


W krajach Unii Europejskiej inicjatywę Leader uruchomiono po raz pierw-

szy w 1991 r. Finansowana była w ramach funduszy strukturalnych, a jej cel 

koncentrował się na wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich poprzez rozwój 

inicjatyw lokalnych w oparciu o budowanie partnerstwa publiczno-prywatno-

społecznego.

Schemat I realizowano od końca 2004 r. do końca 2006 r., a jego celem było 

utworzenie Lokalnych Grup Działania oraz opracowanie Zintegrowanych Stra-

tegii Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Schemat II uruchomiono w połowie 2006 r., trwał on do końca 2008 r. Jego 

celem było wdrożenie opracowanych wcześniej przez Lokalne Grupy Działania 

Zintegrowanych Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich. Strategie objęły 865 

gmin, gdzie zrealizowano 149 projektów.

Leader zaplanowany jako oś 4 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2007–2013 uzyskał z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obsza-

rów Wiejskich kwotę 787 500 000 euro. Warto podkreślić, że celem osi 4 Leader 

jest przede wszystkim budowanie kapitału społecznego poprzez aktywizację 

mieszkańców, przyczynianie się do tworzenia nowych miejsc pracy na obszarach 

wiejskich, waloryzacja i polepszenie zarządzania lokalnymi zasobami.

Gminy Kowala, Skaryszew i Wierzbica nie uczestniczyły w dwóch pierw-

szych schematach.

Na początku 2008 r. zawiązała się grupa inicjatywna, której celem było 

propagowanie idei podejścia Leader oraz zachęcenie społeczności lokalnej do 



Konsultacje społeczne

włączenia się w prace przygotowawcze związane z założeniem Stowarzysze-

nia. 

18 września 2008 r. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Krajowym Re-

jestrze Sądowym w Warszawie. Kolejnym etapem było opracowanie Lokalnej 

Strategii Rozwoju. 

Inicjatywę budowania partnerstwa trzech sektorów podjęły samorządy 3 

gmin. W dniu 27 maja 2008 r. w Skaryszewie przy obecności 71 mieszkańców 

i osób zainteresowanych działalnością w Stowarzyszeniu założono Stowarzy-

szenie pod nazwą „Wspólny Trakt”. 

Na zebraniu tym wybrano członków Zarządu, w składzie: Mieczysław Gębski 

i Nina Mąkosa gmina Kowala, Teresa Majkusiak i Paweł Piasek gmina Skary-

szew, Sławomir Kucharczyk i Wojciech Kolasa gmina Wierzbica. Wybrano rów-

nież Radę Lokalnej Grupy Działania organu decyzyjnego w składzie: Sławomir 

Stanik, Wojciech Ćwierz, Arkadiusz Pięta, Tomasz Kruk gmina Kowala, Irene-

usz Kumięga, Danuta Wilanowicz, Zbigniew Banaszkiewicz, Adam Stachurski 

gmina Skaryszew, Dariusz Myśliwiec, Dariusz Ziętek, Marek Matejski, Piotr 



Zebranie założycielskie

Skorek gmina Wierzbica. Do Komisji Rewizyjnej weszli: Marian Górecki gmina 

Kowala, Urszula Gowin gmina Skaryszew, Zdzisław Dulias gmina Wierzbica.

Lokalna Grupa Działania opracowała i skonsultowała projekt Lokalnej Stra-

tegii Rozwoju, który został zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków. 

2 czerwca 2009 r. nasza Lokalna Grupa Działania została wybrana przez 

Urząd Marszałkowski w Warszawie do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.

Lokalna Grupa Działania wyznaczyła 2 cele ogólne Lokalnej Strategii Rozwo-

ju, w ramach których określono cele szczegółowe i działania, służące ich reali-

zacji:

Cele ogólny:

– Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru Lokalnej Grupy Działania 

„Wspólny Trakt” z wykorzystaniem przyrodniczych i kulturowych walorów 

regionu;

– Aktywizacja mieszkańców i wzmocnienie kapitału społecznego na rzecz roz-

woju obszaru Lokalnej Grupy Działania „Wspólny Trakt”.



Szkolenia i spotkania aktywizujące

Cele szczegółowe:

– Rozwój specjalistycznych usług turystycznych i sportowych z poszanowa-

niem środowiska naturalnego;

– Rozwój przedsiębiorczości mieszkańców, w tym różnicowanie działalności 

w kierunku działalności nierolniczej;

– Rozwój infrastruktury społecznej i kulturalnej;

– Wzrost kwalifi kacji i kompetencji mieszkańców w oparciu o poszukiwanie 

innowacyjnych rozwiązań;

– Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz rozwoju społeczności lokalnych, 

w tym turystyki i kultury;

– Podnoszenie jakości produktów i usług.

Ponieważ wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju prowadzone jest właśnie lo-

kalnie, w związku z tym niezmiernie ważne jest dotarcie LGD do potencjalnych 

benefi cjentów.

Dlatego też Lokalna Grupa Działania „Wspólny Trakt” w latach 2009–2010 

przeprowadziła 10 szkoleń, w których uczestniczyło 245 osób. 



Tematami szkoleń było m.in.:

– Funkcjonowanie organizacji pozarządowych – pozyskiwanie funduszy i ini-

cjatywy lokalne;

– Obowiązki Rady programowej związane z wyborem operacji do dofi nanso-

wania – małe projekty;

– Rola i zadania organu decyzyjnego Lokalnej Grupy Działania w realizacji Lo-

kalnej Strategii Rozwoju;

– Rozwój turystyki na obszarze Lokalnej Strategii Rozwoju oraz pozyskiwanie 

środków zewnętrznych do realizacji celów Lokalnej Grupy Działania;

– Agroturystyka jako możliwość rozwoju gospodarstwa – 2 szkolenia;

– Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej;

– Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, Tworzenie i rozwój mi-

kroprzedsiębiorstw w ramach PROW 2007–2013;

– Ożywienie świetlic wiejskich jako centrów kulturalnych wsi;

- Wdrażanie projektów współpracy.

Wszystkie działania Lokalnej Grupy Działania nakierowane są na mieszkań-

ców obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju, to nic innego jak szeroko 

pojęta aktywizacja tych mieszkańców. Oprócz oddziaływania na potencjalnych 

benefi cjentów strategii rozwoju, Lokalna Grupa Działania musi stale doskonalić 

własne kadry zaangażowane we wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju. Bo, aby 

móc skutecznie i profesjonalnie aktywizować obszar swojego działania Lokalna 

Grupa Działania musi nabywać określone umiejętności, zdobywać wiedzę i do-



Szkolenia i spotkania aktywizujące

świadczenie, którymi może podzielić się z potencjalnymi benefi cjentami podej-

mując działania aktywizacyjne.

Nieustannej pracy wymaga dobre komunikowanie się ze społecznością lokal-

ną, gdyż o możliwościach stwarzanych przez Leader powinni wiedzieć wszyscy 

potencjalnie zainteresowani. Najlepsze rozwiązania i decyzje powstają w pro-

cesie dialogu, który daje szansę na budowanie świadomości współuczestnictwa 

i współodpowiedzialności za podejmowane decyzje. Dialog to niekończący się 

proces wymagający nieustających wysiłków i doskonalenia form komunikacji. 

W tym celu Lokalna Grupa Działania w 2009 r. opracowała i rozkolportowała 

na terenie działalności Lokalnej Grupy Działania 3000 ulotek. Uczestniczy poprzez 

wystawienie namiotu z materiałami promocyjnymi i reklamowymi w wydarze-

niach odbywających się na obszarze działalności Lokalnej Grupy Działania tj.:

– Wstępy Skaryszewskie luty 2009

– Festyn Rodzinny w Rudzie Wielkiej lipiec 2010

– Festyn Rodzinny w Kowali sierpień 2010

– Dożynki parafi alno-gminne w Skaryszewie wrzesień 2010



Posiedzenie Zarządu

Posiadamy także stronę internetową www.wspolnytrakt.pl.

Odwiedziny na stronie internetowej LGD biją rekordy! Zainteresowanie 

stroną internetową Lokalnej Grupy Działania ,,Wspólny Trakt” jest ogromne. 

Od początku powstania strony tj. 25 września 2009 r., odnotowaliśmy już po-

nad 10 tysięcy wejść. Cieszy nas, że rośnie zainteresowanie działaniami LGD 

„Wspólny Trakt”.

Niezależnie od powyższego członkowie Zarządu i Rady czynnie uczestniczą 

w różnych innych wydarzeniach promując ideę Lokalnej Grupy Działania.

Osiągnięcia Leadera w Polsce są duże. Ponownie zaktywizował tradycyjne 

wiejskie organizacje, takie jak Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotnicze Straże Po-

żarne, Ludowe Zespoły Sportowe. Wiele z nich obecnie zostało zmuszonych 

do rejestracji jako osoby prawne, aby spełnić wymagania formalne stawiane 

w PROW 2007–2013 i móc korzystać ze wsparcia w ramach programu. Dzięki 

Leaderowi wskrzeszono potrzebę kultywowania lokalnych tradycji. Na nowo 

odkryto regionalne walory krajobrazowe, przyrodnicze, kulturowe warte opi-

sania, pokazania i zachowania dla przyszłych pokoleń. W wielu miejscach zin-



Wstępy Skaryszewskie Festyn Rodzinny w Rudzie Wielkiej

Festyn Rodzinny w Kowali Dożynki parafi alno-gminne w Skaryszewie

wentaryzowano zasoby przyrodnicze i zabytki architektoniczne. Dzięki środkom 

fi nansowym z obecnego okresu programowania, wiele z nich uda się odnowić 

i ocalić od zapomnienia. Przywrócono chęć i potrzebę wspólnego działania.

Nasza Lokalna Grupa Działania opracowała koncepcję trasy rowerowej bie-

gnącej przez tereny 3 gmin: Kowalę, Skaryszew i Wierzbicę skoordynowanej 

z trasami sąsiednich Lokalnych Grup Działania. Wytyczenie i oznakowanie trasy 

będzie zrealizowane w 2011 r. Opracowano interaktywną bazę danych, obej-

mującą zabytki, restauracje, kościoły, miejsca sakralne i inne ciekawe miejsca. 

Baza znajduje się na stronie Stowarzyszenia www.wspolnytrakt.pl.



Zadań i nowych możliwości przed Leaderem i Lokalnymi Grupami Działania 

jest wiele, choć nie są one łatwe.

Wyłoniona Rada wybiera projekty, które wpłyną do Lokalnej Grupy Działa-

nia, dokonuje oceny i przekazuje do podmiotu wdrażającego (Urząd Marszał-

kowski, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa) w celu zawarcia 

umowy o dofi nansowanie projektu.

W wyniku ogłoszenia naborów na:

– Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej;

– Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw;

– Odnowa i rozwój wsi;

– Małe projekty

wpłynęło do naszego stowarzyszenia 25 wniosków na łączna kwotę 

2 631 363,14 zł.

Wszystkie wnioski zostały ocenione i skierowane do instytucji wdrażającej.

Celem nadrzędnym stowarzyszenia jest wspólne działanie na rzecz szeroko 

pojętego rozwoju obszarów wiejskich regionu. Stowarzyszenie jest dobrowol-

Posiedzenie Rady



nym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, mających 

na celu działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, akty-

wizowanie ludności wiejskiej, realizację lokalnej strategii rozwoju (LSR) opraco-

wanej przez lokalną grupę działania (LGD) poprzez prowadzenie takich działań 

na rzecz rozwoju obszarów wiejskich położonych na terenie działalności Stowa-

rzyszenia jak:

– nabywanie umiejętności i aktywizacje mieszkańców;

– prowadzenie badań nad obszarem objętym LSR;

– informowanie o obszarze działania Lokalnej Grupy Działania;

– szkolenie zespołu biorącego udział we wdrażaniu Lokalnej Strategii Roz-

woju;

– wydarzenia promocyjne;

– szkolenia lokalnych Leaderów.

LGD są na początku drogi, w związku z czym ich aktywność skupia się właśnie 

na przygotowaniu potencjalnych benefi cjentów do tego, aby stali się zadowo-

lonymi benefi cjentami, takimi, którzy nie pożałują, że aplikowali o przyznanie 

pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju”, a swoim 

entuzjazmem zarażą innych potencjalnych benefi cjentów. 



Lokalna Grupa Działania „Wspólny Trakt’’
ul. Słowackiego 6, 26-640 Skaryszew

tel./fax 48 610 36 51
lgd@wspolnytrakt.pl

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie. 

Projekt współfi nansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 
– LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszej strony inter-
netowej www.wspolnytrakt.pl
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