
Obszar objęty LSR w ramach LGD Partnerstwo Izerskie obejmuje 18 gminy województwa 

dolnośląskiego. LGD Partnerstwo Izerskie położone jest w południowo – zachodniej części 

województwa. Wszystkie gminy leżą w trójkącie między granicami Polski, Czech i Niemiec.  

Powierzchnia obszaru LGD wynosi 1 853 km2. Teren  zamieszkuje 134 047 mieszkańców (dane GUS 

31 XII 2020), z czego 90 181 (67% mieszkańców obszaru) to mieszkańcy wsi.  

Obszar Partnerstwa należy do mało zurbanizowanych, jest znacznie mniej zaludniony niż Dolny Śląsk, 

gdyż na 1 km2 przypada 72 mieszkańców. Członkami LGD jest osiemnaście gmin, wśród których 

znajdują się dwa miasta poniżej 5 tys. mieszkańców, osiem gmin miejsko-wiejskich i osiem gmin 

wiejskich. Teren LGD w całości  leży w województwie dolnośląskim i obejmuje 18 gmin z 5 powiatów: 

6 gmin z powiatu lubańskiego, 5 gmin z lwóweckiego, 2 gminy z bolesławieckiego, 3 gminy ze 

zgorzeleckiego oraz 2 gminy z powiatu karkonoskiego.  

Pod względem przestrzennym obszar jest zwartym terenem położonym w Górach Izerskich i na 

Pogórzy Izerskim.  Od północy przylega do rozległego obszaru Borów Dolnośląskich, od wschodu 

opiera się o Góry i Pogórze Kaczawskie oraz Kotlinę Jeleniogórską, w której skład wchodzi Gmina 

Stara Kamienica oraz Jeżów Sudecki.  

Ukształtowanie powierzchni obszaru obejmującego gminy Partnerstwa Izerskiego jest 

charakterystyczne dla pogórza. Na północy (Gmina Nowogrodziec) dominują tereny faliste z 

niewysokimi wzgórzami. Idąc w kierunku południowym (Gminy: Olszyna, Leśna, Lubań, Siekierczyn, 

Platerówka, Sulików, miasto Zawidów Zgorzelec) krajobraz zmienia się na pagórkowaty z lokalnymi 

kulminacjami w postaci stożków bazaltowych, których wysokość bezwzględna przekracza 300 m. 

Kierując się na południe (Gminy Stara Kamienica, Mirsk, Gryfów Śląski, Lubomierz, Lwówek Śląski, 

Wleń) krajobraz przybiera charakter typowego przedgórza ze wzniesieniami dochodzącymi do 500 m. 

Dobra kultury materialnej na obszarze realizacji LSR związane są przede wszystkim z zabytkami 

religijnymi (kościoły, kapliczki), pałacami oraz parkami i ogrodami przypałacowymi, rezerwat 

florystyczny „Krokusy”, a także zamkami lub ruinami zamków średniowiecznych (Zamek Czocha, 

Rajsko, Proszówka, Świecie, Wleń, Gronów). Do dóbr kultury materialnej należy zaliczyć również 

typową dla GórnychŁużyc budowę tzw. domy przysłupowe, które są charakterystycznym elementem 

krajobrazu na obszarze LGD.  

Specyfika obszaru i jego wewnętrzna spójność wynika z: 

• Położenia geograficznego – obszar obejmuje duże teren u zbiegu trzech granic i na szlakach 

komunikacyjnych wschód – zachód Europy. Większość obszaru związana jest z jednostkami podziału 

geograficznego kraju posiadających w nazwie Izerskie. 

• Uwarunkowań przyrodniczych, obszar posiada wiele wspólnych cech przyrodniczych. Najważniejsze 

są tereny gór i pogórza z wyjątkowymi siedliskami i rozległymi łąkami. Charakterystyczne i 

wyróżniające są doliny trzech najważniejszych rzek obszaru: Bobru, Kwisy, Nysy Łużyckiej ze 

zbiornikami wodnymi, nieuregulowanym i naturalnym, bystrym biegiem, swoista fauna i flora. Obszar 

objęty jest programem Natura 2000 (Gmina Wleń, Mirsk, Jeżów Sudecki). 

• Uwarunkowania geologiczne do głównie surowce mineralne i skalne, z charakterystycznymi w tym 

obszarze glinkami, na których bazie powstała i nadal jest produkowana ceramika bolesławiecka. 

• Uwarunkowania historyczne, związane z położeniem obszaru i tradycjami łużyckimi. Cały Dolny 

Śląsk to ludność przymusowa przesiedlona z innych terenów, ale ten region to również bardzo duża 



grupa ludzi, którzy dobrowolnie powrócili z innych regionów Europy. Wśród nich są przesiedleńcy z 

dawnej Jugosławii ze swoimi swoistymi obyczajami, tradycją, kuchnią i językiem. 

• Uwarunkowania społeczne to determinacja w wyodrębnienie się jako region kojarzony  ze zbiegiem 

trzech granic. Wyraźnie widoczna jest tez swoista aktywność mieszkańców wynikającą z tego, że całe 

miejscowości mają swoje przywiezione z dawnych terenów obyczaje i nadal je podtrzymują. Istotne 

jest też, że tworzą swoiste lokalne partnerstwa, działające razem, ale raczej dla mniejszych obszarów, 

z którymi bardzo się utożsamiają. 

Opis procesu przygotowania LSR. 

Partnerstwo Izerskie. Opis włączenia społeczności. 

Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Izerskie planuje przeprowadzenie konsultacji społecznych 
związanych z udziałem lokalnej społeczności w przygotowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju. W każdej 
gminie zaplanowano co najmniej jedno spotkanie. Spotkania będą w szczególności poświęcone 
analizie potrzeb rozwojowych i potencjału danego obszaru, a także celów strategii i oczekiwanych 
rezultatów oraz planowanych działań. Został sporządzony harmonogram, według którego będą 
zorganizowane spotkania w poszczególnych gminach. Wybrane metody włączenia społeczności do 
analizy potrzeb, problemów oraz formułowania LSR pozwolą na powstanie dokumentu, 
uwzględniającego głos mieszkańców na każdym etapie tworzenia strategii.   
Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Izerskie zaplanowało partycypacyjny sposób formułowania i 
konsultowania LSR na okres 2021-2027 z mieszkańcami obszaru 18 gmin objętych LSR. Interesariusze, 
potencjalni beneficjenci oraz mieszkańcy zostaną poinformowani o współfinansowania zadania ze 
środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 
2021-2027, poprzez stronę www. lgdpartnerstwoizerskie.pl; strony internetowe gmin należących do 
LGD, profil społecznościowy Facebook prowadzony przez stowarzyszenie. Będziemy zamieszczać 
informacje w gazecie „Echa Izerskie”. Będzie też rozsyłana informacja do członków stowarzyszenia 
poprzez email,  na tablicach informacyjnych w 18 gminach zamieścimy komunikaty dotyczące 
procesu planowania strategicznego i możliwości udziału w spotkaniach, sondażach, debatach. 
Kampania medialna zostanie przeprowadzona w lokalnym radiu. Uczestnikami spotkań będzie 
lokalna społeczność reprezentująca sektory: publiczny, społeczny, gospodarczy.  
Na każdym etapie tworzenia dokumentu strategicznego będą wykorzystywane narzędzia 
partycypacyjne. Proces formułowania LSR uwzględni w szczególności innowacyjność, cyfryzację, 
środowisko i klimat, zmiany demograficzne, partnerstwo w realizacji LSR. Dokument strategiczny 
zostanie opracowany przez członków zespołu roboczego, w tym pracowników biura. Do prowadzenia 
niektórych przedsięwzięć badawczych zostaną zatrudnieni zewnętrzni eksperci posiadający 
niezbędną wiedzę i doświadczenie. LGD  zaplanuje zadania, jakie  z udziałem społeczności lokalnej 
zrealizuje w celu sformułowania LSR na okres 2021-2027. Zostanie utworzony punkt konsultacyjny w 
biurze LGD, otwarty w godzinach pracy biura. Zastosowana metoda zapewni udział lokalnej 
społeczności na każdym etapie budowania strategii dzięki informacji o przygotowaniu LSR, o 
spotkaniach oraz informacji na temat programu LEADER. Podczas spotkań będzie możliwość 
zgłaszania uwag i pomysłów, także poprzez wypełnienie ankiety w wersji papierowej lub 
elektronicznej.  
Pierwszym etapem formułowania LSR będą spotkania określające potencjał danego obszaru i analizę 
potrzeb rozwojowych. Warsztaty z udziałem przedstawicieli lokalnej społeczności, sektora 



publicznego oraz przedsiębiorców pozwolą na projektowanie celów, rezultatów i prowadzących do 
nich działań z uwzględnieniem różnych punktów widzenia. Spotkania i konsultacje społeczne będą 
prowadzone na obszarze 18 gmin należących do LGD. Spotkania zostaną przeprowadzone w formie 
word café, narzędzia służącego do wymiany informacji i pomysłów oraz określenia potrzeb i 
oczekiwań wszystkich zaangażowanych stron. Zastosowanie burzy mózgów, techniki kapeluszy de 
Bono i kart pomysłów oraz innych metod motywujących i ułatwiających wspólną pracę pozwoli  na 
sformułowanie i ustalenie działań i wskaźników strategii. Z każdego spotkania zostanie sporządzony 
protokół. W trakcie spotkań prowadzonych w formie warsztatów zostaną przeprowadzone badania 
ankietowe.  W systemie ciągłym będą wykorzystywane ankiety on-line i ankiety w wersji drukowanej, 
dostępne w biurze LGD oraz w innych punktach na terenie LGD, odpowiednio do zgłoszonego 
zapotrzebowania.  
Równolegle LGD przeprowadzi kwerendę obejmującą dane statystyczne, raporty i opracowania 
dotyczące potencjału i uwarunkowań rozwojowych obszaru objętego strategią. Zostanie 
przygotowana prezentacja wykorzystująca wyniki kwerendy i analizy danych (deskresearch) obszaru 
LGD, opracowanej na podstawie badań ewaluacyjnych, danych GUS, PUP i innych źródeł.   
Zostanie opracowana mapa aktywności na podstawie projektów zrealizowanych przez beneficjentów. 
Wymienione narzędzia badawcze pozwolą na przygotowanie analizy obszaru pod kątem zasobów, 
możliwości, szans, zagrożeń oraz pomogą w ustaleniu priorytetów wsparcia z uwzględnieniem 
potrzeb i problemów. Przeprowadzone przez zespół roboczy spacery badawcze pomogą 
zwizualizować potencjał, zasoby i zdiagnozować lokalny potencjał społeczny.  
Zdefiniowanie potrzeb i pogrupowanie potencjału i zasobów pozwoli na przeprowadzenie kolejnego 
etapu, w którym zespół roboczy sporządzi drzewo problemów i opracuje strukturę celów i 
przedsięwzięć.    
Metodą konsultacyjną  budowania strategii będzie przeprowadzenie pięciu zogniskowanych 
wywiadów grupowych z udziałem przedstawicieli jst, lokalnych liderów, przedsiębiorców. Fokusy 
pozwolą na uwzględnienie jakościowych wyników sondażu opinii. Wnioski z konsultacji społecznych 
przeprowadzonych na obszarze LGD zostaną wykorzystane przez zespół roboczy opracowujący LSR 
do  sformułowania ostatecznych zapisów w LSR. Ostatnią metodą konsultacji po opracowania całości 
dokumentu LSR będzie otwarte ogólnodostępne zaproszenie do składania uwag i opinii do 
opracowanego dokumentu LSR. Dokument zostanie opublikowany do konsultacji  na stronie 
internetowej LGD oraz 18 gmin członkowskich.  Na tym etapie zostanie również wykorzystane 
narzędzie, jakim jest opinia zewnętrznego eksperta dotycząca sposobu tworzenia dokumentu 
strategicznego. Wprowadzenie zgłoszonych uwag do dokumentu strategii nastąpi po 
przeprowadzonych konsultacjach. 

 

1. Planowany sposób poinformowania o spotkaniach poświęconych w szczególności analizie  
potrzeb rozwojowych i potencjału danego obszaru, a także celów strategii, w tym wymiernych 
celów końcowych dotyczących rezultatów oraz odnośnych planowanych działań: 

Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Izerskie zaplanowało partycypacyjny sposób formułowania i 
konsultowania LSR na okres 2021-2027 z mieszkańcami obszaru 18 gmin objętych LSR. Interesariusze, 
potencjalni beneficjenci oraz mieszkańcy zostaną poinformowani o spotkaniach poświęconych w 
szczególności potrzeb rozwojowych obszaru i potencjału danego obszaru współfinansowanych  ze 
środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 
2021-2027 poprzez:  stronę www. lgdpartnerstwoizerskie.pl; strony internetowe gmin należących do 
LGD, profil społecznościowy Facebook prowadzony przez stowarzyszenie. Będziemy zamieszczać 
informacje w gazecie „Echa Izerskie”. Będzie też rozsyłana informacja do członków stowarzyszenia 
poprzez email,  na tablicach informacyjnych w 18 gminach zamieścimy komunikaty dotyczące 
procesu planowania strategicznego i możliwości udziału w spotkaniach, sondażach, debatach. 
Kampania medialna zostanie przeprowadzona w lokalnym radiu. Uczestnikami spotkań będzie 
lokalna społeczność reprezentująca sektory: publiczny, społeczny, gospodarczy.  

 


