
Spotkania konsultacyjne w gminach  
obszaru Lokalnej Grupy Działania 
„Lider w EGO” 

wrzesień 2022 r. 



Czas trwania: 2 godz. 

 

1) Prezentacja idei podejścia LEADER oraz obszaru LGD. 

Przedstawienie założeń programu LEADER, korzyści 

płynących z jego wdrażania dla  lokalnej społeczności oraz 

działalności Stowarzyszenia. 

2) Identyfikacja potencjału obszaru oraz zasobów lokalnych 

- ankieta oraz praca warsztatowa w grupach z podziałem na 

sektory. 

3) Identyfikacja problemów lokalnej społeczności - ankieta 

oraz praca warsztatowa w grupach z podziałem na sektory. 

4) Analiza celów strategii, w tym wymiernych celów 

końcowych dot. rezultatów oraz planowanych działań  

 

PROGRAM  
SPOTKANIA 
 



5) Analiza potrzeb rozwojowych i rozwiązań istniejących 

problemów  

z uwzględnieniem: 

- innowacyjności 

- cyfryzacji 

- troski o klimat i środowisko 

- zmian demograficznych (wyludnienie obszarów wiejskich, 

starzenie się społeczeństwa) 

- partnerstw w realizacji LSR. (współpraca różnych podmiotów  

w realizacji przedsięwzięć, tj. stowarzyszeń, parafii, instytucji 

kultury, gmin, przedsiębiorców) 

Planowanie projektów do realizacji w ramach LSR będących 

odpowiedzią na zidentyfikowane problemy, praca w grupach  

z podziałem na sektory, prezentacja wyników prac. 

6) Przedstawienie dalszych etapów prac nad Lokalną Strategią 

Rozwoju dla obszaru LGD. 
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PODEJŚCIE 
LEADER 

 Od 1991 r. jako alternatywa do tradycyjnego podejścia w zakresie 
dotacji – więcej głosu dla lokalnych społeczności 

 7 cech podejścia LEADER 

 W Polsce od 2004 r. 

 Od okresu 2014-2020 także z udziałem innych funduszy i nie tylko na 
obszarach wiejskich 

 Część Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 
(razem  
z dotacjami bezpośrednimi i regulacjami rynku rolnego) 

 Zielona gospodarka, środki dla rolników, oczekiwania wartości 
dodanej LEADER 





Obszar LGD  
„Lider w EGO”  

Obszar 3 powiatów: ełckiego, 
gołdapskiego i oleckiego bez 
miasta Ełk (61 903 mieszk.) 
11 gmin: 2 gminy miejsko-

wiejskie (Gołdap i Olecko)  
oraz 9 gmin wiejskich  



Realizacja LSR 
konkursy: 
-podejmowanie 
działalności 
gospodarczej 
- rozwój działalności 
gospodarczej 
 

Podejmowanie działalności gospodarczej : 
5 naborów 

118  złożonych wniosków 
 64   wnioski wybrano do finansowania 

 42  podpisane umowy 

1 216 168 euro 

Rozwijanie działalności gospodarczej : 
2 nabory 

28 złożonych wniosków 
 11 wniosków wybrano do finansowania 

6 podpisanych umów 

 Poprawa stanu ogólnodostępnej i niekomercyjnej 
infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej 

 i kulturalnej  

 32 złożone wnioski 

 23 podpisane umowy  

 Kwota wsparcia – 589 930 Euro 



ANALIZA 
SWOT 

CZYNNIKI WEWNĘTRZNE 

+ - 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE 

+ - 

SZANSE ZAGROŻENIA 

PO TRZY USZEREGOWANE CZYNNIKI  



CELE 

TOWS 

Które czynniki się wzmacniają, a które 
osłabiają 

 

Określanie celów 

Jak wykorzystać Mocne Strony i Szanse 

Jak zlikwidować Słabe strony 

Jak uniknąć zagrożeń 



1 kształtowanie świadomości obywatelskiej i 
wzmacnianie programów edukacji liderów życia 
publicznego i społecznego;  

2 poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej 

stanowiącej element przedsięwzięcia w LSR i mającej 

na celu wzmocnienie przewag danego obszaru oraz 

wyrównywanie szans rozwojowych wszystkich 

mieszkańców i dywersyfikację zatrudnienia; 

3 stymulowanie zrównoważonego rozwoju 

gospodarczego i innowacyjności poprzez tworzenie i 

rozwój przedsiębiorczości (także biogospodarki) 

oraz współpracę, w tym ekonomii społecznej oraz 

rozwój sektora usług czasu wolnego i gospodarki 

doświadczeń 
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4 rozwój pozarolniczych funkcji gospodarstw rolnych 

m.in. w ramach gospodarstw agroturystycznych i 

zagród edukacyjnych, a także krótkich łańcuchów 

żywnościowych; 

5 poszukiwanie sposobów dostarczania usług dla 

lokalnych społeczności, w tym rozwój usług 

opiekuńczych i ochrony zdrowia, z wyłączeniem 

inwestycji w publiczną infrastrukturę techniczną; 

6 poszukiwanie sposobów dostarczania usług dla 

lokalnych społeczności  w tym kultury i dziedzictwa 

kulturowego, z wyłączeniem inwestycji w publiczną 

infrastrukturę techniczną; 

7 rozwój zielonej gospodarki i przeciwdziałanie 

zmianom klimatycznym, w tym przez 

zastosowanie odnawialnych źródeł energii. 

CELE (22) 



PRZYKŁADY 
PROJEKTÓW 

5) Analiza potrzeb rozwojowych  

i rozwiązań istniejących problemów  

z uwzględnieniem: 

- innowacyjności 

- cyfryzacji 

- troski o klimat i środowisko 

- zmian demograficznych (wyludnienie 

obszarów wiejskich, starzenie się 

społeczeństwa) 

- partnerstw w realizacji LSR. (współpraca 

różnych podmiotów w realizacji 

przedsięwzięć, tj. stowarzyszeń, parafii, 

instytucji kultury, gmin, przedsiębiorców) 
 



DALSZE 
KROKI 

1) Przeprowadzenie spotkań 
konsultacyjnych w 11 gminach 

2) Analiza ankiet 

3) Spotkania przedstawicieli 
wszystkich gmin 

4) Przyjęcie strategii 


