
16. Przewidywany wpływ realizacji LSR na rozwój regionu 
i obszarów wiejskich

Wpływ realizacji  LSR na  rozwój  regionu zależny będzie  od  skali  środków przeznaczonych na 
poszczególne  cele  i  działania,  zarówno  przy  realizacji  LSR,  jak  i  strategii  województwa 
małopolskiego.

Należy  pamiętać,  że  obszar  LGD  stanowi  1,5  %  powierzchni  województwa  małopolskiego  
i jest zamieszkały przez 2,6 % ludności województwa. Stopień środków możliwych do pozyskania 
w ramach Programu Leader, który będzie głównym źródłem realizacji LSR, pozostaje w jeszcze 
mniejszej  proporcji  w  stosunku  do  innych  środków,  które  będą  przeznaczone  na  realizację 
podobnych  celów  i  działań  w  ramach  strategii  województwa  małopolskiego.  Dlatego  wpływ 
realizacji LSR na rozwój regionu będzie bardzo niewielki.

LGD znajduje się na obszarze powiatu oświęcimskiego zajmując 55,2 % jego powierzchni oraz 
obejmując 55,4 % ludności tego powiatu. W porównaniu do województwa należy więc oczekiwać, 
że wpływ LSR na rozwój tego powiatu będzie znacznie większy niż na rozwój województwa, ale 
biorąc  pod  uwagę  proporcję  środków  możliwych  do  pozyskania  
w ramach Programu Leader w stosunku do innych środków, które będą przeznaczone na realizację 
podobnych celów i działań - nie należy się spodziewać, że realizacja LSR wpłynie bardzo znacząco 
na rozwój powiatu.

W największym stopniu realizacja LSR przyczyni się do rozwoju gmin na obszarze których działać 
będzie LGD. Ale także tu należy brać pod uwagę, że środki jakie zostaną pozyskane przez LGD w 
ramach  Programu  Leader  nie  będą  duże  w  stosunku  do  innych  środków,  którymi  dysponują 
samorządy lokalne i inni partnerzy na rozwój gminy i powiatu.

Niemniej  należy się spodziewać,  że znaczenie realizacji  LSR na rozwój powiatu i  gmin będzie 
największe  w  zakresie  aktywizacji  mieszkańców  wsi.  Działalność  LGD,  szczególnie  jego  rola 
inspiracyjna i pomocowa dla partnerów LGD w kwestii  pozyskiwania środków oraz możliwość 
pozyskania  środków  pomocowych  przez  partnerów  mniej  doświadczonych,  także  
z innych źródeł niż Program Leader, może doprowadzić do bardzo znaczących rezultatów, jakie 
obserwowane są nie tylko w krajach zachodnich, ale także  w Polsce, w takich miejscach jak Dolina 
Strugu czy rejon Bałtowa (Partnerstwo Krzemienny Krąg, Park Jurajski).

Realizacja LSR przyniesie też kilka rezultatów, które przyczynią się do rozwoju rejonu LGD. Będą 
to co najmniej następujące rezultaty:

• Ilość nowych lub zmodernizowanych przedsiębiorstw różnych branż poza turystyką - 16
• Ilość nowych lub zmodernizowanych gospodarstw agroturystycznych - 8
• Ilość nowych lub zmodernizowanych przedsiębiorstw branży turystycznej - 4
• Ilość nowych lub zmodernizowanych obiektów lub miejsc obsługi ruchu turystycznego, 

w tym odnowionych centrów wsi lub nowych wytyczonych i oznakowanych szlaków 
turystycznych wraz z obiektami małej architektury - 6

• Ilość odnowionych zabytków lub nowych miejsc ochrony i prezentacji dziedzictwa 
kulturowego - 2

• Ilość nowych lub zmodernizowanych obiektów sportowo-rekreacyjnych - 8
• Ilość nowych lub zmodernizowanych placów zabaw – 12
• Ilość nowych, zmodernizowanych lub lepiej wyposażonych obiektów kulturalnych - 2
• Ilość działań promocyjnych w zakresie turystyki - 12



• Ilość działań promocyjnych w zakresie dziedzictwa kulturowego, w tym prezentacji produktów 
lokalnych – 16

• Ilość zorganizowanych, wspólnych dla całego LGD, imprez sportowo-rekreacyjnych – 8
• Ilość zorganizowanych imprez rekreacyjno-kulturalnych i edukacyjnych lub lepiej 

wyposażonych zespołów artystycznych, organizacji i instytucji działających  w sferze kultury 
itp. – 60
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