programowe dotyczące wspierania włączenia społecznego, niwelowania ubóstwa, redukcji dysproporcji w 
dostępie do usług publicznych i zatrudnienia. Jednocześnie komplementarność celu 1.1 i 2.1 pozwala na 
wpisanie się celu ogólnego 1 i 2 w ogólną zasadę realizacji RLKS w woj. podlaskim, tj. powiązania działań 
realizowanych ze EFRR (Działanie 8.6) z działaniami realizowanymi ze środków EFS (Działanie 9.1). 
Przedsięwzięcia realizujące cel ogólny 1,2,3 służą wzmocnieniu i rozszerzeniu użytych instrumentów dla realizacji 
celów programowych stawianych przed RLKS.  
Cele przekrojowe  PROW 2014-2020, tj. ochrona środowiska, przeciwdziałanie zmianom klimatu oraz 
innowacyjność realizowane będą przede wszystkim przez przedsięwzięcia celu szczegółowego 2.2, 
innowacyjność zaś w celu 3 w przedsięwzięciach dot. tworzenia sieci i inkubatorów.   
Wszystkie cele i przedsięwzięcia LSR SLGD uwzględniają dane zawarte w diagnozie, co zostało szczegółowo 
wskazane w poszczególnych podrozdziałach Rozdziału III LSR oraz w niniejszym Rozdziale V. Przy formułowaniu 
celów i przedsięwzięć oparto się w przede wszystkim o wnioski z  konsultacji społecznych, co także zostało 
opisane w Rozdz. III Diagnoza, a w sposób skondensowany znalazło odzwierciedlenie w analizie SWOT, tj. 
rozdziale IV. Ścisłe związki pomiędzy diagnozą, analizą SWOT oraz drzewem celów pokazuje Matryca logiczna.   
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        Tabela 27. Matryca logiczna  powiązań diagnozy obszaru i ludności, analizy SWOT oraz celów , wskaźników14, budżetu  

Zidentyfikowane 
problemy z 

Diagnozy/SWOT 

Cel 
ogólny 

Cel 
szczeg
ółowy 

Przedsięwz
ięcie 

FUNDUS
Z/BUDŻ

ET – 
EFRR, 
EFS  

PROW 
19.3 zł./ 
PROW 
19.2 i 
19.4 

EURO 

Produkt Rezultat 
Oddziaływan

ie15 

Czynniki 
zewnętrzn
e mające 
wpływ na 
realizację 
działań i 

osiągnięcie 
wskaźnikó

w 

- Niekorzystne zmiany 
demograficzne; 
znaczący spadek liczby 
mieszkańców; 
emigracja zarobkowa 
szczególnie ludzi 
młodych, w tym 
emigracja na stałe; 
starzenie się 
społeczeństwa. 
- Brak kompleksowej 
oferty edukacyjnej; 
opiekuńczo-
wychowawczej, 
profilaktycznej dla 
dzieci i młodzieży z 
rodzin zagrożonych 
wykluczeniem 
społecznym. 

1. 
Podnie
sienie 
aktyw
ności 
mieszk
ańców 
i 
integr
acji 
pokole
ń na 
rzecz 
kapitał
u 
społec
znego 
SLGD 
TDB 

1.1.Ws
parcie 
potenc
jału 
dzieci i 
młodzi
eży, 
ich 
otocze
nia 
oraz 
senior
ów na 
rzecz 
aktyw
ności 
społec
znej i 
wykszt

1.1.1 
Wsparcie 
dzieci i 
młodzieży 
w małych 
szkołach 

EFS 
299.755

,40 zł 

- Liczba uczniów objętych 
wsparciem w zakresie rozwijania 
kompetencji kluczowych w 
programie.  
 
 

- Liczba uczniów, którzy nabyli 
kompetencje kluczowe po 
opuszczeniu programu. 
- Liczba osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, które uzyskały 
kwalifikacje po opuszczeniu 
programu. 
- Liczba osób objętych 
wsparciem w ramach 
Programów Aktywności  
Lokalnej (Własny). 
- Liczba wspartych w 
programie miejsc świadczenia 
usług społecznych istniejących 
po zakończeniu projektu. 
- Liczba projektów 
skierowanych do 
następujących grup 

Wskaźnik 
deprywacji – 
liczba osób w 
rodzinach, 
którym 
przyznano 
świadczenia 
pomocy 
społecznej 
na 1000 
mieszkańców
. 

- 
Nierównoś
ci w 
zakresie 
rozwoju 
wojew. 
mazowiecki
ego i 
podlaskieg
o (obszary 
peryferyjne
). 
- Niska 
jakość  
grup 
rządzących, 
wynikająca 
ze słabej 
świadomoś

1.1.2 
Programy 
aktywności 
lokalnej 
wspierając
e dzieci i 
młodzież 

EFS 
 

116.172
,50 zł 

- Liczba osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych wsparciem 
w programie. 
 

1.1.3 
Wsparcie 
instytucjon
alne dzieci i 
młodzieży 
w czasie 

EFS 
 

1.071.8
80,00 zł 

- Liczba osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych usługami 
społecznymi świadczonymi w 
interesie ogólnym w programie 

                                                           
       

14
 W matrycy podkreślono kluczowe wskaźniki produktu i rezultatu, wskazane w Metodologii szacowania wartości docelowych dla wskaźników wybranych do realizacji w Regionalnym       

            Programie Operacyjnym Województwa Podlaskiego  na lata 2014-2020 
          

15
 Wskaźniki oddziaływania odwołują się do wskaźników określonych w Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego i  Podlaskiego 2020 i będą mierzone w oparciu o statystyki    

             publiczne  

Usunięto: wartość

Usunięto: w

Usunięto: 
¶

Usunięto: 300.000,00
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- Brak zorganizowania 
czasu wolnego w 
świetlicach i brak ofert 
w świetlicach dla 
dzieci, młodzieży i 
osób powyżej 50 roku 
życia. 
- Niska aktywność i 
chęć zaangażowania 
woluntarystycznego; 
niski udział 
mieszkańców w życiu 
kulturalnym; 
niewystarczające i 
niepowszechne 
zaangażowanie w 
lokalne 
przedsięwzięcia. 
- Brak współpracy, 
woli tworzenia 
partnerstw na rzecz 
szerokiego 
porozumienia i 
współpracy 
międzysektorowej. 
- Niż demograficzny i 
związane z nim 
mniejsze 
dofinansowanie z 
subwencji oświatowej; 
konieczność 
pozyskiwania środków 
z funduszy 
zewnętrznych.  
- Niedostateczna 
oferta edukacyjna 

do 
2023r. 

ałcenia wolnym docelowych: przedsiębiorcy, 
grupy defaworyzowane 
(określone w LSR), młodzież, 
turyści, inne. 
 

ci 
obywatelsk
iej  
społeczeń., 
niskiej 
aktywności 
i 
partycypacj
i 
społecznej. 
- 
Wysysanie 
młodzieży z 
obszarów 
wiejskich i 
małych 
miasteczek 
przez 
aglomeracj
e. 
- 
Niekorzystn
e zmiany 
demografic
zne: 
znaczący 
spadek 
liczby 
mieszkańcó
w; 
emigracja 
zarobkowa 
(szczególni
e młodych 
osób), w 
tym 

1.1.4 
Międzynar
odowy 
Projekt 
Współpracy 
Młodzieżo
wej 

 EFROW 
 

101.472
,00 zł 

- Liczba zrealizowanych 
projektów współpracy w tym 
projektów współpracy 
międzynarodowej.  
- Liczba LGD uczestniczących w 
projektach współpracy. 

1.1.5 
Wsparcie 
aktywności 
seniorów w 
lokalnej 
społecznoś
ci 

EFS  
 
 

1.117.2
09,95 zł 

- Liczba osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych usługami 
społecznymi świadczonymi w 
interesie ogólnym w programie 

- Liczba wspartych w 
programie miejsc świadczenia 
usług społecznych istniejących 
po zakończeniu projektu 

1.1.6 
Wsparcie 
działań w 
zakresie 
organizowa
nia 
społecznoś
ci lokalnej 

EFS 
500.000

,00 zł 

Liczba osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych wsparciem 
w programie  

Liczba osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, które uzyskały 
kwalifikacje lub nabyły 
kompetencje po opuszczeniu 
programu  

1.2.Ro
zwój 
aktyw
ności 
mieszk
ańców 
w 
organi
zacjac
h 
społec
znych 
na 

1.2.1 
Wzmocnien
ie kapitału 
społeczneg
o do 
zrzeszania 
się w 
organizacja
ch i 
organizację 
czasu 
wolnego 

 EFROW 
800.000

,00 
 

186.518
,69 

EURO 

- Liczba szkoleń 
- Liczba operacji realizowanych 
przez organizacje pozarządowe 
samodzielnie lub w partnerstwie 
(Własny). 
- Liczba operacji w zakresie 
wzmacniania kapitału 
społecznego lub promocji : 
obszaru, dziedzictwa lokalnego, 
przyrody/ochrony 
środowiska/turystyki, kultury, 
produktów, usług lokalnych 
(Własny). 

- Liczba osób przeszkolonych, 
w tym liczba osób z grup 
defaworyzowanych objętych  
wsparciem.  
-Liczba osób oceniających 
szkolenia jako adekwatne do 
oczekiwań zawodowych. 
-Liczba osób 
uczestniczących/korzystającyc
h w ramach operacji w 
zakresie wzmacniania kapitału 
społecznego lub promocji 
(własny) 

Usunięto: 1.158.827,50

Usunięto: 200.000,00

Sformatowano: Przekreślenie
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(zajęcia dodatkowe), 
kulturalna i sportowa 
dla młodzieży.  
- Brak funduszy 
własnych na kulturę, w 
tym na wkłady własne 
do projektów.  

obszar
ze 
SLGD 
TDB 

 -  Wzrost  Liczby osób 
korzystających z obiektów 
infrastruktury turystycznej i 
rekreacyjnej. 
- Wzrost liczby osób 
korzystających z obiektów 
działających w sferze kultury 
(Własny) 
- Liczba podmiotów, które 
deklarują zwiększenie swojego 
potencjału instytucjonalnego, 
dzięki realizacji operacji w 
ramach LSR (Własny). 
- Liczba osób, które otrzymały 
wsparcie po uprzednim 
udzieleniu indywidualnego 
doradztwa w zakresie 
ubiegania się o wsparcie na 
realizację LSR, świadczonego 
w biurze LGD.  
- Liczba osób uczestniczących 
w spotkaniach informacyjno-
konsultacyjnych.  
- Liczba osób zadowolonych ze 
spotkań przeprowadzonych 
przez LGD. 
-Liczba  pozostałych efektów 
działań aktywizacyjnych 
przewidzianych w Planie 
Komunikacji (Własny) 

emigracja 
na stałe, 
wyludn. się 
wsi; 
starzenie 
się 
społeczeńst
wa. 

1.2.2 
Inicjatywa 
lokalna w 
społecznoś
ciach 

EFROW 
846.736

,55 
 
 

197.367
,63 

EURO 

- Liczba operacji obejmujących 
wyposażenie podmiotów 
działających w sferze kultury. 
Liczba operacji realizowanych 
przez organizacje pozarządowe 
samodzielnie lub w partnerstwie 
(Własny). 
- Liczba nowych lub 
zmodernizowanych obiektów 
infrastruktury turystycznej i 
rekreacyjnej. 

 

1.3 
Wspar
cie 
partne
rskiej 
realiza
cji LSR 

1.3.1 
Działania 
SLGD 
aktywizując
e 
społecznoś
ć obszaru 
Tygiel 
Doliny 
Bugu 

EFROW 
3.250.0
00,00 zł 

 
 

812.500
,00 

EURO 

- Liczba etatów/rok 
finansowanych ze środków 
bieżących (Własny). 
- Liczba podmiotów, którym 
udzielono indywidualnego 
doradztwa. 
-Liczba bieżących opłat 
utrzymania biura/rok (Własny). 
-Liczba osobodni szkoleń dla 
pracowników LGD.  
- Liczba osobodni szkoleń dla 
organów LGD.  
- Liczba spotkań informacyjno-
konsultacyjnych LGD z 
mieszkańcami.  
- Liczba pozostałych działań 
aktywizacyjnych przewidzianych 

Sformatowano: Przekreślenie
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w Planie Komunikacji  (Własny). 
 

- Nierównomierny 
rozwój 
ogólnodostępnej 
infrastruktury na 
obszarze LGD.  
- Niewystarczająco 
zagospodarowane 
świetlice wiejskie i 
place zabaw.  
- Niewystarczający 
rozwój i dostępność 
infrastruktury 
turystycznej oraz 
rekreacyjnej, w 
szczególności przy 
rzece Bug. Znikoma 
ilość inwestycji 
gminnych w tym 
obszarze.  
- Występowanie 
niewykorzystanych  
budynków i obszarów 
na terenie LGD 
wymagająca 
rewitalizacji.  
- Bardzo duże braki w 
infrastrukturze  
drogowej (gminnej i 
powiatowej) 
utrudniające dostęp 
do obiektów 
użyteczności 
publicznej. 
- Zły stan techniczny 

2. 
Popra
wa 
jakości 
życia i 
atrakc
yjności 
obszar
u SLGD 
TDB 
poprze
z 
inwest
ycje 
kierow
ane 
przez 
społec
zność 
do 
2023r. 

2.1 
Popra
wa 
infrast
ruktur
y 
ogólno
dostęp
nej na 
rzecz 
jakości 
życia i 
włącze
nia 
społec
znego 
mieszk
ańców 
oraz 
zacho
wania 
dziedzi
ctwa 
obszar
u. 

2.1.1 
Rozwój 
infrastruktu
ry ogólno- 
dostępnej. 

EFROW 
3.992.0
33,45 

 
3.995.6
84,45 zł 

 
945.144

,54 
EURO 

- Liczba nowych lub 
zmodernizowanych obiektów 
infrastruktury turystycznej i 
rekreacyjnej.  
- Liczba wybudowanych lub 
przebudowanych  obiektów 
kulturalnych (Własny). 
- Liczba operacji w zakresie 
infrastruktury drogowej w 
zakresie włączenia społecznego. 
 

- Wzrost liczby osób 
korzystających z obiektów 
infrastruktury turystycznej i 
rekreacyjnej.  
- Wzrost liczby osób 
korzystających z obiektów 
infrastruktury kulturalnej.  
- Wzrost liczby osób 
odwiedzających zabytki i 
obiekty. 
- Liczba osób korzystających z 
nowej lub zmodernizowanej 
infrastruktury technicznej 
drogowej w zakresie włączenia 
społecznego. 
- Liczba osób korzystających z 
obiektów infrastruktury 
społecznej wspartej w 
programie (Własny). 
- Wzrost oczekiwanej liczby 
odwiedzin w objętych 
wsparciem miejscach 
należących do dziedzictwa 
kulturalnego i naturalnego 
oraz stanowiących atrakcje 
turystyczne 
- Otwarta przestrzeń 
utworzona lub rekultywowana 
na obszarach miejskich  
 

Liczba 
imprez 
organizowan
ych przez 
domy/ośrod
ki 
kultury/kluby
/ 
świetlice/ucz
estnicy 
imprez. 

- 
Skompliko
w. 
procedury 
w 
pozyskiwan
iu środków, 
mechanizm
y refundacji 
w PROW. 
- Zbyt duże 
zadłużenie 
JST, 
ograniczają
ce ich 
możliwości 
inwestycyjn
e. 
 

2.1.2 
Obiekty 
zabytkowe 
na terenie 
SLG TDB 

 EFROW 
1.216.6
80,00 

1.213.0
29,00 

 
 

285.149
,13 

EURO 

- Liczba zabytków poddanych 
pracom konserwatorskim lub 
restauratorskim w wyniku 
wsparcia otrzymanego w ramach  
realizacji strategii.  

EFRR 
393 004,

00 zł 

Liczba zabytków nieruchomych / 
ruchomych objętych wsparciem 

2.1.3. 
Inwestycje 
lokalne w 
infrastruktu
rę 
społeczną 

EFRR 
1.094. 
372,16 

zł 
 

- Liczba 
wybudowanych/przebudowanych 
obiektów, w których realizowane 
są usługi aktywizacji społeczno-
zawodowej. 
- Liczba obiektów dostosowanych 
do potrzeb osób z 
niepełnosprawnościami. 

2.1.4. 
Rewitalizacj

EFRR 
2.358.0

Liczba wspartych obiektów 
infrastruktury zlokalizowanych na 

Sformatowano: Przekreślenie

Sformatowano: Przekreślenie

Sformatowano: Przekreślenie
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wielu obiektów 
zabytkowych. 
- Duże braki w 
infrastrukturze OZE i 
innej dotyczącej 
poprawy stanu 
środowiska 
naturalnego. 

a małej 
skali 
obiektów i 
obszarów  

24,00 zł rewitalizowanych obszarach 
 
Powierzchnia obszarów objętych 
rewitalizacją 
 

2.2 
Popra
wa 
jakości 
życia 
mieszk
ańców 
w 
gospo
darstw
ach 
domo
wych 
w 
zgodzi
e z 
ochron
ą 
środo
wiska i 
przeci
wdział
aniu 
zmian
om 
klimat
yczny
m  

2.2.1 
Zielone 
technologie 
w 
gospodarst
wach 
domowych 

EFRR 
 

5.586.6
95,84 zł 

-Liczba zmodernizowanych źródeł 
ciepła. 
- Liczba wybudowanych 
jednostek wytwarzania energii 
cieplnej z OZE. 
- Dodatkowa zdolność 
wytwarzania energii ze źródeł 
odnawialnych. 

- Masa wycofanych z użytkowania 
i unieszkodliwionych wyrobów 
zawierających azbest 
- Liczba nowych/ 
zmodernizowanych punktów w 
oświetleniu ulicznym  

- Produkcja energii cieplnej z 
nowo wybudowanych/ 
nowych mocy wytwórczych 
instalacji wykorzystujących 
OZE. 
- Szacowany roczny spadek 
emisji gazów cieplarnianych.  
- Liczba osób biorących udział 
w inicjatywach dot. ochrony 
środowiska i zmian 
klimatycznych z mieszkańcami 
(Własny). 
 

2.2.2 
Edukacja 
na rzecz 
ochrony 
środowiska 
i 
przeciwdzia
łania 
zmianom 
klimatyczny
m 

EFROW 
44.550,

00 
 
 

10.380,
75 

EURO 

- Liczba inicjatyw 
upowszechniających wiedzę dot. 
ochrony środowiska i zmian 
klimatycznych z mieszkańcami 
(Własny). 
 

- Brak miejsc pracy, 
brak zasobów 
finansowych;ograniczo

3. 
Rozwó
j 

3.1 
Wspar
cie 

3.1.1 
Tworzenie i 
rozwój 

EFROW 
9.090.0
00,00  

- Liczba operacji polegających na 
utworzeniu nowego 
przedsiębiorstwa.  

- Liczba utworzonych miejsc 
pracy. 
- Liczba podmiotów 

 - Embargo 
na prod. 
żywnościo

Usunięto: 6

Sformatowano: Przekreślenie

Sformatowano: Przekreślenie



 

 

60 

 

na zdolność finansowa 
lokalnych 
przedsiębiorstw i 
organizacji do 
prefinansowania 
projektów. 
- Nierównomierny 
potencjał turyst. i 
zasoby gmin poza 
bezpośrednim pasem 
Bugu; brak oferty 
uwspólnionej; brak 
dobrej promocji oferty 
turyst. i rekreacyjnej 
LGD. 
- Niska świadomość 
ekologiczna mieszk. 
Brak przemyślanej 
strategii zrównow. 
rozwoju ekonom. 
obszaru (z 
uwzględnieniem np. 
OZE, 
przedsiębiorczości 
dostosowanej do 
specyfiki obszaru). 
- Wysoki poz. 
bezrobocia, w tym 
ukrytego, w szcz. 
związanego ze 
specyfiką terenów 
rolniczych. 
- Słabe wsparcie dla 
lokalnych 

lokaln
ego 
rynku 
pracy 
poprze
z 
wzmoc
nienie 
przeds
iębiorc
zości, 
powiąz
ań 
kooper
acyjny
ch i 
promo
cji 
obszar
u SLGD 
TDB 
do 
2023r. 
 

rozwoj
u 
przeds
iębiorc
zości i 
przetw
órstwa 
lokaln
ego 
 

przedsiębio
rstw na 
terenie 
LGD 

 
2.392.2
65,87 
EURO 

- Liczba operacji polegających na 
rozwoju istniejącego 
przedsiębiorstwa. 

korzystających z infrastruktury 
służącej przetwarzaniu 
produktów rolnych. 
 

we do Rosji 
–
ograniczeni
e eksportu, 
zagrożenie 
dla 
lokalnych 
produc.  
-
Niestabilna 
pol. państw 
ościennych 
i Polski. 
- Długie i 
kosztowne 
procedury 
aktualizacji 
planów 
zagospodar
owania 
przestrzen. 
zagrożenie
m dla 
inwestycji i 
rozwoju 
przedsiębio
rczości. 
- Niedostat. 
dostosowa
nie 
prawodaws
twa 
krajowego 
do legalnej 

3.1.2 
Wsparcie 
przetwórst
wa 
lokalnego 

EFROW 
1.000.0
00,00 

 
232.463

,45 
EURO 

- Liczba centrów przetwórstwa 
lokalnego.  
- Liczba operacji 
ukierunkowanych na operacje. 

3.2 
Wspar
cie 
grup 
defaw
oryzo
wanyc
h na 
lokaln
ym 
rynku 
pracy 

3.2.1 
Projekty 
Aktywności 
Lokalnej 

EFS 
2.000.0
00,00 

 
1.745.4
24,65 zł 

- Liczba osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych wsparciem 
w programie. 
 

- Liczba osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, które uzyskały 
kwalifikacje po opuszczeniu 
programu. 
- Liczba utworzonych miejsc 
pracy w ramach udzielonych z 
EFS środków na podjęcie 
działalności gospodarczej. 
 

Wzrost liczby 
podmiotów 
gospodarki 
narodowej 
w rejestrze 
REGON na 
10 000 
ludności 
 
 

3.2.2 
Powrót na 
rynek pracy 
poprzez 
samozatrud
nienie  

EFS 
625.000

,00 
 

621.437
,50 zł 

- Liczba osób pozostających bez 
pracy, które otrzymały 
bezzwrotne środki na podjęcie 
działalności gospodarczej w 
programie. 
  

3.3 
Współ
praca 
gospo
darcza 
i 
promo
cja 
obszar
u SLGD 
TDB 

3.3.1 
Projekty 
sieciujące 
ofertę LGD 

EFROW 
100.000

,00 
 

23.209,
94 

EURO 

- Liczba sieci w zakresie usług 
turystycznych, które otrzymały 
wsparcie w ramach realizacji LSR. 
- Liczba sieci współpracy w 
zakresie rozwijania rynków zbytu 
produktów, usług lokalnych lub 
krótkich łańcuchów dostaw,  
które otrzymały wsparcie w 
ramach realizacji LSR. 
- Liczba operacji 
ukierunkowanych na innowacje . 

- Liczba osób, które skorzystały 
z więcej niż jednej usługi 
turystycznej objętej siecią, 
która otrzymała wsparcie w 
ramach realizacji LSR. 
-Liczba podmiotów 
współpracujących w ramach 
sieci w zakresie rozwijania 
rynków zbytu produktów, 
usług lokalnych lub krótkich 
łańcuchów dostaw (Własny). 

Sformatowano: Przekreślenie
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Sformatowano: Przekreślenie

Sformatowano: Przekreślenie



 

 

61 

 

przedsiębiorców. Brak 
wiedzy wśród osób 
chcących rozpocząć 
działalność 
gospodarczą. Brak 
inkubatorów małej 
przedsięb. Brak 
współpracy 
przedsiębiorców, 
sieciowania 
produktów.  
- Brak patriotyzmu 
lokalnego w zakresie 
konsumpcji lokalnej, 
kilometra zero…  
- Brak wystarczającego 
wsparcia dla rozwoju 
postaw 
przedsiębiorczości 
wśród osób 
bezrobotnych, 
biernych zawodowo… 

3.3.2 
Innowacyjn
y projekt 
współpracy 
LGD 

EFROW 
 

598.528
,00 

 
1.400.0
00,00 zł 

- Liczba zrealizowanych 
krajowych projektów współpracy 
(Własny). 
- Liczba LGD uczestniczących w 
projektach współpracy. 
- Liczba operacji 
ukierunkowanych na innowacje. 

-  Liczba projektów 
skierowanych do 
następujących grup 
docelowych: przedsiębiorcy, 
grupy defaworyzowane 
(określone w LSR), młodzież, 
turyści, inne. 

sprzedaży 
produktów 
lokalnych. 
- 
Skompliko
w. przepisy 
dla osób 
rozpoczyna
j. 
działalność 
gospodarcz
ą. -  
Preferencje 
w 
finansowan
iu 
innowacji i 
B+R, 
zastępowa
nie dotacji 
instrument
ami 
zwrotnymi. 

Źródło: Opracowanie własne

Sformatowano: Przekreślenie
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Cel 1: Podniesienie aktywności mieszkańców i integracji pokoleń na rzecz kapitału społecznego 
SLGD TDB do 2023 r. 

Mając na uwadze dane zawarte w diagnozie, co zostało szczegółowo wskazane w Rozdziałach III i IV LSR oraz 
przede wszystkim dane uzyskane w wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych przy formułowaniu celu 
oparto się na wnioskach społeczności lokalnej uczestniczącej w konsultacjach. Zwracała ona uwagę na specyfikę 
obszaru SLGD, charakteryzującą się znacznym rozproszeniem osadnictwa oraz znacznymi dystansami pomiędzy 
poszczególnymi miejscowościami. Specyfika fizyczna wpływa na relacje pomiędzy mieszkańcami. Osłabia poczucie 
więzi społecznych. Dyskredytuje atrakcyjność obszaru jako miejsca do życia, pracy, założenia rodziny w opinii osób 
młodych. Mieszkające tutaj rodziny, w tym zagrożone wykluczeniem społecznym, instytucje wpierające pomoc 
społeczną, jak również samorządy wyrażają przekonanie o potrzebie wsparcia przede wszystkim dzieci i 
młodzieży, ich otoczenia, środowiska a przez to wzmacniania integracji, budowania więzi i kapitału społecznego. 
Stąd też kompleksowe wsparcie grup zagrożonych i wykluczonych społecznie, w tym przede wszystkim dzieci i 
młodzieży, poprzez ich edukację, aktywizację w czasie wolnym i wsparcie instytucjonalne. Dzięki zaangażowaniu 
ich otoczenia cel ogólny 1 komplementarnie oddziałuje z założeniami celu ogólnego 2 (w zakresie infrastruktury, 
w tym społecznej, świetlice środowiskowe infrastruktura z EFRR natomiast zajęcia z EFS) i celu ogólnego 3 w 
zakresie aktywności zawodowej osób powracających na rynek pracy. W przekonaniu mieszkańców obszaru STDB 
realizacja celu 1 LSR, zawartych w nim celów szczegółowych i przedsięwzięć przyczyni się do wsparcia budowaniu 
kapitału społecznego, a tym samym Wzrostu partycypacji społecznej w realizacji lokalnych strategii rozwoju. 
Będzie to możliwe poprzez realizację przedsięwzięć przewidzianych w kolejnych celach szczegółowych, 
obejmujących szeroką aktywizację społeczności lokalnej, w tym poprzez organizacje społeczne i inicjatywy lokalne. 
Mając na uwadze problemy zgłaszane w poszczególnych gminach, należy kierować się w stronę wzmocnienia 
kapitału społecznego poprzez lokalne inicjatywy zagospodarowania czasu wolnego w oparciu o lokalne 
potrzeby i zasoby małych społeczności. Odpowiednim działaniem będzie wsparcie i promocja osób starszych 
poprzez wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania Klubów seniora oraz wsparcie oferty organizacji czasu 
wolnego seniorów. 
LSR przewiduje również wsparcie realizacji celu ogólnego działaniami aktywizacyjnymi realizowanymi przez LGD – 
będącą animatorem i promotorem aktywizacji społeczności LGD oraz międzynarodowego projektu współpracy na 
rzecz dzieci i młodzieży. Dlatego też LSR STDB zakłada, iż cel ogólny 1 LSR będzie realizować kompleksowe i 
komplementarne przedsięwzięcia na rzecz wsparcia integracji lokalnych społeczności, w tym osób wykluczonych 
i zagrożonych wykluczeniem społecznym, w dążeniu do redukcji ubóstwa i dysproporcji w dostępie do usług 
społecznych i zatrudnienia, a tym samym do rozwoju społeczno-gospodarczego regionu. Realizacja założeń Celu 
ogólnego 1 będzie możliwa dzięki przyjęciu założeń o realizacji przedsięwzięć wpisujących się w trzy cele 
szczegółowe: 

 
UZASADNIENIE CELU SZCZEGÓŁOWEGO 1.1. ORAZ SPOSÓB REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ 

Wsparcie potencjału dzieci i młodzieży, ich otoczenia oraz seniorów  na rzecz aktywności społecznej i 
wykształcenia 

Specyfika gmin SLGD charakteryzująca się rozproszeniem poszczególnych miejscowości oraz marginalnym 
położeniem w stosunku do dużych ośrodków, wpływają negatywnie na dorastające i rozwijające się tutaj 
pokolenie dzieci i młodzieży. Przeprowadzone konsultacje społeczne dają mandat SLGD do kontynuowania 
wsparcia zapoczątkowanego już w LSR 2007-2013, w szczególności tej grupy i jednocześnie dzięki niej docierania 
do otoczenia – osób dorosłych, mieszkańców obszaru SLGD. Realizacja celu będzie możliwa za pomocą 
organizowania społeczności lokalnej z wykorzystaniem takich narzędzi jak praca animacyjna, streetwokersa, kluby 
młodzieżowe, edukacja społeczna i obywatelska. 
Podjęte zostaną więc wyzwania stojące przed  LSR i wspierane będą wielopłaszczyznowo w ramach tego celu 
szczegółowego i komplementarnie będą uzupełniane przedsięwzięciami z pozostałych celów szczegółowych, 
zarówno w ramach Celu 1, 2 i 3. Z jednej strony dzięki realizacji LSR nastąpi poprawa oferty edukacji w szkołach 
kształcenia ogólnego, tzw. małych do 100 uczniów, w zakresie kształtowania i rozwijania u uczniów kompetencji 
kluczowych niezbędnych na rynku pracy. Na obszarze LGD zdiagnozowano 10 takich szkół, których uczniowie 
kwalifikują się  do objęcia programem. Wzmocnienie oferty małych szkół wiejskich przyczyni się do budowania 
potencjału, w szczególności utalentowanych dzieci i zdolnej młodzieży, wspierania talentów, rozwijania 
zainteresowań i zapobiegania patologizacji zachowań i bierności tej grupy. Wpłynie to na wyrównanie szans dzieci 
i młodzieży z terenów wiejskich. Kompleksowość wsparcia procesów partycypacyjnych i aktywizacja zapewniona 
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zostanie poprzez równoległe wsparcie dzieci i młodzieży w ramach programów aktywności lokalnej (PAL), 
realizowanych poza szkołą. Realizacja celu szczegółowego 1.1. wsparta będzie pracą ze społecznością lokalną, 
celem zapobiegania wykluczeniu społecznemu zagrożonych dzieci i młodzieży w jej najbliższym otoczeniu.  
Taka formuła umożliwi naturalne dotarcie do otoczenia dzieci i młodzieży – rodzin, w szczególności zagrożonych 
wykluczeniem społecznym. Odbywać się ma to na wielu płaszczyznach społecznych i edukacyjnych, poprzez 
realizację programów wsparcia młodzieży w społecznościach defaworyzowanych; wspieraniu grup nieformalnych i 
formalnych dzieci i młodzieży wraz z otoczeniem dorosłych, szczególnie z grup zagrożonych wykluczeniem 
społecznym, przy gminnych centrach kultury/OPS czy świetlicach wiejskich. Wsparcie w tym celu szczegółowym 
uzupełnione zostanie przedsięwzięciami z zakresu upowszechniania  oferty świetlic środowiskowych, miejsc 
wsparcia dziennego różnego typu, w których organizowane będą min. zajęcia socjoterapeutyczne. Dzięki 
skierowaniu Celu szczegółowego 1.1. głównie do dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, 
realizacja LSR naturalnie oddziaływać będzie na rodziny dzieci korzystające z takiego wsparcia, poprzez 
umożliwienie rodzicom/opiekunom  wykorzystania czasu na doszkalanie się czy szukanie pracy, w tym również 
wykorzystania oferty LSR realizowanej na rzecz aktywności społecznej, zawodowej osób wykluczonych społecznie 
i zagrożonych wykluczeniem w ramach Celu III LSR.  SLGD TDB zamierza prowadzić działania wzmacniające i 
utrwalające efekt integracji i aktywizacji młodzieży w zakresie postaw liderskich, poprzez realizację 
Międzynarodowego Projektu Współpracy Młodzieżowej. Grupy defaworyzowane w ramach przedsięwzięć 
1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.5, 1.1.6 odnoszą się do grup docelowych wskazanych w ramach odpowiednich działań Osi 
priorytetowej opisanych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO Województwa Podlaskiego na lata 
2014-2020. 
Przeprowadzone konsultacje społeczne wskazują na potrzebę wsparcia miejsc świadczenia usług opiekuńczych dla 
osób niesamodzielnych. W powiecie siemiatyckim przeważa społeczeństwo starzejące się, a co za tym idzie jest 
coraz więcej osób starszych i niesamodzielnych. Osoby te często mają utrudniony dostęp do oferty medycznej, 
kulturalnej, usługowej. Często borykają się ze słabym stanem zdrowia, niepełnosprawnością, z czynnościami dnia 
codziennego. Najczęściej występujące problemy społeczne dotykające tą grupę społeczeństwa to brak 
zagospodarowania czasu wolnego osobom starszym, izolacja i osamotnienie tych ludzi oraz problemy osób 
starszych.  
Mając na uwadze powyższą charakterystykę celu szczegółowego 1.1. zostanie on zrealizowany poprzez 
następujące przedsięwzięcia:  

PRZEDSIEWZIĘCIE 1.1.1. Wsparcie dzieci i młodzieży w małych szkołach  
Zakłada realizację projektów zgłaszanych przez organy prowadzące, partnerstwa tych podmiotów, organizacje 
pozarządowe; zakładających kształcenie kompetencji kluczowych dzieci i młodzieży na rynku pracy, w tym 
matematycznych, języków obcych, podstawowych kompetencji naukowo-technicznych, informatycznych; 
niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności (umiejętność uczenia się, kreatywność, 
innowacyjność, inicjatywność, przedsiębiorczość oraz praca zespołowa), w tym w szczególności: realizacja 
projektów edukacyjnych, doradztwa edukacyjno-zawodowego, realizacja dodatkowych zajęć dydaktyczno-
wyrównawczych, realizacji zajęć rozwijających uzdolnienia, pomoc stypendialna. 
PRZEDSIEWZIĘCIE 1.1.2. Programy aktywności lokalnej wspierające dzieci i młodzież 
Zakłada realizację projektów zgłaszanych przez instytucje pomocy społecznej, partnerów społecznych, samorządy 
lokalne, organizacje pozarządowe i partnerstwa tych podmiotów, mających na celu kompleksową realizację  
Programów aktywności lokalnej na rzecz dzieci i młodzieży w środowiskach lub społecznościach zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, odbywające się z wykorzystaniem usług aktywnej integracji oraz metod 
środowiskowej pracy socjalnej (np. OSL), celem uruchomienia procesu zmiany w danym środowisku lokalnym. 
PALe obejmować będą projekty uwzględniające wykorzystanie istniejących zasobów instytucjonalnych i 
organizacyjnych, ich zaangażowanie w pracę, bądź współpracę na rzecz społeczności lokalnej, przewidujące 
działania dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznych min. uczestnictwo w grupach 
wsparcia, w ramach których odbywają się także spotkania ze specjalistami np. ds. przeciwdziałania przemocy w 
rodzinie, psychologiem, doradcą zawodowym, dietetykiem, prawnikiem; działania w zakresie animatorów 
społecznych; szkolenia zawodowe; staże i praktyki zawodowe; kursy podnoszące umiejętności; organizacja 
wolontariatu np. w formie  CENTRUM WOLONTARIATU (centrum, które skupiałoby nie tylko dzieci i młodzież, ale 
również osoby dorosłe w tym niepełnosprawne); zajęcia ruchowe, plastyczne,  rehabilitacyjno-terapeutyczne dla 
osób niepełnosprawnych, którzy skorzystali z rehabilitacji zdrowotnej oraz zajęcia integracyjno-uspołeczniające. 
Katalog działań w ramach PAL jest otwarty i zależy od potrzeb danej społeczności zagrożonej ubóstwem i 
wykluczeniem społecznym.  
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PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.1.3. Wsparcie instytucjonalne dzieci i młodzieży w czasie wolnym 
Uzupełnieniem programów realizowanych metodologią PAL będą projekty przedkładane przez instytucje 
samorządowe, pomocy i integracji społecznej, partnerów społecznych i organizacje pozarządowe oraz 
partnerstwa tych podmiotów dotyczące wspierania tworzenia i funkcjonowania w zdiagnozowanych w zakresie 
deprywacji społecznej społecznościach lokalnych środowiskowych placówek wsparcia dziennego dla dzieci i 
młodzieży, w tym klubów dla dzieci/młodzieży; świetlic środowiskowych; ognisk wychowawczych i kół 
zainteresowań, świetlic socjoterapeutycznych, klubów młodzieżowych organizujących zajęcia socjoterapeutyczne 
lub z programami socjoterapeutycznymi. Komplementarność: świetlice środowiskowe infrastruktura ze środków  
EFRR natomiast zajęcia ze środków EFS. 
PRZEDSIEWZIĘCIE 1.1.4. Międzynarodowy Projekt Współpracy Młodzieżowej  
Projekt współpracy p.n. „Młodzi Lokalni Liderzy” (MLL) realizowany będzie z partnerem litewskim z LGD 
NEMUNAS, SLGD „Tygiel Doliny Bugu” zrealizowało z tym partnerem już 2 projekty współpracy, każdy był 2 letni, 
gdzie grupą docelową była młodzież. Nie zamyka się ilości partnerów w ramach tego projektu, LGD zależy na co 
najmniej jeszcze jednym partnerze krajowym, obecnie trwają przygotowania w zakresie rozszerzenia partnerstwa 
o Lokalną Grupę Działania Bądźmy Razem. Planowany projekt dotyczyć będzie aktywizacji młodzieży w wieku do 
30 lat, na rzecz liderstwa lokalnego metodą OSL. Celem projektu współpracy ma być wspólna praca przyszłych 
liderów oraz budowanie kapitału społecznego wyrażającego się w wykształceniu, doświadczeniu życiowym, 
postawach i umiejętnościach poszczególnych mieszkańców, a przez to wzrost wzajemnego zaufania i 
zaangażowania w życie lokalnej społeczności. 
UZASADNIENIE: U podstaw wyboru celów projektu legło przekonanie o zagrożeniu ze strony migracji młodych, 
wykształconych i przedsiębiorczych osób oraz związanym z tym zanikaniem tradycji i tożsamości kulturowej.   
Wobec powyższego należy wykorzystać spoiwo społeczne, jakim są młodzi mieszkańcy wsi do integrowania 
społeczności i wzmacniania kapitału ludzkiego. Jednocześnie istnieje świadomość, że wśród młodych ludzi są 
osoby o różnym nastawieniu życiowym: od osób biernych do animatorów, którzy angażują się w rozwój lokalny na 
różnych płaszczyznach. Tak więc wzmacnianie tożsamości i chęci do organizowania wspólnych działań jest 
motywem przewodnim planowanych działań. Ważnym kierunkiem będzie również upowszechnianie wiedzy i 
edukacji. Młodzi lokalni liderzy, którzy nabędą niezbędną wiedzę i doświadczenie w ramach Projektu, będą mieli 
podstawy, żeby kontynuować dalszą pracę ze społecznościami lokalnymi. Wpłynie to na zatrzymanie młodych na 
terenach wiejskich i tym samym na rozwój obszarów wiejskich, który jest głównym priorytetem PROW. 
Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu” już kilka lat współpracuje z LGD NEMUNAS i 
realizuje wspólne projekty dotyczące przede wszystkim młodzieży. Partnerom zależy na wspólnym nauczeniu 
przyszłych młodych lokalnych liderów pracy metodą Organizowania Społeczności Lokalnej16. Do realizacji projektu 
zaproszone zostaną osoby posiadające wiedzę i doświadczenie oraz  przedstawiciele podmiotów pracujących tą 
metodą.  
PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.1.5. Wsparcie aktywności seniorów w lokalnej społeczności  
Zakłada się realizację projektów polegających na wsparciu dla tworzenia i funkcjonowania Klubów seniora. Będzie 
to idealne miejsce spotkań osób starszych, które ze względu na wiek, stan zdrowia czy niepełnosprawność, są 
osobami niesamodzielnymi. Działania te przyczynią się do przeciwdziałania osamotnieniu i marginalizacji 
seniorów. W Klubach seniora możliwe będzie prowadzenie zajęć mających na celu zagospodarowanie czasu 
wolnego po zakończeniu aktywności zawodowej (m.in. rozwijanie umiejętności i indywidualnych zainteresowań); 
zwiększenie aktywności i uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym; działalność prozdrowotną (m.in. 
edukacja zdrowotna, spotkania z lekarzami,), kulturalna (wyjścia do kina, czy teatru) i edukacyjna (m.in. nauka 
obsługi komputera, korzystania z Internetu); prowadzenie zajęć z zakresu kultury fizycznej poprzez organizację 
zajęć sportowych np. nordic walking, zorganizowane zajęcia w ramach stref aktywności rodzinnej, aerobik, aqua – 
aerobik itp.; tworzenie grup samopomocowych, których członkowie będą wzajemnie się wspierać w trudnościach 
życia codziennego; poradnictwo prawne realizowane poprzez udzielanie seniorom informacji o obowiązujących 
przepisach z zakresu m.in. prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw 

                                                           
16

 Jest to metoda którą  w praktyce stosują nie tylko pracownicy socjalni może także być wykorzystywana przez inne  
instytucje niż placówki pomocy społecznej. Są to na przykład domy kultury, organizacje trzeciego sektora, szkoły, świetlice 
środowiskowe, czy społeczna infrastruktura parafii. Ten, kto organizuje, wcale nie musi pełnić funkcji zwierzchnich, 
nadzorczych, kontrolnych, administracyjnych. Może być raczej animatorem, budowniczym poziomych sieci współpracy, 
lokalnym planistą – takie właśnie trzy role składają się na funkcję organizatora społeczności lokalnej (za: Raport z ze spotkań 
konsultacyjnych w ramach okresu przygotowawczego do Lokalnej Strategii Rozwoju 2014-2020, opracowanie własne 
Agnieszka Wojtkowska, listopad 2015r.) 
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lokatorów; poradnictwo psychologiczne realizowane poprzez proces diagnozowania, profilaktyki i terapii; 
poradnictwo rodzinne obejmujące funkcjonowanie rodziny. 

Przedsięwzięcie 1.1.6 Wsparcie działań w zakresie organizowania społeczności lokalnej 
Zakłada się realizację projektów polegających na wsparciu pracy animacyjnej i streetworkerskiej w terenie (praca 
metodą mentoringu), tworzeniu i wspieraniu działalności klubów młodzieżowych, edukacji społecznej i 
obywatelskiej, w tym organizowanie spotkań, konsultacji, działań edukacyjnych i debat społecznych dla 
mieszkańców. 
 

 
UZASADNIENIE CELU SZCZEGÓŁOWEGO 1.2. ORAZ SPOSÓB REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ 
Rozwój aktywności mieszkańców w organizacjach społecznych na obszarze SLGD TDB 

 
Uczestnicy konsultacji przeprowadzonych przez SLGD, w ramach przygotowywania zapisów LSR, w tym diagnozy i 
SWOT, podkreślają niewystarczająco mocny kapitał społeczny, słabe więzi społeczne między pokoleniami oraz 
niski poziom zaufania społecznego. Przejawia się to niewystarczającym, w ich przekonaniu, potencjale inicjatyw 
sąsiedzkich, nieformalnych oraz obywatelskich. Potwierdzają to zjawisko zapisy diagnozy w zakresie niskiej 
aktywności społeczności lokalnej w organizacjach pozarządowych, ich oddziaływania na promocję obszaru LGD 
oraz realizowania ważnych wyzwań, takich na przykład jak angażowanie w sprawy lokalne czy ochronę 
dziedzictwa lokalnego. W LSR w celu szczegółowym 1.2. podjęte zostaną dwutorowe działania. Po pierwsze na 
rzecz wzmacniania więzi, tradycji, dziedzictwa lokalnego oraz budowania kapitału społecznego poprzez wsparcie 
operacji w zakresie wzmocnienia wszelkich form aktywności mieszkańców służących wzmacnianiu kapitału 
społecznego i zachowania dziedzictwa lokalnego. Po drugie równolegle inicjatywy lokalne zidentyfikowane i 
zgłaszane przez lokalne społeczności dotyczące rozwoju zaplecza technicznego, małej infrastruktury 
odpowiadającej na potrzeby zidentyfikowane w małych społecznościach lokalnych. LSR realizując zatem 
przedsięwzięcia w celu szczegółowym 1.2. odpowie na wnioski z konsultacji społecznych, wskazujące na 
pojawiającą się potrzebę partycypacyjnego decydowania o rozwoju lokalnym.  
Tak zdefiniowany cel szczegółowy 1.2. pozwoli  angażować potencjał zarówno mieszkańców obszaru jak i ludności 
napływowej, o której mowa w diagnozie i SWOT – tak, aby budować wspólny rozwój lokalny, „małą ojczyznę” w 
oparciu o „nowych” i „starych” mieszkańców SLGD „Tygiel Doliny Bugu” z zachowaniem tradycji i kultury 
Południowego Podlasia. Ponadto SLGD podczas konsultacji zauważyło również potencjał społeczny w zjawisku 
migracji osób starszych, które zakończyły życie zawodowe i powracają na wieś na emeryturę. Z jednej strony to 
one generować będą popyt na kulturę wyższego rzędu, z drugiej zaś mogą stać się grupą w sposób szczególny 
wprowadzającą nowe modele integracji społecznej, animowania grup, współdziałania na rzecz rozwoju 
społeczności lokalnej i formalizowania w postaci stowarzyszeń lokalnych.  
Istniejące organizacje wspierać będą działaniami rozwój kompetencji i kwalifikacji mieszkańców, w tym rozwój 
liderów, gotowych prowadzić działalność stowarzyszeń. Towarzyszyć temu będzie edukacja obywateli, zarówno w 
zakresie ich praw, jak również specjalistycznego poradnictwa. Potencjał lokalnych organizacji i grup zostanie 
wsparty poprzez działania w praktyce. LSR wesprze wspólne projekty organizacji z terenu LGD, które odpowiadać 
będą na potrzeby lokalne i angażować grupy formalne i nieformalne, mieszkańców wsi i miasteczek, w tym w 
obszarze zachowania dziedzictwa lokalnego, czy wspólnego zagospodarowania przestrzeni, na rzecz miejsc 
rekreacji czy wypoczynku mieszkańców.  

PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.2.1. Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez zrzeszanie się w organizacjach i organizację 
czasu wolnego 
W ramach przedsięwzięcia przewiduje się realizację operacji w pierwszym rzędzie przez organizacje pozarządowe 
a następnie, uzupełniająco partnerów publicznych. Priorytetowo dotyczyć one będą wspierania partycypacji 
społeczności lokalnej w realizacji LSR, w tym z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych. Operacje łączyć się będą 
z wzmacnianiem kapitału społecznego i ochroną tradycji, historii i dziedzictwa Południowego Podlasia i Mazowsza, 
w tym m.in.: wsparcie imprez, animacji, wydarzeń, szkoleń, warsztatów aktywizacyjnych, wsparcia i wyłonienia 
lokalnych  liderów,  pobudzenia działań woluntarystycznych, aktywnościć w stowarzyszeniach i uczestnictwa w 
realizacji LSR. Przewidywana jest realizacja wydawnictw związanych z zachowaniem dziedzictwa lokalnego, 
operacji w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego poprzez lokalne inicjatywy zagospodarowania czasu 
wolnego w oparciu o lokalne potrzeby i zasoby małych społeczności; w tym wsparcie i promocja osób starszych – 
wsparcie powstania Rady Seniorów; Klubów seniorów; wsparcie oferty organizacji czasu wolnego seniorów, jak 
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również działania klubów sportowych i młodzieżowych. Wspieranie zespołów teatralnych, muzycznych, 
tanecznych, rekonstrukcyjnych promujących tradycję, dziedzictwo lokalne. Bardzo ważna też jest współpraca z 
twórcami lokalnymi, pisarzami, malarzami, poetami. W przekonaniu uczestników konsultacji należy wspierać ich 
inicjatywy, bo są to osoby, dzięki którym region, kultura, tradycja oraz związane z tym dziedzictwo lokalne jest 
ciągle żywe i stanowi bazę dla budowy postaw obywatelskich, więzi społecznych i kapitału społecznego.  
PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.2.2. Inicjatywa lokalna w społecznościach 
Przedsięwzięcie zakłada wsparcie operacji, których inicjatorami będą organizacje pozarządowe działające na rzecz 
społeczności lokalnej,  wspierające inicjatywę lokalną, odpowiadające na potrzeby społeczności lokalnej lub 
gminy, JSFP w zakresie inicjatyw lokalnych wynikających z potrzeb, deficytów infrastrukturalnych w 
społecznościach lokalnych. Operacje dotyczyć  będą małej infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej (min. place 
zabaw, siłownie zewnętrzne, boiska) kulturalnej ( min. świetlice, domy kultury). Aktywność mieszkańców wiąże się 
nierozerwalnie z infrastrukturą użyteczności publicznej, kulturalną, rekreacyjną. Dlatego też bardzo ważne jest, w 
opinii uczestników konsultacji, aby stwarzać warunki, również infrastrukturalne, ludziom chcącym ze sobą 
współpracować na rzecz rozwoju społeczności, regionu, zachowania dziedzictwa lokalnego. Jednocześnie to 
lokalna społeczność najlepiej wie, co jest jej potrzebne w tym zakresie i to ona powinna być inicjatorem i 
pomysłodawcą rozwiązań w swoim miejscu zamieszkania. Takie potrzeby najbardziej wspierać mogą organizacje 
pozarządowe, ośrodki kultury czy biblioteki.  

UZASADNIENIE CELU SZCZEGÓŁOWEGO 1.3. ORAZ SPOSÓB REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA 
Wsparcie partnerskiej realizacji LSR  

 
Dotychczasowe doświadczenia Partnerstwa SLGD „Tygiel Doliny Bugu” wskazują na trwałą potrzebę wypełniania 
przez SLGD roli „animatora lokalnego rozwoju”. To SLGD poprzez swoje działania własne przyczynia się do wzrostu 
zainteresowania i aktywności lokalnej w zakresie aktywizacji, wspólnych inicjatyw i wspólnego działania na rzecz 
animacji społeczności lokalnej. Partnerzy konsultacji wskazują, iż istnieje potrzeba pogłębiania współpracy 
pomiędzy wszystkimi aktorami zaangażowanymi w rozwój obszaru LGD. Aktywność SLGD w ramach aktywizacji 
będzie mieć funkcję pomocniczą w stosunku do celów i działań zaplanowanych w LSR na lata 2014-2020. 
Uzupełniona zostanie działaniami mającymi za zadanie promocję obszaru SLGD TDB, komplementarnie 
realizowaną w celu III ogólnym LSR. Szczególnie ważną część działań przyczyniających się do realizacji celu 
szczegółowego 1.3 stanowić będą działania LGD na rzecz partycypacyjnej realizacji LSR, w tym integracja, własne 
szkolenia oraz działania doradcze na rzecz mieszkańców. 

PRZEDSIEWZIĘCIE 1.3.1. Działania SLGD aktywizujące społeczność obszaru Tygiel Doliny  Bugu 
SLGD „Tygiel Doliny Bugu” w ramach aktywizacji oraz realizacji działań bieżących Stowarzyszenia, przewidzianych 
dla lokalnych grup działania w ramach PROW, przewiduje realizację działań objętych planem komunikacji, w tym 
w szczególności przyczyniających się do realizacji założonych w nim celów, a tym samym wsparcie  
przedsięwzięć/szkoleń/wydarzeń/wyjazdów aktywizujących oraz integrujących mieszkańców na rzecz wspólnej 
realizacji LSR. W szczególności podejmowane będą działania uzupełniające w stosunku do realizowanych przez 
beneficjentów operacji i projektów angażujących  grupy defaworyzowane, tj. dzieci i młodzież, ich otoczenie oraz 
inne osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym, tak aby jak najpełniej angażować ich we wspólną 
realizację LSR.  
W ramach podejmowanych działań aktywizacyjnych, przewidzianych w Planie Komunikacji, LGD planuje 
kontynuować prowadzenie strony internetowej oraz profilu na portalu społecznościowym, gdzie to drugie obecnie 
jest najlepszym nośnikiem informacji i promocji, w zasadzie bez kosztowym, ale najskuteczniejszym medium 
szczególnie dla osób młodych. Ważnym dotychczas działaniem było prowadzenie telewizji e-TV BUG i w wyniku 
konsultacji społecznych potwierdzono potrzebę kontynuacji tego działania. Przyczyni się to do dalszego 
wzmocnienia współpracy z młodzieżą i szkołami, młodzież zamieszczając swoje filmy, promuje wydarzenia z życia 
szkoły, gminy społeczności lokalnej a tym samym obszar LGD. LGD planuje również wydawnictwa promujące 
realizację przedsięwzięć w ramach LSR, w tym na przykład obszaru, dziedzictwa lokalnego, turystyczne i 
promocyjne. Chce wspierać lokalnych twórców, producentów, promować ich na targach promocyjnych, 
imprezach, publikacjach. 
W ramach przedsięwzięcia operacje przedkładane będą przez współpracujących partnerów z dziedziny kultury, 
ochrony środowiska, turystyki, dziedzictwa lokalnego, produktów lokalnych czy przedstawicieli poszczególnych 
grup społecznych (np. aktywność młodzieży, dzieci, seniorów, przedsiębiorców, JST). Wyrażone może być w 
formie wspólnych projektów czy wsparcia konkretnych przedsięwzięć, wydarzeń ze wspólnego kalendarza imprez 
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promujących obszar LSR. W ramach operacji przewiduje się wsparcie imprez specyficznych dla LGD TDB na rzecz 
integracji mieszkańców LGD, promocji produktów lokalnych i ich rynku zbytu, zdrowej lokalnej żywności (4M, 5 
edycji), zachowania dziedzictwa lokalnego, tradycji i historii (Nadbużańskie Ziołowe Spotkania – NZS, 6 edycji) oraz 
Przegląd Zespołów Pieśni Ludowych Doliny Bugu (3 edycje). Region LGD słynie ze zdrowej wiejskiej żywności, ziół i 
ziołolecznictwa nieodzownym elementem życia mieszkańców jest  dziedzictwo lokalne przejawiające się w 
kulturze, sztuce, tradycji i religii. Imprezy dotychczas realizowane przez LGD odpowiadają na w/w aspekty naszego 
regionu, tj. Południowego Podlasia. Gdzie gminy mazowieckie należące do LGD to historyczne Podlasie, a 
mieszkańcy tych gmin utożsamiają się z tradycją podlaską, kultywują ją czy to w kulinariach czy w zespołach 
muzycznych. Na pewno bliżej im do Podlasia niż mieszkańcom Suwalszczyzny czy Białegostoku. Imprezy cykliczne 
LGD realizowane są przez LGD, we współpracy z lokalnymi producentami, przedsiębiorcami, (4M i NZS), 
samorządem w przypadku Przeglądu. Podczas tych imprez biuro LGD organizuje stoisko promocyjno-informacyjne 
nt. działań lokalnej grupy działania, możliwości wsparcia przedsięwzięć w ramach LSR. 
  
W ramach działań bieżących przewiduje się min. funkcjonowanie biura, szkolenia personelu, organów LGD i 
doradztwo w zakresie pozyskiwania środków z LSR.  

 

Cel 2: Poprawa jakości życia i atrakcyjności obszaru SLDG TDB poprzez inwestycje kierowane 
przez społeczność do 2023 r.  

Obszar SLGD TDB, zgodnie z przeprowadzoną diagnozą oraz konsultacjami charakteryzuje niska gęstość 
zaludnienia i rozproszona sieć osadnicza. Wpływa to niekorzystanie na zrównoważony rozwój obszaru, co 
odczuwają i zgłaszają w konsultacjach mieszkańcy SLGD. Poprawa spójności społecznej  i terytorialnej obszaru 
oraz zrównoważony rozwój to podstawowe wyzwania dla LSR planującej działania w ramach RLKS. W lokalnej 
społeczności są zauważalne problemy społeczne, które należy zniwelować poprzez udostępnienie mieszkańcom 
terenów i obiektów zdegradowanych nadając im nowe funkcje  kulturalne, społeczne edukacyjne. Konieczność 
wyrównywania poziomu jakości życia oraz zapewnienia dostępu do usług, infrastruktury, zdrowego środowiska to 
elementy budujące spójność tego obszaru, świadomość środowiskową mieszkańców, wpływające 
komplementarnie na jego rozwój oraz przyczyniające się do podniesienia poziomu partycypacji społecznej. 
Dlatego też priorytety wspierane w ramach Celu I ogólnego komplementarnie uzupełnione zostaną wsparciem 
inwestycji służących wyrównywaniu deficytów w rozwoju społecznym i gospodarczym obszaru SLGD. Zatem cel 
ogólny 2 realizowany będzie w ramach dwóch programów  - PROW i RPOWP (EFRR) poprzez dwa cele 
szczegółowe związane ze wsparciem przedsięwzięć związanych z rozwojem infrastruktury ogólnodostępnej 
rewitalizacji obiektów infrastruktury oraz ustanowienia nowych miejsc świadczenia usług społecznych w 
infrastrukturze społecznej świetlic środowiskowych. Działania te obejmą również równolegle efektywne 
wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego (obiekty zabytkowe), co przyczyni się do poprawy atrakcyjności 
obszaru jako miejsca zamieszkania i spędzania czasu wolnego. Tym operacjom towarzyszyć będą inwestycje na 
rzecz rozwoju lokalnego związanego z ochroną środowiska, w tym poprzez inwestycje w OZE w gospodarstwach 
domowych, wymiana pokrycia dachowego z azbestu, montaż/ instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia 
oraz wymiana źródeł ciepła z węglowych na pro ekologiczne , w pierwszej kolejności przedsięwzięcie  skierowane 
będzie do osób lub rodzin korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej lub kwalifikujących się do objęcia 
wsparciem pomocy społecznej. Konstrukcja celów szczegółowych 2.1 i 2.2 w ramach celu 2 umożliwia wsparcie 
spójności przestrzennej obszaru, poprawy jakości życia, dbałości o dziedzictwo historyczne i przyrodnicze z drugiej 
zaś wspiera realizację kompleksowych i zintegrowanych działań na rzecz grup defaworyzowanych wymagających 
wsparcia wspieranych w celu 1.  

 
UZASADNIENIE CELU SZCZEGÓŁOWEGO 2.1. ORAZ SPOSÓB REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ 

Poprawa infrastruktury ogólnodostępnej  na rzecz jakości życia i włączenia społecznego mieszkańców  oraz 
zachowania dziedzictwa obszaru 

 
Wyrównywaniu szans, niwelowanie opóźnień rozwojowych, zapewnianie spójności przestrzennej obszaru to 
główne wyzwania dla LSR, które zgłaszali mieszkańcy podczas konsultacji społecznych. Ważnym wyzwaniem jest 
niwelowanie problemów społecznych, które są obecne na obszarze LGD.  Skutecznym sposobem, który przyczyni 
się do rozwiązania problemów lokalnych społeczności jest rewitalizacja obiektów infrastruktury, nadanie lub 
przywrócenie im nowych funkcji społecznych, kulturalnych i edukacyjnych. Realizacja rewitalizacji prowadzić 
będzie do tworzenia warunków prowadzących do rozwiązania zdiagnozowanych problemów społecznych i 
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wyprowadzenia zdegradowanych obszarów ze stanu kryzysowego. Realizacja celu szczegółowego polegająca na 
zapewnieniu dostępności i odpowiedniego standardu infrastruktury ogólnodostępnej jest niezbędnym elementem  
poprawy jakości życia i zapewnienia spójności społecznej i przestrzennej obszaru. Jednocześnie efektywne 
wykorzystanie zasobów regionalnego dziedzictwa kulturowego, w tym zabytków przyczyni się do poprawy 
atrakcyjności obszaru LGD  - jako miejsca zamieszkania, pracy i spędzania czasu wolnego jak również będzie 
oddziaływało pośrednio na zwiększenie zainteresowania wśród turystów.  
Ważne w głosach mieszkańców jest również zadbanie o obiekty lokalnie promujące i udostępniające wydarzenia 
kulturalne czy społeczne oraz obiekty zabytkowe stanowiące dziedzictwo kulturowe Południowego Podlasia. 
Dlatego też działania w LSR obejmą wsparciem rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury 
turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej. Projekty z zakresu dziedzictwa kulturowego będą realizowane na 
obiektach wpisanych do rejestru lub ewidencji zabytków. Połączone w tym celu przedsięwzięcia służyć mają 
również poprawie infrastruktury drogowej gwarantującej włączenie społeczne szczególnie na obszarach wiejskich, 
gdzie do ważnych obiektów użyteczności publicznej jest utrudniony dostęp.   

Celem zapewnienia synergii pomiędzy celami 2.1 i 2.2 premiowane będą projekty, w których zastosowano 
rozwiązania na rzecz zrównoważonej ochrony zasobów środowiska naturalnego (technologie wykorzystujące OZE, 
wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych z wyłączeniem pieców węglowych, wymiana pokrycia 
dachowego z azbestu, montaż/ instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia), jak i inne, które wpływają na  
zachowanie i ochronę środowiska naturalnego. Uzupełnieniem działań w obszarze podnoszenia jakości życia na 
terenie SLGD TDB i spójności tego obszaru w zgodzie z ochroną środowiska naturalnego  będzie wsparcie 
infrastruktury społecznej oraz rewitalizacja małej skali na obszarach zdegradowanych zgodnie ze 
zdiagnozowanymi potrzebami mieszkańców, w szczególności grup defaworyzowanych, dzieci i młodzieży oraz ich 
otoczenia w zakresie tworzenia świetlic środowiskowych, uwzględniające potrzeby osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym. Wsparcie zaplanowane w  przedsięwzięciu 2.1.3 będzie wpływać bezpośrednio na 
osiągniecie celu programu w zakresie niwelowania różnic w dostępie do usług społecznych i zatrudnienia i jest 
to komplementarne ze wsparciem w ramach przedsięwzięcia finansowanego z EFS 1.1.3. 

PRZEDSIEWZIĘCIE: 2.1.1. Rozwój infrastruktury ogólnodostępnej  
W ramach przedsięwzięcia podmioty sektora publicznego w ramach LSR realizować będą operacje z zakresu 
rozwoju ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej, w tym między innymi  świetlic wiejskich, domów kultury, . 
Przy założeniu wsparcia ze środków PROW dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych pomoc na operacje 
wynosi  nie wyżej niż 63,63% kosztów kwalifikowalnych, pozostałe podmioty zgodnie z ogłoszeniem o naborze. 
Przewidziano również wsparcie rozwoju infrastruktury turystycznej, w tym z wykorzystaniem zasobów rzeki Bug, 
np. oznakowanie, mariny, slipy, plaże, bulwary itp., oraz rozwój obiektów turystycznych, w tym będących w 
posiadaniu gmin, a stanowiących bazę turystyczną tego obszaru  (np. domków kempingowych, schronisk czy 
wypożyczalni sprzętu). Przewiduje się projekty w zakresie infrastruktury rekreacyjnej tj. place zabaw, siłownie 
zewnętrzne, boiska, skwerki itp. W ramach przedsięwzięcia będą dofinansowywane operacje do 250.000,00zł 
kosztów kwalifikowanych. 
Specyficzną formą operacji będzie budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które 
umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, 
opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych albo skracających 
dystans lub czas dojazdu do tych obiektów.  
PRZEDSIĘWZIĘCIE 2.1.2. Obiekty zabytkowe na terenie SLGD TDB  
W ramach przedsięwzięcia przewidziane jest wsparcie operacji w zakresie renowacji obiektów i miejsc 
zabytkowych stanowiących dziedzictwo lokalne Południowego Podlasia i Mazowsza. Będzie to przedsięwzięcie 
synergicznie uzupełniające operacje realizowane w ramach celu szczegółowego 1 i 2, gdzie mieszkańcy, w ramach 
aktywności własnej mogą realizować inicjatywy społeczne na rzecz zachowania dziedzictwa, tu będzie można 
wesprzeć twardą tkankę dziedzictwa w postaci renowacji zabytków wraz z infrastrukturą towarzyszącą – 
kościołów, placów, pomników, budynków itp. wpisanych do rejestru zabytków lub objętych ewidencją zabytków.  
(W ramach przedsięwzięcia będą dofinansowywane operacje do 250.000,00zł kosztów kwalifikowanych.)- 
PROW 
 
W ramach przedsięwzięcia z EFRR planuje się prace konserwatorskie, restauratorskie, odbudowę, przebudowę 
obiektów zabytkowych (wpisanych do rejestru lub ewidencji zabytków). Możliwa jest budowa towarzyszącej 
infrastruktury technicznej, informacyjnej oraz kompleksowe zagospodarowanie terenu wokół obiektów, 
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dostosowanie obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych. W zakresie prac mieszczą się  zadania związane z 
zabezpieczeniem obiektów na wypadek zagrożeń (np. monitoring, instalacje alarmowe, przeciwpożarowe itp.). 
Przedsięwzięcie zakłada dostosowanie obiektów zabytkowych do działalności kulturalnej,  konserwację 
muzealiów, starodruków, archiwaliów, księgozbiorów oraz innych zabytków ruchomych wraz z dostosowaniem 
pomieszczeń do właściwego przechowywania zbiorów i ich zabezpieczenia.  Dopuszcza się zakup trwałego 
wyposażenia wpływającego na unowocześnienie obiektów kultury, w tym m.in. sprzętu wystawienniczego, 
magazynowego, technicznego i multimedialnego.  
Na terenie LGD znajdują się zabytkowe obiekty, które mają szczególne znaczenie dla zachowania dziedzictwa 
kulturowego Południowego Podlasia. Niestety ich aktualny stan nie oddaje ich wartości, jaką mogą mieć dla 
rozwoju życia kulturalnego lokalnej społeczności. Dlatego ważnym zadaniem dla rozwoju obszaru LGD jest 
poprawa stanu obiektów wpisanych do rejestru lub ewidencji zabytków, a także przywrócenia ich funkcji, lub 
dostosowania do pełnienia nowych funkcji społecznych. Przedsięwzięcie realizowane w ramach działania 8.6 
RPOWP na lata 2014-2020 i typu projektu nr 7.  
 
 
PRZEDSIEWZIĘCIE 2.1.3.Inwestycje lokalne w infrastrukturę społeczną   
Podmioty publiczne lub organizacje pozarządowe lub partnerstwa tychże podmiotów, projektów wnioskować 
będą o wsparcie w zakresie infrastruktury związanej z integracją społeczną obejmujących m.in. przebudowę, 
remont, modernizację, adaptacja i wyposażenie istniejących obiektów infrastruktury społecznej oraz 
dostosowanie obiektów budowlanych na potrzeby infrastruktury społecznej z przeznaczeniem na świetlice 
środowiskowe, centra aktywności lokalnej dla dzieci i młodzieży, świadczące usługi z zakresu aktywizacji dzieci i 
młodzieży ze środowisk najuboższych zagrożonych dziedziczeniem ubóstwa, które wynikają z potrzeby podjęcia 
kompleksowych i zintegrowanych działań na rzecz rozwoju lokalnych społeczności, w tym w szczególności grup 
defaworyzowanych: dzieci, młodzieży i ich otoczenia. KOMPLEMENTARNOŚĆ: przedsięwzięcie w tym zakresie 
umożliwia również powiązanie wsparcia przewidzianego w celu 1. 1 dotyczącego tworzenia i funkcjonowania w 
zdiagnozowanych w zakresie deprywacji społecznej społecznościach lokalnych środowiskowych placówek 
wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, w tym klubów dla dzieci/młodzieży; świetlic środowiskowych; ognisk 
wychowawczych i kół zainteresowań, świetlic socjoterapeutycznych, klubów młodzieżowych organizujących 
zajęcia socjoterapeutyczne lub z programami socjoterapeutycznymi( świetlice środowiskowe infrastruktura ze 
środków  EFRR natomiast zajęcia ze środków EFS).Tym samym przedsięwzięcie to będzie uzupełnieniem działań 
w obszarze podnoszenia jakości życia na terenie SLGD TDB i spójności tego obszaru, służąc integracji lokalnych 
społeczności, w tym osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, w dążeniu do redukcji ubóstwa 
i dysproporcji w dostępie do usług oraz wspierania aktywności społecznej i zawodowej, a tym samym do rozwoju 
społeczno-gospodarczego regionu.   
 
PRZEDSIEWZIĘCIE: 2.1.4. Rewitalizacja małej skali obiektów i obszarów  
Przy założeniu wsparcia ze środków EFRR przedsięwzięcie wspierać będzie projekty mające na celu 
uporządkowanie i zagospodarowania przestrzeni publicznej, wsparcie służące poprawie bezpieczeństwa 
publicznego, przebudowie i adaptacji zdegradowanych obiektów, terenów i przestrzeni w celu przywrócenia lub 
nadania im nowych funkcji: kulturalnych, społecznych, edukacyjnych. W zakres przedsięwzięcia wchodzą 
działania, które mają poprawić estetykę, zwiększyć walory funkcjonalne przestrzeni, oraz zwiększyć dostępność 
zrewitalizowanych terenów dla mieszkańców.  
Na obszarze LGD istnieją obszary i budynki, których stan uniemożliwia ich wykorzystanie na cele społeczne. 
Jednocześnie jakość życia, czy nasilające się problemy społeczne, wynikają w dużej mierze z braku odpowiednich 
miejsc o funkcjach społecznych, kulturalnych i edukacyjnych. Koniecznym jest zatem przywrócenie lokalnej 
społeczności terenów i obiektów, znajdujących się w przestrzeni publicznej. Przedsięwzięcie spójne jest z RPOWP 
na lata 2014-2020 działanie 8.6 i typem projektu nr 9.  
 

UZASADNIENIE CELU SZCZEGÓŁOWEGO 2.2. ORAZ SPOSÓB REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ 
Poprawa jakości życia mieszkańców w gospodarstwach domowych w zgodzie z ochroną środowiska i 

przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym  
 

W ramach celu 2.2. wsparte przede wszystkim zostaną inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego związanego z 
ochroną środowiska oraz zapobiegania zmianom klimatycznym. Wsparte zostaną projekty z EFRR służące 
wykonaniu niezbędnych inwestycji w obszarze ochrony środowiska, w gospodarstwach domowych, poprzez 
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instalacje OZE, wymianę pokrycia dachowego z azbestu, montaż/ instalację efektywnego energetycznie 
oświetlenia oraz wymianę źródeł ciepła z wyłączeniem pieców węglowych. Ponadto osiągnięcie celu 
przekrojowego dla PROW jakim jest ochrona środowiska i zapobieganie zmianom klimatycznym wymaga 
zainicjowania działań na rzecz racjonalnego gospodarowania zasobami. Oprócz działań polegających na 
inwestowaniu w infrastrukturę podnoszącą efektywność energetyczną, potrzebne będą  szeroko zakrojone 
działania upowszechniające, edukacyjne i informacyjne. Przyczynią się one komplementarnie do realizacji działań 
przewidzianych w celu 1.2, w zakresie budowania kapitału społecznego oraz odpowiedzialności za zamieszkiwane 
terytorium. Dodatkowym elementem wspierającym synergię realizacji celu 2 i 3 LSR, który powstaje dzięki 
podjęciu działań w zakresie ochrona przyrody i klimatu obszaru LGD, jest długofalowy wpływ na rozwój 
przedsiębiorczości w zakresie min. turystyki. Celem zapewnienia dodatkowej synergii podejmowanych działań na 
rzecz spójności zarówno przestrzennej i społecznej, w drodze konsultacji z przedstawicielami samorządów 
lokalnych ustalono, iż komplementarnie do przedsięwzięć celu 1.1, realizowanych na rzecz wzmocnienia i 
włączenia do społeczności grup defaworyzowanych podjęte zostaną przedsięwzięcia związane z 
upowszechnieniem rozwiązań ekologicznych w  gospodarstwach domowych, w szczególności priorytetowo 
dotyczyć one będą osób lub rodzin korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej lub kwalifikujących się do 
objęcia wsparciem pomocy społecznej, które zadeklarują chęć włączenia swojego gospodarstwa do programu.  
Pośrednio realizacja przedsięwzięć w celu szczegółowym 2.2 w długiej perspektywie przyczyni się do   redukcji 
ubóstwa wybranych gospodarstw domowych, które bez interwencji z EFRR nie mogłyby pozwolić sobie na 
redukcję kosztów utrzymania. Dzięki takiej interwencji zmniejszą się koszty eksploatacyjne w gospodarstwach 
domowych, poprawi się status i standard życia osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.  
 
PRZEDSIĘWZIĘCIE EFRR: 2.2.1. Zielone technologie w gospodarstwach domowych  
Przedkładane będą projekty podejmowane przez partnerów publicznych na rzecz mieszkańców/gospodarstw 
domowych z terenu podlaskiej części gmin SLGD, w zakresie podnoszenia jakości życia poprzez wdrożenie i 
promowanie rozwiązań proekologicznych, w tym przede wszystkim montaż instalacji OZE w gospodarstwach 
domowych oraz wymiana źródeł ciepła, z wyłączeniem pieców węglowych. Wymiana nisko sprawnego źródła 
ciepła jest najbardziej efektywnym energetycznie przedsięwzięciem racjonalizatorskim przy jednocześnie 
relatywnie niskich kosztach. Zastosowanie sprawniejszego urządzenia przyczynia się do zmniejszenia zużycia 
energii zawartej w paliwie. Wymiana źródeł ciepła z węglowych na bardziej ekologiczne musi skutkować znaczną 
redukcją CO2 w odniesieniu do istniejących instalacji (o co najmniej 30% w przypadku zmiany spalanego paliwa). 
Indywidualne lub przeprowadzane w zakresie małych grup wykorzystanie OZE czy wymiany źródła ciepła może 
być bardzo skuteczne i ma szansę na znaczącą poprawę standardu życia mieszkańców, może to wykazać 
długotrwały charakter oraz być uzasadnione ekonomicznie a także przeciwdziałać ubóstwu energetycznemu. 
W ramach przedsięwzięcia planuje się działania polegające na wymianie pokrycia dachowego z azbestu oraz 
montażu/instalacji efektywnego energetycznie oświetlenia w gminach lub obiektach użyteczności publicznej oraz 
systemy sterowania oświetleniem (ulicznym). Realizacja przedsięwzięcia zwiększy masowe wycofywanie z 
użytkowania oraz właściwą utylizację wyrobów zawierających azbest. Azbest stanowi poważne zagrożenie dla 
zdrowia i życia ludzi. Na terenie LGD jest dużo obiektów, które nadal pokryte są elementami zawierającymi 
włókna azbestu. Mając świadomość ogromnej szkodliwości jaka wydzielana jest przez tą substancję należy 
wspierać działania, które pozwalają zmniejszać ilość azbestu na terenie.  Montaż i instalacja efektywnego 
energetycznie oświetlenia wpłynie na spadek emisji gazów cieplarnianych poprzez mniejsze zużycie prądu, co 
niewątpliwie przyczyni się do ochrony środowiska i przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym. 

 
PRZEDSIĘWZIĘCIE: 2.2.2. Edukacja na rzecz ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatycznym 
Równolegle do działań inwestycyjnych w gospodarstwach domowych prowadzona będzie w ramach LSR szeroka 
działalność edukacyjna i informacyjna na rzecz podnoszenia wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony 
środowiska, zmian klimatycznych, a także wspierania innowacji. Ważną rolą jest budowanie kapitału społecznego 
wokół dziedzictwa przyrodniczego tego obszaru. To tutaj mieszkańcy podkreślają konieczność dbałości o 
dziedzictwo przyrodnicze nieuregulowanej rzeki Bug, czy też potrzebę budowania świadomości ekologicznej. W 
ramach przedsięwzięcia przewiduje się realizację operacji inicjowanych przez partnerów społecznych i publicznych 
w zakresie podjęcia działań edukacyjnych, integracyjnych oraz aktywizujących społeczność lokalną na rzecz 
ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu. Ponadto zgodnie z konsultacjami na terenie LGD, ważne 
w LSR będzie wspieranie operacji w zakresie kształtowania postaw proekologicznych, np. szkolenia, fora 
samorządowe na rzecz OZE, konkursy ekologiczne wzmacniające wiedzę o środowisku itp. 
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Cel 3: Rozwój lokalnego rynku pracy poprzez wzmocnienie przedsiębiorczości, powiązań 
kooperacyjnych i promocji obszaru SLGD TDB do 2023r. 

Wyzwania stojące przed regionem STDB, zdiagnozowane podczas konsultacji społecznych wskazują na potrzebę 
zintegrowanych i ustawicznych działań wielu sektorów na rzecz tworzenia lokalnych warunków do zatrudnienia, 
rozwoju firm, obniżania poziomu bezrobocia i niwelowania poziomu ubóstwa poprzez aktywizację społeczna i 
zawodową osób zagrożonych i wykluczonych społecznie. Dlatego też głównym obszarem wsparcia przewidzianym 
w tym celu ogólnym będą kompleksowo podejmowane działania w poszczególnych 3 celach szczegółowych, 
których cechą charakterystyczną  będzie prozatrudnieniowy charakter. W dużej mierze założenia LSR realizowane 
poprzez ten cel ogólny związane są z celami postawionymi dla PROW w zakresie tworzenia miejsc pracy. Wsparte 
zostaną głównie sektory oparte o tradycje gospodarcze regionu, jednocześnie komplementarnie do celu 
szczegółowego 2.2 wspierane będą przedsiębiorstwa, w których zostaną zastosowane rozwiązania sprzyjające 
ochronie środowiska naturalnego oraz klimatu. Równocześnie działania przewidziane w tym celu uzupełniają 
wzajemnie cele włączenia społecznego przewidzianego dla EFS oraz rozwoju lokalnego promowanego w PROW. 
Podstawowym adresatem przedsięwzięć w celu 3 będą przedsiębiorcy oraz potencjalni pracownicy. Szczegółowo 
cel 3 realizowany będzie poprzez następujące cele szczegółowe: 

 
UZASADNIENIE CELU SZCZEGÓŁOWEGO 3.1. ORAZ SPOSÓB REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ 

Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i przetwórstwa lokalnego 

Z przeprowadzonych konsultacji oraz analizy SWOT i diagnozy obszaru, rozwój przedsiębiorczości na terenie SLGD 
„Tygiel Doliny Bugu” w LSR należy wspierać wieloaspektowo. Przede wszystkim w ramach tego celu będą 
realizowane wszystkie operacje generujące miejsca pracy poprzez wykorzystanie narzędzi PROW, w tym premii na 
rozpoczęcie działalności gospodarczej. Ważnym działaniem będzie rozwój istniejących przedsiębiorstw oraz 
tworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego w tych dwóch działaniach będzie premiowane, podnoszenie 
kompetencji osób zaangażowanych w realizację działań przedsiębiorczych. Czynnikiem kluczowym do uzyskania 
wsparcia przez przedsiębiorstwo w ramach LSR będą tworzone przez wnioskodawcę miejsca pracy. LGD nie 
będzie zawężać poziomów dofinansowania pod daną branżę. Nie planuje się również premiowania żadnej 
branży szczególnie. LGD zależy, żeby środki przeznaczone na przedsiębiorczość miały oddźwięk w ilości miejsc 
pracy, ze względu na bezrobocie w regionie, szczególnie ukryte w rolnictwie. LGD chce, żeby przedsiębiorstwa 
stosowały rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska naturalnego oraz klimatu.  Takie założenie buduje 
komplementarność przedsięwzięć z celami szczegółowymi 2.2. Przedsięwzięcia wspierane w tym celu 
szczegółowym będą synergicznie wspierane przez realizację działań w celu szczegółowym 3.3 związanym ze 
wsparciem współpracy i budowaniu powiązań kooperacyjnych pomiędzy przedsiębiorcami. INNOWACYJNOŚĆ: 
LGD przewiduje realizację projektów innowacyjnych w przedsięwzięciu 3.1.2 zgodnie z przyjętą definicją 
innowacyjności: Zastosowanie lub wprowadzenie nowych lub ulepszonych produktów, procesów (technologii), 

metod organizacji lub marketingu poprzez praktyczne wykorzystanie lokalnych zasobów, unikalnych i 
charakterystycznych na obszarze LSR (przyrodniczych, historycznych, kulturowych, czy społecznych). Innowacyjne 
może być ich nietypowe, niestandardowe wykorzystanie czy promocja. 

PRZEDSIEWZIĘCIE 3.1.1.Tworzenie i rozwój przedsiębiorstw na terenie LGD   
Zgodnie z założeniami strategicznymi w ramach tego przedsięwzięcia w  szczególności wspierane będzie 
podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej wedle kryterium tworzenia miejsc pracy oraz premiowania 
przedsiębiorstw, które będą stosowały rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska naturalnego oraz klimatu w 
zakresie  instalacji OZE, segregacji odpadów itp.   W ramach tego przedsięwzięcia realizowany będzie również 
rozwój i wsparcie turystyki, w tym w oparciu o modernizację i budowanie obiektów świadczących usługi 
turystyczne i okołoturystyczne,  gastronomiczne oraz zakup sprzętu turystycznego, rekreacyjnego itp. do 
świadczenia usług przez przedsiębiorstwa. W ramach premii zakłada się premiowanie operacji, która będzie 
realizowana przez osoby z grupy defaworyzowanej określonej w LSR, w szczególności młodzież.  Żadna branża nie 
będzie dodatkowo premiowana, ze względu tez na to, że obszar LGD jest bardzo duży, mieszkańcy na spotkaniach 
konsultacyjnych zwracali szczególną uwagę, żeby nie zawężać zakresów dot. dziedzin przedsiębiorczości. Zwracali 
również uwagę, żeby w przypadku przedsiębiorczości w zakresie turystyki, były wspierane inwestycje, gdzie co 
najmniej 30% środków kwalifikowalnych w ramach danej operacji musi być przeznaczonych na inny zakres niż 
remont, budowa, przebudowa, modernizacja nieruchomości, wyposażenie obiektu wyłącznie pod noclegi. W/w 
30% środków kwalifikowalnych może dotyczyć m.in. zakupu rowerów, kajaków, placu zabaw, sauny, aneksów 
kuchennych, pomieszczeń gastronomicznych, restauracyjnych itp., tzw. dodatkowych atrakcji, których celem jest 
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uatrakcyjnienie pobytu turysty. Priorytetem działania LGD będą miejsca pracy, a co za tym idzie poprawa 
warunków życia mieszkańców.  
 
PRZEDSIĘWZIĘCIE: 3.1.2. Wsparcie przetwórstwa lokalnego   
W tym przedsięwzięciu jest planowana realizacja operacji mających charakter innowacyjny. W procedurze wyboru 
zostało uwzględnione premiowanie projektów innowacyjnych.   
Operacje w tym zakresie będą realizowane w formie tworzenia inkubatorów przetwórstwa lokalnego               
produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi w formie np. przetwórni owoców, warzyw , ziół, 
mięs, mleka oraz inkubatorów wielofunkcyjnych. Warto zaznaczyć, że podstawową cechą funkcjonowania 
inkubatora przetwórstwa lokalnego jest założenie, iż będzie on udostępniany innym osobom/podmiotom. Na 
etapie składania wnioskodawca będzie musiał potwierdzić np. w formie porozumienie z osobami/podmiotami, że 
są zainteresowani korzystaniem z infrastruktury inkubatora. Premiowane będą inkubatory, które będą miały 
ofertę edukacyjną. 

UZASADNIENIE CELU SZCZEGÓŁOWEGO 3.2. ORAZ SPOSÓB REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ 
Wsparcie grup defaworyzowanych na lokalnym rynku pracy 

Uczestnicy konsultacji, jak również wyniki przeprowadzonej diagnozy, wskazują kluczowe problemy lokalnego 
rynku pracy, które mogą być zniwelowane, w oczekiwaniach mieszkańców, poprzez realizację LSR. Szereg 
problemów rynku pracy wynika ze znacznego rozproszenia mieszkalnictwa oraz marginalnego położenia wielu 
miejscowości wobec większych ośrodków, które są ośrodkami zatrudnienia. Zdiagnozowany problem gmin 
Partnerstwa LGD, to także stały odpływ mieszkańców. Problem ten dotyczy w znacznej mierze osób młodych i 
dobrze wykształconych (w wieku 25-34 lata) szukających lepszych perspektyw kariery zawodowej w większych 
ośrodkach miejskich. Zgodnie z wnioskiem  uczestników konsultacji, w ramach LSR przewidziano działania celem 
zwiększenia aktywności i mobilności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia grupy osób, jak wynika z 
przeprowadzonej diagnozy, zagrożonych wykluczeniem społecznym, przede wszystkim na terenie SLGD. 
Podejmowanie działań w LSR, w ramach tego celu szczegółowego służyć będzie rozwojowi zasobów pracy dzięki 
integracji społecznej i zawodowej oraz promocji zatrudnienia osób, które na dziś nie stanowią zasobów, często są 
osobami bezrobotnymi biernymi zawodowo (niezarejestrowanymi), pozostającymi bez zatrudnienia, zagrożonymi 
lub wykluczonymi społecznie. Jak wynika z diagnozy osoby takie, dzięki zastosowaniu przewidzianych form 
wsparcia, także wynikających z konsultacji mogą zostać zaktywizowane i wrócić na rynek pracy. Ich 
zidentyfikowanie i aktywizacja zawodowa na poziomie lokalnym LGD wydaje się być znacznie prostsza i 
skuteczniejsza. W ramach LSR podejmowanych będzie szereg działań na rzecz skutecznej, zatrudnieniowej 
realizacji tego celu szczegółowego.  Z tego powodu przewiduje się realizację działań zarówno o charakterze 
integracyjnym – w tym z wykorzystaniem Programów Aktywności Lokalnej poprzez działania z zakresu edukacji, 
kształcenia, szkoleń oraz innych metod rynku pracy (staże, praktyki), aż po zatrudnienie w ramach wsparcia 
własnej działalności gospodarczej. Grupy defaworyzowane w ramach przedsięwzięć 3.2.1, 3.2.2 odnoszą się do 
grup docelowych wskazanych w ramach odpowiednich działań Osi priorytetowej opisanych w Szczegółowym 
Opisie Osi Priorytetowych RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. 
PRZEDSIĘWZIĘCIE: 3.2.1 Projekty Aktywności Lokalnej  
Projekty przedkładane przez organizacje społeczne, instytucje pomocy i integracji społecznej, instytucje rynku 
pracy i inne skierowane będą do mieszkańców LGD, którzy z różnych przyczyn znaleźli się poza rynkiem pracy, 
będąc biernymi zawodowo, zagrożonymi ubóstwem i wykluczeniem społecznym, jak również środowisk lub 
lokalnych społeczności zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem, celem integracji społecznej, edukacyjnej, 
zdrowotnej i zawodowej. Priorytetowo traktowane będą te projekty, które w pełni odnosić się będą do 
zdiagnozowanych potrzeb grup docelowych i opierać założenia Program Aktywności Lokalnej na wykorzystaniu 
m.in. instrumentów aktywnej integracji. Przewiduje się każdorazowo łączenie co najmniej dwóch instrumentów 
aktywnej integracji:  społeczna+zawodowa  oraz zawodowa+edukacyjna; z dodatkowymi instrumentami aktywnej 
integracji o charakterze zdrowotnym, których celem jest wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych 
utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujące oddalenie od rynku pracy, oczywiście do 
indywidualnych przypadków, tam gdzie jest to konieczne. 
W ramach PAL, w tym celu szczegółowym osoby objęte programem powinny zmienić lub przynajmniej dążyć do 
zmiany swojej sytuacji na rynku pracy. Podczas konsultacji mieszkańcy zgłaszali nam pomysły kursów, szkoleń, 
które można wykorzystać w ramach Programów Aktywności Lokalnych wdrażanych na terenie  SLGD „Tygiel 
Doliny Bugu”, tak żeby zmienić sytuację osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Kursy 
realizowane w ramach PAL powinny być racjonalnie dostosowane do możliwości uczestników oraz potrzeb 
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lokalnych potencjalnych pracodawców. W przekonaniu uczestników konsultacji powinny mieć charakter 
zawodowy na przykład w zakresie: zakładania monitoringu, ratownictwa, pierwszej pomocy, monter i serwisant 
instalacji solarnej i przydomowych oczyszczalni ścieków,  przewodnik turystyczny, kominiarz,  BHP, elektryk 
(certyfikaty są na określonym poziomie), szewc, zegarmistrz, opiekunka dla osób starszych, przewóz rzeczy, prawo 
jazdy, pilarz, sternika, przewoźnik promu, stermotorzysta, ratownik WOPR, hycel (odławianie psów), kierownik 
wypoczynków dzieci i młodzieży, instalator i operator przeglądów budowlanych, sanitarnych, gazowych, spawacz, 
operator koparko-ładowarki, rozróżnianie ziół, diagnostyka samochodowa, monter oświetlenia ulicznego.  
PRZEDSIĘWZIĘCIE 3.2.2 Powrót na rynek pracy poprzez samozatrudnienie 
Wsparcie w ramach przedsięwzięcia jest skierowane do osób bezrobotnych i biernych zawodowo. Przedsięwzięcie 
zakłada bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (EFS) 
obejmujące: dotację inwestycyjną stanowiącą maksymalnie sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia w 
rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy), oraz wsparcie pomostowe: finansowe przez okres 12 miesięcy (6 m-cy: do wysokości minimalnego 
wynagrodzenia obowiązującego w danym roku ogłoszenia konkursu na niezbędne wydatki związane z 
prowadzeniem bieżącej działalności gospodarczej – zgodnie z katalogiem wydatków; 6 m-cy: pokrycie opłat 
publiczno-prawnych). Uruchomienie działalności i przekazanie wsparcia poprzedzone będzie indywidualnym 
doradztwem w zakresie przygotowania biznes planu przedsięwzięcia. 
Wielkość wsparcia przewidziana w ramach tego przedsięwzięcia wynika z doświadczenia SLGD oraz jest wynikiem 
analizy rynku bezrobocia w Powiecie Siemiatyckim, doświadczenia w  realizacji projektów o podobnym zakresie, 
diagnozy sytuacji osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz konsultacji społecznych z 
mieszkańcami. 
 

UZASADNIENIE CELU SZCZEGÓŁOWEGO 3.3. ORAZ SPOSÓB REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ 
Współpraca gospodarcza i promocja obszaru SLGD TDB 

 
Obszar SLGD „Tygiel Doliny Bugu” jest partnerstwem budującym swoją spójność wokół bogactwa naturalnego 
rzeki Bug, potencjału turystycznego, jak również w przekonaniu mieszkańców bogatego i zachowanego tutaj 
dziedzictwa kulturowego i historycznego. Analiza SWOT oraz Diagnoza potwierdza te potencjały. Dbałość o nie w 
przekonaniu mieszkańców może przyczynić się do trwałego rozwoju Partnerstwa, zarówno w sensie społecznym 
(cel 1) infrastrukturalnym (cel 2) jak i gospodarczym (cel 3). Dlatego też cel szczegółowy 3.3. w opinii społeczności 
lokalnej wzmocni ten rozwój poprzez wzmacnianie współpracy regionalnej przede wszystkim przedsiębiorców, ale 
również samorządów i samych mieszkańców. Silny obszar, silny rynek pracy nie zaistnieje bez współpracy 
podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie turystyki, usług lokalnych i rynków zbytu. Dzięki 
takim inicjatywom region SLGD TDB może liczyć na większą promocję produktów lokalnych, co wiąże się z 
poprawą sytuacji gospodarczej oraz wzrostem zainteresowania wśród turystów. Wiąże się to również z silną 
promocja obszaru, w tym produktów i usług lokalnych, w tym wykorzystania modnych trendów, co zaznaczali 
mieszkańcy podczas konsultacji, np. żywności prosto od „chłopa”. Slow food jest ogromną szansą dodatkowego 
zarobkowania na terenach wiejskich, gdzie obszar LGD w ponad 90% obejmuje wsie. Działania te pobudzają 
lokalny rynek pracy i ogólnie rozwój przedsiębiorczości. Ponadto celem dopełnienia i wsparcia lokalnego rynku 
pracy SLGD planuje projekt współpracy mający na celu pobudzenie rozwoju turystyki w regionie, co wiąże się 
również z rozwojem gospodarczym i miejscami pracy. Jest komplementarne z zakresem celu 3. INNOWACYJNOŚĆ: 
LGD przewiduje realizację projektów innowacyjnych w przedsięwzięciu 3.3.1 i 3.3.2 zgodnie z przyjętą definicją: 
Zastosowanie lub wprowadzenie nowych lub ulepszonych produktów, procesów (technologii), metod organizacji 
lub marketingu poprzez praktyczne wykorzystanie lokalnych zasobów, unikalnych i charakterystycznych na 
obszarze LSR (przyrodniczych, historycznych, kulturowych, czy społecznych). Innowacyjne może być ich 
nietypowe, niestandardowe wykorzystanie czy promocja. 

PRZEDSIEWZIĘCIE 3.3.1. Projekty sieciujące ofertę LGD  
W tym przedsięwzięciu jest planowana realizacja operacji mających charakter innowacyjny. W procedurze wyboru 
zostało uwzględnione premiowanie projektów innowacyjnych.  
W ramach przedsięwzięcia realizowane będą operacje dotyczące wspierania współpracy między podmiotami 
prowadzącymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR, w zakresie wspólnej promocji oferty 
turystycznej przedsiębiorców z terenu LGD. Wspierane będą również projekty sieciujące współpracę 
przedsiębiorców dotyczące rozwijania rynków zbytu czy innych usług lokalnych. Premiowane będą działania 
realizowane wspólnie przez podmioty z różnych sektorów oraz zakładające jednoczesne wykorzystanie różnych 
zasobów. 
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PRZEDSIEWZIĘCIE 3.3.2. Innowacyjny projekt współpracy LGD 
W tym przedsięwzięciu jest planowana realizacja 6 projektów współpracy, krajowych w tym zakłada się że jeden 
będzie miał charakter innowacyjny. 
 
 
 
Nasi mieszkańcy podczas konsultacji jak również turyści odwiedzający nasz region zgłaszali nam potrzebę 
opracowania szlaku wodnego na rzece Bug. Dotychczas nikt nie posilił się w naszym regionie o wyznaczenie 
takiego szlaku. Należy w ramach takiego projektu opracować cały szlak, wyznaczyć gdzie bezpiecznie można 
opuścić kajak, co można zobaczyć na lądzie, gdzie można zjeść, itp. Chcemy w tym zakresie współpracować z inną 
lokalną grupą działania, która będzie chciała nawiązać współpracę z naszą LGD. Zależy nam, żeby znaleźć takiego 
partnera, który ma już doświadczenie w realizacji szlaków turystycznych. Celem projektu będzie poprawa 
bezpieczeństwa na rzece Bug, zwiększenie liczby turystów na szlaku, promocja terenów oraz oferty turystycznej 
dostępnej w naszym regionie. Ważne jest włączenie w rozwój produktów szlaku szerokiej jakościowej 
reprezentacji branży turystycznej, gastronomicznej, organizującej atrakcje turystyczne, wytwarzającej produkty 
lokalne. Celem pośrednim szlaku będzie stymulowanie rozwoju nowych podmiotów w tym ukierunkowanych na 
świadczenie usług turystycznych na szlaku. Projekt jest komplementarny z przedsięwzięciem dot. sieciowania 
współpracy podmiotów w zakresie usług turystycznych 3.3.1 jak również infrastruktury turystycznej w celu 2. 
Planuje się, że projekt współpracy będzie realizowany z LGD krajowym, obecnie trwają prace w zakresie 
przygotowania porozumienia o współpracy z LGD Bądźmy Razem, która posiada duże doświadczenie w tworzeniu 
szlaków wodnych, w ramach byłej perspektywy finansowej utworzyła szlak turystyczny na rzece Liw. Obszar LGD 
Bądźmy Razem podobnie jak LGD Tygiel Doliny Bugu leży nad rzeką Bug.  
 
Innowacyjny Projekt współpracy nr 2  

Na terenie Województwa Podlaskiego nie ma w ogóle wyznaczonych szlaków turystycznych samochodowo – 
motocyklowych. Jest to ogromna nisza, a zarazem innowacja. Pomysł zgłosili nasi mieszkańcy na spotkaniach 
konsultacyjnych. Obszar LGD może pochwalić się zróżnicowaniem religijnym i wielokulturowością. Jest to 
ogromny potencjał turystyczny, szczególnie atrakcyjny dla Polaków z innej części kraju, jak i turystów 
zagranicznych, którzy dotychczas np. z tradycją i religią prawosławną  mieli do czynienia sporadycznie, wiedzieli 
coś w telewizji albo tylko słyszeli. LGD widzi w tym zakresie również ogromną niszę, którą chce zagospodarować w 
partnerstwie z inną LGD. Celem projektu Celem projektu będzie utworzenie innowacyjnego szlaku samochodowo-
motocyklowego przebiegającego przez miejscowości leżące na obszarze LGD „Tygiel Doliny Bugu” i LGD „Puszcza 
Białowieska” w których są zlokalizowane min. cenne obiekty kultury sakralnej. Zadnie będzie polegało na 
przygotowaniu i realizacji projektu współpracy w zakresie opracowania koncepcji szlaku, wyznakowania szlaku, 
publikacji promujących oraz budowie niezbędnej infrastruktury turystycznej itp. Projekt jest komplementarny z 
przedsięwzięciem dot. sieciowania współpracy podmiotów w zakresie usług turystycznych jak również 
infrastruktury turystycznej w celu 2. oraz celem 1 dotyczącym min. dziedzictwa lokalnego. Planuje się, że projekt 
współpracy będzie realizowany z LGD krajowym, obecnie trwają prace w zakresie przygotowania porozumienia o 
współpracy z LGD Puszcza Białowieska, która posiada duże doświadczenie w tworzeniu szlaków turystycznych w 
ramach byłej perspektywy LGD i jego partnerzy inicjowali powstawanie nowych szlaków turystycznych. Obszar 
kulturowy obydwu LGD ma podobną specyfikę, którą należy wykorzystać w kreowaniu nowych produktów 
turystycznych.  

Projekt współpracy nr 3 
Szlak rowerowy 

Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo jest najdłuższym, spójnie oznakowanym szlakiem rowerowym w Polsce. 
Przebiega przez obszar pięciu województw leżących we wschodniej części kraju: warmińsko-mazurskiego (397 
km), podlaskiego (598 km), lubelskiego (414 km), podkarpackiego (459 km) i świętokrzyskiego (210 km). Jest to 
bardzo atrakcyjny produkt turystyczny. Na obszarze LGD Green Velo przebiega tylko przez niektóre gminy woj. 
podlaskiego (Milejczyce, Nurzec Stacja, Mielnik, Siemiatycze) oraz woj. mazowieckiego (Sarnaki). Szlak jest 
oznakowany po istniejących drogach, gdzie utworzono Miejsca Przyjazne Turystom. Podlasie (obszar LGD – tzw. 
historyczne Podlasie) jest modne wśród turystów, region z roku na rok odwiedza coraz więcej osób, świadczą o 
tym statystyki z Punktów Informacji Turystyczne, muzeów, od przewodników turystycznych.  Szlak Green Velo jest 
już znany wśród turystów, aczkolwiek turyści rowerowi mają trudności z dotarciem do innych miejsc atrakcyjnych 
na naszym obszarze, które są poza szlakiem. Dobrym rozwiązaniem byłoby wytyczenie oraz oznakowanie 
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dodatkowego szlaku rowerowego, który połączyłby się z Green Velo i uwzględniałby pozostałe atrakcje 
turystyczne.  Celem projektu  będzie utworzenie szlaku rowerowego łączącego się ze szlakiem Green Velo. Zadnie 
będzie polegało na przygotowaniu i realizacji projektu współpracy w zakresie opracowania koncepcji szlaku, 
wyznakowania szlaku, małej infrastruktury turystycznej, działań informacyjnych i promocyjnych. Planuje się, że 
projekt współpracy będzie realizowany z LGD krajowym, obecnie trwają prace w zakresie przygotowania 
porozumienia o współpracy z LGD Dolina Baryczy, która posiada olbrzymie doświadczenie w tworzeniu szlaków 
turystycznych, w rozwoju turystycznym regionu. Współpraca będzie polegała na pozyskaniu przez SLGD „Tygiel 
Doliny Bugu” know-how w zakresie wytyczenia oraz oznakowania szlaków turystycznych, dobrych praktyk w 
zakresie promocji turystycznej regionu. 

 
Sieciowe Produkty Turystyczne. 
Zadanie będzie polegało na przygotowaniu i realizacji projektu współpracy w zakresie sieciowych produktów 
turystycznych rowerowych i wodnych, wspólne wypracowanie metod identyfikacji, udostępniania i zarządzania. 
Planuje się, że projekt współpracy będzie realizowany z LGD krajowym, obecnie trwają prace w zakresie 
przygotowania porozumienia o współpracy z LGD Dolina Baryczy, która posiada olbrzymie doświadczenie w 
budowie marki lokalnej, w rozwoju turystyki opartej na potencjale regionu.  

 
Projekt współpracy nr 4 
Produkty lokalne i tradycyjne szansą na rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich 
Obecnie na obszarze LGD powstało bardzo dużo Kół Gospodyń Wiejskich, które potrzebują wsparcia 

edukacyjnego w zakresie  zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich w ramach produkcji, rejestracji 
produktów. Jest też coraz więcej indywidualnych producentów, którzy chcieliby nawiązać współpracę w zakresie 
promocji swoich produktów. Zależy nam na integracji środowiska producentów żywności przedstawienie im 
przykładów – dobrych praktyk dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich w skali U.E. i współpracujących w 
ramach projektu. LGD w temacie projektu współpracy dot. lokalnych producentów prowadzi rozmowy z LGD 
Bądźmy Razem i LGD NEMUNAS.  

 
Projekt współpracy nr 5 

 
System Lokalnej Informacji Turystycznej (SLIT) 
Sieć Lokalnej Informacji Turystycznej projekt zakłada realizację działań mających na celu integrację środowisk 
działających w sferze turystyki, inwentaryzację oferty turystycznej, edukację osób zajmujących się informacją 
turystyczną, promocję obszaru  obydwu LGD. W ramach projektu przewiduje się warsztaty dla branży 
turystycznej, konferencje, mapy, foldery, utworzenie i wyposażenie punktów IT, imprezy promocyjne, filmy, 
produkty turystyczne, instalacje turystyczne itp. Projekt planowany jest do realizacji z LGD PRYM, obecnie jest w 
fazie przygotowania poszczególnych działań.  

 

Projekt współpracy zostanie zrealizowany pod warunkiem otrzymania dodatkowych środków na realizację 

projektów współpracy z 19.3 PROW 2014 -2020. 

 

Projekt współpracy nr 6 
 
Budowa nietypowych przystani w lesie 
Projekt realizowany będzie we współpracy ze Stowarzyszeniem " Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu". W 
wyniku realizacji projektu polsko-francuskiego "Wyobraźmy sobie nietypowe przystanie w lesie" zrealizowano 
m.in. konkurs studentów Politechniki Białostockiej "Cocon Eco-Etno-Kapsuła" na koncepcję obiektu małej 
architektury w miejscu publicznym - obserwatorium przyrody jako obiekt sztuki współczesnej. W wyniku konkursu 
powstało kilkadziesiąt koncepcji, z których dwanaście zostało wyróżnionych i nagrodzonych. Do trzech 
nagrodzonych prac wykonywane  są obecnie pełne dokumentacje techniczne wraz  z kosztorysami. Projekt 
"Budowa nietypowych przystani w lesie" przewiduje budowę  obiektów na obszarze LGD Puszcza Knyszyńska i na 
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obszarze Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu", jako promocja  i dobry przykład oraz 
rozpowszechnienie idei budowy "nietypowych przystani w lesie" na terenie woj. podlaskiego.  

Projekt współpracy zostanie zrealizowany pod warunkiem otrzymania dodatkowych środków na realizację 

projektów współpracy z 19.3 PROW 2014 -2020. 

  
Specyfikacja wskaźników wraz z uzasadnieniem  

Szczegółowe określenie metodologii wskaźników realizacji LSR na poziomie celów ogólnych, szczegółowych oraz 
przedsięwzięć określa poniższa tabela p.n. Cele i wskaźniki LSR SLGD TDB, zgodnie z Matrycą celów, a następnie 
Planem Działania (w załączeniu). Zaprezentowano w niej wszystkie adekwatne do celów i przedsięwzięć wskaźniki, 
które zostały dobrane zgodnie z wytycznymi Programów, w ramach których przewidziano wsparcie. Wskaźniki 
produktu i rezultatu w przypadku przedsięwzięć przewidzianych w PROW 2014-2020 oparte zostały o 
metodologię wskazaną w obszarach tematycznych Programu. W przypadku przedsięwzięć finansowanych w 
ramach RPOWP wskaźniki w LSR, wpisane w Matrycę, Tabelę wskaźnikową oraz Plan Działania uwzględniają 
wskaźniki produktu i rezultatu opisane szczegółowo w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPOWP 2014-
2020 na podstawie Metodologii szacowania wartości docelowych dla wskaźników wybranych do realizacji RPOWP 
2014-2020.  
Poniższa tabela wskaźnikowa wskazuje źródła danych i okresy pomiaru, wartości bazowe oraz czas osiągnięcia 
wartości docelowych. Wartości docelowe wskaźników, zgodnie z prowadzonymi konsultacjami oraz wytycznymi 
Programów zostały ustalone proporcjonalnie do planowanej wielkości zaangażowania środków EFFROW, EFS, 
EFRR. Dla każdego z celów szczegółowych określono wszystkie adekwatne wskaźniki rezultatu, a dla przedsięwzięć 
wszystkie adekwatne wskaźniki produktu. W tabeli wskaźnikowej poniżej opisano również, które ze wskaźników 
osiągane będą z poszczególnych funduszy EFSI. Poprzez wskazanie każdorazowo dla każdego ze wskaźników 
produktu/rezultatu bieżącego sposobu pomiaru, wskazano sposób monitorowania wskaźników w podziale na 
poszczególne fundusze. Jednocześnie Procedury monitoringu i ewaluacji uwzględniają coroczny monitoring 
stopnia realizacji wszystkich wskaźników (bez oddziaływania) prowadzony w podziale na fundusze.  
Celem pomiaru oddziaływania LSR w długiej perspektywie do wskaźników celów ogólnych przyjęto wskaźniki 
oddziaływania zbieżne ze Strategiami Rozwoju Województwa Podlaskiego i Mazowieckiego, mające swoje źródła 
w statystykach publicznych.  
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           Tabela 28. Cele i wskaźniki LSR SLGD TDB 

1.0 CEL OGÓLNY 1 PODNIESIENIE AKTYWNOŚCI MIESZKAŃCÓW I INTEGRACJI POKOLEŃ NA RZECZ KAPITAŁU SPOŁECZNEGO SLGD TDB DO 2023R 

1.1 

CELE 
SZCZEGÓŁOWE 

Wsparcie potencjału dzieci i młodzieży, ich otoczenia oraz seniorów na rzecz aktywności społecznej i wykształcenia  

1.2
. Rozwój aktywności mieszkańców w organizacjach społecznych na obszarze SLGD  TDB 

1.3 Wsparcie partnerskiej realizacji LSR  

  

Wskaźniki oddziaływania dla celu 
ogólnego/wskaźniki kluczowe 

 Jednostka miary 

Stan 
początk

owy  
2013r. 

  Plan 
2023r 

Źródło danych/sposób 
pomiaru/częstotliwość 

W
1.0 

Wskaźnik deprywacji – Liczba osób w rodzinach, którym przyznano 
świadczenie pomocy społecznej na 1000 mieszkańców (średnia 25 
gmin) 

 1000 mieszkańców 118,41 118 GUS /obliczenia 
własne/jednorazowo 

  

Wskaźniki rezultatu dla celów szczegółowych 
/wskaźniki kluczowe  

 Jednostka miary 

Stan 
początk

owy  
2015r. 

  Plan 
2023r 

 
Źródło danych/sposób 
pomiaru/częstotliwość 

W 
1.1 

 Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu 
programu. 

Osoba 0 
150 

 

Dane 
Beneficjent/ankieta 

/corocznie 
 
 
 
 

W 
1.2 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 
które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu. 

Osoba 0  8 

W 
1.3 

Liczba osób objętych wsparciem w ramach Programów Aktywności  
Lokalnej (Własny). 

Osoba 0  24 

W 
1.4 

Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych 
istniejących po zakończeniu projektu. 

Sztuka 0 4 

W 
1.5 

Liczba projektów skierowanych do następujących grup docelowych: 
przedsiębiorcy, grupy defaworyzowane (określone w LSR), młodzież, 
turyści, inne. 

Sztuka 0     1 

W
1.6 

Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych 
istniejących po zakończeniu projektu 

Sztuka  0 65 

W 
1.7 

Liczba osób przeszkolonych, w tym liczba osób z grup 
defaworyzowanych objętych  wsparciem.  

Osoba 0 198 

W 
1.8 

Liczba osób oceniających szkolenia jako adekwatne do oczekiwań 
zawodowych. 

 Osoba 0 198 

W Liczba osób uczestniczących/korzystających w ramach operacji w  Osoba 0 2980 

Usunięto: 60

Usunięto: 50

Usunięto: 50

Usunięto: 2000
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1.9 zakresie wzmacniania kapitału społecznego lub promocji (własny) 

W 
1.1
0 

Wzrost  Liczby osób korzystających z obiektów infrastruktury 
turystycznej i rekreacyjnej. 

Osoba 0 1000 

W
1.1
1 

 Wzrost liczby osób korzystających z obiektów działających w sferze 
kultury (Własny). 

Osoba 0 1000 

W
1. 
12 

Liczba podmiotów, które deklarują zwiększenie swojego potencjału 
instytucjonalnego, dzięki realizacji operacji w ramach LSR (Własny). 

Sztuka 0 60 

W
1.1
3 

Liczba osób, które otrzymały wsparcie po uprzednim udzieleniu 
indywidualnego doradztwa w zakresie ubiegania się o wsparcie na 
realizację LSR, świadczonego w biurze LGD.  

Osoba  0 650 

  
  
  

LGD/badania 
własne/corocznie 

W
1.  
14 

Liczba osób uczestniczących w spotkaniach informacyjno-
konsultacyjnych. 

 Osoba 0 
 

656 

W
1.1
5 

Liczba osób zadowolonych ze spotkań przeprowadzonych przez LGD.  Osoba 0 
 

599 

W
1.1
6 

Liczba  pozostałych efektów działań aktywizacyjnych przewidzianych w 
Planie Komunikacji (Własny). 

 Sztuka 0 
 
29767
2 

W 
1.1
7 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 
które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu 
programu  
 

 Osoba 0 15 
Dane 

Beneficjent/ankieta 
/corocznie 

Przedsięwzięcia Grupy docelowe 

Sposób 
realizacji 
(konkurs, 
projekt 

grantowy, 
operacja 

własna, projekt 
współpracy, 
aktywizacja 

itp.)  

 Wskaźniki produktu 

 Nazwa/ wskaźniki kluczowe 

 
Jednost

ka 
miary 

 Wartość 

 
Źródło 

danych/sposób 
pomiaru/często

tliwość 

Począ
tkowa 
2015r

.  

końco
wa 

2023r 

Usunięto: 500

Usunięto: 644

Usunięto: 580

Usunięto: 165934

Usunięto: 6
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1.1
.1 

Wsparcie dzieci i 
młodzieży w 
małych szkołach  

Uczniowie i słuchacze szkół i 
placówek prowadzących 
kształcenie ogólne. 

Konkurs 
Liczba uczniów objętych wsparciem w 
zakresie rozwijania kompetencji kluczowych 
w programie. 

osoba 0 
150 

 

Dane 
Beneficjent/an

kieta/ 
corocznie 

1.1
.2 

Programy 
aktywności 
lokalnej 
wspierające dzieci 
i młodzież 

Osoby lub rodziny zagrożone 
ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym oraz otoczenie tych 
osób, społeczność lokalna z 
terenu LGD.   

Konkurs 
 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym objętych 
wsparciem w programie. 

Osoba 0  24 

 
Dane 

Beneficjent/ na
nke/ corocznie 

 
 

 

1.1
.3 

Wsparcie 
instytucjonalne 
dzieci i młodzieży 
w czasie wolnym 

Rodziny, w tym rodziny z dziećmi 
oraz dzieci i młodzież zagrożone 
wykluczeniem społecznym. 

Konkurs 
 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym objętych usługami 
społecznymi świadczonymi w interesie 
ogólnym w programie 

Osoba 
 

0 

  
Dane 

Beneficjent/an
kieta/ 

corocznie 

 210 

1.1
.4 

Międzynarodowy 
Projekt 
Współpracy 
Młodzieżowej 

 LGD/Młodzież  
Projekt 
współpracy 

Liczba zrealizowanych projektów współpracy 
w tym projektów współpracy 
międzynarodowej 

szt. 0 1 
LGD/badania 

własne/coroczn
ie 

Liczba LGD uczestniczących w projektach 
współpracy 

szt. 0     3 
LGD/badania 

własne/coroczn
ie 

1.1
.5 

Wsparcie 
aktywności 
seniorów w 
lokalnej 
społeczności 

Seniorzy  Konkurs  

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym objętych usługami 
społecznymi świadczonymi w interesie 
ogólnym w programie  

osoba 0  65 

Dane 
Beneficjent/an

kieta/ 
corocznie 

1.1
.6 

Wsparcie działań 
w zakresie 
organizowania 
społeczności 
lokalnej 

Społeczność lokalna Konkurs 
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym objętych 
wsparciem w programie  

osoba 0 30 

Dane 
Beneficjent/an

kieta/ 
corocznie 

Usunięto: 60

Usunięto: 12
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1.2
.1 

Wzmocnienie 
kapitału 
społecznego 
poprzez 
zrzeszanie się w 
organizacjach i 
organizację czasu 
wolnego 

 mieszkańcy/turyści 
Konkurs/ 
projekt 
grantowy 

Liczba szkoleń szt. 0 10 

Dane 
Beneficjent/an

kieta/ 
corocznie 

Liczba operacji realizowanych przez 
organizacje pozarządowe samodzielnie lub w 
partnerstwie (Własny). 

Szt. 0 38 

 
Dane 

Beneficjent/an
kieta/ 

corocznie 

Liczba operacji w zakresie wzmacniania 
kapitału społecznego lub promocji : obszaru, 
dziedzictwa lokalnego, przyrody/ochrony 
środowiska/turystyki, kultury, produktów, 
usług lokalnych (Własny). 

Szt. 0 28 

 
Dane 

Beneficjent/an
kieta/ 

corocznie 

1.2
.2 

Inicjatywa lokalna 
w 
społecznościach 

mieszkańcy/turyści 
 Konkurs/ 
projekt 
grantowy 

Liczba operacji obejmujących wyposażenie 
podmiotów działających w sferze kultury. 

Szt. 0 15 

 
Dane 

Beneficjent/an
kieta/ 

corocznie 

Liczba operacji realizowanych przez 
organizacje pozarządowe samodzielnie lub w 
partnerstwie (Własny). 

Szt. 0 25 

 
Dane 

Beneficjent/an
kieta/ 

corocznie 

Liczba nowych lub zmodernizowanych 
obiektów infrastruktury turystycznej i 
rekreacyjnej. 

Szt.  0 10 

 
Dane 

Beneficjent/an
kieta/ 

corocznie 

1.3
.1 

Działania SLGD  
aktywizujące 
społeczność 
obszaru Tygiel 
Doliny Bugu 

LGD/mieszkańcy  Aktywizacja 

Liczba spotkań informacyjno-konsultacyjnych 
LGD z mieszkańcami. 

Szt. 0  39 
LGD/badania 

własne/coroczn
ie 

Liczba pozostałych działań aktywizacyjnych 
przewidzianych w Planie Komunikacji  
(Własny). 

Szt. 0  514 
LGD/badania 

własne/coroczn
ie 

Usunięto: 37

Usunięto: 497
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 LGD/mieszkańcy Bieżące 

Liczba etatów/rok finansowanych ze środków 
bieżących (Własny). 

Szt. 0 35 
LGD/badania 

własne/coroczn
ie 

Liczba podmiotów, którym udzielono 
indywidualnego doradztwa. 

Szt. 0 650 
LGD/badania 

własne/coroczn
ie 

Liczba bieżących opłat utrzymania biura/rok 
(Własny). 

rok 0 8 
LGD/badania 

własne/coroczn
ie 

Liczba osobodni szkoleń dla pracowników 
LGD. 

os./dzie
ń 

0  269 
LGD/badania 

własne/coroczn
ie 

Liczba osobodni szkoleń dla organów LGD.  
Os./dzi

eń 
0 

 
111 

LGD/badania 
własne/coroczn

ie 

SUMA 

   
2235 

 
 

         2.0 CEL OGÓLNY 2 POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA I ATRAKCYJNOŚCI OBSZARU SLGD TDB POPRZEZ INWESTYCJE KIEROWANE PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ DO 2023R. 

2.1 CELE 
SZCZEGÓŁOWE 

Poprawa infrastruktury ogólnodostępnej na rzecz jakości życia i włączenia społecznego mieszkańców oraz zachowania dziedzictwa 
obszaru   

2.2 
Poprawa jakości życia mieszkańców w gospodarstwach domowych w zgodzie z ochroną środowiska i przeciwdziałaniu zmianom 
klimatycznym 

  

Wskaźniki oddziaływania dla celu ogólnego/ 
wskaźniki kluczowe 

 Jednostka miary 

Stan 
początk

owy 
2014 

  Plan 
2023r 

 
Źródło danych/sposób 
pomiaru/częstotliwość 

W
2.0 

Liczba imprez organizowanych przez domy/ośrodki kultury/kluby/ 
świetlice/uczestnicy imprez. 

 Imprezy/uczestnicy 
 790/15
5113 

795/1
56800 

GUS /obliczenia 
własne/jednorazowo 

  

Wskaźniki rezultatu dla celów szczegółowych/ 
wskaźniki kluczowe 

 Jednostka miary 

Stan 
początk

owy 
2015r. 

  Plan 
2023r 

 
Źródło danych/sposób 
pomiaru/częstotliwość 

W 
2.1 

Wzrost liczby osób korzystających z obiektów infrastruktury 
turystycznej i rekreacyjnej.  

 Osoba  0 3000 
Beneficjent/ankieta/cor

ocznie 

Usunięto: 40

Usunięto: 500

Usunięto: 291

Usunięto: 143

Usunięto: 2102
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W 
2.2 

Wzrost liczby osób korzystających z obiektów infrastruktury 
kulturalnej. 

 Osoba 0 1000 
Beneficjent/ankieta/cor

ocznie 

W 
2.3 

Wzrost liczby osób odwiedzających zabytki i obiekty.  Osoba 0 500 
Beneficjent/ankieta/cor

ocznie 

W 
2.4 

Liczba osób korzystających z nowej lub zmodernizowanej 
infrastruktury technicznej drogowej w zakresie włączenia 
społecznego. 

 Osoba 0 9000 
Beneficjent/ankieta/cor

ocznie 

W 
2.5 

Liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury społecznej 
wspartej w programie (Własny). 

 Osoba 0 45 
Beneficjent/ankieta/cor

ocznie 

W 
2.6 

Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych/ nowych mocy 
wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE. 

 MWh 0 
1564,

35 
Beneficjent/ankieta/cor

ocznie 

W 
2.7 

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych.  MgCO2/rok 0 
873,0

3 
Beneficjent/ankieta/cor

ocznie 

W 
2.8 

Liczba osób biorących udział w inicjatywach dot. ochrony środowiska i 
zmian klimatycznych z mieszkańcami (Własny). 

 Osoba  0 100 
Beneficjent/ankieta/cor

ocznie 

W 
2.9 

Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach 
należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących 
atrakcje turystyczne 

Osoba 0 300 
Beneficjent/ankieta/cor

ocznie 

W 
2.1
0 

Otwarta przestrzeń utworzona lub rekultywowana na obszarach 
miejskich 

m2 0 1500 
Beneficjent/ankieta/cor

ocznie 

Przedsięwzięcia  Grupy docelowe 

Sposób 
realizacji 
(konkurs, 
projekt 

grantowy, 
operacja 

własna, projekt 
współpracy, 
aktywizacja 

itp.)  

 Wskaźniki produktu 

 Nazwa/ wskaźniki kluczowe 

 
Jednost

ka 
miary 

 Wartość 

 Źródło 
danych/sposób 
pomiaru/często

tliwość 

począ
tkowa 
2015r  

końco
wa 

2023r 

2.1
.1 

Rozwój 
infrastruktury 
ogólnodostępnej 

  
mieszkańcy/turyści 

 
konkurs 

Liczba nowych lub zmodernizowanych 
obiektów infrastruktury turystycznej i 
rekreacyjnej  

Szt. 0 31 
Dane 

Beneficjent/an
kieta/corocznie 

Liczba wybudowanych lub przebudowanych 
obiektów kulturalnych (Własny) 

Szt. 0 12 
Dane 

Beneficjent/an

Usunięto: 2000

Usunięto: 10000

Usunięto: 1015, 459

Usunięto: 495,¶
366
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kieta/corocznie 

Liczba operacji w zakresie infrastruktury 
drogowej w zakresie włączenia społecznego 

Szt. 0 5 
Dane 

Beneficjent/an
kieta/corocznie 

2.1
.2 

Obiekty 
zabytkowe na 
terenie SLGD TDB 

  
mieszkańcy/turyści 

konkurs 

Liczba zabytków poddanych pracom 
konserwatorskim lub restauratorskim w 
wyniku wsparcia otrzymanego w ramach  
realizacji strategii  

Szt. 0 7 
Dane 

Beneficjent/an
kieta/corocznie 

mieszkańcy/turyści 
Liczba zabytków nieruchomych / ruchomych 
objętych wsparciem 

Szt. 0 1 
Dane 

Beneficjent/an
kieta/corocznie 

2.1
.3 

Inwestycje 
lokalne w 
infrastrukturę 
społeczną 

  
mieszkańcy/ młodzież 

Konkurs 

Liczba wybudowanych / przebudowanych 
obiektów, w których realizowane są usługi 
aktywizacji społeczno – zawodowej  

Szt. 0 3 
Dane 

Beneficjent/an
kieta/corocznie 

Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb 
osób z niepełnosprawnościami 

Szt. 0 3 
Dane 

Beneficjent/an
kieta/corocznie 

2.1
.4 

Rewitalizacja 
małej skali 
obiektów i 
obszarów  

mieszkańcy Konkurs 

Liczba wspartych obiektów infrastruktury 
zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach 

Szt. 0 6 
Dane 

Beneficjent/an
kieta/corocznie 

Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją ha 0 0,5 
Dane 

Beneficjent/an
kieta/corocznie 

2.2
.1 

Zielone 
technologie w 
gospodarstwach 
domowych 

 
mieszkańcy 

konkurs 

Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła. Szt. 0 30 
Dane 

Beneficjent/an
kieta/corocznie 

Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania 
energii cieplnej z OZE. 

Szt. 0 594 
Dane 

Beneficjent/an
kieta/corocznie 

Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze 
źródeł odnawialnych. 

MW 0 2,117 

Dane 
Beneficjent/an
kieta/corocznie 

Masa wycofanych z użytkowania i 
unieszkodliwionych wyrobów zawierających 
azbest 

t 0 967 

Dane 
Beneficjent/an
kieta/corocznie 

Usunięto: 671

Usunięto: 1,2968

Usunięto: 470



 

 

84 

 

Liczba nowych/zmodernizowanych punktów 
w oświetleniu ulicznym  

szt. 0 
36433

1 

Dane 
Beneficjent/an
kieta/corocznie 

2.2
.2 

Edukacja na rzecz 
ochrony 
środowiska i 
przeciwdziałania 
zmianom 
klimatycznym 

  
mieszkańcy  

Operacja 
własna/konkurs 

Liczba inicjatyw upowszechniających wiedzę 
dot. ochrony środowiska i zmian 
klimatycznych z mieszkańcami (Własny). 

Szt. 0 6 
LGD/badania 

własne/coroczn
ie 

SUMA 

 
66096

576 
 

         

3.0 
CEL OGÓLNY 3 

ROZWÓJ LOKALNEGO RYNKU PRACY POPRZEZ WZMOCNIENIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, POWIĄZAŃ KOOPERACYJNYCH I PROMOCJI 
OBSZARU SLGD TDB  DO 2023R. 

3.1 
CELE 

SZCZEGÓŁOWE 

Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i  przetwórstwa lokalnego  

3.2 Wsparcie grup defaworyzowanych na lokalnym rynku pracy 

3.3 Współpraca gospodarcza i promocja obszaru SLGD TDB 

  

Wskaźniki oddziaływania dla celu ogólnego/ 
wskaźniki kluczowe 

 Jednostka miary 
Stan 

początk
owy  

  Plan 
2023r 

 
Źródło danych/sposób 
pomiaru/częstotliwość 

W
3.0 

Wzrost liczby podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON 
na 10 000 ludności  

Szt. 584 598 
GUS17/obliczenia 

własne/jednorazowo  

  

Wskaźniki rezultatu dla celów szczegółowych/ 
wskaźniki kluczowe 

 Jednostka miary 
Stan 

początk
owy  

  Plan 
2023r 

 
Źródło danych/sposób 
pomiaru/częstotliwość 

W 
3.1 

Liczba utworzonych miejsc pracy  Szt.  0 81 
Dane 

Beneficjent/ankieta/cor
ocznie 

W 
3.2 

Liczba podmiotów korzystających z infrastruktury służącej 
przetwarzaniu produktów rolnych  

Szt.  0 20 
Dane 

Beneficjent/ankieta/cor
ocznie 

W Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Osoby 0 80 Dane 

                                                           
17

 Do obliczenia wartości wskaźnika oddziaływania przyjęto dane ze statystyki publicznych: proporcję I. REGON*10000/ l. mieszkańców. 

Sformatowano: Przekreślenie

Sformatowano: Kolor czcionki: Czerwony,
Przekreślenie

Sformatowano: Kolor czcionki: Czerwony

Usunięto: 73
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3.3 które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu Beneficjent/ankieta/cor
ocznie 

W 
3.4 

Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków 
na podjęcie działalności gospodarczej 

Osoby 0 10 
Dane 

Beneficjent/ankieta/cor
ocznie 

W 
3.5 

Liczba osób, które skorzystały z więcej niż jednej usługi turystycznej 
objętej siecią, która otrzymała wsparcie w ramach realizacji LSR 

Osoby 0 200 
Dane 

Beneficjent/ankieta/cor
ocznie 

W 
3.6 

Liczba podmiotów współpracujących w ramach sieci w zakresie 
rozwijania rynków zbytu produktów, usług lokalnych lub krótkich 
łańcuchów dostaw  

Szt. 0 10 
Dane 

Beneficjent/ankieta/cor
ocznie 

W 
3.7 

Liczba projektów skierowanych do następujących grup docelowych: 
przedsiębiorcy, grupy defaworyzowane (określone w LSR), młodzież, 
turyści, inne. 

Szt. 0 2 
LGD/badania 

własne/corocznie 

Przedsięwzięcia  Grupy docelowe 

Sposób 
realizacji 
(konkurs, 
projekt 

grantowy, 
operacja 

własna, projekt 
współpracy, 
aktywizacja 

itp.)  

 Wskaźniki produktu 

 Nazwa/ wskaźniki kluczowe 
Jednost

ka 
miary 

 Wartość 

 
Źródło 

danych/sposób 
pomiaru/często

tliwość 

Począ
tkowa 
2015r

.  

Końco
wa 

2023r
. 

3.1
.1 

Tworzenie i 
rozwój 
przedsiębiorstw 
na terenie LGD 

 Przedsiębiorcy, mieszkańcy konkurs 

Liczba operacji polegających na utworzeniu 
nowego przedsiębiorstwa  

Osoby 0 70 
Dane 

Beneficjent/an
kieta/corocznie 

Liczba operacji polegających na rozwoju 
istniejącego przedsiębiorstwa 

Osoby 0 11 
Dane 

Beneficjent/an
kieta/corocznie 

3.1
.2 

Wsparcie 
przetwórstwa 
lokalnego  

 Przedsiębiorcy, mieszkańcy, 
Organizacje pozarządowe, JST, 
jednostki organizacyjne 
nieposiadające osobowości 
prawnej , której ustawa 
przyznaje zdolność prawną, 

konkurs 

Liczba centrów przetwórstwa lokalnego Szt. 0 2 
Dane 

Beneficjent/an
kieta/corocznie 

Ilość operacji ukierunkowanych na innowacje  Szt. 0 2 
Dane 

Beneficjent/an
kieta/corocznie 

Usunięto: 62
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3.2
.1 

Projekty 
Aktywności 
Lokalnej  

Osoby lub rodziny zagrożone 
ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym oraz otoczenie tych 
osób, społeczność lokalna z 
terenu LGD.   

konkurs 
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym objętych 
wsparciem w programie 

Osoby 0 180 
Dane 

Beneficjent/an
kieta/corocznie 

3.2
.2 

Powrót na rynek 
pracy poprzez 
samozatrudnienie  

Osoby od 30 roku życia, 
bezrobotne, 
poszukujące pracy i nieaktywne 
zawodowo, znajdujące się 
w szczególnie trudnej sytuacji na 
rynku pracy, tj. osoby starsze 
po 50 roku życia, kobiety, osoby 
z niepełnosprawnością, osoby 
długotrwale bezrobotne oraz 
osoby o niskich kwalifikacjach. 

konkurs 
Liczba osób pozostających bez pracy, które 
otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie 
działalności gospodarczej  w programie 

Osoba 

 
 

0 
 

10 
Dane 

Beneficjent/an
kieta/corocznie 

3.3
.1 

Projekty 
sieciujące ofertę 
LGD  

 Przedsiębiorcy, mieszkańcy konkurs 

Liczba sieci w zakresie usług turystycznych, 
które otrzymały wsparcie w ramach realizacji 
LSR 

Szt. 0 1 
Dane 

Beneficjent/an
kieta/corocznie 

Liczba sieci współpracy w zakresie rozwijania 
rynków zbytu produktów, usług lokalnych lub 
krótkich łańcuchów dostaw, które otrzymały 
wsparcie w ramach realizacji LSR 

Szt. 0 1 
Dane 

Beneficjent/an
kieta/corocznie 

Ilość operacji ukierunkowanych na innowacje  Szt. 0 2 
Dane 

Beneficjent/an
kieta/corocznie 

3.3
.2 

Innowacyjny 
projekt 
współpracy LGD 

  
LGD, mieszkańcy, turyści, 
przedsiębiorcy 
 

projekt 
współpracy 

Liczba zrealizowanych krajowych projektów 
współpracy (Własny)   

Szt. 0 3 
LGD/badania 

własne/coroczn
ie 

Ilość operacji ukierunkowanych na innowacje  Szt. 0 1 
LGD/badania 

własne/coroczn
ie 

Liczba LGD uczestniczących w projektach 
współpracy 

Szt. 0 8 
LGD/badania 

własne/coroczn
ie 

SUMA  
 

183   

Usunięto: 200

Usunięto: 303
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ROZDZIAŁ VI. SPOSÓB WYBORU I OCENY OPERACJI ORAZ SPOSÓB USTANAWIANIA 
KRYTERIÓW WYBORU 

 

 

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ FORMALNO-INSTYTUCJONALNYCH  
SLGD „Tygiel Doliny Bugu” w dokumencie: Procedury oceny i wyboru operacji w ramach wdrażania LSR 2014-
2020 Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu”, będącym załącznikiem do Wniosku o wybór 
LSR, opisuje szczegółowo zasady m.in. przeprowadzania naboru i wyboru wniosków składanych przez podmioty 
inne niż LGD; procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR oraz kryteria oceny operacji wraz z procedurą ich 
ustalania lub zmiany. Dokument zawiera też procedury oceny i wyboru operacji grantowych oraz własnych. 
Procedury te powstały w oparciu o odpowiednie zapisy Ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej 
społeczności z dn. 20 lutego 2015 r., Wytyczną nr 2/1/2016 w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania 
przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z dnia 30 sierpnia 2016 r. a także konsultacje z SW w 
zakresie RPOWP dotyczące wdrażania środków z EFS i EFRR.  
Procedury wyboru i  ocenyoperacji w ramach wdrażania LSR 2014-2020 Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - 
Tygiel Doliny Bugu” zawierają m.in.: 

 Zasady ogłaszania naboru wniosków. 

 Zasady przeprowadzania naboru wniosków, uwzględniające w procedurach obsługę wycofania wniosku. 

 Zasady przeprowadzania oceny i wyboru operacji, uwzględniające następujące elementy:  
- wstępna ocena wniosku;  
- ocena zgodności operacji z LSR SLGD „Tygiel Doliny Bugu”; 
- ocena zgodności operacji z Programami (PROW 2014-2020 i RPOWP 2014-2020 – EFS i EFRR);  
- wybór i ocena operacji w oparciu o lokalne kryteria wyboru.  

 Zasady rozpatrywania protestu. 

 Zasady przekazywania do Samorządu Województwa dokumentacji dotyczącej przeprowadzonego wyboru 
wniosków.   

Podczas wyboru operacji zachowane zostaną m.in. następujące zasady: zachowanie procedury zapewniającej 
bezstronność członków Rady; zapewnienie składu Rady zgodnie z wymogami określonymi w art. 32 ust. 2 lit. B 
rozporządzenia nr 1303/2013; zapewnienie parytetu na wszystkich posiedzeniach; ustalenie kwoty wsparcia.  
 
Procedury wyboru i  oceny operacji w ramach wdrażania LSR 2014-2020 Stowarzyszenia „Lokalna Grupa 
Działania - Tygiel Doliny Bugu” udostępnione są na stronie internetowej Stowarzyszenia i w przypadku każdej 
wprowadzonej zmiany będą udostępniane na stronie internetowej w aktualnej wersji. W części II tego 
dokumentu: Procedura ustalania lub zmian kryteriów oceny operacji opisany jest szczegółowo przebieg procesu 
wprowadzania zmian w kryteriach wyboru operacji, a także przebieg procesu konsultacji społecznych w przypadku 
takich zmian, co opisano poniżej.  
 
SPOSOBU USTANAWIANIA I ZMIANY KRYTERIÓW WYBORU  
Procedury wyboru i oceny operacji, a szczególnie kryteria wyboru operacji, były przedmiotem prac Zespołu 
roboczego ds. opracowywania strategii. Zastosowano także następujące metody partycypacji, które zostały 
szczegółowo opisane w Rozdziale II LSR:  

 Warsztat ekspercki z przedstawicielami SLGD „Tygiel Doliny Bugu” podczas Walnego Zebrania Członków SLGD 
TDB - 18.03.2015.  

 Przeprowadzenie trzech konsultacji powiatowych w zakresie sposobów osiągania założonych celów oraz 
kryteriów wyboru.  

 Organizacja otwartych konsultacji indywidualnych podczas „mobilnych drzwi otwartych LGD” (lipiec-
październik 2015). 

 Przeprowadzenie spotkań informacyjno-konsultacyjnych dla przedstawicieli LGD w gminach Partnerstwa w 
2015 r. (okres przygotowawczy) w temacie: proponowane przedsięwzięcia i cele w LSR oraz sposoby ich 
wyboru (sierpień-wrzesień 2015). 
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 Fokus (dyskusja grupowa), przeprowadzono cztery spotkania fokusowe w listopadzie i grudniu 2015r. 

 Przeprowadzono konsultacje społeczne poprzez stronę internetową, za pomocą formularza zgłoszenia uwag,  
w grudniu 2015r. 

Wraz z kryteriami wyboru operacji przygotowano procedury zmiany kryteriów, zgodnie z wymogami Programów. 
W procedurach tych uwzględniono także powiązania kryteriów wyboru z diagnozą obszaru, celami i wskaźnikami 
SLGD „Tygiel Doliny Bugu”. W dokumencie tym określono także zasady konsultacji społecznych zmiany kryterium 
(Procedury wyboru i  oceny operacji w ramach wdrażania LSR 2014-2020 Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania 
- Tygiel Doliny Bugu”. Część  II. Procedura oceny wniosków i wyboru operacji).  
 
WYSOKOŚĆ I INTENSYWNOŚĆ WSPARCIA 
Wysokość wsparcia na realizację operacji w ramach LSR, tj. określenie intensywności pomocy w zależności od 
kategorii beneficjenta lub rodzaju operacji nie będzie przekraczać wartości określonych w Rozporządzeniu MRiRW 
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach Poddziałania „Wsparcie 
na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na 
lata 2014-2020 oraz w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPOWP 2014-2020 dla Działania 8.6 i 9.1. 
Ewentualne zmniejszenie intensywności tej pomocy zostanie określone w ogłoszeniu o konkursie. Nie dotyczy to 
Jednostek Sektora Finansów Publicznych w przypadku przedsięwzięć realizowanych ze środków PROW, gdzie 
intensywność pomocy wynosi nie wyżej niż 63,63 %.  
W ramach przedsięwzięcia 3.1.1. Tworzenie i rozwój przedsiębiorstw na terenie SLGD  przewidywana kwota 
wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej wynosi 100 tys. zł., natomiast w przypadku rozwoju 
przedsiębiorczości 70% dofinansowania zgodnie z PROW 2014-2020, jeden beneficjent może pozyskać 300tys. zł. 
nie obniżanie kwoty oraz poziomu dofinansowania wynika z konsultacji społecznych, w tym z przedsiębiorcami, 
oraz w wyniku przeprowadzonej przez LGD analizy dotychczasowych kosztów wsparcia przedsiębiorstw w ramach 
działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” w latach 2007-2013. DO SLGD TDB wpłynęło  9 wniosków, na 
łączną kwotę wnioskowaną: 1.833.000,00zł. Rada LGD wybrała 6 wniosków do dofinansowania na łączną kwotę 
wnioskowaną 1.333.000,00 zł. Ostatecznie zrealizowano 5 projektów na łączną kwotę 1.010.414,00zł. Spośród 6 
wniosków wybranych przez Radę do dofinansowania 4 beneficjentów wnioskowało o kwotę dofinansowania w 
przedziale 200-300 tys. zł; 2 beneficjentów o kwotę równą bądź niższą niż 100 tys. zł. Zestawienie tych danych 
pokazuje, że przeważająca liczba beneficjentów wnioskowała o maksymalne kwoty na dofinansowanie 
działalności gospodarczej. Dodatkowym argumentem prezentowanym podczas spotkań konsultacyjnych było 
przekonanie, że tym większa jest szansa na utrzymanie Firmy i jej rozwój, im bardziej solidna podstawa przy 
rozpoczynaniu działalności. Oprócz tego – zdaniem uczestników spotkań konsultacyjnych – ciekawe, innowacyjne 
pomysły, są bardziej kapitałochłonne, niż standardowe działalności.  W ramach przedsięwzięcia 3.1.1. Tworzenie i 
rozwój przedsiębiorstw na terenie SLGD  w przypadku przedsiębiorczości w zakresie turystyki, będą wspierane 
inwestycje, gdzie co najmniej 30% środków kwalifikowalnych w ramach danej operacji musi być przeznaczonych 
na inny zakres niż remont, budowa, przebudowa, modernizacja nieruchomości, wyposażenie obiektu wyłącznie 
pod noclegi. W/w 30% środków kwalifikowalnych może dotyczyć m.in. zakupu rowerów, kajaków, placu zabaw, 
sauny, aneksów kuchennych, pomieszczeń gastronomicznych, restauracyjnych itp., tzw. dodatkowych atrakcji, 
których celem jest uatrakcyjnienie pobytu turysty. 
Ustala się poziom dofinansowania na poziomie max. 95% kosztów kwalifikowalnych, gdzie wkład własny może być 
finansowy i/lub niefinansowy (praca własna)  dla beneficjentów innych niż jednostki sektora finansów 
publicznych, przedsiębiorcy, osoby fizyczne ubiegające się o wsparcie w ramach podejmowania działalności 
gospodarczej.  
Minimalna liczba punktów jakie musi otrzymać operacja, by zostać uznaną za spełniającą lokalne kryteria 
wyboru to 60% sumy uzyskanych punktów. 

  
INNOWACYJNOŚĆ 
Kryterium innowacyjności zostało uwzględnione w lokalnych kryteriach wyboru projektów. W kryteriach 
przedstawiono następującą definicję innowacyjności: Zastosowanie lub wprowadzenie nowych lub ulepszonych 
produktów, procesów (technologii), metod organizacji lub marketingu poprzez praktyczne wykorzystanie lokalnych 
zasobów, unikalnych i charakterystycznych na obszarze LSR (przyrodniczych, historycznych, kulturowych, czy 
społecznych). Innowacyjne może być ich nietypowe, niestandardowe wykorzystanie czy promocja. Zastosowano ją 
w lokalnych kryteriach wyboru operacji w następujących przedsięwzięciach: 3.1.2. Wsparcie przetwórstwa 
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lokalnego , 3.3.1. Projekty sieciujące ofertę LGD. Planuje się również, że jeden projekt współpracy zaplanowany w 
przedsięwzięciu 3.3.2 Innowacyjny projekt współpracy LGD spełni definicję innowacyjności.  
W kryterium wyboru przewidziano następującą ocenę punktową innowacyjności: 
brak innowacyjności -0 pkt. 
projekt innowacyjny na terenie gminy, w której projekt jest realizowany -5 pkt. 
 projekt innowacyjny na terenie LSR -10 pkt. 
 
PROJEKTY GRANTOWE I PROJEKTY WŁASNE  
SLGD TDB przewiduje realizację projektów grantowych ale tylko z PROW 2014-2020. Będą to projekty realizowane 
w ramach następujących Przedsięwzięć: 1.2.1. Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez zrzeszanie się w 
organizacjach i organizację czasu wolnego i 1.2.2. Inicjatywa lokalna w społecznościach. Łącznie LGD planuje 
zrealizować  5 grantów, na łączną kwotę 250.000,00zł. 
Przewidziana jest także realizacja projektu własnego w ramach Przedsięwzięcia 2.2.2. Edukacja na rzecz ochrony 
środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatycznym. W projekcie własnym wartością dodaną będzie wkład 
własny większy o 5%  od wymaganego w Programie. 

Szczegółowy sposób wyboru i oceny operacji oraz sposób ustanawiania kryteriów wyboru został zawarty w 
Procedurach oceny i wyboru operacji, stanowiących załącznik nr 15 do Wniosku o wybór LGD. 

ROZDZIAŁ VII. PLAN DZIAŁANIA 
 

Plan działania, przedstawiony w załączeniu do LSR SLGD TDB został powiązany z logiką realizacji LSR opisaną w 
rozdziale V, w którym zaprezentowano cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia i wskaźniki planowane do 
realizacji w okresie do 2023r. na obszarze SLGD TDB. Cele LSR SLGD TDB są zgodne z celami określonymi w 
Programach PROW oraz RPOWP, w ramach których finansowane są przedsięwzięcia LSR. Zgodność ta opiera się 
na dodatkowym założeniu, iż LSR SLGD TDB ujęła wszystkie adekwatne wskaźniki programowe w swoich 
zapisach.  Ponadto Cele i przedsięwzięcia LSR są zgodne z trzema celami przekrojowymi PROW 2014-2020, tj. 
ochrona środowiska, przeciwdziałanie zmianom klimatu oraz innowacyjność, poprzez realizację przedsięwzięć 
skierowanych na osiąganie wskaźników określonych dla tych obszarów PROW opisanych w rozdziale V, oraz 
premiowanie dodatkowo operacji, poprzez zastosowanie adekwatnych kryteriów punktowych wspierających 
realizację tych celów przekrojowych PROW. 
Trzy cele główne LSR zaprezentowane w Planie działania oraz zawarte w nich cele szczegółowe i przedsięwzięcia 
realizują wszystkie cele postawione przed RLKS, zarówno w PROW 2014-2020, jak i RPOWP 2014-2020: 

1. Założenie główne jakie przyjęła SLGD TDB przewiduje, iż co najmniej 50% środków pochodzących z PROW 
skierowane będzie na tworzenie miejsc pracy.  

2. Zakłada się realizację operacji w pełni lub częściowo zrealizowanych przez partnerów społecznych lub 
organizacje pozarządowe na poziomie 35% budżetu LSR pochodzącego ze środków EFS i EFRR do roku 
2018 i 50% do roku 2023. W ramach przedmiotowego warunku również będzie zaliczane partnerstwo nie 
wynikające z art. 33 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych 

w perspektywie finansowej 2014-2020. W przypadku zaliczenia takiego partnerstwa należy 
uwzględnić uzasadnienie zawarte w lokalnych kryteriach wyboru operacji dotyczące kryterium 
,,Wnioskodawcą lub Partnerem zaangażowanym w realizację operacji”.   

3. Zakłada się, że udział projektów finansowanych ze środków EFS w pełni lub częściowo realizowanych przez 
partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe w ramach realizacji LSR będzie na poziomie min. 
50% do 2023r. 

4. Ponadto przewiduje się, iż co najmniej 250 mieszkańców obszaru LGD TDB, położonego w województwie 
podlaskim, dotkniętych zagrożeniem lub wykluczonych społecznie zostanie objętych wsparciem w LSR. 

5. Ponadto w przypadku osób biernych zawodowo, bezrobotnych, objętych wsparciem w LSR, w postaci 
bezzwrotnego wsparcia dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w 
ramach EFS, co najmniej 35% z nich będzie pracować 6 miesięcy po zakończeniu udziału w programie.  

6. Jednocześnie w LSR przewidziano komplementarne w stosunku do projektów EFS wsparcie o charakterze 
rewitalizacyjnym na obiektach infrastruktury społecznej i przewiduje się wsparcie co najmniej 3 obiektów 
tego typu.  
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7. Ponadto w przypadku osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, co najmniej 40% z nich 
będzie poszukujących pracy po opuszczeniu programu. 

 

Harmonogram osiągania poszczególnych wskaźników określonych w Planie działania 

SLGD TDB w określonych zapisach dotyczących harmonogramu osiągania wskaźników określonych w Planie 
Działania przyjęła następujące założenia podstawowe: Do roku 2018 LSR SLGD osiągnie co najmniej  40% poziomu 
każdego ze wskaźników produktu, który został przewidziany do realizacji w latach 2016-2018, oraz we 
wskaźnikach finansowanych w ramach RPOWP dodatkowo osiągnie co najmniej 35% udziału projektów w pełni 
lub częściowo finansowanych przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe w ramach realizacji LSR, 
co będzie wynosić nie mniej niż 85% wartości tego wskaźnika dla produktów ujętych w Planie działania na rok 
2018, przewidzianej do osiągnięcia do końca 2018 roku.  
Ponadto wykorzysta co najmniej  60 % środków finansowych przeznaczonych na wsparcie realizacji operacji w 
ramach LSR. W przypadku przedsięwzięć finansowanych w ramach PROW dodatkowo wykorzysta co najmniej: 
20% środków finansowych na realizację LSR na utworzenie miejsc pracy. Natomiast do końca roku 2021 LGD 
realizując LSR osiągnie co najmniej  75 % poziomu każdego ze wskaźników produktu, który został przewidziany do 
realizacji w LSR, a w przypadku przedsięwzięć finansowanych w ramach RPO wykorzysta co najmniej  70 % 
środków finansowych przeznaczonych na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR. Jednocześnie SLGD „Tygiel 
Doliny Bugu” planuje do roku 2018 przeznaczyć co najmniej 20% środków w ramach PROW na operacje w LSR 
związane z utworzeniem miejsc pracy,  a do roku 2021 minimum 50% środków finansowych na to przedsięwzięcie. 

Sposób monitorowania wskaźników z podziałem na fundusze 
Plan działania uwzględnia podział realizacji wskaźników w okresach dwuletnich, z uwzględnieniem 
monofunduszowości poszczególnych przedsięwzięć. Celem bieżącej weryfikacji stopnia osiągania poszczególnych 
wskaźników, w stosunku do założeń poszczególnych funduszy, SLGD przewiduje prowadzenie monitoringu 
rocznego stopnia osiągania wskaźników produktu i rezultatu, w podziale na fundusze, przy założeniu określania i 
weryfikowania oraz zapobiegania ryzykom nie zrealizowania zakładanych na kamieniach milowych poziomów 
wskaźników.  Monitoring z podziałem na fundusze będzie realizowany zgodnie z opisanym Sposobem pomiaru 
opisanym w tabeli Cele i wskaźniki LSR SLGD TDB oraz  Procedurą monitoringu i ewaluacji stanowiącą załącznik 
nr 2 do LSR. W szczególności monitorowane będą wskaźniki kluczowe, określone w matrycy logicznej, tabeli 
wskaźników i planie działania w oparciu o harmonogram określony w powyższym rozdziale, stosownie do 
funduszy.  

ROZDZIAŁ VIII. BUDŻET LSR 
 

Ogólne zasady finansowania LSR SLGD TDB  
 
SLGD TDB planując wydatkowanie środków z dostępnych funduszy EFSI, w tym programów PROW oraz RPOWP 
zaprezentowała tabele finansowe, stanowiące Załącznik nr 3 do LSR. Planowany budżet, w łącznej kwocie  
35.943.977,00 zł, podzielony został na poszczególne zakresy wsparcia tj. realizację LSR, współpracę, koszty bieżące 
i aktywizację. Wysokość planowanego wsparcia określona została w PLN i nie przekracza kwoty wynikającej z 
załącznika nr 6 do regulaminu konkursu na wybór LSR. W związku z faktem, iż SLGD TDB jest LGD 
międzywojewódzką w załączeniu do LSR prezentuje plan finansowy w zakresie poddziałania 19.2 PROW 2014-
2020 w podziale na województwo podlaskie i województwo mazowieckie. 
Wsparcie w LSR przedsięwzięć z PROW, zarówno dla beneficjentów z województwa podlaskiego jak i 
województwa mazowieckiego zakłada, iż kwoty określone, jako „Planowane wsparcie” obok pomocy udzielanej 
beneficjentom obejmują także krajowy wkład środków publicznych (co najmniej 36,37%), pochodzący ze środków 
własnych beneficjentów, będących podmiotami sektora finansów publicznych w wysokości zapewniającej 
współfinansowanie wkładu EFRROW, w przypadku realizacji tych przedsięwzięć przez podmioty sektora finansów 
publicznych.  
W przypadku finansowania projektów w ramach EFS lub EFRR, dostępnych i realizowanych wyłącznie na terenie 
gmin SLGD TDB położonych w województwie podlaskim, w ramach RPOWP, pomoc udzielana beneficjentom w 
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Planie działania, wskazana została wyłącznie w zakresie wysokości kwoty dofinansowania przewidzianej w ramach 
Programu.  
SLGD wyznaczyła zasady premiowania projektów, w których wkład własny przekracza intensywność pomocy 
określoną w poszczególnych programach – co zostało opisane szczegółowo w procedurach oraz kryteriach 
wyboru operacji. 
SLGD w ramach projektu własnego przewidzianego w ramach PROW, w celu 2 ogólnym,  Przedsięwzięcie 2.2.2. 
mającego w zakresie realizację inicjatyw upowszechniających wiedzę dot. ochrony środowiska i zmian 
klimatycznych z mieszkańcami przewiduje większy udział środków własnych niż wynikający z przepisów 
dotyczących PROW.   
 
Powiązanie Budżetu i Planu działania z celami LSR  
 

LSR SLGD TDB zakłada wykorzystanie środków zarówno z EFRROW, EFS, EFRR. W związku z tym wsparcie na koszty 
bieżące i aktywizację finansowane będą ze środków EFRROW, opisane w tabeli budżetowej jako „Fundusz 
wiodący”. Jednocześnie rozkład procentowy budżetu, pochodzącego z trzech funduszy, wskazującego na 
powiązania priorytetów z wysokością wsparcia poszczególnych Celów określonych w LSR prezentuje poniższy opis. 
Poszczególne cele, w sposób zintegrowany łącza zasoby, środki, sektory służąc kompleksowości wsparcia.   Cel 
szczegółowy 1.1. Wsparcie potencjału dzieci i młodzieży oraz ich otoczenia oraz seniorów na rzecz aktywności 
społecznej i wykształcenia, poprzez wszystkie cztery Przedsięwzięcia, w tym projekt współpracy 
międzynarodowej, integruje różnego typu działania na rzecz wskazanego beneficjenta. Działania te 
komplementarnie będą wzmacniane w innych celach szczegółowych LSR, m.in. w celu szczegółowym 1.2. Rozwój 
aktywności mieszkańców w organizacjach społecznych na obszarze SLGD TDB wspiera ponadto budowanie 
kapitału społecznego obszaru. Cel ten jest wzmacniany poprzez przedsięwzięcia celu szczegółowego 3.2. Wsparcie 
grup defaworyzowanych na lokalnym rynku pracy, gdzie mamy szereg działań adresowanych do osób zagrożonych 
ubóstwem i wykluczeniem społecznym i innych grup defaworyzowanych.  Wartość wsparcia dla zintegrowanych 
w ten sposób działań, skierowanych przede wszystkim do grup defaworyzowanych wynosi ponad 25% budżetu 
LSR. Cel szczegółowy 1.3 Wsparcie partycypacyjnej realizacji LSR przez SLGD TDB wzmacnia przede wszystkim 
pełnioną dotychczas przez Partnerstwo rolę „animatora lokalnego rozwoju”, wspierając jednocześnie w sposób 
komplementarny szereg innych przedsięwzięć LSR, przede wszystkim tych z celu szczegółowego 1.1 i 1.2, a także 
w celu szczegółowym 3.3. Współpraca gospodarcza oraz promocja obszaru SLGD Tygiel Doliny Bugu. Wartość 
wsparcia dla zintegrowanych w ten sposób działań skierowanych na podnoszenie kapitału społecznego, 
integrowanie, w tym gospodarcze obszaru, wynosi ponad 28 % budżetu LSR.  
Dwa cele szczegółowe Celu ogólnego 2: 2.1. Poprawa infrastruktury ogólnodostępnej na rzecz jakości życia i 
włączenia społecznego mieszkańców oraz zachowania dziedzictwa obszaru oraz 2.2. Poprawa jakości życia 
mieszkańców w gospodarstwach domowych w zgodzie z ochroną środowiska i przeciwdziałaniu zmianom 
klimatycznym spójnie i komplementarnie odpowiadają na potrzeby infrastrukturalne obszaru, wzmacniając 
jednocześnie działania w ramach Przedsięwzięć i celów szczegółowych celu ogólnego 1 i 3. Wartość wsparcia dla 
zintegrowanych w ten sposób działań w obszarze bezpośrednio ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom 
klimatycznym wynosi ponad 37% budżetu LSR.  
Trzy cele szczegółowe Celu ogólnego 3: 3.1 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i przetwórstwa lokalnego; 3.2 
Wsparcie grup defaworyzowanych na lokalnym rynku pracy oraz 3.3 Współpraca gospodarcza i promocja obszaru 
SLGD Tygiel Doliny Bugu w sposób spójny i kompleksowy realizować interwencje planowane do przeprowadzenia 
w  ramach realizacji LSR. Wartość wsparcia dla zintegrowanych w ten sposób działań w zakresie aktywności 
gospodarczej mieszkańców i przedsiębiorców, w tym wsparcia aktywności zawodowej osób nieaktywnych, 
zagrożonych wykluczeniem społecznym wynosi 33,56 % budżetu LSR. 
Lokalna Strategia Rozwoju LGD „Tygiel Doliny Bugu” przewiduje także kompleksowe wsparcie szeregu branż 
działalności gospodarczej. Działania te będą realizowane bezpośrednio w ramach Przedsięwzięć: 3.1.2. Wsparcie 
przetwórstwa lokalnego; 3.3.1 Projekty sieciujące ofertę LGD, 3.3.2 Innowacyjny projekt współpracy; 1.2.1. 
Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez zrzeszanie się w organizacjach i organizację czasu wolnego; 1.2.2. 
Inicjatywa lokalna w społecznościach. Wartość wsparcia dla zintegrowanych w ten sposób działań wynosi ponad 
10% budżetu LSR. 
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ROZDZIAŁ IX. PLAN KOMUNIKACJI 
 
Główne cele i przesłanki powstania Planu Komunikacji 
 
Mając na uwadze doświadczenie LGD z wdrażania LSR w latach 2007-2013 (15), oparte o udaną współpracę z 
lokalną społecznością, władzami oraz sektorem prywatnym,  LGD przeprowadziła konsultacje społeczne i badania 
rozpoznawalności LGD w celu udoskonalenia działań komunikacyjnych w przyszłym okresie programowania. 
Dokonano oceny dotychczasowych metod komunikacji oraz preferencji mieszkańców w zakresie oczekiwanych 
sposobów komunikacji z otoczeniem. Zidentyfikowano wiele problemów, które trzeba rozwiązać dobrą i 
skuteczną komunikacją  z grupami docelowych oraz przede wszystkim defaworyzowanymi, min.: 

 niewystarczający poziom wiedzy na temat dostępnych źródeł finansowania operacji, 

 brak wiedzy jak przygotować projekt i wypełnić wniosek, 

 niewystarczająco szerokie działania skierowane do grup defaworyzowanych angażujące realnie te osoby i 
ich otoczenie w aktywność społeczną i zawodową. 

 W związku podjętymi wnioskami z powyżej opisanych działań konsultacyjnych LGD oraz zidentyfikowanych 
potrzeb, podkreśla się, iż: Celem ogólnym Planu Komunikacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 jest 
wsparcie efektywnego wdrażania LSR do roku 2020(23).  
Cel ogólny zostanie zrealizowany  poprzez realizację następujących celów szczegółowych:  
1. Informowanie o realizacji LSR poprzez wspieranie pomysłów projektowych wnioskodawców. 
2. Angażowanie grup defaworyzowanych określonych w LSR do korzystania ze wsparcia w ramach  LSR. 
3. Budowaniu przyjaznego wizerunku LGD jako instytucji wspierającej rozwój lokalny oraz upowszechnianie 

dobrych praktyk. 
 

Ogólne założenia dotyczące opisu działań/grup i wskaźników Planu Komunikacji: 

Zgodnie z założeniami w Planie Komunikacji zaprezentowanym w załączniku do LSR przedstawione zostały: 
działania komunikacyjne, środki przekazu skierowane do poszczególnych, w tym zidentyfikowanych grup 
defaworyzowanych (w szczególności cel 2). W Planie określone zostały również zakładane efekty (wskaźniki) 
realizacji wraz z budżetem. Przyjęte w Planie komunikacji (załącznik do LSR), założenia odnoszą się do wymaganej 
struktury LSR. Wskaźniki przyjęte zostały zgodnie z obligatoryjnymi wskaźnikami PROW, przewidzianymi dla 
obszaru koszty bieżące i aktywizacja. LGD, mając na uwadze wyniki konsultacji społecznych, rozszerzyła 
obowiązkowe wskaźniki o własne. 
Aby zapewnić jak najszerszy udział społeczności lokalnej we wdrażaniu LSR zidentyfikowano konkretne grupy 
docelowe, do których zostaną skierowane odpowiednio do potrzeb dobrane działania komunikacyjne i środki 
przekazu. Wskazano również specyficzne grupy odbiorców jakimi są osoby defaworyzowane z różnych przyczyn i 
przewidziano dla nich odrębne działania komunikacyjne. Grupy docelowe wynikają z LSR i wskazanych w niej 
celów. Podczas prac nad przygotowaniem Strategii wyodrębniono trzy główne sektory, które brały aktywny udział 
w przygotowaniu LSR: sektor społeczny, sektor publiczny, sektor gospodarczy. Na tej podstawie można 
wyodrębnić następujące grupy docelowe (w tym grupy defaworyzowane): 
 
Tabela 29. Grupy docelowe 

Grupy docelowe 

Sektor społeczny Sektor gospodarczy Sektor publiczny 

 Mieszkańcy w tym młodzież 

 Organizacje pozarządowe 

 Kościoły i związki 
wyznaniowe 

 przedsiębiorcy 

 rolnicy 

 Podmioty społeczne 
prowadzące działalność 
gospodarczą  

 Jednostki samorządu 
terytorialnego (JST) 

 Jednostki organizacyjne 
JST 

Grupy defaworyzowane 

 Młodzież 

 Osoby powyżej 50 roku życia w tym seniorzy 

 Osoby bezrobotne 

 Osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym 

Źródło: Opracowanie własne 
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ROZDZIAŁ X. ZINTEGROWANIE  
 
Lokalna Strategia Rozwoju SLGD „Tygiel Doliny Bugu” jest dokumentem zintegrowanym i spójnym wewnętrznie. 
Cele główne, szczegółowe, przedsięwzięcia i operacje w ramach przedsięwzięć wynikają z diagnozy obszaru i 
znajdują odzwierciedlenie w analizie SWOT, na bazie której utworzone zostało drzewo problemów, a następnie 
drzewo celów LSR.  
Trzy cele główne LSR oraz zawarte w nich cele szczegółowe i przedsięwzięcia realizują wszystkie cele 
postawione przed RLKS, zarówno w PROW 2014-2020, jak i RPOWP 2014-2020. Z drugiej strony integrują w 
ramach poszczególnych celów szczegółowych różne sektory, partnerów, zasoby i branże działalności 
gospodarczej w celu kompleksowej realizacji poszczególnych przedsięwzięć.  
Cel szczegółowy 1.1. Wsparcie potencjału dzieci i młodzieży oraz ich otoczenia ma rzecz aktywności społecznej i 
wykształcenia, poprzez wszystkie cztery Przedsięwzięcia, w tym projekt współpracy międzynarodowej, integruje 
różnego typu działania na rzecz wskazanego beneficjenta. Działania te komplementarnie będą wzmacniane w 
innych celach szczegółowych LSR, m.in. 1.3 Wzmacnianie partnerskiej realizacji LSR.  
Cel szczegółowy 1.2 Rozwój aktywności mieszkańców w organizacjach społecznych na obszarze SLGD TDB poprzez 
swoje Przedsięwzięcia i działania w sposób zintegrowany wspiera budowanie kapitału społecznego obszaru. Cel 
ten jest wzmacniany poprzez przedsięwzięcia celu szczegółowego 3.2. Wsparcie grup defaworyzowanych na 
lokalnym rynku pracy, gdzie mamy szereg działań adresowanych do osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem 
społecznym i innych grup defaworyzowanych.  KOMPLEMENTARNOŚĆ: cel ogólny 1 komplementarnie oddziałuje 
z założeniami celu ogólnego 2 (w zakresie infrastruktury, w tym społecznej, świetlice środowiskowe 
infrastruktura ze środków  EFRR natomiast zajęcia ze środków EFS). 
W zaplanowanych celach szczegółowych i przedsięwzięciach ważne jest osiąganie jak najlepszych efektów poprzez 
współdziałanie partnerów z różnych sektorów oraz jednoczesne wykorzystanie różnych zasobów (przyrodniczych, 
kulturowych, społecznych, gospodarczych). LSR planuje cel szczegółowy 1.3 Wsparcie partnerskiej realizacji LSR 
Zaplanowane przedsięwzięcie 1.3.1. Działania SLGD aktywizujące społeczność obszaru Tygiel Doliny  Bugu w 
sposób spójny i kompleksowy, z użyciem różnych  metod i zaangażowaniem różnych partnerów i sektorów, 
adresując zidentyfikowaną w analizie SWOT potrzebę/zagrożenie, zapewnią odpowiednią sekwencję interwencji 
planowanych do przeprowadzenia. W realizację tych przedsięwzięć zaangażowane będą podmioty z sektora 
publicznego (OPS, samorządy gminne, GOKi), społecznego (organizacje pozarządowe) i gospodarczego 
(przedsiębiorcy) będą prowadzić różnego typu działania z zakresu aktywizacji społecznej i zawodowej, animacji 
społecznej i organizowania społeczności. Podejmowane działania będą odpowiedzią na wskazane w analizie SWOT 
problemy „niekorzystne zmiany demograficzne”, „brak kompleksowej oferty edukacyjnej”, „niska aktywność i 
chęć zaangażowania woluntarystycznego; niski udział mieszkańców w życiu kulturalnym; niewystarczające i 
niepowszechne zaangażowanie w lokalne przedsięwzięcia”. 
Wsparcie partycypacyjnej realizacji LSR przez SLGD TDB wzmacnia przede wszystkim pełnioną dotychczas przez 
Partnerstwo rolę „animatora lokalnego rozwoju”, wspierając jednocześnie w sposób komplementarny szereg 
innych przedsięwzięć LSR, przede wszystkim tych z celu szczegółowego 1.1 i 1.2. 
Dwa cele szczegółowe Celu ogólnego 2: 2.1. Poprawa infrastruktury ogólnodostępnej na rzecz jakości życia i 
włączenia społecznego mieszkańców oraz zachowania dziedzictwa obszaru oraz 2.2. Poprawa jakości życia 
mieszkańców w gospodarstwach domowych w zgodzie z ochroną środowiska i przeciwdziałaniu zmianom 
klimatycznym spójnie i komplementarnie odpowiadają na potrzeby infrastrukturalne obszaru, wzmacniając 
jednocześnie działania w ramach Przedsięwzięć i celów szczegółowych celu ogólnego 1 i 3.  
Lokalna Strategia Rozwoju LGD „Tygiel Doliny Bugu” przewiduje także kompleksowe wsparcie i zintegrowane 
działania kilku branż działalności gospodarczej tj. wsparcie podmiotów działających w branży: 

 usług gastronomicznych i hotelowych,  

  organizujących atrakcje turystyczne (np. spływy kajakowe, wypożyczalnie rowerów, nart biegowych 
ośrodki jeździeckie itp.),  

 wytwarzających produkty lokalne 

 przetwarzających płody rolne.  
 Działania te będą realizowane bezpośrednio w ramach Przedsięwzięć:  3.1.2. Wsparcie przetwórstwa lokalnego; 
3.3.1 Projekty sieciujące ofertę LGD, 3.3.2 Innowacyjny projekt współpracy; 1.2.1. Wzmocnienie kapitału 
społecznego poprzez zrzeszanie się w organizacjach i organizację czasu wolnego; 1.2.2. Inicjatywa lokalna w 
społecznościach. 
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Ponadto dla wzmocnienia efektu synergii w ramach kryteriów wyboru operacji w ramach przedsięwzięć 1.2.1; 
1.2.2.; 2.2.2; 3.3.1 określonych przez LGD promowane będą działania realizowane wspólnie przez podmioty z 
różnych sektorów oraz zakładające jednoczesne wykorzystanie różnych zasobów 

Założenia LSR SLGD „Tygiel Doliny Bugu” są zgodne i komplementarne z innymi dokumentami planistycznymi 
opracowanymi dla obszaru LGD. W tabeli poniżej dokonano porównania  celów i założeń tych dokumentów z 
celami  LSR.  
 

Cel strategii: Zgodność z dokumentami strategicznymi: 

Cel ogólny 1. PODNIESIENIE AKTYWNOŚCI MIESZKAŃCÓW I INTEGRACJI POKOLEŃ NA RZECZ KAPITAŁU 
SPOŁECZNEGO SLGD TDB do 2023 r. 

Cel 
szczegółowy 
1.1.  
Wsparcie 
potencjału 
dzieci i 
młodzieży , ich 
otoczenia oraz 
seniorów na 
rzecz 
aktywności 
społecznej i 
wykształcenia 
(EFS; PROW). 
 
Przedsięwzięci
a: 1.1.1. 
Wsparcie 
dzieci i 
młodzieży w 
małych 
szkołach (EFS). 
1.1.2. 
Programy 
aktywności 
lokalnej 
wspierające 
dzieci i 
młodzież 
(EFS). 
1.1.3. 
Wsparcie 
instytucjonaln
e dzieci i 
młodzieży w 
czasie wolnym 
(EFS). 
1.1.4. 
Międzynarodo
wy Projekt 
Współpracy 
Młodzieżowej 
(PROW). 
1.1.5. 

NA SZCZEBLU WOJEWÓDZKIM: 

 Zgodność z celami i kierunkami działań „Strategii rozwoju województwa mazowieckiego 
do 2030r.”, w zakresie poprawy jakości życia oraz wykorzystania kapitału ludzkiego i 
społecznego do tworzenia nowoczesnej gospodarki poprzez wyrównanie szans 
edukacyjnych. 

 Zgodność z priorytetami „Podlaskiej Strategii Zatrudnienia do 2015 roku” takimi jak: 
wyrównywanie szans i przeciwdziałanie dyskryminacji w dostępie do pracy i edukacji; 
podniesienie jakości kształcenia i wyposażenia szkół zawodowych. 

NA SZCZEBLU POWIATOWYM: 

 Zgodność z czwartym celem operacyjnym (1 celu strategicznego: Aktywizacja rynku 
pracy): Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia ponadgimnazjalnego w powiecie, 
dostosowanego do potrzeb rynku pracy (w zakresie m.in. poszerzenia oferty edukacyjnej; 
wykorzystywania Internetu i nowoczesnych technik nauczania w procesie kształcenia; 
wykorzystania międzynarodowej współpracy JST, uczniów i nauczycieli do pogłębiania 
znajomości języków obcych) „STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH  
W POWIECIE SIEMIATYCKIM na lata 2011 – 2020”.  

NA SZCZEBLU GMINNYM:  

 Zgodność z programem „Program poprawy warunków życia” i celem operacyjnym 
„Stworzenie drogi awansu dla młodych ludzi” w ramach realizacji zadania „Podniesienie 
poziomu wykształcenia” poprzez m.in. wprowadzenie stypendiów dla uczniów zdolnych, 
wywodzących się z ubogich rodzin, fundowanie stypendiów dla tych osób, które podejmą 
studia zgodnie z potrzebami gminy, a po ich ukończeniu będą pracowały na terenie 
gminy „Strategii rozwoju gminy Kosów Lacki do 2025 roku”. 

 Zgodność z celem strategicznym obszaru UZALEŻNIENIA: Skuteczny system 
przeciwdziałania uzależnieniom; zwłaszcza w zakresie rozwijania świetlic 
socjoterapeutycznych, promowania wychowania dzieci i młodzieży poprzez sport, rozwój 
klubów młodzieżowych (kawiarenek internetowych), zagospodarowania czasu wolnego 
dzieci i młodzieży „Gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych na lata 
2006-2015” (Jabłonna Lacka). 

 Zgodność z celem szczegółowym „Podnoszenie poziomu edukacji i standardów 
kształcenia stosownie do wymogów europejskich” poprzez m.in. wzmocnienie i 
unowocześnienie bazy dydaktycznej, w tym zadania dotyczące dostosowania sieci 
przedszkoli i szkół do oczekiwań mieszkańców (…) „Strategii rozwoju gminy Przesmyki na 
lata 2005-2015”. 

 Zgodność celem szczegółowym: 1. Zabezpieczenie podstawowych potrzeb dziecka i 
rodziny i ochrony członków rodziny przed przemocą w rodzinie w zakresie 
współorganizowania i współfinansowania wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin 
patologicznych, dysfunkcyjnych i ubogich oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i 
młodzieży poprzez organizowanie zajęć pozaszkolnych i pozalekcyjnych „Gminnego 
Programu Wspierania Rodziny w Gminie Repki na lata 2013-2015”. 

 Zgodność z kierunkami rozwiązywania problemów społecznych w obszarach:  1. 
Integracja społeczna, problemy osób starszych i niepełnosprawnych oraz  2. Edukacja i 
kultura  „Strategii integracji i rozwiązywania problemów społecznych gminy Mielnik na 
lata 2012-2020”.  
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Wsparcie 
aktywności 
seniorów w 
lokalnej 
społeczności 
(EFS) 
1.1.6 
Wsparcie 
działań w 
zakresie 
organizowania 
społeczności 
lokalnej (EFS) 
 
 

 Zgodność z celem głównym Aktywizacja społeczeństwa „Programu Aktywizacji i Rozwoju 
Gminy Milejczyce na lata 2012-2018”. 

 Zgodność z celami strategicznymi: 1.Zapewnienie godnych warunków życia mieszkańcom 
ze szczególnym uwzględnieniem rodziny; 3. Aktywizacja, wykorzystywanie i podnoszenie 
potencjału intelektualnego i mobilności mieszkańców oraz zasobów miasta i gminy, 
integrowanie społeczności do działań na rzecz rozwoju gminy „Miejsko- Gminnej Strategii 
Rozwiązywania Problemów Społecznych w Łosicach”.  

 Zgodność z celami strategicznymi i propozycjami działań pn. Wysoka integracja i 
aktywność mieszkańców w życiu społecznym gminy „Strategii integracji i rozwiązywania 
problemów społecznych gminy Drohiczyn na lata 2012-2020”.  

 Zgodność założeniem Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 
2008 – 2017 (gm. Sabnie) i niwelowanie różnic edukacyjnych i kulturowych między 
dziećmi i młodzieżą z różnych środowisk poprzez zwiększenie dostępności zajęć 
wychowawczych oraz zajęć wspomagających proces kształcenia szczególnie dla dzieci z 
rodzin biednych i patologicznych. 

 Zgodność z celem głównym: Wyposażenie młodego pokolenia w umiejętności i 
kompetencje społeczne niezbędne w dorosłym życiu, przede wszystkim kształtowanie 
odpowiedzialności oznaczającej zdolność właściwego reagowania na wyzwania i nowe 
sytuacje życiowe „Strategii rozwiązywania problemów społecznych na terenie gminy 
Stara Kornica w latach 2008-2015”. 

 Zgodność z 3 celem szczegółowym „3 letniego Gminnego Programu Wspierania Rodziny 
dla Gminy Korczew na lata 2013-2015”: Zapobieganie niedostosowaniu społecznemu 
dzieci i młodzieży w zakresie kształtowania właściwych modeli spędzania czasu wolnego 
dzieci, młodzieży i całych rodzin oraz rozpropagowanie oferty na tego typu działania; 
wspierania i promocji inicjatyw lokalnych w zakresie wsparcia rodziny i dziecka. 

 Zgodność z celami i zadaniami dokumentu „Strategia rozwoju miasta Siemiatycze do 
2020 roku”, zwłaszcza celem strategicznym 1. Wzmacnianie atrakcyjności gospodarczej 
miasta Siemiatycze i celem operacyjnym 1.1.Opracowanie systemu edukacji 
mieszkańców na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy w zakresie poprawy jakość 
kształcenia dzieci i młodzieży zgodnie z wyzwaniami gospodarki opartej na wiedzy, 
między innymi poprzez: wprowadzenie nowych, fakultatywnych, istotnych z punktu 
widzenia gospodarki opartej na wiedzy, rozwijających kreatywność przedmiotów 
nauczania, przykładowo: rozwijanie kreatywności. 

 Zgodność z obszarami strategicznymi i celami „Strategii Rozwoju Gminy Paprotnia na lata 
2014-2030” w obszarze polityka społeczna, cele: żłobek i przedszkole działające w 
nowocześnie urządzonych i w pełni wyposażonych obiektach z pełną obsadą kadrową; 
ośrodek kultury działający w nowocześnie urządzonym i w pełni wyposażonym obiekcie z 
pełną obsadą kadrową. 

 Zgodność z celami „Strategii rozwiązywania problemów społecznych na terenie Gminy 
Huszlew w latach 2008 – 2015”: celem głównym „Utrzymanie podstawowych funkcji 
rodziny i zapobieganie wykluczeniu społecznemu rodzin z uwzględnieniem rodzin 
niepełnych i wielodzietnych, w szczególności poprzez organizowanie i rozwijanie 
kompleksowego wsparcia dla dzieci i młodzieży szkolnej”. 

 Zgodność z celem strategicznym 4. Zmniejszenie samotności i izolacji osób starszych 
„Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Siemiatycze na lata 2012-
2020”.  

Cel 
szczegółowy 
1.2.  
Rozwój 
aktywności 
mieszkańców 
w 
organizacjach 
społecznych 

NA SZCZEBLU WOJEWÓDZKIM: 

 Zgodność z celami „Strategii rozwoju województwa podlaskiego do roku 2020”: celem 
strategicznym 3. JAKOŚĆ ŻYCIA i celem operacyjnym: 3.1. ZMNIEJSZENIE NEGATYWNYCH 
SKUTKÓW PROBLEMÓW DEMOGRAFICZNYCH w zakresie m.in. wsparcia aktywności 
zawodowej i społecznej osób starszych, umożliwiające lepsze wykorzystanie ich 
potencjału. 

 Zgodność ze „Strategią Polityki Społecznej Województwa Podlaskiego do roku 2020” i  
obszarem strategicznym Kapitał społeczny, poprzez  rozwój społeczeństwa 
obywatelskiego i zwiększenie poziomu zaspokojenia potrzeb społecznych na terenie 
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na obszarze 
SLGD TDB 
(PROW). 
 
Przedsięwzięci
a: 
1.2.1. 
Wzmocnienie 
kapitału 
społecznego 
poprzez 
zrzeszanie się 
w 
organizacjach 
i organizację 
czasu wolnego 
(PROW). 
1.2.2.  
Inicjatywa 
lokalna w 
społecznościa
ch (PROW). 
 

województwa oraz wspomaganie zrównoważonego rozwoju; stymulowanie i 
wspomaganie lokalnych inicjatyw; wspieranie działań organizacji pozarządowych.  

 Zgodność z celami i kierunkami działań „Strategii rozwoju województwa mazowieckiego 
do 2030 r.”, w zakresie poprawy jakości życia oraz wykorzystania kapitału ludzkiego i 
społecznego do tworzenia nowoczesnej gospodarki poprzez przeciwdziałanie zjawisku 
wykluczenia społecznego, integracją społeczną. 

NA SZCZEBLU POWIATOWYM: 

 Zgodność z celem głównym: Budowanie i umacnianie partnerstwa przy realizacji zadań 
publicznych w taki sposób, aby coraz lepiej zaspokajać potrzeby mieszkańców powiatu 
„Programu współpracy powiatu siemiatyckiego z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie w roku 2015”.  

 Zgodność z celami  „Powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych na lata 
2011-2020” (powiat siedlecki):  Celem strategicznym 1 – Zintegrowany system wsparcia 
rodziny i celem operacyjnym 4 - Wspieranie działań na rzecz poprawy warunków rozwoju 
społecznego dla osób starszych i rozwój integracji  międzypokol.; Cel strategicznym 4 - 
Partnerstwo na rzecz aktywności obywatelskiej i Celem operacyjnym 2 - Wspieranie 
instytucji społeczeństwa obywatelskiego.  

NA SZCZEBLU GMINNYM: 

 Zgodność z celem strategicznym: Profesjonalizacja działalności organizacji 
pozarządowych na rzecz lokalnej społeczności  „Strategii Współpracy Gminy Mielnik z 
Organizacjami Pozarządowymi na lata 2012 – 2017”. 

 Zgodność z celem głównym programu współpracy Gminy Sabnie z organizacjami 
pozarządowymi, którym jest podniesienie efektywności i skuteczności działań tych 
organizacji, zapewnienie im równych szans w realizacji zadań publicznych, objęcie 
współpracą jak największych obszarów aktywności obywatelskiej. 

 Zgodność z celem głównym: Poprawa jakości życia ludzi starszych oraz zapobieganie 
marginalizacji życia starszego pokolenia „Strategii rozwiązywania problemów 
społecznych na terenie gminy Stara Kornica w latach 2008-2015”. 

 Zgodność z celem  głównym i szczegółowymi „Programu współpracy Gminy Stara Kornica 
z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku 
Publicznego na 2015 rok” w zakresie kształtowania partnerstwa pomiędzy Gminą Stara 
Kornica a organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego.   

 Zgodność z celami „Strategii Współpracy Miasta Siemiatycze z Organizacjami 
Pozarządowymi na lata 2012-2017” w zakresie profesjonalizacji działalności organizacji 
pozarządowych na rzecz lokalnej społeczności.  

 Zgodność z celami i zadaniami dokumentu „Strategia rozwoju miasta Siemiatycze do 
2020 roku”: Celem strategicznym 1 Wzmacnianie atrakcyjności gospodarczej miasta 
Siemiatycze i celem operacyjnym 1.5. Grey economy – nowy obszar rozwoju miasta 
Siemiatycze w zakresie m.in. rozwijania programów aktywizujących seniorów; Celem 
strategicznym 2 Zapewnienie wysokiego standardu życia lokalnej społeczności i celem 
operacyjnym 2.3. Integracja środowisk i wzrost jakości kapitału społecznego poprzez 
m.in. wsparcie przez władze lokalne organizacji pozarządowych z terenu miasta. 

 Zgodność z obszarami strategicznymi i celami „Strategii Rozwoju Gminy Paprotnia na lata 
2014-2030” w obszarze wizerunek gminy, cel: Organizacja wydarzeń integrujących 
społecznie i promujących Gminę. 

 Zgodność z „Rocznym programem współpracy gminy Paprotnia z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust z dn. 24.04.2013r. o 
działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2015” w zakresie podniesienia 
efektywności i skuteczności działań tych organizacji. 

 Zgodność z celem głównym „Strategii rozwiązywania problemów społecznych na terenie 
Gminy Huszlew w latach 2008-2015”: Poprawa jakości życia ludzi starszych oraz 
zapobieganie marginalizacji życia starszego pokolenia. 

 Zgodność z celami społecznymi „Strategii rozwoju gminy Olszanka na lata 2000-2015” 

http://um.siemiatycze.samorzady.pl/?a=4516
http://um.siemiatycze.samorzady.pl/?a=4516
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m.in. takimi jak: podejmowanie inicjatyw w zakresie rozwoju organizacji społecznych, 
działających na rzecz mieszkańców. 

Cel 
szczegółowy 
1.3.  
Wsparcie 
partnerskiej 
realizacji LSR 
(PROW). 
 
Przedsięwzięci
e: 1.3.1. 
Działania 
SLGD 
aktywizujące 
społeczność 
obszaru Tygiel 
Doliny Bugu 
(PROW).  

NA SZCZEBLU WOJEWÓDZKIM: 

 Zgodność z celami  „Strategii rozwoju województwa podlaskiego do roku 2020”: Celami 
Operacyjnymi: 2.3. Rozwój partnerskiej współpracy transgranicznej (w zakresie 
wykorzystania potencjałów rozwojowych obszaru przygranicznego; tworzenia powiązań 
formalnych i nieformalnych oraz sieci współpracy; ochrony wspólnego dziedzictwa 
przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza) oraz 2.4. Rozwój partnerskiej 
współpracy międzyregionalnej (w zakresie tworzenia powiązań formalnych i 
nieformalnych oraz sieci współpracy; rozwoju specjalizacji ponadregionalnych i 
współpraca w zakresie wspólnych problemów;  rozwoju współpracy w sferze innowacji i 
inwestycji). 

NA SZCZEBLU POWIATOWYM:  

 Zgodność z celem strategicznym: Poprawa współpracy i jakości działań z sąsiednimi 
samorządami szansą rozwoju lokalnego  „Strategii rozwoju powiatu sokołowskiego na 
lata 2005-2015”. 

NA SZCZEBLU GMINNYM: 

 Zgodność z celem szczegółowym „Wypracowanie pozytywnego wizerunku gminy oraz 
kreowanie stosunków partnerskich z podmiotami, jednostkami lokalnymi oraz 
otoczeniem” „Strategii rozwoju gminy Przesmyki na lata 2005-2015”. 

 Zgodność z celami i zadaniami dokumentu „Strategia rozwoju miasta Siemiatycze do 
2020 roku”: Celem operacyjnym 1.2. Rozwijanie postaw przedsiębiorczych wśród 
mieszkańców miasta w zakresie m.in. stworzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego 
pomagającego w zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej (w tym także 
pozyskanie środków finansowych na ten cel); podjęcia działań promocyjno-
organizatorskie na rzecz rozwijania postaw przedsiębiorczych wśród mieszkańców 
miasta. 

Cel ogólny 2. POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA I ATRAKCYJNOŚCI OBSZAU SLGD TDB POPRZEZ INWESTYCJE 
KIEROWANE PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ DO 2023 R. 

Cel szczegółowy  
2.1  
Poprawa 
infrastruktury  
ogólnodostępnej 
na rzecz jakości 
życia i włączenia 
społecznego 
mieszkańców oraz 
zachowania 
dziedzictwa 
obszaru (PROW) 
(EFRR). 
 
Przedsięwzięcia: 
2.1.1.  
Rozwój 
infrastruktury 
ogólnodostępnej 
(PROW). 
2.1.2.  
Obiekty zabytkowe 
na terenie SLGD 

NA SZCZEBLU WOJEWÓDZKIM: 

 Zgodność z priorytetem rozwojowym I: Nowoczesna infrastruktura turystyczna i 
okołoturystyczna w obszarach wysokiej atrakcyjności turystycznej województwa 
podlaskiego „Programu rozwoju turystyki i zagospodarowania turystycznego 
województwa podlaskiego w latach 2010-2015” i celem strategicznym 1.1. Rozwój 
infrastruktury turystycznej w zakresie: tworzenia projektów i przedsięwzięć 
umożliwiających rozwój terenów rekreacyjnych; budowy bazy noclegowej o 
zróżnicowanym standardzie i gastronomicznej w tym opartej na kuchni regionalnej i 
ofercie specjalistycznej; tworzenia i realizacji projektów budowy i rozbudowy 
infrastruktury technicznej zwiększającej dostępność do największych atrakcji 
turystycznych regionu. 

 Zgodność z Prognozą oddziaływania na środowisko dla dokumentu programowego 
„Programu rozwoju turystyki i zagospodarowania turystycznego województwa 
podlaskiego w latach 2010-2015”. 

 Zgodność z „Programem rozwoju kultury województwa podlaskiego do roku 2020” 
w zakresie zwiększenia stopnia ochrony zabytków i dziedzictwa kulturowego oraz 
wspierania działań sprzyjających rozwojowi infrastruktury kultury. 

NA SZCZEBLU POWIATOWYM:  

 Zgodność z celami strategicznymi: Rozwój infrastruktury szansą na wzrost 
przedsiębiorczości i zwiększenie liczby nowych miejsc pracy oraz poprawę 
atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej Powiatu Sokołowskiego oraz Rozwój i 
promocja potencjału turystycznego Powiatu Sokołowskiego jako miejsca 
wypoczynku i miejsca przyjaznego inwestorom „Strategii rozwoju powiatu 
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TDB (PROW), 
(EFRR) 
2.1.3. 
Inwestycje lokalne 
w infrastrukturę 
społeczną (EFRR) 
2.1.4. Rewitalizacja 
małej skali 
obiektów i 

obszarów (EFRR) 
 

sokołowskiego na lata 2005-2015”. 

 Zgodność z 4 celem strategicznym Rozwój infrastruktury komunalnej „Programu 
Promocji Rozwoju Przedsiębiorczości Powiatu Siemiatyckiego na lata 2012-2020”. 

 Zgodność z celami strategicznymi: Stworzenie warunków do rozwoju zielonej 
gospodarki oraz Poprawa jakości życia mieszkańców „Strategii rozwoju powiatu 
(siemiatyckiego) do 2020r.”  

NA SZCZEBLU GMINNYM: 

 Zgodność z kierunkami rozwiązywania problemów społecznych w obszarze: 4. 
Bezpieczeństwo i infrastruktura „Strategii integracji i rozwiązywania problemów 
społecznych gminy Mielnik na lata 2012-2020”.  

 Zgodność z celem głównym: Utworzenie atrakcyjnych miejsc do spędzania wolnego 
czasu „Programu Aktywizacji i Rozwoju Gminy Milejczyce na lata 2012-2018”. 

 Zgodność z celami: III – Zaspokojenie potrzeb i aspiracji mieszkańców w zakresie 
infrastruktury  społecznej i edukacji oraz IV – Zapewnienie sprawnego i 
niezawodnego funkcjonowania infrastruktury technicznej z uwzględnieniem potrzeb 
społecznych oraz wymogów ochrony  środowiska „Strategii rozwoju 
zrównoważonego miasta i gminy Drohiczyn na lata 2001-2015”. 

 Zgodność z celami szczegółowymi oraz zadaniami „Strategii Rozwoju Gminy Sarnaki 
na lata 2009-2020”  zwłaszcza w zakresie remontów/ budowy ośrodków kultury, 
budowy chodników jak również budowy infrastruktury turystycznej; wyznaczania i 
budowy tras rowerowych, pieszych, kajakowych. 

 Zgodność z celem I „Strategii Rozwoju Gminy Siemiatycze na lata 2000-2015”: 
Tworzenie warunków dla inicjatyw służących poprawie zaspokojenia potrzeb 
społeczności lokalnej, m.in. poprzez budowę nowych i kontynuację rozpoczętych 
obiektów oświatowych, lokalizację i budowę gminnych terenów sportowo – 
rekreacyjnych 

 Zgodność z Celem I – Rozwój infrastruktury technicznej i społecznej warunkującej 
rozwój gospodarczy gminy i utrzymanie na wysokim poziomie stanu środowiska 
naturalnego „Strategii Rozwoju Gminy Grodzisk” 

 Zgodność z celami i zadaniami dokumentu „Strategia rozwoju miasta Siemiatycze do 
2020 roku”: celem operacyjnym 2.2. Rozwój infrastruktury społecznej poprzez m.in. 
rozwój nowoczesnych łączy i komunikacji cyfrowej, w tym: budowa sieci 
szerokopasmowej na terenie Miasta Siemiatycze; budowę kompleksu sportowego 
przy Zespole Szkół Integracyjnych, w tym przebudowa boisk sportowych oraz celem 
operacyjnym 2.3. Integracja środowisk i wzrost jakości kapitału społecznego poprzez 
m.in. rozwój form komunikacji z mieszkańcami (zamieszczenie interaktywnych 
narzędzi na stronie internetowej miasta umożliwiających kontakt mieszkańców z 
pracownikami urzędu); celem operacyjnym 3.1. Rozwój infrastruktury turystyczno-
rekreacyjnej miasta poprzez m.in. rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki i 
rekreacji w obszarze zalewów siemiatyckich; 3.2. Rozwój infrastruktury z zakresu 
kultury (w tym m.in.  przebudowa amfiteatru miejskiego; rozbudowa oraz poprawa 
wyposażenia bibliotek miejskich oraz innych obiektów oświatowych; przebudowa 
budynku synagogi) i celem operacyjnym 3.3. Ochrona i promocja zabytków miasta 
Siemiatycze. 

 Zgodność z obszarami strategicznymi i celami „Strategii Rozwoju Gminy Paprotnia 
na lata 2014-2030” w obszarze infrastruktura techniczna,  cele: modernizacja dróg 
gminnych i współudział w modernizacji dróg powiatowych w partnerstwie z 
powiatem siedleckim.  

 Zgodność z celem strategicznym „Strategii zrównoważonego rozwoju gminy 
Sokołów Podlaski do 2020 roku” w zakresie rozbudowy i modernizacji infrastruktury 
technicznej oraz osiągnięcia europejskich standardów stanu środowiska 
przyrodniczego. 

 Zgodność z celami strategicznymi „Strategii Rozwoju Gminy Sterdyń na lata 2004-
2015” w zakresie poprawy infrastruktury technicznej; wyznaczania „szlaków 
kulturowo - historycznych", ochrony dóbr kultury materialnej (renowacja 
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zabytkowych nagrobków, ochrona drewnianej architektury); ochrona krajobrazu 
kulturowego podlaskiej wsi. 

 Zgodność z planem działania „Planu odnowy miejscowości Sarnaki na lata 2013-
2020” w zakresie:  budowy parkingu, poprawy estetyki i funkcjonowania centrum 
miejscowości Sarnaki, remontu dróg. 

Cel szczegółowy 
2.2.   
Poprawa  jakości 
życia mieszkańców 
w gospodarstwach 
domowych w 
zgodzie z ochroną 
środowiska i 
przeciwdziałaniu 
zmianom 
klimatycznym 
(EFRR). 
 
Przedsięwzięcia: 
2.2.1.  
Zielone 
technologie w 
gospodarstwach  
domowych (EFRR). 
2.2.2.  
Edukacja na rzecz 
ochrony 
środowiska i 
przeciwdziałania 
zmianom 
klimatycznym 
(PROW). 
 

NA SZCZEBLU WOJEWÓDZKIM: 

 Zgodność z celami  „Strategii rozwoju województwa podlaskiego do roku 2020”: z 
celem operacyjnym: 1.5. Efektywne korzystanie z zasobów naturalnych (poprzez 
promowanie postaw i działań sprzyjających efektywności wykorzystania zasobów 
naturalnych; ograniczanie energo- i materiałochłonności; produkcję energii ze źródeł 
odnawialnych); celem operacyjnym: 3.4. ochrona środowiska i racjonalne 
gospodarowanie jego zasobami (w zakresie m.in.: edukacji ekologicznej i 
zwiększenia aktywności pro środowiskowej społeczeństwa; ochrony powietrza, gleb, 
wody i innych zasobów;  ochrony zasobów przyrodniczych i wartości 
krajobrazowych oraz odtwarzania i renaturalizacja ekosystemów zdegradowanych). 

 Zgodność z celami średniookresowymi do 2018 r. „Programu ochrony środowiska 
województwa mazowieckiego na lata 2011-2014 z uwzględnieniem perspektywy do 
2018r.”: w obszarze priorytetowym Ochrona Przyrody (ochrona walorów 
przyrodniczych oraz ochrona lasów, ze szczególnym uwzględnieniem różnorodności 
biologicznej) oraz w obszarze priorytetowym Edukacja ekologiczna społeczeństwa 
(wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców Mazowsza; udział społeczeństwa w 
postępowaniach na rzecz ochrony środowiska). 

 Zgodność z celami i kierunkami działań „Strategii rozwoju województwa 
mazowieckiego do 2030 r”., w tym: dywersyfikacja źródeł energii i jej efektywne 
wykorzystanie; wspieranie rozwoju przemysłu ekologicznego i eko-innowacji; 
zapewnienie trwałego i zrównoważonego rozwoju oraz zachowanie wysokich 
walorów środowiska; produkcja energii ze źródeł odnawialnych.  

NA SZCZEBLU POWIATOWYM: 

 Zgodność z celami strategicznymi: 2. Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód 
powierzchniowych oraz ochrona jakości wód podziemnych i racjonalizacja ich 
wykorzystania; 6. Ograniczanie energochłonności oraz zwiększenie wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii; 10. Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców 
„Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Siemiatyckiego na lata 2012-2015 z 
perspektywą na lata 2016 -2019” i Prognozy oddziaływania na środowisko Programu 
Ochrony Środowiska dla Powiatu Siemiatyckiego na lata 2012-2015 z perspektywą 
na lata 2016 -2019”.  

 Zgodność z priorytetami, celami i zadaniami „Aktualizacji Programu ochrony 
środowiska dla powiatu sokołowskiego na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 
2012-2015” zwłaszcza w zakresie wzrostu świadomości ekologicznej mieszkańców 
oraz poprawy komunikacji społecznej w zakresie ochrony i racjonalnego 
wykorzystania zasobów naturalnych powiatu realizowanych poprzez wspieranie 
działań uzupełniających system edukacji formalnej, podnoszących ekologiczną 
świadomość społeczności i władz lokalnych, oraz w zakresie ochrony przyrody, 
krajobrazu i różnorodności biologicznej, jakim jest zachowanie rodzimego bogactwa 
przyrodniczego i walorów krajobrazowych. 

NA SZCZEBLU GMINNYM: 

 Zgodność z celem głównym: Wzrost wiedzy o stanie środowiska naturalnego i jego 
zagrożeniach „Programu ochrony środowiska dla gminy Repki na lata 2012-2015 z 
perspektywą na lata 2016-2019”.  

 Zgodność z celami „Programu Ochrony Środowiska dla gminy Ceranów na lata 2011-
2014 z perspektywą na lata 2015-2018” odnośnie wzrostu wiedzy społeczeństwa o 
stanie środowiska naturalnego, jego zagrożeniach oraz sposobach przeciwdziałania 
zagrożeniom.  

 Zgodność z priorytetami Programu Ochrony Środowiska dla gminy Sarnaki na lata 
2014-2017 z perspektywą do roku 2021: II. RACJONALNE WYKORZYSTANIE 
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ZASOBÓW NATURALNYCH w zakresie zrównoważonego wykorzystanie energii; III. 
OCHRONA PRZYRODY w zakresie ochrony walorów przyrodniczych i V. 
PODNOSZENIE ŚWIADOMOŚCI EKOLOGICZNEJ MIESZKAŃCÓW poprzez wzrost 
świadomości ekologicznej mieszkańców gminy.  

 Zgodność z celami szczegółowymi oraz zadaniami „Strategii Rozwoju Gminy Sarnaki 
na lata 2009-2020”  zwłaszcza w zakresie pozyskiwania energii odnawialnej, budowy 
oczyszczalni przydomowych. 

 Zgodność z celem II „Strategii Rozwoju Gminy Siemiatycze na lata 2000-2015”: 
Poprawa stanu środowiska przyrodniczego i gospodarki komunalnej w zakresie m.in. 
wprowadzenia ekologicznych źródeł zaopatrzenia budynków w ciepło oraz budowę 
oczyszczalni przyzagrodowych. 

 Zgodność z celem: Racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi „Programu 
ochrony środowiska dla miasta Siemiatycze na lata 2004-2015” w zakresie 
wspierania przedsięwzięć dotyczących korzystania z ekologicznych źródeł energii w 
indywidualnych gospodarstwach. 

 Zgodność z celami i zadaniami dokumentu „Strategia rozwoju miasta Siemiatycze do 
2020 roku”: celami operacyjnymi: 4.1. Opracowanie planu działań na rzecz 
ograniczenia emisji zanieczyszczeń, efektywności energetycznej i wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii w mieście Siemiatycze, 4.2. Modernizacja budynków w 
kontekście efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii; 4.3. Wzrost 
wykorzystania odnawialnych źródeł energii. 

 Zgodność z obszarami strategicznymi i celami „Strategii Rozwoju Gminy Paprotnia 
na lata 2014-2030” w obszarze infrastruktura techniczna, cele: odnawialne źródła 
energii (energia słoneczna i wiatrowa). 

 Zgodność z celami ekologicznymi  „Strategii rozwoju gminy Olszanka na lata 2000-
2015” m.in. takimi jak: zachowanie istniejących walorów przyrodniczo-
krajobrazowych Gminy; wspieranie inicjatyw zmierzających do modernizacji 
instalacji grzewczych – niska emisja zanieczyszczeń; organizacja konkursów 
ekologicznych w szkołach; organizacja konkursów propagujących utrzymanie 
czystości i porządku. 

 Zgodność z „Programem ochrony środowiska dla gminy Sabnie na lata 2015-2018 z 
perspektywą na lata 2019-2022”: celami i kierunkami działań w sferze racjonalnego 
użytkowania zasobów naturalnych, w tym dot. zmniejszenia energochłonności i 
wzrostu wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych oraz celami i kierunkami 
działań w zakresie jakości środowiska w zakresie ochrony różnorodności biologicznej 
i krajobrazowej. 

 Zgodność z celami strategicznymi „Strategii Rozwoju Gminy Sterdyń na lata 2004-
2015” w zakresie poprawy jakości środowiska przyrodniczego (zmniejszenie 
zanieczyszczenia środowiska poprzez likwidację dzikich wysypisk, rozbudowę sieci 
kanalizacji sanitarnej, budowę przydomowych oczyszczalni) i podniesienia poziomu 
wiedzy ekologicznej. 

Cel ogólny 3. ROZWÓJ LOKALNEGO RYNKU PRACY POPRZEZ WZMOCNIENIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, 
POWIĄZAŃ KOOPERACYJNYCH I PROMOCJI OBSZARU SLGD TDB do 2023R. 

Cel szczegółowy 
3.1.  
Wsparcie rozwoju  
przedsiębiorczości i 
przetwórstwa 
lokalnego (PROW). 
 
Przedsięwzięcia:  
3.1.1. 
Tworzenie i rozwój 
przedsiębiorstw na 
terenie LGD 

NA SZCZEBLU WOJEWÓDZKIM: 

 Zgodność z celami  „Strategii rozwoju województwa podlaskiego do roku 2020”: z 
celami operacyjnymi: 1.1. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (w zakresie promowania 
postaw przedsiębiorczych; wspierania powstawania i rozwoju podmiotów 
gospodarczych); 1.2. WZROST INNOWACYJNOŚCI PODLASKICH PRZEDSIĘBIORSTW 
(w zakresie m.in. promowania postaw proinnowacyjnych; wspierania działalności 
B+R w przedsiębiorstwach;  wspierania innowacji produktowych, procesowych, 
organizacyjnych i marketingowych). 

 Zgodność z priorytetem rozwojowym 5: Partnerstwo na rzecz rozwoju sektora 
turystycznego w województwie podlaskim „Programu rozwoju turystyki i 
zagospodarowania turystycznego województwa podlaskiego w latach 2010-2015” i 
celem strategicznym: 5.2. Zwiększenie konkurencyjności i potencjału podlaskich 
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(PROW). 
3.1.2.  
Wsparcie 
przetwórstwa 
lokalnego (PROW). 
 

przedsiębiorstw turystycznych, w zakresie m.in. wsparcia działań mających na celu 
rozwój lokalnych zrzeszeń działających w sektorze turystyki. 

 Zgodność z priorytetami „Podlaskiej Strategii Zatrudnienia do 2015 roku” takimi jak: 
wzrost zatrudnienia, rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności na rzecz 
zatrudnienia, tworzenie miejsc pracy na obszarach wiejskich. 

 Zgodność z celem głównym „Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza 2007-
2015”: wzrost innowacyjności przedsiębiorstw Mazowsza, prowadzący do 
przyspieszenia wzrostu i zwiększenia konkurencyjności w skali UE. 

 Zgodność z celami i kierunkami działań „Strategii rozwoju województwa 
mazowieckiego do 2030 r.”, w tym poprzez: rozwój produkcji ukierunkowanej na 
eksport w przemyśle zaawansowanych i średniozaawansowanych technologii oraz w 
przemyśle i przetwórstwie rolno-spożywczym; wzrost konkurencyjności regionu 
poprzez rozwój działalności gospodarczej oraz transfer i wykorzystanie nowych 
technologii. 

NA SZCZEBLU POWIATOWYM: 

 Zgodność z celami strategicznymi: 1. Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej powiatu i 
jej promocja; 2. Wspieranie rozwoju MŚP ze szczególnym uwzględnieniem 
podmiotów świadczących usługi dla rolnictwa; 3. Zwiększenie atrakcyjności 
turystycznej powiatu  „Programu Promocji Rozwoju Przedsiębiorczości Powiatu 
Siemiatyckiego na lata 2012-2020”. 

 Zgodność z celami strategicznymi Strategii rozwoju powiatu (siemiatyckiego) do 
2020 r.: 1. Podniesienie konkurencyjności gospodarki powiatu siemiatyckiego; 2. 
Stworzenie warunków do rozwoju zielonej gospodarki. 

 Zgodność z celem operacyjnym: 2. Sprzyjanie rozwojowi przedsiębiorczości oraz 
samozatrudnienia „Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji lokalnego 
Rynku Pracy Powiatu Sokołowskiego na lata 2015-2020”. 

 Zgodność z Celem szczegółowym II. Promocja i rozwój przedsiębiorczości „Programu 
promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy Powiatu Siedleckiego na 
lata 2011-2020” w zakresie promocji przedsiębiorczości, wspierania 
samozatrudnienia i wsparcia dla przedsiębiorców”. 

NA SZCZEBLU GMINNYM: 

 Zgodność z celami: I – Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich, II – Racjonalne 
wykorzystanie walorów środowiska kulturowego i przyrodniczego dla rozwoju 
turystyki jako źródła dochodów mieszkańców oraz budżetu gminy „Strategii rozwoju 
zrównoważonego miasta i gminy Drohiczyn na lata 2001-2015”. 

 Zgodność z celami gospodarczymi „Strategii rozwoju gminy Kosów Lacki do 2025 
roku”: dalszy rozwój produkcji mleczarskiej i jej przetwórstwa, (…) wdrażanie 
rolnictwa ekologicznego i przetwórstwa produktów wytwarzanych metodami 
ekologicznymi; restrukturyzacja obszaru gminy poprzez rozwój turystyki i 
wypoczynku, usług związanych z obsługą ludności, rolnictwa oraz turystyki i 
wypoczynku. 

 Zgodność z celem szczegółowym „Aktywizacja gospodarcza gminy i zwiększenie 
atrakcyjności lokalnego rynku pracy” poprzez pomoc właścicielom gospodarstw 
rolnych w ich dalszym rozwoju;   różnicowanie działalności rolniczej dla stwarzania 
alternatywnych źródeł dochodów; wspomaganie rozwoju drobnej 
przedsiębiorczości; prowadzenie aktywnej działalności na rzecz przyciągnięcia 
inwestorów „Strategii rozwoju gminy Przesmyki na lata 2005-2015”. 

 Zgodność z celem  szczegółowym oraz zadaniami „Strategii Rozwoju Gminy Sarnaki 
na lata 2009-2020”: Stworzenie optymalnych warunków dla rozwoju 
przedsiębiorczości w sferze usług rzemieślniczych, turystyki, rekreacji oraz w 
sektorze rolnym (zwłaszcza poprzez rozwój małej przedsiębiorczości i utworzenie 
nowych miejsc pracy). 

 Zgodność z celem III i IV „Strategii Rozwoju Gminy Siemiatycze na lata 2000-2015”: 
Wspieranie rozwoju miejscowej gospodarki i tworzenie warunków dla utrzymania 
jej różnorodności oraz wzmocnienia jej innowacyjności (III) oraz Wielofunkcyjny 
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rozwój obszarów wiejskich z uwzględnieniem korzyści położenia i tradycji rolniczych 
(IV).  

 Zgodność z Celem II – Rozwój lokalnego rynku pracy na bazie istniejących zakładów 
produkcyjnych i usługowych (w zakresie  utworzenia systemu wspierania małych i 
średnich przedsiębiorstw poprzez prowadzenie szkoleń i stałego doradztwa dla 
nowopowstających podmiotów gospodarczych oraz realizację sprzyjającej polityki 
podatkowej) oraz Celem III – Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich (w zakresie 
propagowania produkcji zdrowej żywności oraz zielarskiej; inicjowania i tworzenia 
sprzyjającego klimatu dla nowopowstających organizacji producenckich; rozwoju 
przetwórstwa rolno – spożywczego; rozwoju sieci usług dla rolnictwa; rozwoju 
agroturystyki „Strategii Rozwoju Gminy Grodzisk”. 

 Zgodność z celami i zadaniami dokumentu „Strategia rozwoju miasta Siemiatycze do 
2020 roku”: Celem operacyjnym 1.2. Rozwijanie postaw przedsiębiorczych wśród 
mieszkańców miasta w zakresie m.in. promowania i rozwijania przedsiębiorczości 
społecznej; wspierania rozwoju istniejących przedsiębiorstw. 

 Zgodność z obszarami strategicznymi i celami „Strategii Rozwoju Gminy Paprotnia 
na lata 2014-2030”; cele w obszarze przedsiębiorczość: zakłady produkcji i 
przetwórstwa rolnego w tym pieczarkarnie, zakłady przetwórstwa zwierzęcego 
(drobiowe); rolne gospodarstwa ekologiczne oraz specjalistyczne działające w 
obszarze: sadownictwo i zielarstwo oraz pszczelarstwo; rolne gospodarstwa 
agroturystyczne; wytwórnia wody źródlanej „Paprotnianka”. 

 Zgodność z celami gospodarczymi „Strategii rozwoju gminy Olszanka na lata 2000-
2015” m.in. takimi jak: podjęcie działań zmierzających do zagospodarowania Węzła 
Przyleskiego; stworzenie bogatej oferty do inwestowania na terenie Gminy; 
stworzenie możliwości powstawania silnych, specjalistycznych gospodarstw rolnych; 
stworzenie możliwości do rozwoju przetwórstwa rolno-spożywczego; podjęcie 
działań umożliwiających rozwój małej przedsiębiorczości i usług. 

 Zgodność z celem strategicznym „Strategii zrównoważonego rozwoju gminy 
Sokołów Podlaski do 2020 roku” w zakresie tworzenia jak najlepszych podstaw dla 
trwałego rozwoju gospodarczego, w tym rolnictwa i przetwórstwa rolno-
spożywczego oraz powstawania pozarolniczych miejsc pracy. 

 Zgodność z celami strategicznymi „Strategii Rozwoju Gminy Sterdyń na lata 2004 – 
2015” w zakresie wykorzystania warunków przyrodniczych do rozwoju turystyki i 
wypoczynku (urządzenie pola namiotowego; zlokalizowanie parkingów przy trasach 
turystycznych). 

Cel szczegółowy 
3.2.  
Wsparcie grup 
defaworyzowanych 
na lokalnym rynku 
pracy (EFS, PROW). 
 
Przedsięwzięcia:  
3.2.1 Projekty 
Aktywności 
Lokalnej (EFS).  
3.2.2  
Powrót na rynek 
pracy poprzez 
samozatrudnienie 
(EFS). 
 

NA SZCZEBLU WOJEWÓDZKIM:  

 Zgodność z celami  „Strategii rozwoju województwa podlaskiego do roku 2020”:  

 celem operacyjnym: 1.3. Rozwój kompetencji do pracy i wsparcie aktywności 
zawodowej mieszkańców regionu; celami operacyjnymi: 3.1. Zmniejszenie 
negatywnych skutków problemów demograficznych, w zakresie m.in. rozwoju 
nowoczesnych, dobrze adresowanych usług społecznych oraz 3.2. Poprawa 
spójności społecznej (w zakresie m.in. współpracy i rozwoju potencjału 
instytucjonalnego w obszarze pomocy i integracji społecznej; wspierania osób 
wykluczonych społecznie, zagrożonych wykluczeniem społecznym, dysfunkcją lub 
przeżywających trudności). 

 Zgodność ze „Strategią Polityki Społecznej Województwa Podlaskiego do roku 2020” 
i  obszarem strategicznym: Wzrost zatrudnienia i mobilności zawodowej, poprzez 
rozwój działających przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej 
oraz tworzenie nowych.  

 Zgodność z celami głównymi i szczegółowymi „Strategii Polityki Społecznej 
województwa mazowieckiego na lata 2014-2020”, zwłaszcza w zakresie zwiększenia 
aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia, w szczególności grup 
defaworyzowanych. 

 Zgodność z celami i kierunkami działań „Strategii rozwoju województwa 
mazowieckiego do 2030 r”, w zakresie poprawy jakości życia oraz wykorzystania 
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kapitału ludzkiego i społecznego do tworzenia nowoczesnej gospodarki poprzez  
wzrost wykorzystania zasobów ludzkich poprzez zwiększenie mobilności zawodowej 
i przestrzennej (wspieranie reorientacji zawodowej osób odchodzących z rolnictwa; 
wspieranie postaw przedsiębiorczych oraz samo zatrudnienia). 

NA SZCZEBLU POWIATOWYM: 

 Zgodność z celami operacyjnymi 1 celu strategicznego: Aktywizacja rynku pracy: 1. 
Wspieranie powstawania miejsc pracy (w zakresie m.in. promocji samo zatrudnienia 
wśród osób bezrobotnych i wspierania ich w procesie zakładania własnej działalność 
gospodarczej); 2. Rozwój systemu szkoleń dla osób bezrobotnych i podnoszących 
swoje kwalifikacje – kształcenie ustawiczne (w zakresie m.in. organizacji szkoleń i 
kursów doskonalących umiejętności i podnoszących kwalifikacje osób bezrobotnych 
oraz pracujących; wspierania procesu kształcenia ustawicznego osób dorosłych w 
tym kształcenia „na odległość”); 4. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia 
ponadgimnazjalnego w powiecie, dostosowanego do potrzeb rynku pracy (w 
zakresie m.in. współpracy szkół ponadgimnazjalnych z przedsiębiorcami w 
organizacji systemu praktyk uczniowskich w zakładach pracy powiatu) „STRATEGII 
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH  W POWIECIE SIEMIATYCKIM na lata 
2011-2020”.  

 Zgodność z celem strategicznym 5. Rozwój zawodowy mieszkańców powiatu 
dostosowujący zasoby ludzkie do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy 
„Programu Promocji Rozwoju Przedsiębiorczości Powiatu Siemiatyckiego na lata 
2012-2020”. 

 Zgodność z celami operacyjnymi: 1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia 
oraz podniesienie ich aktywności zawodowej poprzez rozwój zasobów ludzkich i 
uczenie przez całe życie oraz 2. Sprzyjanie rozwojowi przedsiębiorczości oraz samo 
zatrudnienia „Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji lokalnego Rynku 
Pracy Powiatu Sokołowskiego na lata 2015-2020”. 

 Zgodność z obszarem problemowym: 3. Bezrobocie i celem strategicznym: 
Ograniczenie skutków bezrobocia i zapobieganie degradacji społeczno- zawodowych 
społeczeństwa oraz 4. Zapobieganie marginalizacji grup społecznych  i celem 
strategicznym: Ograniczenie zjawiska marginalizacji grup społecznych „Powiatowej 
strategii rozwiązywania problemów społecznych na lata 2006-2016” (powiat 
sokołowski). 

NA SZCZEBLU GMINNYM: 

 Zgodność z celem strategicznym 2. Aktywizacja lokalnego rynku pracy, ograniczenie 
bezrobocia „Miejsko- Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w 
Łosicach”.  

 Zgodność z celem strategicznym obszaru BEZROBOCIE: Sprawny i skuteczny system 
przeciwdziałania i zapobiegania skutkom bezrobocia wśród świadczeniobiorców 
pomocy społecznej; zwłaszcza w zakresie pobudzania aktywności zawodowej 
bezrobotnych oraz inicjowania i uchwalania przez Radę Gminy przepisów i zasad 
wspierających tworzenie nowych miejsc pracy (ulgi dla przedsiębiorców)  oraz z 
celem strategicznym obszaru marginalizacji grup społecznych w kontekście działań 
na rzecz aktywizacji zawodowej i MARGIANLIZACJA GRUP SPOŁECZNYCH: Sprawny i 
skuteczny system zapobiegania społecznej osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym i przygotowania do podjęcia zatrudnienia „Gminnej strategii 
rozwiązywania problemów społecznych na lata 2006-2015” (Jabłonna Lacka). 

 Zgodność z celem operacyjnym: Rozwijanie systemu wsparcia dla osób 
bezrobotnych w celu ich aktywizacji „Strategii rozwiązywania problemów 
społecznych gminy Przesmyki na lata 2010-2015 z perspektywą na lata 2016-2020” 
w zakresie rozwijania stałej współpracy jednostek samorządowych, organizacji 
pozarządowych  i Powiatowego Urzędu Pracy w zakresie monitorowania zjawiska 
bezrobocia, obejmująca m.in. organizowanie stażów absolwenckich i przygotowania 
zawodowego, prac interwencyjnych, robót publicznych i prac społecznie 
użytecznych, poradnictwa i doradztwa zawodowego, szkoleń i kursów 
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umożliwiających zmianę i podniesienie kwalifikacji zawodowych.  

 Zgodność z celem strategicznym „Strategii rozwiązywania problemów społecznych w 
gminie Sarnaki na lata 2006-2015” w zakresie wspierania bezrobotnych w 
poszukiwaniu pracy oraz przeciwdziałania i eliminowania negatywnych skutków 
psychospołecznych bezrobocia. 

 Zgodność z Celem strategicznym 3 „Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów 
Społecznych na lata 2007-2017” (gminy Perlejewo) w zakresie budowy systemu 
wsparcia na rzecz osób i rodzin znajdujących się w stanie ubóstwa, m.in. z uwagi na 
brak pracy ze szczególnym uwzględnieniem ich aktywizacji i przedsięwzięć 
ograniczających skutki życia w biedzie. 

Cel szczegółowy 
3.3.  
Współpraca 
gospodarcza i 
promocja obszaru 
SLGD TDB (PROW). 
 
Przedsięwzięcia:  
 3.3.1.  
Projekty sieciujące 
ofertę   LGD 
(PROW). 
3.3.2.  
Innowacyjny 
projekt współpracy 
LGD  (PROW). 
 
 

NA SZCZEBLU WOJEWÓDZKIM: 

 Zgodność z priorytetem rozwojowym 1: Nowoczesna infrastruktura turystyczna i 
okołoturystyczna w obszarach wysokiej atrakcyjności turystycznej województwa 
podlaskiego „Programu rozwoju turystyki i zagospodarowania turystycznego 
województwa podlaskiego w latach 2010-2015” i celem strategicznym: 1.2. 
Przygotowanie i promocja ofert inwestycyjnych województwa podlaskiego w 
zakresie infrastruktury turystycznej i okołoturystycznej; w zakresie m.in. promocji 
projektów i zamierzeń inwestycyjnych opartych o partnerstwo publiczno - prywatne 
zwiększających ofertę turystyczną województwa podlaskiego. 

 Zgodność z priorytetem rozwojowym 2: Wzmocnienie pozycji województwa 
podlaskiego na krajowym i zagranicznym rynku turystycznym „Programu rozwoju 
turystyki i zagospodarowania turystycznego województwa podlaskiego w latach 
2010-2015” i celem strategicznym: 2.3. Promocja produktów oraz walorów 
turystycznych. 

 Zgodność z celami i kierunkami działań „Strategii rozwoju województwa 
mazowieckiego do 2030r”, w tym poprzez wykorzystanie walorów środowiska 
przyrodniczego oraz potencjału dziedzictwa kulturowego do zwiększenia 
atrakcyjności turystycznej regionu. 

NA SZCZEBLU GMINNYM: 

 Zgodność z celami i zadaniami dokumentu „Strategia rozwoju miasta Siemiatycze do 
2020 roku”: Celem operacyjnym 1.4. Kształtowanie wizerunku gospodarczego 
miasta w zakresie promocji lokalnych produktów; Celem strategicznym 3 
Wspieranie rozwoju turystyki poprzez efektywne wykorzystanie zasobów 
geograficzno-przyrodniczych miasta i celem operacyjnym, 3.4 Działania promujące 
Siemiatycze jako miejsce atrakcyjne turystycznie w zakresie m.in.: stworzenia 
produktu turystycznego miasta; przygotowania folderów promujących miasto jako 
atrakcyjne turystycznie; utworzenia Centrum informacji turystycznej; promocji 
turystycznej Siemiatycz w mediach; udziału w targach turystycznych, imprezach 
promocyjnych. 

 Zgodność z celami strategicznymi „Strategii Rozwoju Gminy Sterdyń na lata 2004-
2015” w zakresie kształtowania tożsamości kulturowej (propagowanie wiedzy o 
regionie, organizowanie warsztatów zapoznających z lokalną twórczością ludową). 

ROZDZIAŁ XI. MONITORING I EWALUACJA 
 
Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” przyjęła w LSR Procedurę dokonywania ewaluacji 
i monitoringu przedstawioną w Załączniku do LSR. Opiera się ona na następujących głównych założeniach: 

1. CELE EWALUACJI LSR SLGD „TYGIEL DOLINY BUGU”. 
LGD przyjmując w LSR procedury dotyczące ewaluacji i monitoringu zakłada, iż służyć będą one przede wszystkim 
doskonaleniu podejmowanych działań, zarówno w zakresie wdrażania LSR jaki i funkcjonowania LGD. 
Ponadto ewaluacja przyczyni się do oceny systemu zarządzania LGD i wdrażania LSR, sposobu wydatkowania 
środków oraz jakości pomocy udzielanej beneficjentom i uczestnikom projektów. 
Ewaluacja będzie zatem prowadzona, aby: 
• określić efekty realizacji LSR oraz wpływ na osiąganie celów określonych w Programach (on-going/ex-post) 
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• poprawić jakość, skuteczność i efektywność wdrażania LSR (on-going) 
• lepiej odpowiadać na potrzeby (zarówno aktualnych, jak i przyszłych) grup docelowych, w tym grup 
defaworyzowanych (on-going; ex-ante) 
Monitoring zaś przyczyni się do bieżącej weryfikacji stopnia osiąganych wskaźników, budżetu, działań. 

2. GŁÓWNE ELEMENTY PODLEGAJĄCE EWALUACJI I MONITORINGOWI 
W obszarze ewaluacji Funkcjonowania LGD ocenie podlegać będą te obszary, które potwierdzą sprawność, 
efektywność funkcjonowania LGD, w tym m.in.: efektywność pracy biura i organów LGD, planu szkoleń, sposobu 
przepływu informacji, ocena pracowników, efektywność promocji i aktywizacji lokalnej społeczności, doradztwa 
efektywność współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej między LGD.  
W obszarze ewaluacji Wdrażania LSR ocenie podlegać będą obszary potwierdzające czy realizacja LSR przebiega 
zgodnie z założeniami, w tym m.in.: zgodność realizacji celów i wskaźników z dokumentami wyższego rzędu, 
ocena wpływu wybranych operacji na realizację celów, wykorzystania budżetu, jakość stosowanych kryteriów 
wyboru operacji i procedur, przebiegu konkursów oraz inne zależne od potrzeb wynikających z wdrażania LSR.  

3. EWALUACJA PROWADZONA BĘDZIE PRZEZ:  

W zakresie wdrażania LSR: Zarząd LGD przy współpracy Podmiotu Zewnętrznego/Zespół Ekspercki: przy 
ewaluacji on-going oraz ewaluacji ex-post (2023). Po przeprowadzeniu stosownego badania, Biuro LGD, na 
zlecenie Zarządu LGD przy wsparciu Zespołu Eksperckiego przygotuje Raport z Ewaluacji, który zostanie 
przedstawiony do akceptacji Komisji Rewizyjnej LGD oraz zaprezentowany zostanie na forum WZC.  
W zakresie funkcjonowania LGD: Podmiot Zewnętrzny/ Zespół Ekspercki, celem uniknięcia braku bezstronności 
w zakresie ewaluacji funkcjonowania LGD, w tym m.in. oceny jakości świadczonych usług; oceny pracowników, 
ewaluacja zarówno on-going (2018 i 2021) jak również ex-post (2023). Badanie i raport z ewaluacji, wraz z 
rekomendacjami zostanie przedstawiony przez Zespół Ekspercki do akceptacji Komisji Rewizyjnej LGD oraz 
zaprezentowany zostanie Zarządowi LGD i na forum WZC. 

4. KAŻDORAZOWO W PROCEDURZE PRZEWIDZIANO SPOSÓB WYKORZYSTANIA WYNIKÓW Z EWALUACJI I 
ANALIZY DANYCH MONITORINGOWYCH.   

Załącznik nr 2 do LSR. 
5. Ewaluacja prowadzona będzie jako ewaluacja ex-ante, ex-post i on-going w oparciu O KRYTERIA 

EWALUACYJNE, opisane w Procedurze.  
Załącznik nr 2 do LSR. 

ROZDZIAŁ XII. STRATEGICZNA OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 
 
LGD podczas przygotowywania LSR przeanalizowała jej zapisy pod kątem spełnienia kryteriów kwalifikujących 
do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 
Działania takie jak np. inwestycje infrastrukturalne, modernizacyjne, rewitalizacyjne ze względu na swój charakter, 
będą obowiązkowo poddane niezbędnym wymaganym prawem procedurom, np. uzyskanie niezbędnych 
pozwoleń (na budowę, na wykonanie prac konserwatorskich), w związku z czym inwestycje te będą podlegały 
procesom uzgadniania z organami uprawnionymi do wydawania takich decyzji/opinii, co wyeliminuje wystąpienie 
negatywnego wpływu np. na zachowanie dziedzictwa kulturowego czy na środowisko przyrodnicze. 
Realizacja niektórych przedsięwzięć (części kierunków wsparcia projektów) wyznaczonych w ramach Lokalnej 
Strategii Rozwoju wymagała będzie przeprowadzenia procedury administracyjnej (ooś) zakończonej uzyskaniem 
decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia. Wobec powyższego można 
prognozować, iż realizacja projektów, w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju, będzie zgodna z obowiązującymi 
wymogami dotyczącymi ochrony środowiska.  
Każdy projekt starający się o dofinansowanie musi zgodnie z prawem przejść osobną, indywidualną procedurę 
badania jego wpływu na środowisko w ramach m.in. opracowania raportów oddziaływania na środowisko, które 
badają wpływ konkretnego przedsięwzięcia na zdrowie, życie ludzi i na środowisko.  
W szczególności realizacja każdego przedsięwzięcia zostanie poprzedzona postępowaniem zapewniającym wybór 
najkorzystniejszych dla środowiska wariantów lokalizacyjnych i technicznych, a także wskazaniem właściwych 
zabezpieczeń środowiska. Ograniczanie oddziaływań na środowisko przyrodnicze oraz warunki życia ludzi winno 
być prowadzone również w fazie budowy i późniejszej eksploatacji ewentualnych inwestycji. Szczegółowy zakres 
inwestycji znany będzie dopiero na etapie składania wniosków o dofinansowanie. W przypadku inwestycji 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko wnioskodawca/inwestor będzie zobligowany do uzyskania 

Sformatowano: Przekreślenie
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stosownej decyzji o środowiskowych warunkach. Zdaniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w 
Warszawie nie jest konieczne przeprowadzenie odrębnej procedury strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko dla Lokalnej Strategii Rozwoju pismo stanowi zał. nr 19 do Wniosku o wybór LSR.
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ZAŁĄCZNIKI DO LSR 

 

Załącznik nr 1 : Procedura aktualizacji LSR 
 

1. Za przygotowanie projektów zmian w LSR odpowiada biuro LGD, mogą też być przygotowane przez grupę 
mieszkańców. 

2. Zmiany dotyczące celów i przedsięwzięć mogą być dokonywane w następujących okolicznościach: 
1) Jako wnioski z ewaluacji LSR. 
2) Na wniosek Zarządu LGD. 
3) Na wniosek 100 mieszkańców obszaru działania. 
4) W związku z koniecznością dostosowania LSR do wymogów instytucji wdrażającej lub zarządzającej. 

Projekt wraz z uzasadnieniem zostaje przekazany do konsultacji na min. 14 dni przed planowanym terminem 
przyjęcia zmian, przy czym zostaje wskazany termin zakończenia konsultacji: 

 na stronie internetowej LGD, 

 członkom LGD na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej lub pocztą. 
Uwagi do projektu zmian mogą wnosić mieszkańcy obszaru działania oraz instytucje i organizacje działające na 
jego terenie. Okres konsultacji kończy się na 7 dni przed planowanym terminem uchwalenia zmian. Zarząd LGD 
sporządza listę uwag ze wskazaniem sposobu ich rozpatrzenia, Zmiany do LSR wprowadza Walne Zebranie 
Członków LGD zwykłą większością głosów. 
W sytuacjach wyjątkowych, za które rozumie się zagrożenie dla prawidłowości realizacji projektu możliwe jest 
skrócenie okresu konsultacji, jednakże wymaga to pisemnej zgody instytucji wdrażającej. 
Powyższa procedura zabezpiecza interesy społeczności lokalnych w zakresie możliwości wnoszenia uwag do LSR. 
Jest to niezwykle istotne z punktu wiarygodności i ciągłości realizowanych działań. 
Zmiany wynikłe z działalności bieżącej tj. przesunięcia kosztów w budżecie, harmonogram, dostosowanie 
wskaźników, aktualizacja liczby członków, załączników do LSR, opisów ogólnych, oczywistych omyłek, zmian 
aktów prawnych niezależnych od LGD, załączników do umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR kierowanego 
przez społeczność w tym Procedur wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania LSR 2014-2020 SLGD ,,Tygiel 
Doliny Bugu”, Procedur wyboru i oceny Grantobiorców w ramach projektów grantowych Stowarzyszenia „Lokalna 
Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu” itp. W/w zmiany są przygotowywane przez biuro LGD w konsultacji z 
Zarządem, a następnie zatwierdzane na posiedzeniu Zarządu. Następnie LSR ze zmianami jest przekazywany do 
Samorządu Województwa. 
 

Załącznik nr 2: Procedury dokonywania ewaluacji i monitoringu LSR 
 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania przyjęła następującą procedurę dokonywania ewaluacji i monitoringu, 
opierając założenia na następujących elementach:   

1. GŁÓWNE ELEMENTY PODLEGAJĄCE EWALUACJI  
1.1. FUNKCJONOWANIE LGD: 

Ewaluacji podlegać będą te obszary, które potwierdzą sprawność, efektywność funkcjonowania LGD, w tym m.in.: 
efektywność pracy biura i organów LGD, ocena przebiegu konkursów, sposobu przepływu informacji, ocena 
pracowników, efektywność promocji i aktywizacji lokalnej społeczności, efektywność współpracy 
międzyregionalnej i międzynarodowej między LGD. 
1.2.  WDRAŻANIE LSR: 

Ewaluacji podlegać będą obszary potwierdzające czy realizacja LSR przebiega zgodnie z założeniami, w tym m.in.: 
zgodność realizacji celów i wskaźników z dokumentami wyższego rzędu, ocena wpływu wybranych operacji na 
realizację celów, wykorzystania budżetu, jakość stosowanych kryteriów wyboru operacji i procedur oraz inne 
zależne od potrzeb wynikających z wdrażania LSR.  

2. CZAS i OKRES POMIARU PLANOWANYCH EWALUACJI: 
Badania ewaluacyjne uruchamiane będą jako: 
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ewaluacja bieżąca (on-going) – przeprowadzana w trakcie realizacji, oparta o analizę i ocenę wyników 
monitoringu,  ze względu na długi okres wdrażania LSR (2020/23), celem możliwej i celowej korekty zapisów LSR. 
Powiązana z kamieniami milowymi wdrażania LSR (tj. uruchomiona w trzecim i szóstym roku realizacji LSR: 2018 i 
2021). Obejmie swoim pomiarem zarówno funkcjonowanie LGD jak i wdrażanie LSR okres w okresie pierwszych 
trzech lat funkcjonowania tj. za lata 2016-2018 oraz 2019-2021. Ewaluacja on-going obejmie swoim zarówno 
funkcjonowanie LGD jak i wdrażanie LSR.  
ewaluacja ex post – podsumowująca (2023), będzie miała  charakter strategiczny, przeprowadzona zostanie na 
zakończenie wdrażania LSR. 
ewaluacja ex-ante (planowane przedsięwzięcia) dotyczyć będzie zakresów/przedsięwzięć/typów operacji, które 
będą planowane do ewentualnej realizacji. Jak wynika z dotychczasowych doświadczeń LGD potrzeba 
przeprowadzania tego typu ewaluacji powstaje w sytuacji, gdy w miarę realizacji działań wygospodarowywane 
zostają środki  w ramach realizacji LSR na dodatkowe/inne typy działania, lub/i wprowadzenia projektów własnych 
LGD. Termin ustalany będzie na bieżąco w zależności od potrzeb aktualizacyjnych LSR. 

3. SPOSÓB PROWADZENIA EWALUACJI I WYKORZYSTANIE WYNIKÓW EWALUACJI 
3.1.  W zakresie wdrażania LSR: 

Zarząd LGD odpowiedzialny będzie jednokrotnie dwukrotnie (2018/2021) za przeprowadzenie ewaluacji on-
going oraz jednokrotnie za ewaluację ex-post (2023) w oparciu o wytyczne i narzędzia przygotowane przez Zespół 
Ekspercki. Uwzględnią one stosowne pytania ewaluacyjne; kryteria ewaluacji; metody i narzędzia (np.desk 
reserch/websurvey/IDI/CATI).  Biuro LGD, na zlecenie Zarządu LGD przy wsparciu Zespołu Eksperckiego przygotuje 
Raport z Ewaluacji, który zostanie przedstawiony do akceptacji Komisji Rewizyjnej LGD oraz zaprezentowany 
zostanie na forum WZC.  
SPOSÓB WYKORZYSTANIA WYNIKÓW: Raporty z ewaluacji on-going posłużąy do wprowadzenia ewentualnych 
korekt do LSR, wynikających z śródokresowej oceny wdrażania LSR i rekomendacji. 
Organem właściwym do wykonania ewaluacji ex-ante przedsięwzięć do wdrażania w ramach LSR będzie Zarząd 
LGD. Powyższa analiza musi być zaopiniowana przez Komisję Rewizyjną, która zobowiązana jest do niezwłocznego 
jej wydania, nie później jednak niż w przeciągu 7 dni. W przypadku braku uzyskania opinii wymóg jej zaczerpnięcia 
uważa się za spełniony.  
SPOSÓB WYKORZYSTANIA WYNIKÓW: Efekty ewaluacji na tym poziomie stanowią podstawę do wprowadzenia 
zmian, o których mowa w procedurze aktualizacji LSR. 
3.2.  W zakresie funkcjonowania LGD: 

Celem uniknięcia braku bezstronności w zakresie ewaluacji funkcjonowania LGD, w tym m.in. oceny jakości 
świadczonych usług; planu szkoleń, oceny pracowników, ewaluacja zarówno on-going (2018 i 2021) jak również 
ex-post (2023) zostanie wykonana przez Zespół Ekspercki, który ustali z Zarządem LGD wytyczne ewaluacji, 
pytania ewaluacyjne; kryteria ewaluacji; metody i narzędzia (np.desk reserch/websurvey/IDI/CATI). Badanie i 
raport z ewaluacji, wraz z rekomendacjami zostanie przedstawiony przez Zespół Ekspercki do akceptacji Komisji 
Rewizyjnej LGD oraz zaprezentowany zostanie Zarządowi LGD i na forum WZC.  
SPOSÓB WYKORZYSTANIA WYNIKÓW: Raporty z dwóch ewaluacji on-going funkcjonowania LGD posłużąy do 
wprowadzenia ewentualnych modyfikacji procesu zarządzania LGD, sposobu świadczenia usług (doradztwa), 
animacji, wynikających z oceny LGD i rekomendacji Zespołu Eksperckiego. 

4. ELEMENTY PODLEGAJĄCE MONITOROWANIU 
4.1.  FUNKCJONOWANIE LGD: 

Monitoringowi podlegać będzie jakość świadczonych usług animacyjnych przez LGD, w tym m.in. ocena 
szkoleń/wydarzeń/eventów oraz doradztwa na rzecz beneficjentów świadczonego w biurze LGD, planu szkoleń. 
Procedura przewiduje włączenie do monitoringu  innych aspektów wynikające z bieżących potrzeb LGD.  
4.2.  WDRAŻANIE LSR: 

Rejestrowany będzie stopień wykorzystania budżetu, poziom realizacji poszczególnych wskaźników, poziom 
zainteresowania ogłaszanymi konkursami, źródłami wiedzy o działalności LGD i konkursach.  

5. POZYSKIWANIE DANYCH/ CZAS i OKRES POMIARU MONITORINGOWEGO: 
Monitoring prowadzony będzie przez pracownika biura SLGD, stosownie do zakresu obowiązków. Monitoring 
dotyczyć będzie zarówno kwestii finansowych jak i rzeczowych realizowanych działań w zakresie LSR i 
funkcjonowania LGD. W zakresie zbierania danych (m.in. ankiety beneficjentów; % wykorzystania budżetu, ilość 
podpisanych z UMWP umów, monitoring jakości prowadzonych działań animacyjnych (zgodnie z procedurą oceny, 
w tym np. szkoleń, efektywności doradztwa) działania będą prowadzone na bieżąco przez pracowników LGD. Na 
tej postawie sporządzane będzie sprawozdanie roczne (do ostatniego dnia lutego każdego roku), na 
udostępnionym przez UMWP formularzu. Ponadto bieżący monitoring prowadzony będzie na bazie 
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przygotowanych przez Biuro LGD formularzach ankiet oceniających jakość prowadzonego wsparcia; oświadczeń 
beneficjentów; zestawień; sprawozdań oraz opracowanych i udostępnionych beneficjentom, w szczególności na 
stronie internetowej LGD formularzach ankiet monitorujących, na potrzeby monitorowania realizacji LSR. 

6. SPOSÓB WYKORZYSTANIA WYNIKÓW ANALIZ MONITORINGOWYCH: 
Sprawozdania roczne zostaną wykorzystane jako materiał wyjściowy do ewaluacji on-going oraz na ich podstawie 
planowane mogą być nowe przedsięwzięcia w LSR, oceniane w ewaluacji ex-ante. 

7. ZAKŁADANE KRYTERIA EWALUACJI: 
Zgodnie z praktyką ewaluacji18 istnieje szereg kryteriów ewaluacyjnych, w tym m.in: trafność, efektywność, 
skuteczność, użyteczność  oraz trwałość. Zarząd LGD przystępując do badania ewaluacyjnego, każdorazowo 
wspólnie z Zespołem Eksperckim będzie przygotowywał wytyczne do ewaluacji (on-going/ex-post), w których 
postawione zostaną pytania ewaluacyjne, uwzględniające odpowiednio dopasowane i opisane kryteria 
ewaluacyjne19. Wśród nich m.in. w kontekście ewaluacji funkcjonowania LGD i wdrażania LSR, każdorazowo, w 
zależności od zakresu ewaluacji uwzględnione zostaną: 

 Trafność (relevance) - kryterium to pozwala ocenić, w jakim stopniu przyjęte cele LSR odpowiadają 
zidentyfikowanym problemom na obszarze LGD i/lub realnym potrzebom beneficjentów; 

 Efektywność (efficiency) - kryterium to pozwala ocenić poziom „ekonomiczności” wdrażania LSR, czyli 
stosunek poniesionych nakładów do uzyskanych wyników i rezultatów. Nakłady rozumiane są jako zasoby 
finansowe, ludzkie i poświęcony czas; 

 Skuteczność (effectiveness) - kryterium to pozwala ocenić, do jakiego stopnia cele LSR zdefiniowane na 
etapie przygotowywania zostały osiągnięte; 

 Użyteczność – na ile potrzeby beneficjentów zostały zaspokojone; 
 Trwałość efektów (sustainability) – kryterium to pozwala ocenić czy pozytywne efekty projektu na 

poziomie celu mogą trwać po zakończeniu finansowania zewnętrznego, a także czy możliwe jest 
utrzymanie się wpływu tego projektu w dłuższym okresie na procesy rozwoju na poziomie sektora, 
regionu czy kraju; 

  

                                                           
18

 http://www.pte.org.pl/index.php/o-ewaluacji/czym-jest-ewaluacja 

19
 Jw. 
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Załącznik nr 3: Budżet LSR   
 

Zakres wsparcia 

WSPARCIE FINANSOWE (PLN) 

PROW 
RPO PORYB

Y 
FUNDUSZ 
WIODĄCY 

RAZEM 
EFSI EFS EFRR 

Realizacja LSR 
(art. 35 ust.1 lit. B 
rozporządzenia nr 

1303/2013) 

 
 17.090.000,00 
4.272.500,00 

euro 

5.471.880,00 
zł 

 
9.432.0976,0

0 zł 
  

 
31.993.977

,00 

Współpraca 
(art. 35 ust. 1 lit. c 
rozporządzenia nr 

1303/2013) 

700.000,00 
1.400.000,00 

zł 

 
 

   700.000,00 

Koszty bieżące (rt.. 
35 ust. 1 lit. d 

rozporządzenia nr 
1303/2013) 

    

2.250.000,
00 

562.500,00 
euro 

2.250.000,
00 

Aktywizacjrt.art. 
35 ust. 1 lit. e 

rozporządzenia nr 
1303/2013) 

 
 
 

  

1.000.000,
00 

250.000,00 
euro 

1.000.000,
00 

RAZEM 
 
 17.790.000,00  

5.471.880,00 
zł 

 
9.432.0976,0

0 zł 
 

3.250.000,
00 

35.943.977
,00 

 

FORMULARZ: PLAN FINANSOWY W ZAKRESIE PODDZIAŁANIA 19.2 PROW 2014-2020 

 WKŁAD EFRROW 
BUDŻET 

PAŃSTWA 

WKŁAD BĘDĄCY 
WKŁADEM KRAJOWYCH 
ŚRODKÓW PUBLICZNYCH 

RAZEM 

Beneficjenci inni niż 
jednostki sektora 

finansów 
publicznych 

 
7.692.867,00 
1.923.216,75 

EURO 
 

 
4.397.133,00 
1.099.283,25 

EURO 

 

 
12.090.000,00 
3.022.500,00 

EURO 

Beneficjenci będący 
jednostkami sektora 

finansów 
publicznych 

3.181.500,00 
795.375,00 EURO 

 
 

1.818.500,00 
454.625,00 EURO 

5.000.000,00 
1.250.000,00 

EURO 

RAZEM 

 
10.874.367,00 
2.718.591,75 

EURO 

 
4.397.133,00 
1.099.283,25  

EURO 

1.818.500,00 
454.625,00 

EURO 

 
17.090.000,00 
4.272.500,00 

EURO 
 

FORMULARZ: PLAN FINANSOWY W ZAKRESIE PODDZIAŁANIA 19.2 PROW 2014-2020 WOJ.MAZOWIECKIE 

 WKŁAD EFRROW 
BUDŻET 

PAŃSTWA 

WKŁAD BĘDĄCY 
WKŁADEM KRAJOWYCH 

ŚRODKÓW 
PUBLICZNYCH 

RAZEM 

Beneficjenci inni niż 
jednostki sektora 

finansów 
publicznych 

 
4.473.622,95 

1.118.405,7375 
EURO 

 
2.557.059,05 
639.264,7625 

EURO 

 

 
7.030682,00 
1.757.670,50 

 

Sformatowano: Przekreślenie

Sformatowano: Przekreślenie

Sformatowano: Przekreślenie

Sformatowano: Przekreślenie

Sformatowano: Przekreślenie

Sformatowano: Przekreślenie

Usunięto: art

Sformatowano: Przekreślenie

Sformatowano: Przekreślenie

Usunięto: a (

Sformatowano: Przekreślenie

Sformatowano: Przekreślenie

Sformatowano: Przekreślenie

Sformatowano: Przekreślenie

Sformatowano: Przekreślenie

Sformatowano: Przekreślenie

Sformatowano: Przekreślenie

Sformatowano: Przekreślenie

Sformatowano: Przekreślenie

Sformatowano: Przekreślenie

Sformatowano: Przekreślenie

Sformatowano: Przekreślenie

Sformatowano: Przekreślenie

Sformatowano: Przekreślenie

Sformatowano: Przekreślenie

Sformatowano: Przekreślenie
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Beneficjenci będący 
jednostkami sektora 

finansów 
publicznych 

1.590.750,00 
397.687,50 EURO 

 
909.250,00 
227.312,50 

EURO 

2.500.000,00 
625.000,00 

EURO 

RAZEM 

 
6.064.372,95 

1.516.093,2375 
EURO 

 

 
2.557.059,05 
639.264,7625 

EURO 
 

909.250,00 
227.312,50 EURO 

 

 
9.530.682,00 
2.382.670,50 

EURO 
 

Sformatowano: Przekreślenie

Sformatowano: Nie Przekreślenie

Sformatowano: Przekreślenie

Sformatowano: Przekreślenie

Sformatowano: Przekreślenie

Sformatowano: Przekreślenie

Sformatowano: Przekreślenie

Sformatowano: Przekreślenie



 

114 

 

      Załącznik nr 4: Plan działania  

CEL OGÓLNY 
nr 1 

PODNIESIENIE 
AKTYWNOŚCI 
MIESZKAŃCÓ

W I 
INTEGRACJI 

POKOLEŃ NA 
RZECZ 

KAPITAŁU 
SPOŁECZNEGO 
SLGD TDB DO 

2023R 

 Lata  2016-2018  2019-2021 2019-2023  RAZEM 2016-2023 

 
Progr

am 
  

(PRO
W 

/RPO
) 

Podd
ziałan
ie/za
kres 

Progr
amu  

Nazwa wskaźnika  
(PRODUKTU)/wskaźniki 

kluczowe 

Wartoś
ć z 

jednost
ką 

miary 

 % 
realizac

ji 
wskaźni

ka  
narasta

jąco 

Planowa
ne 

wsparcie 
(zł/euro)  

Wartoś
ć z 

jednost
ką 

miary 

 % 
realizac

ji 
wskaźni

ka  
narasta

jąco 

Planowan
e 

wsparcie 
(zł)  

Warto
ść z 

jednos
tką 

miary 

 % 
realizac

ji 
wskaźni

ka  
narasta

jąco 

Planowa
ne 

wsparcie 
(zł/euro)  

Razem 
wartość 
wskaźni

ków 

Razem 
planowan

e 
wsparcie 
(zł/euro) 

Cel szczegółowy 1.1. Wsparcie potencjału dzieci i młodzieży , ich otoczenia oraz seniorów na rzecz aktywności społecznej i wykształcenia      

 
PRZEDSIĘWZIĘ

CIE 1.1.1:  
Wsparcie dzieci 
i młodzieży w 

małych 
szkołach  

Liczba uczniów objętych 
wsparciem w zakresie 
rozwijania kompetencji 
kluczowych w 
programie  

0 os. 0% 0,00 zł 
 
150 os.  

  
100% 

300.000,0
0 
 

150 
os. 

100% 
299.755,

40 zł 

 
150 os.  

 

299.755,4
0 zł 

RPO 
Realiz
acja 
LSR 

PRZEDSIEWZIĘ
CIE 1.1.2: 
Programy 

aktywności 
lokalnej 

wspierające 
dzieci i 

młodzież 

Liczba osób 
zagrożonych ubóstwem 
lub wykluczeniem 
społecznym objętych 
wsparciem w 
programie 

 24 os.  100% 
 

116.172,
50 zł 

 
 0 os. 

 100% 
 

0,00 
 

0 os. 
100% 

 
0,00 zł 

 
24 os. 

 
116.172,5

0 zł 
RPO 

Realiz
acja 
LSR 

PRZEDSIEWZIĘ
CIE 1.1.3: 
Wsparcie 

instytucjonalne 
dzieci i 

młodzieży w 

Liczba osób 
zagrożonych ubóstwem 
lub wykluczeniem 
społecznym objętych 
usługami społecznymi 
świadczonymi w 
interesie ogólnym w 

 
60 os. 

 28,57% 

 
 

250.000,
00 zł 

 
150 os. 

100% 

 
  

821.880,0
0 

 
150 
os. 

100% 
  

821.880,
00 zł 

  
210 os. 

 
1.071.880

,00 zł 
RPO 

Realiz
acja 
LSR 

Sformatowano: Przekreślenie

Usunięto:  2022 

Sformatowano: Przekreślenie

Sformatowano: Przekreślenie

Usunięto: 0 

Usunięto: 0,00

Usunięto: 300.000,00¶

Sformatowano: Przekreślenie

Sformatowano: Przekreślenie

Sformatowano: Przekreślenie

Sformatowano: Przekreślenie

Usunięto: 0 

Usunięto: 0,00
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czasie wolnym programie 

PRZEDSIEWZIĘ
CIE 1.1.4: 

Międzynarodo
wy projekt 
współpracy 

młodzieżowej 

Liczba zrealizowanych 
projektów współpracy 
w tym projektów 
współpracy 
międzynarodowej  

0 0 

0 zł 

1 szt. 100% 

101.472,0
0 

1 szt. 100% 
 

101.472,
00 zł 

1 szt. 

101.472,0
0 zł 

PRO
W 

Proje
kty 

współ
pracy 

Liczba LGD 
uczestniczących w 
projektach współpracy 

0 0 3 szt. 100% 3 szt. 100% 3 szt. 
PRO
W 

Proje
kty 

współ
pracy 

PRZEDSIĘWZIĘ
CIE 1.1.5: 
Wsparcie 

aktywności 
seniorów w 

lokalnej 
społeczności 

Liczba osób 
zagrożonych ubóstwem 
lub wykluczeniem 
społecznym objętych 
usługami społecznymi 
świadczonymi w 
interesie ogólnym w 
programie 

15 os. 
  

23,08% 

 
138.670,

75 zł 

 
30 os. 

75% 
 

786.296,7
5 

 
50 os. 

100% 
 

978.539,
20 zł 

 
65os. 

 
  

1.117.209
,95 zł 

RPO 
Realiz
acja 
LSR 

PRZEDSIĘWZIĘ
CIE 1.1.6 
Wsparcie 
działań w 
zakresie 

organizowania 
społeczności 

lokalnej 

Liczba osób 
zagrożonych ubóstwem 
lub wykluczeniem 
społecznym objętych 
wsparciem w programie  
 

0 os. 0% 0,00 zł 12 os. 100% 
200.000,0

0 
30 os. 100% 

500.000,
00 zł 

30os. 
500.000,0

0 zł 
RPO 

Realiz
acja 
LSR 

Razem cel szczegółowy 1.1 
 

 
504.843,

25 
 

 
2.209.64

8,75 
 

233.860,
00 

 
 

2.948.352
,00   

Razem cel szczegółowy 1.1 PROW 19.2/ 
19.4 ( EURO ) 

       
0,00 

EURO 
  

Razem cel szczegółowy 1.1 EFS/EFRR/ 
PROW 19.3  ( ZŁ ) 

       
3.206.489

,85 ZŁ 
  

Sformatowano: Przekreślenie

Usunięto: 0

Usunięto: 0

Sformatowano: Przekreślenie

Usunięto: 0

Sformatowano: Przekreślenie

Sformatowano: Przekreślenie

Usunięto: 25

Usunięto: 15 

Usunięto: 233.860,00

Usunięto: 60 

Usunięto: 1.158.827,50 

Sformatowano: Przekreślenie

Usunięto: 0 

Usunięto: 0,00

Usunięto: 12 

Usunięto: 200.000,00

Sformatowano: Przekreślenie

Sformatowano: Przekreślenie

Sformatowano: Przekreślenie

Sformatowano: Przekreślenie
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Wskaźnik rezultatu  
Liczba uczniów, którzy nabyli 
kompetencje kluczowe po opuszczeniu 
programu 

0 0 0,00 zł 
150 os.  
 

100% 
300.000,0

0 
150 100% 

299.755,
40 zł 

150 os.  
299.755,4

0 zł 
 

RPO 
Realiz
acja 
LSR 

Wskaźnik rezultatu  
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym, które 
uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 
programu 

 
8 os. 

 
100% 

16.172,5
0 zł 

 
0 os. 

100% 
 

0,00 
0 os. 100% 0,00 zł 

  
8 os. 

  
16.172,50 

zł 
RPO 

Realiz
acja 
LSR 

Wskaźnik rezultatu (własny) 
Liczba osób objętych wsparciem w 
ramach Programów Aktywności Lokalnej 

 
24 os. 

 
100% 

100.000,
00 zł 

 
0 os. 

 
100% 

 
0,00 

  
0 os. 

100% 
 

0,00 zł 
 

24 os. 

 
100.000,0

0 zł 
RPO 

Realiz
acja 
LSR 

Wskaźnik rezultatu 
Liczba wspartych w programie miejsc 
świadczenia usług społecznych 
istniejących po zakończeniu projektu  

1 szt. 
 

25% 

 
250.000,

00 zł 
3 szt. 100% 

 
821.880,0

0 
 3 szt. 100% 

 
821.880,

00 zł 
4 szt. 

 
1.071.880

,00 zł 
RPO 

Realiz
acja 
LSR 

Wskaźnik rezultatu 
Liczba wspartych w programie miejsc 
świadczenia usług społecznych 
istniejących po zakończeniu projektu 

16 szt.  
 

 24,62% 

 
138.670,

75  zł 

 
28 szt. 

 73,33% 
786.296,7

5 
 

49 szt. 
100% 

 
978.539,

20 zł 

  
65szt.  

  
1.117.209

,95 zł 
RPO 

Realiz
acja 
LSR 

Wskaźnik rezultatu 
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym, które 
uzyskały kwalifikacje lub nabyły 
kompetencje po opuszczeniu programu  

0 os. 0% 0,00 zł 6 os. % 
200.000,0

0 
15 os. 100% 

500.000,
00 zł 

15 os. 
500.000,0

0 zł 
RPO 

Realiz
acja 
LSR 

Cel szczegółowy 1.2. Rozwój aktywności mieszkańców w organizacjach społecznych na obszarze SLGD TDB 
  

PRZEDSIEWZIĘ
CIE 1.2.1: 

Wzmocnienie 
kapitału 

społecznego 
poprzez 

zrzeszanie się 
w 

organizacjach i 

Liczba szkoleń 10 szt. 100% 

50.000,0
0 

11.657,4
1 euro 

0 szt. 100% 

0,00 
750.000,0

0 

0 szt. 100% 

174.861,
28 euro 

 

10 szt.  
50.000,00 
750.000,0

0 
186.518,6

9 euro 

PRO
W 

Realiz
acja 
LSR 

Liczba operacji 
realizowanych przez  
organizacje 
pozarządowe 
samodzielnie lub w 
partnerstwie (Własny) 

10 szt. 100% 
0 szt. 

 
100% 0 szt. 100% 10 szt. 

Realiz
acja 
LSR 

Sformatowano ...

Sformatowano ...

Usunięto: 0

Usunięto: 0

Usunięto: 300.000,00

Sformatowano ...

Sformatowano ...

Sformatowano ...

Sformatowano ...

Usunięto: 0 

Usunięto: 4

Usunięto: 1.071.880,00

Usunięto: 0,00

Sformatowano ...

Sformatowano ...

Usunięto: 26,66

Usunięto: 16 

Usunięto: 233.860,00

Usunięto: 60 

Usunięto: 1.158.827,50

Sformatowano ...

Usunięto: 0 

Usunięto: 0,00

Usunięto: 6 

Usunięto: 200.000,00

Sformatowano ...

Usunięto: 0,00

Sformatowano ...

Sformatowano ...

Usunięto: 0,00

Sformatowano ...

Sformatowano ...

Sformatowano ...

Sformatowano ...

Sformatowano ...
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organizację 
czasu wolnego 

 Liczba operacji w 
zakresie wzmacniania 
kapitału społecznego 
lub promocji : obszaru, 
dziedzictwa lokalnego, 
przyrody/ochrony 
środowiska/turystyki, 
kultury, produktów, 
usług lokalnych 
(Własny). 

0 szt. 0% 28 szt. 100% 28 szt. 100% 28 szt. 
Realiz
acja 
LSR 

 Liczba operacji 
realizowanych przez  
organizacje 
pozarządowe 
samodzielnie lub w 
partnerstwie (Własny) 

0 szt. 0% 28 szt. 100% 28 szt. 100% 28 szt. 
Realiz
acja 
LSR 

PRZEDSIEWZIĘ
CIE 1.2.2: 
Inicjatywa 
lokalna w 

społecznościac
h 

Liczba operacji 
obejmujących 
wyposażenie 
podmiotów 
działających w sferze 
kultury 

1 szt. 
         

6,67% 
 

50.000,0
0 zł  

 
11.654,6
0  euro 

 

14 szt. 
 

100% 

496.779,8
3 

299.956,7
2 

14 szt. 100% 

 
 

185.713,
03 euro  

15 szt. 

546.779,8
3 
299.956,7

2 zł 
 

197.367,6
3 euro 

 Realiz
acja 
LSR 

 

Liczba operacji 
realizowanych przez  
organizacje 
pozarządowe 
samodzielnie lub w 
partnerstwie (Własny) 

1 szt. 
 

6,67% 
 

14 szt. 
  

100% 14 szt. 100% 15 szt. 
PRO
W 

Realiz
acja 
LSR 

Liczba nowych lub 
zmodernizowanych 
obiektów infrastruktury 
turystycznej i 
rekreacyjnej 

0 szt. 0% 10 szt. 100% 10 szt. 100% 10 szt. 
 

Realiz
acja 
LSR 

Liczba operacji 
realizowanych przez  
organizacje 
pozarządowe 

0 szt. 0% 10szt. 100% 10 szt. 100% 10 szt. 
 

Realiz
acja 
LSR 

Sformatowano: Przekreślenie

Sformatowano: Przekreślenie

Usunięto: 0 

Sformatowano: Przekreślenie

Sformatowano: Przekreślenie

Usunięto: 0 

Sformatowano: Przekreślenie

Sformatowano: Przekreślenie

Sformatowano: Przekreślenie

Sformatowano: Przekreślenie

Sformatowano: Przekreślenie

Sformatowano: Przekreślenie

Usunięto: 0 

Usunięto: 0,00

Sformatowano: Przekreślenie

Usunięto: 0,00

Sformatowano: Przekreślenie

Sformatowano: Przekreślenie

Sformatowano: Przekreślenie

Sformatowano: Przekreślenie

Sformatowano: Przekreślenie

Usunięto: 0

Sformatowano: Przekreślenie

Sformatowano: Przekreślenie

Usunięto: 0 

Sformatowano: Przekreślenie

Sformatowano: Przekreślenie

Usunięto: 0 

Sformatowano: Przekreślenie
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samodzielnie lub w 
partnerstwie (Własny) 

Razem cel szczegółowy 1.2 
 

100.000,
00  

1.546.73
6,55  

0,00 
 

1.646.736
,55   

Razem cel szczegółowy 1.2 PROW 19.2/ 
19.4 ( EURO ) 

       
383.886,3

2 EURO 
  

Razem cel szczegółowy 1.2 EFS/EFRR/ 
PROW 19.3 ( ZŁ ) 

       0,00 ZŁ   

Cel szczegółowy 1.3. Wsparcie partnerskiej realizacji LSR 
  

 
 

PRZEDSIEWZIĘ
CIE 1.3.1: 

Działania SLGD 
aktywizujące 
społeczność 

obszaru Tygiel 
Doliny Bugu 

Liczba etatów/rok 
finansowanych ze 
środków bieżących 
(Własny) 

15,62 
szt. 

44,63 % 
697.750,

00 
617097,

32zł/ 
154274,
33 euro 

15 szt. 75% 

735.750,0
0 

19,38 
szt. 

100% 
490.500,

00 
1138311

,78zł 
 

284.577,
95 euro 

35 szt. 
1.924.000

,00 
1.755.409

,10zł 
 

438.852,2
8 euro 

PRO
W 

Koszt
y 

bieżą
ce 

 

Liczba podmiotów, 
którym udzielono 
indywidualnego 
doradztwa  

522 os. 80,31 % 200 os. 90% 
128 
os. 

100% 650 os. 

Liczba bieżących opłat 
utrzymania biura/rok 
(Własny) 

3 lata 37,50% 

108.000,
00 

422111,
20 

zł/10552
7,80 
euro 

3 lata 75% 
108.000,0

0 
2 5 
lata 

100% 

72.000,0
0 

524381,
70 

zł/13109
5,42 
euro 

8 lat 

288.000,0
0 zł 

946492,9
0/236623,

22 euro 

Liczba osobodni szkoleń 
dla pracowników LGD  

241 
os./dni 

89,51 % 

10.000,0
0 

6849,00z
ł/1712,2
5 euro 

30 
os./dni 

 
93,13% 

3.000,00 
28 

os./dn
i 

100% 

2.000,00
359,00 

zł/89,75 
euro 

 269 
os./dni 

15.000,00 
7208,00 

zł/1802,0
0 euro 

Liczba osobodni szkoleń 
dla organów LGD  

 
95os./d

ni 

 
85,59 % 

15.000,0
0 

8475,00z
ł/2118,7
5 euro 

32 
os./dni 

 88,81% 5.000,00 
16 

os./dn
i 

100% 

3.000,00
2415,00 
zł/603,7
5 euro 

 111 
os./dni 

23.000,00 
10890,00z
ł/2722,50 

euro 

Sformatowano ...

Sformatowano ...

Sformatowana tabela ...

Usunięto: 15 

Sformatowano ...

Usunięto: 37,50

Sformatowano ...

Sformatowano ...

Sformatowano ...

Usunięto: 10 

Sformatowano ...

Sformatowano ...

Usunięto: 3…8 ...

Sformatowano ...

Usunięto: 40 

Sformatowano ...

Usunięto:  

Sformatowano ...

Usunięto: 250 

Sformatowano ...

Usunięto: 50

Sformatowano ...

Usunięto: 50 

Usunięto: 500 

Sformatowano ...

Sformatowano ...

Sformatowano ...

Sformatowano ...

Sformatowano ...

Sformatowano ...

Usunięto: 5

Sformatowano ...

Usunięto: 5

Sformatowano ...

Sformatowano ...

...

Sformatowano ...

Sformatowano ...

Sformatowano ...

Usunięto: 20 

Sformatowano ...

Sformatowano ...

Sformatowano ...

Sformatowano ...

Sformatowano ...

Sformatowano ...

Sformatowano ...

Sformatowano ...

Sformatowano ...

Sformatowano ...
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Liczba spotkań 
informacyjno-
konsultacyjnych LGD z 
mieszkańcami 

 
34 szt. 

 87,18 
% 

1.400,00
24012,4

3 
zł/6003,
11 euro 

 
2 szt. 

 
97,30% 

800,00 
 

5 szt. 
100% 

300,00 
0,00zł 
0,00 
euro 

39 szt. 

2.500,00 
24012,4 

3zł/6003,
11 euro 

Anim
acja 

PRO
W 

Liczba pozostałych 
działań aktywizacyjnych 
przewidzianych w 
planie komunikacji 
(Własny) 

 322 
szt. 

 
62,65 % 

368.600,
00 

350956,
52 

zł/87739
,13 euro 

150 szt. 
 92,76 

% 
429.200,0

0 
192 
szt. 

100% 

199.700,
00 

155031,
05zł/387

57,76 
euro 

514 szt. 

997.500,0
0 

505987,5
7zł/12649
6,89 euro 

Razem cel szczegółowy 1.3 
 

1.200.75
0,00  

1.281.75
0,00  

767.500,
00  

3.250.000
,00   

Razem cel szczegółowy 1.3 PROW 19.2/ 
19.4 ( EURO ) 

       
812.500,0

0 EURO 
  

Razem cel szczegółowy 1.3 EFS/EFRR/ 
PROW 19.3 ( ZŁ ) 

       0,00 ZŁ   

Razem cel ogólny 1 
 

 
1.805.59

3,25 
 

 
5.038.13
5,30 

 

 
1.001.36

0,00 
 

7.845.088
,55   

Razem cel ogólny 1 PROW 19.2/ 19.4 ( 
EURO ) 

       
1.196.386
,32 EURO 

  

Razem cel ogólny 1 EFS/EFRR/ PROW 
19.3 ( ZŁ ) 

       
3.206.489

,85 ZŁ 
  

CEL OGÓLNY 
nr 2. 

POPRAWA 
JAKOŚCI ŻYCIA 

I 
ATRAKCYJNOŚ

CI OBSZARU 
SLGD TDB 
POPRZEZ 

INWESTYCJE 
KIEROWANE 

 Lata 2016-2018 2019-2021 2019 -2023 RAZEM 2016-2023 

Progr
am 

  
(PRO
W / 

RPO) 

Podd
ziałan
ie/za
kres 

Progr
amu 

Nazwa wskaźnika  
(PRODUKTU)/wskaźniki 

kluczowe 

Wartoś
ć z 

jednost
ką 

miary 

% 
realizac

ji 
wskaźni

ka  
narasta

jąco 

Planowa
ne 

wsparcie 
(zł)/euro 

Wartoś
ć z 

jednost
ką 

miary 

% 
realizac

ji 
wskaźni

ka  
narasta

jąco 

Planowan
e 

wsparcie 
(zł) 

Warto
ść z 

jednos
tką 

miary 

% 
realizac

ji 
wskaźni

ka  
narasta

jąco 

Planowa
ne 

wsparcie 
(zł)/euro 

Razem 
wartość 
wskaźni

ków 

Razem 
planowan

e 
wsparcie 
(zł)/euro 

Sformatowano ...

Usunięto: 91,89

Sformatowano ...

Sformatowano ...

Usunięto: 08

Sformatowano ...

Usunięto: 1 

Sformatowano ...

Sformatowano ...

Usunięto: 37 

Sformatowano ...

Usunięto: 08

Sformatowano ...

Sformatowano ...

Usunięto: 311 

Usunięto: 62,58

Sformatowano ...

Sformatowano ...

Sformatowano ...

Usunięto: 36 

Sformatowano ...

Sformatowano ...

Usunięto: 497szt

Sformatowano ...

Sformatowano ...

Sformatowano ...

Sformatowano ...

Sformatowano ...

Sformatowano ...

Sformatowano ...

Sformatowano ...

Sformatowano ...

Usunięto: 2022 

Sformatowano ...
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PRZEZ 
SPOŁECZNOŚĆ 

DO 2023r. 

Cel szczegółowy 2.1. Poprawa infrastruktury ogólnodostępnej na rzecz jakości życia i włączenia społecznego  mieszkańców oraz zachowania 
dziedzictwa obszaru   

PRZEDSIEWZIĘ
CIE 2.1.1: 
Rozwój 

infrastruktury 
ogólnodostępn

ej 

Liczba nowych lub 
zmodernizowanych 
obiektów infrastruktury 
turystycznej i 
rekreacyjnej  

9 szt. 29,03% 195.469,
00 

256.250,
00 

135.656,
22 

 
139.065,
58 euro 

22 szt. 100% 

1.657.604
,69 

1.279.350
,00 

467.703,5
4 

22 szt. 100% 

 
 

806.078,
96 euro 

31 szt. 
1.853.073

,69 
 

603.359,7
6 
 
945.144,5
4 euro 

PRO
W 

Realiz
acja 
LSR 

Liczba wybudowanych 
lub przebudowanych 
obiektów kulturalnych 
(Własny) 

2 szt. 16,67% 10 szt. 100% 10 szt. 100% 12szt. 
Realiz
acja 
LSR 

Liczba operacji w 
zakresie infrastruktury 
drogowej w zakresie 
włączenia społecznego  

2 szt. 40% 3 szt 100% 3 szt. 100% 5szt. 
Realiz
acja 
LSR 

PRZEDSIEWZIĘ
CIE 2.1.2: 
Obiekty 

zabytkowe na 
terenie SLGD 

TDB 

Liczba zabytków 
poddanych pracom 
konserwatorskim lub 
restauratorskim w 
wyniku wsparcia 
otrzymanego w ramach  
realizacji strategii  

2 szt. 28,57% 

345.426,
00 zł 

81.199,9
7 euro 

 

5 szt. 100% 
871.254,0

0 
5 szt. 100% 

867.603,
00 zł 

203.949,
16 euro 

 

7 szt.  

1.213.029
,00 zł 

285.149,1
3 euro 

PRO
W 

Realiz
acja 
LSR 

Liczba zabytków 
nieruchomych / 
ruchomych objętych 
wsparciem 

0 szt. 0% 0,00 zł 0 szt. 0% 0,00 

1 szt. 
(z 

dodat
kowyc

h 
środk
ów: I.) 

100% 

393.004,
00 zł 

(dodatko
we 

środki: 
I.) 

1 szt. 
(z 

dodatk
owych 
środkó
w: I.) 

393.004,0
0 zł 

(dodatko
we środki: 

I.) 

RPO 
Realiz
acja 
LSR 

Sformatowano: Przekreślenie

Sformatowano: Przekreślenie

Sformatowano: Przekreślenie

Sformatowano: Przekreślenie

Sformatowano: Przekreślenie

Sformatowano: Przekreślenie

Usunięto: 0 

Usunięto: 0,00

Usunięto: 0,00

Usunięto: 0,00

Sformatowano: Przekreślenie

Sformatowano: Przekreślenie

Usunięto: 1.535.600,00

Sformatowano: Przekreślenie

Sformatowano: Nie Przekreślenie

Sformatowano: Przekreślenie

Sformatowano: Przekreślenie

Usunięto: 0 

Sformatowano: Przekreślenie

Sformatowano: Przekreślenie

Usunięto: 0 

Sformatowano: Przekreślenie

Sformatowano: Do lewej

Sformatowano: Przekreślenie

Usunięto: 0 

Usunięto: 0,00

Sformatowano: Przekreślenie

Sformatowano: Do lewej

Usunięto: 1.216.680,00

Sformatowano: Przekreślenie
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PRZEDSIEWZIĘ
CIE 2.1.3: 

Inwestycje 
lokalne w 

infrastrukturę 
społeczną   

Liczba wybudowanych 
/ przebudowanych 
obiektów, w których 
realizowane są usługi 
aktywizacji społeczno -
zawodowej  

3 szt. 0 
szt. 

100% 0 
% 

1.094.37
2,16 

0,00 zł 

0 szt. 100% 

0,00 
 

3 szt. 100% 

1.094.37
2,16 zł 

3 szt. 

1.094.372
,16 zł 

RPO 
Realiz
acja 
LSR 

Liczba obiektów 
dostosowanych do 
potrzeb osób z 
niepełnosprawnościami 

3 szt. 0 
szt. 

100% 0 
% 

0 szt. 100% 3 szt. 100% 3 szt. RPO 
Realiz
acja 
LSR 

PRZEDSIEWZIĘ
CIE: 2.1.4. 

Rewitalizacja 
małej skali 
obiektów i 
obszarów 

Liczba wspartych 
obiektów infrastruktury 
zlokalizowanych na 
rewitalizowanych 
obszarach 

0 szt. 0% 0,00 zł 0 szt. 0% 0,00 zł 

6 szt. 
(z 

dodat
kowyc

h 
środk
ów: I.) 

100% 
2.358.02

4,00 zł 
(dodatko

we 
środki: 

I.) 

6 szt. 
(z 

dodatk
owych 
środkó
w: I.) 

2.358.024
,00 zł 

(dodatko
we środki: 

I.) 

RPO 
Realiz
acja 
LSR 

Powierzchnia obszarów 
objętych rewitalizacją 

0  ha 0% 0,00 zł 0  ha 0% 0,00 zł 

0,5 ha 

(z 
dodat
kowyc

h 
środk
ów: I.) 

100% 

0,5 ha 

(z 
dodatk
owych 
środkó
w: I.) 

RPO 
Realiz
acja 
LSR 

Razem cel szczegółowy 2.1 
 

2.027.17
3,38  

4.275.91
2,23  

2.751.02
8,00  

(dodatk
owe 

środki: 
I.) 

 

9.054.113
,61 

(w tym 
dodatko

we środki  
2.751.028

,00: I.) 
 

  

Razem cel szczegółowy 2.1 PROW 19.2/ 
19.4 ( EURO ) 

-  - - -  - 
1.230.293
,67 EURO 

- - 

Razem cel szczegółowy 2.1 EFS/EFRR/ 
PROW 19.3 ( ZŁ ) 

-  - - -  - 
3.845.400

,16 ZŁ 
- - 

Sformatowano: Przekreślenie

Sformatowano: Przekreślenie

Sformatowano: Przekreślenie

Sformatowano: Przekreślenie

Usunięto: 0 

Sformatowano: Przekreślenie

Sformatowano: Odstęp Po:  0 pkt

Usunięto: 0,00¶

Sformatowano: Przekreślenie

Sformatowano: Przekreślenie

Sformatowano: Przekreślenie

Sformatowano: Przekreślenie

Usunięto: 0 

Sformatowano: Przekreślenie

Sformatowano: Przekreślenie

Sformatowano: Przekreślenie

Sformatowano: Przekreślenie

Sformatowano: Przekreślenie

Sformatowano: Przekreślenie

Sformatowano: Przekreślenie

Sformatowano: Przekreślenie



 

122 

 

Liczba osób korzystających z obiektów 
infrastruktury społecznej wspartej w 
programie (Własny) [szacowanie: 
zakłada się wsparcie 3 świetlic, jedna 
świetlica = 1 grupa liczy  15 osób]  

 0 os. 0 % 
 

0,00 zł 
0 os. 0% 0,00 45 os. 100 % 

1.094.37
2,16 zł 

45 os. 
 

1.094.372
,16 zł 

RPO 
Realiz
acja 
LSR 

Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w 
objętych wsparciem miejscach 
należących do dziedzictwa kulturalnego i 
naturalnego oraz stanowiących atrakcje 
turystyczne 

0 os. 0% 0,00 zł 0 os. 0% 0,00 

300 
os. 
(z 

dodat
kowyc

h 
środk
ów: I.) 

100% 

393.004,
00 zł 

(dodatko
we 

środki: 
I.) 

300 os. 
(z 

dodatk
owych 
środkó
w: I.) 

393.004,0
0 zł 

(dodatko
we środki: 

I.) 

RPO 
Realiz
acja 
LSR 

Otwarta przestrzeń utworzona lub 
rekultywowana na obszarach miejskich 

0 m2 0% 0,00 zł 0 m2 0% 0,00 

1500 
m2 

(z 
dodat
kowyc

h 
środk
ów: I.) 

100% 

393.004,
00 zł 

(dodatko
we 

środki: 
I.) 

1500 
m2 

(z 
dodatk
owych 
środkó
w: I.) 

393.004,0
0 zł 

(dodatko
we środki: 

I.) 

RPO 
Realiz
acja 
LSR 

Cel szczegółowy 2.2. Poprawa jakości życia mieszkańców w gospodarstwach domowych w zgodzie z ochroną środowiska i przeciwdziałaniu zmianom 
klimatycznym   

PRZEDSIEWZIĘ
CIE 2.2.1 
Zielone 

technologie w 
gospodarstwac
h domowych 

Liczba 
zmodernizowanych 
źródeł ciepła. 

0 szt. 0% 0,00 zł 30 szt. 100% 
210.000,0

0 
30 szt. 100% 

208.304,
31 zł 

30 szt. 
208.304,3

1 zł 

RPO 

Realiz
acja 
LSR 

Liczba wybudowanych 
jednostek wytwarzania 
energii cieplnej z OZE 
 
 

0 szt. 0% 

0,00 zł 

571szt. 100% 

3.982.050
.00 

594 
szt. 

100% 

4.001.12
8,35 zł 

671 
594 szt. 

4.590.688
,84 

4.001.128
,35 zł 

Realiz
acja 
LSR 

Dodatkowa zdolność 
wytwarzania energii ze 
źródeł odnawialnych 
 
 
 

0 MW 0% 
 

1,1035
MW 

100% 
2,117 
MW 

100% 
1,2968 
2,117 
MW 

Realiz
acja 
LSR 

Usunięto: 45 

Sformatowano ...

Usunięto: 100

Usunięto: 1.094.372,16

Sformatowano ...

Sformatowano ...

Usunięto: 0 

Usunięto: 0

Usunięto: 0,00

Sformatowano ...

Sformatowano ...

Sformatowano ...

Sformatowano ...

Usunięto: 0 

Usunięto: 0,00

Usunięto: 210.000,00

Usunięto: 100 szt.¶

Sformatowano ...

Usunięto: 14,90%¶

Sformatowano ...

Usunięto: 608.638,84¶

Sformatowano ...

Sformatowano ...

Usunięto:  

Usunięto: 0 

Usunięto: 0,00

Sformatowano ...

Usunięto:  

Sformatowano ...

Sformatowano ...

Usunięto: 0,1933

Sformatowano ...

Usunięto: 14,91 

Usunięto: 0 

Sformatowano ...

Sformatowano ...
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Masa wycofanych z 
użytkowania i 
unieszkodliwionych 
wyrobów zawierających 
azbest 
 
 
 
 

0 t. 0% 0,00 zł 0 t. 0% 0,00 

470 9
67 t. 
(w 

tym 
470 z 
dodat
kowyc

h 
środk
ów: I.) 

100% 

183.004,
00 

774.259,
18 zł 

(w tym 
183.004,

00 z 
dodatko
weych 
środkió

w: I.) 

470 96
7 t. 

(w tym 
470 t. z 
dodatk
owych 
środkó
w: I.) 

183.004,0
0 

774.259,1
8 zł 

(e tym 
183.004,0

0 zł 
dodatkow
e środki: 

I.) 

RPO 
Realiz
acja 
LSR 

Liczba 
nowych/zmodernizowa
nych punktów w 
oświetleniu ulicznym  

0 szt. 0% 0,00 zł 0 szt. 0% 0,00 

364 
331szt

. 
(z 

dodat
kowyc

h 
środk
ów: I.) 

100% 

603.004,
00 zł 

(dodatko
we 

środki: 
I.) 

364 
331szt. 

(z 
dodatk
owych 
środkó
w: I.) 

603.004,0
0 zł 

(dodatko
we środki: 

I.) 

RPO 
Realiz
acja 
LSR 

 
 
 
 

PRZEDSIĘWZIĘ
CIE 2.2.2 

Edukacja na 
rzecz ochrony 
środowiska i 

przeciwdziałani
a zmianom 

klimatycznym 

Liczba inicjatyw 
upowszechniających 
wiedzę dot. ochrony 
środowiska i zmian 
klimatycznych z 
mieszkańcami (Własny) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6 szt. 
100% 

44.550,0
0 zł 

 
10.380,7

5 euro 

0 szt. 0% 0,00 0 szt. 100% 
0,00 zł 
0,00 
euro 

6 szt. 

44.550,00 
zł 
 

10.380,75 
euro 

PRO
W 

Realiz
acja 
LSR 

Sformatowano: Przekreślenie

Usunięto:  

Sformatowano: Przekreślenie

Usunięto: 60

Usunięto:  

Sformatowano: Przekreślenie

Usunięto:  

Sformatowano: Przekreślenie

Usunięto: 60

Sformatowano: Przekreślenie

Sformatowano: Przekreślenie

Usunięto: ¶
¶
¶
¶

Sformatowano: Przekreślenie

Sformatowano: Przekreślenie

Sformatowano: Przekreślenie
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Razem cel szczegółowy 2.2 
 

653.188,
84  

4.192.05
0,00  

786.008,
00 

(dodatk
owe 

środki: 
I.) 

 

 
5.631.246

,84 
(w tym z 
dodatko

wych 
środków 

786.008,0
0: I.) 

  

Razem cel szczegółowy 2.2 PROW 19.2/ 
19.4 ( EURO ) 

-  - - -  - 
10.380,75 

EURO 
- - 

Razem cel szczegółowy 2.2 EFS/EFRR/ 
PROW 19.3 ( ZŁ ) 

-  - - -  - 
5.586.695

,84 ZŁ 
- - 

Wskaźnik rezultatu 
Produkcja energii cieplnej z nowo 
wybudowanych/nowych mocy 
wytwórczych instalacji wykorzystujących 
OZE  

0MWh 0 % 

0,00 zł 

864,08
6 MWh 

100% 

3.982.050
,00 

1564,
35  

MWh 
100% 

4.001.12
8,35 zł 

1564,3
5MWh 

4.001.128
,35 zł 

RPO 

Realiz
acja 
LSR 

Wskaźnik rezultatu (OZE) 
Szacowany roczny spadek emisji gazów 
cieplarnianych  

0 
MgCO2

/rok 
0 % 

293,78
9 

MgCO2
/rok 

100% 

659,7
2  

MgCO
2/rok 

100% 
659,72  
MgCO2

/rok 

Realiz
acja 
LSR 

Wskaźnik rezultatu (PIECE) 
Szacowany roczny spadek emisji gazów 
cieplarnianych  

0 
MgCO2

/rok 
0% 0,00 zł 

 
150,11 
MgCO2

/rok 

100% 
210.000,0

0 

213,3
1 

MgCO
2/rok 

100% 
208.304,

30 zł 

 213,31 
MgCO2

/rok 

208.304,3
0 zł  

Realiz
acja 
LSR 

Razem cel ogólny 2 
 

2.680.36
2,22  

8.467.96
2,23  

  
3.537.03

6,00 
(dodatk

owe 
środki: 

I.) 

 

  
 
 

14.685.36
0,45 

(w tym z 
dodatko

wych 
środków 

3.537.036

  

Sformatowano: Przekreślenie

Sformatowano: Przekreślenie

Sformatowano: Przekreślenie

Sformatowano: Przekreślenie

Usunięto: 151,373 

Usunięto: 14,91

Usunięto: 697.381,00

Usunięto: 0

Usunięto: 0,00

Usunięto: 1015,459 

Usunięto: 4.679.431,00

Sformatowano: Przekreślenie

Usunięto: 51,467

Usunięto: 14,91

Usunięto: 0

Usunięto: 345,¶
256 

Sformatowano: Przekreślenie

Usunięto: 0

Usunięto: 0,00

Usunięto: 150,11

Usunięto: 210.000,00

Sformatowano: Przekreślenie
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,00: I.) 

Razem cel ogólny 2 PROW 19.2/ 19.4 ( 
EURO ) 

- - - - - - - 
1.240.674
,42 EURO 

- - 

Razem cel ogólny 2 EFS/EFRR/ PROW 
19.3 ( ZŁ ) 

- - - - - - - 
9.432.096

,00 ZŁ 
- - 

CEL OGÓLNY 
nr 3 ROZWÓJ 
LOKALNEGO 

RYNKU PRACY 
POPRZEZ 

WZMOCNIENIE 
PRZEDSIĘBIOR

CZOŚCI, 
POWIĄZAŃ 

KOOPERACYJN
YCH I 

PROMOCJI  
OBSZARU 

SLGD TDB DO 
2023R. 

 Lata 2016-2018 2019-2021 2019 -2023 RAZEM 2016-2023 

Progr
am 

  
(PRO
W / 

RPO) 

Podd
ziałan
ie/za
kres 

Progr
amu 

Nazwa wskaźnika  
(PRODUKTU)/wskaźniki 

kluczowe 

Wartoś
ć z 

jednost
ką 

miary 

% 
realizac

ji 
wskaźni

ka  
narasta

jąco 

Planowa
ne 

wsparcie 
(zł)/euro 

Wartoś
ć z 

jednost
ką 

miary 

% 
realizac

ji 
wskaźni

ka  
narasta

jąco 

Planowan
e 

wsparcie 
(zł) 

Warto
ść z 

jednos
tką 

miary 

% 
realizac

ji 
wskaźni

ka  
narasta

jąco 

Planowa
ne 

wsparcie 
(zł)/euro 

Razem 
wartość 
wskaźni

ków 

Razem 
planowan

e 
wsparcie 
(zł)/euro 

Cel szczegółowy 3.1. Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i przetwórstwa lokalnego 
  

Sformatowano: Przekreślenie

Usunięto: 2022 

Sformatowano: Przekreślenie
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PRZEDSIEWZIĘ
CIE 3.1.1. 

Tworzenie i 
rozwój 

przedsiębiorst
w na terenie 

LGD   

Liczba operacji 
polegających na 
utworzeniu nowego 
przedsiębiorstwa 

5 szt. 
 

8,06% 

500.000,
00 zł 

 
131.587,
78 euro 
0,00 zł 

 
 

21 szt.  
 

41,94% 

2.100.000
,00 

1.350.000
,00 

65szt. 
(w 

tym: 
I.15 

szt./ II. 
14 szt. 

z 
dodat
kowyc

h 
środk
ów) 

100% 

 
  

5.700.00
0,00 zł 
(w tym 

dodatko
we 

środki: 
I.1.500.0
00,00 zł  

/ II. 
1.400.00
0,00 zł) 

 
2.890.00

0,00 zł 
 (w tym 
dodatko

we 
środki: 

I.40.000,
00 zł / 

II.150.00
0,00 zł) 

 
 
 

2.260.67
8,09 
euro 

70szt. 
(w tym: 

I.15 
szt./ 
II.14 
szt. z 

dodatk
owych 
środkó

w) 

 
6.200.000

,00 zł 
 (w tym 

dodatkow
e środki: 

I.1.500.00
0,00 zł  

/ 
II.1.400.0
00,00 zł  

) 
 

2.890.000
,00 zł 

 (w tym 
dodatkow
e środki: 

I.40.000,0
0 zł  

/  
II.150.000

,00 zł 
) 

 
2.392.265
,87 euro 

PRO
W 
 

Realiz
acja 
LSR 

 

Liczba operacji 
polegających na 
rozwoju istniejącego 
przedsiębiorstwa  

0 szt. 0% 5szt. 
 

45,45% 

11 szt. 
(w 

tym:  
1 szt z 
dodat
kowyc

h 
środk
ów: II) 

100% 11 szt. 

PRZEDSIEWZIĘ
CIE 3.1.2. 
Wsparcie 

przetwórstwa 
lokalnego  

Liczba centrów 
przetwórstwa lokalnego  

0 szt. 0% 
0,00 zł 
0,00 
euro 

2 szt. 100% 
1.000.000

,00 

2 szt. 100% 1.000.00
0,00 zł 

232.463,
45 euro 

2 szt. 1.000.000
,00 zł 

232.463,4
5 euro 

Ilość operacji 
ukierunkowanych na 
innowacje 

0 szt. 0% 2 szt. 100% 2 szt. 100% 2 szt. 

Razem cel szczegółowy 3.1 
 

500.000,
00  

4.450.00
0,00  

 
5.140.00  

 
10.090.00   

Sformatowano: Przekreślenie

Sformatowano: Do lewej

Sformatowano: Przekreślenie

Sformatowano: Przekreślenie

Usunięto: 36szt

Sformatowano: Przekreślenie

Usunięto: 3.600.000,00

Usunięto:  

Usunięto:  

Usunięto: 1.540.000,00

Usunięto: ¶

Usunięto: 62

Sformatowano: Przekreślenie

Sformatowano: Przekreślenie

Usunięto: ¶

Usunięto: ¶

Sformatowano: Do lewej

Sformatowano: Kolor czcionki: Automatyczny

Sformatowano: Przekreślenie

Sformatowano: Przekreślenie

Usunięto: 6 

Sformatowano: Przekreślenie

Usunięto: 0,00

Sformatowano: Przekreślenie

Usunięto: 0 

Usunięto: 0,00

Sformatowano: Przekreślenie

Sformatowano: Przekreślenie

Sformatowano: Przekreślenie

Usunięto: 0 

Sformatowano: Przekreślenie

Sformatowano: Przekreślenie
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0,00  
(w tym 

dodatko
we 

środki:  
I. 

1.540.00
0,00/ II. 
1.550.00

0,00) 

0,00 
(w tym 

dodatko
we 

środki: I. 
1.540.000

,00/ II. 
1.550.00,

00  ) 

Razem cel szczegółowy 3.1 PROW 19.2/ 
19.4 ( EURO ) 

- - - - - - - 
2.624.729
,32 EURO 

- - 

Razem cel szczegółowy 3.1 EFS/EFRR/ 
PROW 19.3 ( ZŁ ) 

- - - - - - - 0,00 ZŁ - - 

Cel szczegółowy 3.2 Wsparcie grup defaworyzowanych na lokalnym rynku pracy 
  

PRZEDSIEWZIĘ
CIE 3.2.1. 
Projekty 

Aktywności 
Lokalnej  

Liczba osób 
zagrożonych ubóstwem 
lub wykluczeniem 
społecznym objętych 
wsparciem w  
 
programie 

 27os.  15 % 
 251.184

,80 zł 
 100 os. 70% 

 1.000.00
0,00 

153 
os.  

100% 
1.494.23

9,85 zł 
180 os.  

1.745.424
,65 zł 

RPO 
 Reali
zacja 
LSR 

PRZEDSIEWZIĘ
CIE 3.2.2. 
Powrót na 

rynek pracy 
poprzez 

samozatrudnie
nie  

Liczba osób 
pozostających bez 
pracy, które otrzymały 
bezzwrotne środki na 
podjęcie działalności 
gospodarczej w 
programie 

 0 os. 0% 0,00 zł 10 os.  100%  
625.000,0

0 
 

10 os.  100%  
621.437,

50  zł 
10 os.  

621.437,5
0 zł 

RPO 
Realiz
acja 
LSR  

Razem cel szczegółowy 3.2 

  

400.000,
00  

  
1.625.00

0,00 
 

600.000,
00  

 
2.625.000

,00 
 

  

Razem cel szczegółowy 3.2 PROW 19.2/ 
19.4 ( EURO ) - 

- - - - - - 
0,00 

EURO 
- - 

Sformatowano: Przekreślenie

Usunięto: 40 

Usunięto: 20

Usunięto: 400.000,00

Usunięto: 60 

Usunięto: 600.000.00

Usunięto: 200 

Usunięto: 2.000.000,00

Sformatowano: Przekreślenie

Usunięto: 0 

Usunięto: 0,00

Usunięto: 625.000,00¶

Sformatowano: Przekreślenie

Sformatowano: Przekreślenie

Sformatowano: Przekreślenie
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Razem cel szczegółowy 3.2 EFS/EFRR/ 
PROW 19.3 ( ZŁ ) - 

- - - - - - 
2.366.862

,15 ZŁ 
- - 

Wskaźnik rezultatu  
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym, które 
uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 
programu 
 
 

13 os. 16,25 % 
243.750,

00 zł 50 os. 87,50% 
750.000,0

0 67 os. 100% 
1.256.25

0,00 zł 
80 os.  

1.500.000
,00 zł 

 

Realiz
acja 
LSR 

RPO 

Wskaźnik rezultatu  
Liczba utworzonych miejsc pracy w 
ramach udzielonych z EFS środków na 
podjęcie działalności gospodarczej 
 
 
 

0 szt. 0% 0,00 zł 10 szt. 100% 
625.000,0

0 
10 szt. 100% 

621.437,
50 zł 

10 szt. 
621.437,5

0  zł 
RPO 

Realiz
acja 
LSR 

Cel szczegółowy 3.3 Współpraca gospodarcza i promocja obszaru SLGD TDB 
    

PRZEDSIĘWZIĘ
CIE 3.3.1: 
Projekty 

sieciujące 
ofertę LGD 

Liczba sieci w zakresie 
usług turystycznych, 
które otrzymały 
wsparcie w ramach 
realizacji LSR 
 
 

0 szt.  0% 

 0,00 zł 
0,00 
euro 

1 szt.  100% 

50.000,00 

1 szt.  100%  

50.000,0
0 zł 

50.000,0
0  zł 
 

23.209,9
4 euro 

1 szt.  

 50.000,0
0 zł 

 50.000,0
0 zł 

23.209,94 
euro 

PRO
W 

 Reali
zacja 
LSR  

Liczba operacji 
ukierunkowanych na 
 
 
 
innowacje 

0 szt. 0% 1 szt. 100% 1 szt. 100% 1 szt. 
 

Realiz
acja 
LSR  

Liczba sieci współpracy 
w zakresie rozwijania 
rynków zbytu 
produktów, usług 
lokalnych, lub krótkich 
łańcuchów dostaw, 

 0 szt.  0% 0,00 zł   1 szt. 100%  

50.000,00
  
0 

 1 szt.  100%  1 szt. 
 PRO

W 

Realiz
acja 
LSR   

Sformatowano: Nie Przekreślenie

Sformatowano: Nie Przekreślenie

Sformatowano: Przekreślenie

Usunięto: 20 

Usunięto: 25

Usunięto: 300.000,00

Usunięto: 10 

Usunięto: 450.000,00

Sformatowano: Przekreślenie

Usunięto: 0 

Usunięto: 0,00

Usunięto: 625.000,00

Sformatowano: Przekreślenie

Usunięto: 0 

Sformatowano: Do lewej

Sformatowano: Przekreślenie

Sformatowano: Przekreślenie

Usunięto: ¶

Usunięto: <obiekt>

Sformatowano: Przekreślenie

Usunięto: 0 

Sformatowano: Przekreślenie

Sformatowano: Przekreślenie

Sformatowano: Przekreślenie

Usunięto: 0 
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które otrzymały 
wsparcie w ramach 
realizacji LSR 

Liczba operacji 
ukierunkowanych na 
innowacje 

0 szt. 0% 1szt. 100% 1 szt. 100% 1 szt. 
PRO
W 

Realiz
acja 
LSR   

PRZEDSIEWZIĘ
CIE 3.3.2. 

Innowacyjny 
projekt 

współpracy 
LGD 

Liczba przygotowanych  
projektów współpracy 

 
0 szt. 0% 

 
0 szt. 0% 

 
1 szt. 100% 

 
1 szt.  

 

PRO
W 

Proje
kty 

współ
pracy  

Liczba zrealizowanych 
krajowych projektów 
współpracy(własny) 

1 szt.  33,33% 

176.654,
00 zł 

2szt. 100% 

421.874,0
0 

2  szt. 100%  

 
1.223.34

6,00 zł 

 3 5szt. 

598.528,0
0 

1.400.000
,00 zł 

Proje
kty 

współ
pracy  

Liczba operacji 
ukierunkowanych na 
innowacje 

1 szt. 100% 0 szt. 100% 0 szt. 100% 1 szt. 

Proje
kty 

współ
pracy  

Liczba LGD 
uczestniczących w 
projektach współpracy  

 2 szt.  25%  6 szt.  100%  6 szt.  100% 8 szt.  

 Proje
kty 

współ
pracy  

Razem cel szczegółowy 3.3 
 

176.654,
00  

521.874,
00  

0,00 
 

698.528,0
0     

Razem cel szczegółowy 3.3 PROW 19.2/ 
19.4 ( EURO ) 

- - - - - - - 
23.209,94 

EURO - - 

Razem cel szczegółowy 3.3 EFS/EFRR/ 
PROW 19.3 ( ZŁ ) 

- - - - - - - 
1.400.000

,00 ZŁ - - 

Razem cel ogólny 3 
 

1.076.65
4,00  

6.596.87
4,00 

 
 

 
5.740.00

0,00  
(w tym 

dodatko

 

 
13.413.52

8,00 
(w tym 

dodatko     

Sformatowano: Przekreślenie

Usunięto: 0 

Sformatowano: Przekreślenie

Sformatowano: Odstęp Po:  10 pkt

Sformatowano: Przekreślenie

Sformatowano: Przekreślenie

Sformatowano: Przekreślenie

Usunięto: 0  

Usunięto: 0,00

Sformatowano: Przekreślenie

Sformatowano: Przekreślenie

Sformatowano: Przekreślenie

Sformatowano: Przekreślenie

Sformatowano: Przekreślenie

Sformatowano: Przekreślenie

Sformatowano: Przekreślenie

Sformatowano: Przekreślenie

Sformatowano: Przekreślenie

Usunięto: 0 

Sformatowano: Przekreślenie

Sformatowano: Podkreślenie

Sformatowano: Podkreślenie,
Przekreślenie

Sformatowano: Podkreślenie

Sformatowano: Podkreślenie,
Przekreślenie

Sformatowano: Podkreślenie

Sformatowano: Podkreślenie,
Przekreślenie

Sformatowano: Podkreślenie,
Przekreślenie
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we 
środki:  

I. 
1.540.00
0,00/ II. 
1.550.00

0,00  ) 

we 
środki: I.  

1.540.000
,00/ II. 

1.550.000
,00) 

Razem cel ogólny 3 PROW 19.2/ 19.4 ( 
EURO ) 

- - - - - - - 
2.647.939
,26 EURO - - 

Razem cel ogólny 3 EFS/EFRR/ PROW 
19.3 ( ZŁ ) 

- - - - - - - 
3.766.862

,15 ZŁ - - 

Razem LSR 
 

5.562.60
9,47  

  
20.102.9
71,53 

 

 
10.278.3

96,00 
(w tym 

dodatko
we 

środki:  
I. 

5.077.03
6,00/ II. 
1.550.00

0,00  ) 

 

 
35.943.97

7,00 
(w tym 

dodatko
we 

środki:   
I. 

5.077.036
,00/  

II. 
1.550.000

,00)     

Razem LSR PROW 19.2/ 19.4 ( EURO ) - - - - - - - 
5.085.000
,00 EURO - - 

Razem LSR EFS/EFRR/ PROW 19.3 ( ZŁ ) - - - - - - - 
16.405.44

8,00 ZŁ - - 

Razem planowane wsparcie na przedsięwzięcia dedykowane tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy w ramach poddziałania Realizacja LSR PROW 

% budżetu 
poddziałania 

Realizacja 
LSR 

  

 
2.392.265
,87 EURO 

 

59,04  
 

55,99 % 

Sformatowano: Podkreślenie

Sformatowano: Podkreślenie

Sformatowano: Przekreślenie

Sformatowano: Wyrównany do środka

Sformatowano: Przekreślenie
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10.090.00
0,00 

(w tym 
dodatko

we 
środki:  I. 
1.540.000

,00 / II. 
1.550.000

,00  ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Załącznik nr 5: Plan komunikacji SLGD „Tygiel Doliny Bugu” 
    Cel 1 szczegółowy: Informowanie o realizacji LSR poprzez wspieranie pomysłów projektowych wnioskodawców. 

Term
in 

Działanie 
komunikacyjne 

Adresaci /Grupa docelowa Środki przekazu Wskaźniki (produkty)  Planowane efekty (rezultaty)  

II kw.  
2016 
r. 
-II 
kw. 
2023 

Działania w obszarze 
monitoringu i 
weryfikacji realizacji 
planu komunikacji 

Kadra i członkowie LGD, 
poszczególne  
grupy docelowe i grupy 
defaworyzowane 

 Monitoring wskaźników i 
ewaluacja założeń i realizacji 

 Publikacja wyników 
weryfikacji wdrażania 

 Zbieranie opinii i korekta 
założeń Planu Komunikacji 

 spotkania warsztatowe 

 Liczba badań 
monitoringujących wskaźniki 
i ewaluacyjnych – 7szt 

 Liczba opublikowanych 
wyników weryfikacji 
wdrażania  - 7 szt. 

 Liczba zebranych opinii do 
korekty założeń Planu 
Komunikacji –8 szt. 

 Liczba osób, które zapoznały 
się z opublikowanymi 
wynikami weryfikacji 
wdrażania – 670 os. 

 Liczba korekt założeń Planu 
Komunikacji – 8 szt. 

 Liczba powstałych raportów 
- 3 szt.  

Sformatowano: Przekreślenie

Sformatowano: Polski

Usunięto: 8szt

Usunięto: 8 

Usunięto:  10

Usunięto: 326 

Usunięto: 16 

Usunięto: 2 
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 Liczba przeprowadzonych 
spotkań – 3 szt.  

II-III 
kwar
tał 
2016 
roku-
2023 

Powiadomienie i 
prowadzenie działań 
informacyjno-
promocyjnych na 
rzecz  LSR 
 

Mieszkańcy, beneficjenci i 
opinia publiczna; 
Potencjalni beneficjenci LSR 

 konferencja 
otwarcia/zamknięcia 

 artykuły i ogłoszenia w 
prasie lokalnej, Internecie 

 ogłoszenia w siedzibach 
partnerów i członków LGD 
(nabory, szkolenia itp.) 

 spotkania informacyjne w 
gminach 

  przygotowanie i 
dystrybucja ulotek, 
gadżetów 

 Liczba konferencji 
otwarcia i zamknięcia LSR 
– 2 szt. 

 liczba artykułów i ogłoszeń 
w prasie lokalnej, 
Internecie –120 szt. 

 liczba przygotowanych 
ogłoszeń –65 szt.  

 Liczba spotkań 
informacyjno-
konsultacyjnych LGD z 
mieszkańcami –39 szt. 

 Liczba wydanych 
materiałów promocyjnych 
(zestaw) – 10 szt. 

 liczba uczestników 
konferencji 
otwarcia/zamknięcia – 230 
os. 

 liczba osób która 
zareagowała na portalu 
społecznościowym –159 tys. 
os. 

 liczba 
podmiotów/partnerów/czło
nków do których wysłano 
mailem ogłoszenie –6200 os.  

  Liczba osób uczestniczących 
w spotkaniach informacyjno-
konsultacyjnych –   656 os. 

 Liczba osób zadowolonych 
ze spotkań 
przeprowadzonych przez 
LGD – 599 os. 

     Cel 2 szczegółowy: Angażowanie grup defaworyzowanych określonych w LSR do korzystania ze wsparcia w ramach  LSR 

Termi
n 

Działanie 
komunikacyjne 

Adresaci /Grupa docelowa Środki przekazu Wskaźniki (produkty)  Planowane efekty (rezultaty)  

Rozpo
częcie: 
III kw. 
2016-
IV 
2022 
 

Kampania 
społeczna na rzecz 
podniesienia 
aktywności osób 
młodych na terenie 
LGD 

Grupa defaworyzowana – 
Młodzież + otoczenie  
Zdefiniowane potrzeby grupy: 
niska aktywność grupy, brak 
dobrych przykładów; 
niewystarczający poziom 
wiedzy na temat dostępnych 
źródeł finansowania operacji, 
niewystarczająco szerokie 
działania skierowane do grup 
defaworyzowanych 
angażujące realnie te osoby i 

 Spotkania z 
przedsiębiorcami, celebrytkami, 
osobami sukcesu, 

 Facebook,  

 strona internetowa, 

 zamieszczanie informacji na 
bezpłatnych portalach 
internetowych 

 Newsletter półroczny  

 telewizja internetowa e-tv 
BUG.  

 

 Liczba spotkań z 
przedsiębiorcami, 
celebrytami, osobami 
sukcesu – 8 szt.   

 Liczba informacji 
zamieszczonych na portalu 
społecznościowym, stronie 
internetowej, e-TV BUG – 19 
szt. 

 Liczba wydanych 
Newsletterów 14 szt. 
 

 liczba osób na spotkaniach z 
przedsiębiorcami, 
celebrytami, osobami 
sukcesu – 540 os. 

 liczba osób która 
zareagowała na portalu 
społecznościowym –8200 
os. 

 liczba osób/podmiotów do 
których wysłano mailem 
Newsletter w półroczu – 400 
os./podmiotów 

Usunięto: 2 

Usunięto: 88 

Usunięto: 58 

Usunięto: 37 

Usunięto: 198os

Usunięto: 95 

Usunięto: 4900 

Usunięto: 644 

Usunięto: 580 

Usunięto: 20 

Usunięto: 16 

Usunięto: 6400 
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ich otoczenie w aktywność 
społeczną i zawodową. 

Animacja grup 
defaworyzowanych 

Grupy defaworyzowane 
 
Zdefiniowane potrzeby grupy: 
znaczne oddalenie od 
społeczności lokalnej, 
aktywnej zawodowo i 
społecznie; potrzeba 
aktywizacji 
niewystarczający poziom 
wiedzy na temat dostępnych 
źródeł finansowania operacji, 
brak wiedzy jak przygotować 
projekt i wypełnić wniosek, 
niewystarczająco szerokie 
działania skierowane do grup 
defaworyzowanych 
angażujące realnie te osoby i 
ich otoczenie w aktywność 
społeczną i zawodową. 

 spotkania/warsztaty 
aktywizujące 

 Spotkania konsultacyjne/ 
Prezentacje dobrych 
praktyk 

 

  Ilość spotkań/warsztatów 
aktywizujących – 20 szt.  

 Ilość spotkań konsultacyjnych 
/promujących dobre 
praktyki -16 szt. 

 

 Ilość uczestników 
spotkań/warsztatów 
aktywizujacych – 480 os. 

 Ilość uczestników spotkań 
konsultacyjnych/promującyc
h dobre praktyki 324 os. 

Działania 
informacyjno – 
szkoleniowe grup 
de 
faworyzowanych o 
możliwości 
wsparcia w ramach 

Grupy defaworyzowane 
Zdefiniowane potrzeby grupy: 
znaczne oddalenie od 
społeczności lokalnej, 
aktywnej zawodowo i 
społecznie; potrzeba 
aktywizacji; niewystarczająco 

 Spotkania informacyjno - 
szkoleniowe 
 

Liczba spotkań informacyjno-
szkoleniowych -  13 szt. 

 Liczba uczestników spotkań 
informacyjno-szkoleniowych 
– 295 os. 
 

 

Usunięto: 20 

Usunięto: 441 

Sformatowano: Wcięcie: Z lewej: 
0,06 cm, Wysunięcie:  0,25 cm

Usunięto: 400 

Usunięto: 20 

Usunięto: 300 
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środków LSR szerokie działania skierowane 
do grup defaworyzowanych 
angażujące realnie te osoby i 
ich otoczenie w aktywność 
społeczną i zawodową. 

    Cel 3 szczegółowy: Budowaniu przyjaznego wizerunku LGD jako instytucji wspierającej rozwój lokalny oraz upowszechnianie dobrych praktyk. 

Termi
n 

Działanie 
komunikacyjne 

Adresaci /Grupa docelowa Środki przekazu Wskaźniki (produkty) Planowane efekty  

II kw.  
2016 r. 
-II kw. 
2023 

Działania w 
obszarze 
budowania i 
utrzymania relacji z 
otoczeniem 

Beneficjenci, otoczenie-
mieszkańcy, członkowie LGD;  
potencjalni wnioskodawcy; 
władze lokalne i regionalne; 
otoczenie pośrednie: 
instytucje lokalne prywatne i 
publiczne; 
Zdefiniowane potrzeby grupy: 
potrzeba aktywizacji w 
społeczności lokalnej, 
wspólnego organizowania się;   

 Imprezy/wydarzenia 
promocyjno – informacyjne 
organizowane przez LGD 

 Udział LGD w 
imprezach/targach/wydarzeni
ach zewnętrznych 

 Publikacje promujące 
działania LGD i region 

 Wyjazdy studyjne  

 Telewizja internetowa E-tV 
BUG 

 Inicjatywa w  zakresie 
turystyki i promocji rozwoju 
gospodarczego regionu   
 

 Liczba imprez/wydarzeń 
promocyjno – 
informacyjnych LGD-  14 
szt. 

 Liczba 
imprez/targów/wydarzeń 
zewnętrznych w których 
LGD brała udział – 29 szt. 

 Liczba publikacji 
promujących działania LGD i 
region – 4 szt. 

 Liczba wyjazdów studyjnych 
–  7 szt.  

 Liczba inicjatyw w zakresie 
telewizji e-tv Bug – 13 szt. 

 Liczba inicjatyw – 4 szt.  

 Liczba uczestników 
imprez/wydarzeń 
promocyjno – 
informacyjnych – 13 tys. os. 

 Liczba uczestników 
imprez/targów/wydarzeń 
zewnętrznych w których 
LGD brała udział –12520 os. 

 Liczba rozpowszechnionych 
publikacji promujących 
działania LGD i region –13 
000 szt. 

 Liczba uczestników 
wyjazdów studyjnych –  182 
os. 

 Liczba zamieszczanych 
filmów na stronie eTV – BUG 
– 270 szt. 

 Liczba osób uczestniczących 
w inicjatywie –90 os.   

I 
kw.20
18-II 
kw.20
23 

Kampania 
promocyjna 
efektów wdrażania 
LSR 

Opinia publiczna, potencjalni 
beneficjenci, członkowie i 
kadra LGD 
 
Zdefiniowane potrzeby grupy: 
potrzeba znajomości działań 
lokalnych, ciekawość, kontrola 
społeczna; 

 Konkurs na najlepszą 
wspartą w LSR inicjatywę 

 Reportaże w e-TV Bug  

 Broszura nt. zrealizowanych 
projektów 

 Fotorelacja na stronie 
internetowej i portalu 
społecznościowym LGD ze 

 Liczba konkursów na 
najlepszą wspartą w LSR 
inicjatywę  -  5 szt. 

 Liczba reportaży w e-TV Bug 
– 37 szt. 

 Liczba wydanych broszur – 
1szt. 

 Liczba fotorelacji ze 

 

 Liczba nagrodzonych 
inicjatyw – 5 szt. 

 Liczba osób które obejrzały 
reportaże w E-TV Bug, 
facebook – 35 000 os. 

 Liczba rozpowszechnionych 
broszur – 1000 szt. 

Usunięto: Spotkania 

Usunięto: 19 

Usunięto: 27 

Usunięto: 6 

Usunięto: 8 

Usunięto: 25 

Usunięto: spotkań w zakresie utrzymania relacja z 
otoczeniem

Usunięto: 10 

Usunięto: 12 220

Usunięto: 14 000

Usunięto: 192 

Usunięto: 300 

Sformatowano: Wcięcie: Z lewej:  -0,08 cm,
Wysunięcie:  0,38 cm

Usunięto: uczestników spotkań

Usunięto: 70 

Usunięto: Doroczny k

Usunięto: 25 

Sformatowano: Przekreślenie

Usunięto: 2000 

Sformatowano: Przekreślenie



 

135 

 

zrealizowanych projektów zrealizowanych projektów 
na stronie Internetowej lub 
portalu społecznościowym – 
50 szt. 

 liczba osób która 
zareagowała na portalu 
społecznościowym – 40 tys. 
os. 

Opis działań podejmowanych w przypadku problemów z realizacją LSR/niskim poparciem społecznym dla LGD 
LGD przewiduje prowadzenie dodatkowych działań o charakterze public relations, mających na celu budowanie pozytywnego wizerunku LGD oraz poparcia dla 
działań LGD. W związku z tym na bieżąco dbać będzie o właściwe relacje zarówno z otoczeniem zewnętrznym, potencjalnymi beneficjentami jak również 
instytucjami pośrednio zainteresowanymi aktywnością LGD. W przypadku występujących problemów przedewszystkim zwracać się będzie do swoich członków, w 
tym instytucjonalnych celem zaradzenia i wprowadzenia środków i działań służących wzmocnieniu wizerunku LGD oraz poprawienia zainteresowania LSR. 
Analiza efektywności działań komunikacyjnych i zastosowanych środków przekazu 
Analiza efektywności działań komunikacyjnych oraz zastosowanych środków przekazu  odbywać się będzie poprzez okresowe monitorowanie osiągnięcia 
wskaźników realizacji działań komunikacyjnych oraz ewaluację efektów realizacji (kamienie milowe). Monitoring oparty będzie o zbierane na bieżąco statystyki 
wejść na stronę; listy obecności; liczby złożonych projektów, ilości godzin udzielonego doradztwa itd., adekwatnie do danego wskaźnika. Ewaluacja dotyczyć będzie 
oceny trafności dobranych działań komunikacyjnych i środków przekazu w stosunku do grup docelowych oraz założonych efektów (rezultatów) Planu Komunikacji. 
Ewaluacja będzie miała charakter śródokresowy i końcowy.  
Korygowanie i aktualizacja Planu Komunikacji w oparciu o wnioski Otoczenia LGD 
LGD w ramach prowadzonych działań komunikacyjnych zbierać będzie wnioski i opinie dotyczące realizacji LSR oraz działań komunikacyjnych. Raport z monitoringu 
dotyczyć będzie również Planu Komunikacji, podobnie Ewaluacja -  będą opublikowane na stronie LGD. Wnioski i opinie spływające z otoczenia zewnętrznego LGD, 
dotyczące korygowania Planu będą analizowane przez Zarząd i w przypadku zasadności i racjonalności proponowanych ulepszeń, popartych wynikami ewaluacji i 
monitoringu, niezwłocznie będą wprowadzane do Planu Komunikacji. 
BUDŻET PLANU KOMUNIKACJI 

Koszty  
aktywizacja 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 RAZEM 

88.101,00 125.918,67 180.000,00 130.000,00 130.000,00 165 980,33 100.000,00 80.000,00 1.000.000,00 

       
                                                

 

 

 

 

 

 

Koszty  
aktywizacja 

RAZEM 2016- 2023 

530.000,00 

               

 

Usunięto: 10 

Sformatowano: Przekreślenie

Usunięto:      

Sformatowano: Przekreślenie

Sformatowano: Przekreślenie
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                         Przewodniczący Walnego Zebrania                   

Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” 
 

                                                                                                                                          Sławomir Wasilczuk Sformatowano: Przekreślenie


