
INFORMACJE OGÓLNE 

Opracowanie „Zintegrowanej Strategii Obszarów Wiejskich dla 

obszaru Cyców i Urszulin" oraz zało�enie Lokalnej Grupy Działania było 

głównym celem projektu pt. „KREATYWNA GMINA" - wzrost 

konkurencyjno�ci Gminy Cyców". Projekt był finansowany w ramach 

Schematu I Działanie 2.7 Sektorowego Programu Operacyjnego 

Restrukturyzacja i modernizacja sektora �ywno�ciowego oraz rozwój 

obszarów wiejskich na lata 2004-2006 „Pilota�owy Program Leader+". 

Zadaniem projektu było pobudzenie aktywno�ci mieszka�ców 

w proces tworzenia lokalnego partnerstwa mi�dzysektorowego, jak równie� 

zaanga�owanie ich w prace nad przygotowaniem Zintegrowanej Strategii 

Rozwoju Obszarów Wiejskich. Do współpracy zostali zaproszeni lokalni 

liderzy, przedstawiciele trzech sektorów: publicznego, 

ekonomicznego i społecznego. 

Celem projektu było tak�e zaktywizowanie ludno�ci w proces 

rozwoju Gminy. W ramach Projektu zostało zorganizowanych mi�dzy 

innymi pi�� spotka� z mieszka�cami i lokalnymi społeczno�ciami, 

maj�cych na celu zapoznanie ich z ide� i korzy�ciami, jakie płyn� 

z programu, jak równie� podniesienie ich wiedzy na temat mo�liwo�ci 

rozwoju lokalnego rynku. Przedstawiciele lokalnych �rodowisk zostali 

zaproszeni do nawi�zania współpracy i utworzenia    lokalnego    

porozumienia    (Lokalnej    Grupy    Działania).    Podczas    szkole� 

przeprowadzono równie� badanie ankietowe dotycz�ce potrzeb naszych 

beneficjentów, a tak�e zapoznano si� z ich sugestiami na temat 

mo�liwo�ci i kierunków rozwoju gminy. Informacje te stały si� podstaw� 

do opracowania Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

Od pocz�tku realizacji projektu prowadzona była aktywna akcja 

promocyjna zarówno w�ród mieszka�ców gminy Cyców, jak równie� na 

terenie całego regionu. 

Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich Gminy Cyców 

i Urszulin jest dokumentem otwartym, formułuje cele strategiczne 



i sposoby ich realizacji w okresie realizacji Pilota�owego Programu 

Leader+ w okresie programowania 2004 - 2006 z perspektyw� do 

2013 roku. Otwarty charakter dokumentu umo�liwia wprowadzenie korekt 

przyj�tego dokumentu wynikaj�cych z procesu transformacji społeczno-

gospodarczych oraz zmian hierarchii priorytetów przyj�tych przez 

społeczno�� lokaln�. 

Budow� strategii oparto na partnersko-eksperckim modelu budowy 

planów strategicznych obszarów. ZSROW powstała dzi�ki aktywno�ci członków 

Lokalnej Grupy Działania oraz innych liderów �ycia gospodarczego, społecznego 

i politycznego obszarów wiejskich naszych gmin. 

Ekspertem pomocowym naszej Grupy jest Fundacja Rozwoju 

Lubelszczyzny, której siedziba mie�ci si� w Lublinie przy ulicy Lubartowskiej 74A. 

Obszar lokalnej grupy działania 

Lokalna Grupa Działania oraz powołana w toku formułowania Zintegrowanej 

Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Fundacja Lokalna Grupa Działania „Liderzy 

Polesia" wywodzi si� pod wzgl�dem terytorialnym z obszaru dwóch gmin: Gminy 

Cyców i Gminy Urszulin. Gminy te maj� status gmin wiejskich. 

Kod statystyczny GUS jest nast�puj�cy: 

• Gmina Cyców: 06 1001 2 

• Gmina Urszulin: 06 1905 2 

Obydwie gminy zostały zaliczone do obszarów o niekorzystnych warunkach 

gospodarowania zgodnie z rozporz�dzeniem Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 

2004 roku. 29 czerwca 2004 roku oraz 23 wrze�nia 2004 roku. 

Data rejestracji w s�dzie 

Wniosek o rejestracj� wraz z przepisanymi prawem zał�cznikami, w tym 

Statutem Fundacji , został zło�ony w s�dzie rejestrowym w Lublinie dnia 22 marca 

2006 toku. Fundacja została zarejestrowane, w Krajowym Rejestrze S�dowym 

postanowieniem S�du Rejonowego w Lublinie z dnia . 21.04.2006 r pod 

numerem KRS 0000254348 

Sposób rozszerzania składu LGD o kolejnych partnerów 

Lokalna Grupa Działania „Liderzy Polesia" składa si� z 37 członków 



zało�ycieli. Członkowie przyj�ci zostali w oparciu o deklaracje członkowskie. 

Rozszerzenie składu LGD jest jednym z priorytetów strategii promocyjnej ZSROW. 

Czynno�ci zmierzaj�ce do rozszerzenia składu LGD obejmuj� akcje informacyjne 

w�ród mieszka�ców z zastosowaniem ró�nych narz�dzi promocyjnych (ulotki, 

plakaty). 

Do działania w ramach struktur LGD zaproszone zostały tak�e osoby 

prawne, w tym podmioty sektora publicznego - jednostki samorz�du terytorialnego 

z terenu gminy Cyców i Urszulin. Członkostwo tych ostatnich w LGD przyczyni si� 

do pełnej realizacji przez ni� idei partnerstwa publiczno-prywatnego. 

Czynno�ci formalno-prawne niezb�dne przy rozszerzaniu składu LGD 

okre�la jej Statut. Członkami Fundacji LGD „Liderzy Polesia" mog� by� osoby 

fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadaj�ce osobowo�ci 

prawnej zamieszkuj�ce lub prowadz�ce swoj� działalno�� na terenie działania 

Fundacji, które zło�� pisemn� deklaracj� o ch�ci współpracy dla realizacji celów 

Fundacji i uzyskaj�tytuł Partnera moc� uchwały Rady. 

Opracowali�my ju� Zintegrowan� Strategi� Rozwoju Obszarów Wiejskich 

Gminy Cyców i Gminy Urszulin. Obecnie opracowujemy wniosek do II Schematu 

programu Leader+. W tym projekcie jako cel główny wybrali�my promocj� 

naszych Gmin jako atrakcyjnych turystycznie oraz szeroko rozumian� promocj� 

programu. 

 


