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Aktualizowane elementy Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” 

LSR s. 45 -49 BYŁO: 

Opis przedsięwzięć realizowanych w ramach RLKS a także wskazanie sposobu ich realizacji  
wraz z uzasadnieniem 

Cel ogólny 1: Poprawa jakości i warunków życia mieszkańców oraz  podniesienie konkurencyjności i atrakcyjności społeczno-gospodarczej obszaru LSR 
Cel szczegółowy 1.1: Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości niezwiązanej z rolnictwem oraz podnoszenie kwalifikacji biznesowych mieszkańców z grup defaworyzowanych 
Przedsięwzięcie 1.1.1: Wsparcie zakładania działalności gospodarczej 
Sposób realizacji przedsięwzięcia 
Przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach konkursu w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii RLKS objętego PROW na lata 2014-2020 
poprzez wsparcie projektów z zakresu Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym LSR-podejmowanie działalności gospodarczej. Wsparcie będzie miało formę premii 
w wysokości do 100 000 zł. Łączna pula środków przewidzianych na przedsięwzięcie wynosi 2000 000 zł. Przewiduje się dofinansowanie 25 operacji. Przedsięwzięcie dedykowane 
jest mieszkańcom obszaru LSR, w szczególności zaś przedstawicielom grup defaworyzowanych, którzy jako wnioskodawcy premiowani są w kryteriach wyboru.  
Uzasadnienie realizacji przedsięwzięcia  
Przedsięwzięcie ukierunkowane na wsparcie podejmowania działalności gospodarczej ma swoje uzasadnienie w wynikach diagnozy obszaru oraz konsultacji społecznych, w których 
wskazuje się jako największy problem obszaru – wysokie bezrobocie i słaba sytuację gospodarczą obszaru. Dodatkowo LGD przewiduje skierowanie tego wsparcia do grup 
defaworyzowanych, ponieważ zgodnie z umową ramową jest zobligowana do skierowania 30% budżetu na poddziałania 19.2 na działania dedykowane grupom defaworyzowanym 
(par. 8, ust. 2 pkt 2)). 
Przedsięwzięcie 1.1.2: Rozwój działalności gospodarczej  
Sposób realizacji przedsięwzięcia 
Przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach konkursu w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii RLKS objętego PROW na lata 2014-2020 
poprzez wsparcie projektów z zakresu Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym LSR – rozwój działalności gospodarczej. Wsparcie będzie miało formę refundacji 
poniesionych kosztów związanych z rozwojem istniejącego przedsiębiorstwa w wysokości średnio 188 000 zł. Łączna pula środków przewidzianych na przedsięwzięcie wynosi 
1 500 000 zł. Przewiduje się przyznanie dofinansowania dla 8 operacji. 
Uzasadnienie realizacji przedsięwzięcia  
Przedsięwzięcie ukierunkowane na wsparcie rozwoju działalności gospodarczej ma swoje uzasadnienie w wynikach diagnozy obszaru oraz konsultacji społecznych, w których 
wskazuje się jako największy problem obszaru – wysokie bezrobocie i słabnący poziom rozwoju przedsiębiorczości.  
Przedsięwzięcie 1.1.3: Tworzenie spółdzielni socjalnych  
Sposób realizacji przedsięwzięcia 
Przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach konkursu w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii RLKS objętego PROW na lata 2014-2020 
poprzez wsparcie projektów z zakresu tworzenia spółdzielni socjalnych. Dofinansowanie będą mogły otrzymać operacje związane z organizacją procesu stworzenia spółdzielni 
socjalnych na obszarze LSR. Operacje będą obejmować m. in. organizację szkoleń i warsztatów dla grup defowaryzowanych związanych z tworzeniem spółdzielni socjalnych, 
organizacją wsparcia doradczego, oraz wsparcia na wyposażenie w niezbędne narzędzia i produkty związane z planowaną przez spółdzielnię działalnością. Wsparcie będzie miało 
formę refundacji poniesionych kosztów związanych z rozwojem istniejącego przedsiębiorstwa w wysokości 50 000 zł. Łączna pula środków przewidzianych na przedsięwzięcie 
wynosi 100 000,00 zł. Przewiduje się przyznanie dofinansowania dla 2 operacji. 
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Uzasadnienie realizacji przedsięwzięcia  
Uzasadnieniem planowanego przedsięwzięcia są wyniki konsultacji społecznych oraz diagnozy i analizy SWOT. Jednym z istotnych zdiagnozowanych problemów obszaru LSR jest 
pogarszająca się sytuacja społeczno-ekonomiczna grup defaworyzowanych. Osoby długotrwale bezrobotne, seniorzy, czy też kobiety wiejskie mają utrudniony dostęp do zatrudnienia 
i pozyskiwania dochodów. Jednym z rozwiązań tego problemu jest wsparcie tych grup w postaci pomocy  w utworzeniu spółdzielni socjalnych, które mogą przynosić dodatkowe 
źródła dochodów oraz wpływać pozytywnie na proces włączenia społecznego. 
Przedsięwzięcie 1.1.4: Organizacja szkoleń dla mieszkańców z grup defaworyzowanych  w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej  
Sposób realizacji przedsięwzięcia 
Przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach Poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji. Wsparciu będą podlegać operacje polegające na organizacji i 
przeprowadzeniu szkoleń dla mieszkańców obszaru, w szczególności grup defaworyzowanych w zakresie przedsiębiorczości, w tym zakładania, prowadzenia i rozwijania działalności 
gospodarczej. Planuje się zorganizowanie 10 szkoleń o łącznej wartości 10 000 zł.   
Uzasadnienie realizacji przedsięwzięcia  
Uzasadnieniem przedsięwzięcia są wyniki konsultacji społecznych oraz diagnozy i analizy SWOT, w których wskazuje się istotny problem związany z brakiem dostępnych szkoleń w 
zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, w szczególności przez osoby z grup defaworyzowanych, które mają utrudniony dostęp do fachowej wiedzy. 

Cel szczegółowy 1.2: Promocja oraz rozwój turystyki i rekreacji na obszarze LSR 
Przedsięwzięcie 1.2.1: Tworzenie i rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej  
Sposób realizacji przedsięwzięcia 
Przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach konkursu w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii RLKS objętego PROW na lata 2014-2020 
poprzez wsparcie projektów z zakresu rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej obszaru. Beneficjentami wsparcia będą jednostki sektora finansów publicznych, fundacje 
oraz stowarzyszenia. Wsparcie będzie miało formę refundacji poniesionych kosztów związanych z tworzeniem nowych lub modernizacją istniejących obiektów infrastruktury 
turystycznej i rekreacyjnej w wysokości od 50 000 do 100 000 zł na jedną operację. Planuje się dofinansowanie łącznie 35 operacji na całkowitą kwotę 2 350 000 zł. 
Uzasadnienie realizacji przedsięwzięcia  
Uzasadnieniem planowanego przedsięwzięcia są wyniki konsultacji społecznych, analizy danych statystycznych oraz diagnozy i analizy SWOT. Poprawa jakości życia mieszańców 
oraz wzrost atrakcyjności turystycznej obszaru LSR są możliwe dzięki m. in. poprawie stanu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. Przewiduje się, iż dzięki realizacji 
przedsięwzięcia zwiększy się liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, jak również zmniejszy się poziom patologii społecznych poprzez 
zwiększenie możliwości zagospodarowania wolnego czasu np. dla młodzieży. 
Przedsięwzięcie 1.2.2: Promocja turystyczna obszaru LSR poprzez organizację kampanii informacyjno-promocyjnych  
Sposób realizacji przedsięwzięcia 
Przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach Poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji. Wsparciu będą podlegać operacje polegające na organizacji i 
przeprowadzeniu kampanii informacyjno-promocyjnych dla mieszkańców obszaru turystów, odnoszących się potencjału turystycznego i stanowiących zachętę dla turystów. W ramach 
przedsięwzięcia planuje się m. in. wydawanie publikacji, sytuowaniu tablic informacyjnych, emisję spotów promocyjnych, organizację imprez rekreacyjno-sportowych promujących 
lokalne walory turystyczne. W ramach przedsięwzięcia planuje się zorganizowanie 3 kampanii o łącznej wartości 60 000 zł.   
Uzasadnienie realizacji przedsięwzięcia  
Uzasadnieniem planowanego przedsięwzięcia są wyniki konsultacji społecznych oraz diagnozy i analizy SWOT. Jednym z istotnych zdiagnozowanych problemów obszaru LSR 
obniżającym jego konkurencyjność jest słaba promocja. Przewiduje się, iż zrealizowanie zakładanych operacji przyczyni się do poprawy wizerunku obszaru oraz w perspektywie 
podniesienia jego atrakcyjności turystycznej, gospodarczej i inwestycyjnej.  
Przedsięwzięcie 1.2.3: Zagospodarowanie i promocja terenów nad rzeką Wieprz na cele turystyczne – projekt pn. Promocja turystyki kajakowej na Wieprzu 
Sposób realizacji przedsięwzięcia 
Przedsięwzięcie będzie realizowane w formie projektu współpracy z innymi LGD w ramach poddziałania 19.3 – Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną 
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grupą działania objętego PROW na lata 2014-2020.. W ramach przedsięwzięcia przewiduje się m. in. opracowanie i wydaniu przewodnika turystycznego w języku polskim dla 
kajakarzy;  opracowanie i wydaniu przewodnika turystycznego w języku angielskim dla kajakarzy; utworzenie miejsca postojowego dla kajakarzy w miejscowości Leszkowice g. 
Ostrówek; aktualizacja i poszerzenie informacji na stronie www.kajakiempowieprzu.pl wraz z utworzeniem zakładki anglojęzycznej. Planowane koszty realizacji przedsięwzięcia 
opiewają na kwotę 40 000 zł. 
Uzasadnienie realizacji przedsięwzięcia  
Uzasadnieniem planowanego przedsięwzięcia są wyniki konsultacji społecznych oraz diagnozy i analizy SWOT. Jedną z głównych atrakcji turystycznych stanowiącą ważny walor 
przyrodniczy jest przepływająca przez obszar LSR rzeka Wieprz. Od dawna dostrzegany jest problem niewykorzystania potencjału tej atrakcji dla rozwoju turystyki i rekreacji. 
Brakuje odpowiedniej infrastruktury, jak też niewystarczająca jest promocja potencjału turystycznego.  

Cel szczegółowy 1.3: Rozwój i promocja produktów lokalnych, przetwórstwa lokalnego  
oraz rynków zbytu 

Przedsięwzięcie 1.3.1: Organizacja szkoleń, warsztatów, konkursów, wyjazdów studyjnych oraz innych przedsięwzięć na rzecz rozwoju i promocji lokalnych produktów  
Sposób realizacji przedsięwzięcia 
Przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach Poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji. W ramach przedsięwzięcia zostaną zorganizowane szkolenia, 
warsztaty, konkursy oraz wyjazdy studyjne dotyczące promocji i rozwoju produktu lokalnego. Uczestnikami działań będą mieszkańcy obszaru, w szczególności grupy 
defaworyzowane zainteresowani produkcją lokalnych wyrobów oraz ich przetwarzaniem i sprzedażą bezpośrednią. Realizacja przedsięwzięcia pozwoli na odpowiednie przygotowanie 
lokalnej społeczności do wdrożenia spójnych działań związanych z rozwojem produktów lokalnych na obszarze LSR. W ramach przedsięwzięcia zostanie zorganizowanych łącznie 10 
działań na łączną kwotę 40 000 zł. 
Uzasadnienie realizacji przedsięwzięcia  
Uzasadnieniem planowanego przedsięwzięcia są wyniki konsultacji społecznych oraz diagnozy i analizy SWOT. Mieszkańcy obszaru LSR posiadają warunki, możliwości, odpowiedni 
potencjał, oraz wyrażają potrzebę wsparcia w zakresie wytwarzania i sprzedaży produktów wytworzonych we własnych gospodarstwach na danym terenie. Przeprowadzone spotkania 
konsultacyjne w gminach tworzących LGD uwidoczniły zarówno ogromny potencjał lokalnej społeczności w tym zakresie, jak też konieczność stworzenia możliwości właściwej 
identyfikacji takich produktów, przekazania fachowej wiedzy związanej z ich wytwarzaniem na większą skalę oraz wprowadzaniem na rynek. Przedsięwzięcie będzie komplementarne 
z przedsięwzięciami 1.3.2; 1.3.3 oraz 1.3.4. 
Przedsięwzięcie 1.3.2: Tworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego  
Sposób realizacji przedsięwzięcia 
Przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach konkursu dla poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii RLKS objętego PROW na lata 2014-2020 poprzez 
wsparcie projektów z zakresu tworzenia inkubatora przetwórstwa lokalnego. Beneficjentami wsparcia będą fundacje oraz stowarzyszenia. Wsparcie będzie miało formę refundacji 
poniesionych kosztów związanych utworzeniem na obszarze LSR jednego inkubatora przetwórstwa lokalnego w wysokości 500 000 zł. Planuje się, iż utworzony inkubator będzie miał 
charakter niedochodowy (ewentualne przychody będą pokrywały koszty działalności) przynajmniej w okresie trwałości operacji. W ramach przedsięwzięcia zostaną zaadaptowane 
pomieszczenia przeznaczonego do tego budynku oraz zostanie zakupione wyposażenie do przetwarzania, suszenia i pakowania lokalnych produktów, tj. m. in. soków z warzyw i 
owoców, runa leśnego, owoców miękkich, wyrobów mleczarskich, miodów, wyrobów zbożowych i innych. Inkubator oraz przetwarzane produkty będą spełniały wszelkie wymogi 
prawne, administracyjne i sanitarno-higieniczne. Zostanie też zatrudniona odpowiednio przygotowana osoba. 
Uzasadnienie realizacji przedsięwzięcia  
Uzasadnieniem planowanego przedsięwzięcia są wyniki konsultacji społecznych oraz diagnozy i analizy SWOT. Realizacja przedsięwzięcia wpisuje się w potrzebę i ogólną koncepcję 
społeczności promocji i rozwoju produktów lokalnych. Wynika z przedstawianych przez mieszkańców potrzeb i problemów związanych z brakiem miejsca i infrastruktury do 
przetwarzania oraz pakowania lokalnych produktów w celu ich późniejszej sprzedaży, w zgodności z przepisami prawnymi. Inkubator będzie mógł pełnić taką funkcję. Dodatkowo 
lokalni producenci będą mogli skorzystać z fachowego wsparcia osób – specjalistów zaangażowanych w działalność inkubatora. 
Przedsięwzięcie 1.3.3: Organizacja targów, giełd, wystaw, punktów zbytu oraz tworzenie portali internetowych i wydawanie publikacji związanych z promocją i zbytem 



Załącznik nr 1 do uchwały 6/2016 
Walnego Zebrania Członków 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 
„Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” 

z dnia 16.06.2016 

4 

 

produktów lokalnych  
Sposób realizacji przedsięwzięcia 
Przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach Poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji. W ramach przedsięwzięcia zostaną zorganizowane targi, giełdy, 
wystawy, punkty zbytu oraz zostanie stworzony portal internetowy poprzez który lokalni producenci będą mogli sprzedawać swoje produkty. szkolenia, warsztaty, konkursy oraz 
wyjazdy studyjne dotyczące promocji i rozwoju produktu lokalnego. Uczestnikami działań będą mieszkańcy obszaru produkujący lokalne wyroby zainteresowani ich promocją i 
sprzedażą. Realizacja przedsięwzięcia jest komplementarna z przedsięwzięciem 1.3.1; 1.3.2 oraz 1.3.4. W ramach przedsięwzięcia zostanie zorganizowanych łącznie 10 działań na 
łączną kwotę 50 000 zł. 
Uzasadnienie realizacji przedsięwzięcia  
Uzasadnieniem planowanego przedsięwzięcia są wyniki konsultacji społecznych oraz diagnozy i analizy SWOT. Przedstawianym przez mieszkańców obszaru LSR problemem jest 
brak wsparcia w zakresie promocji wytwarzanych przez nich produktów lokalnych, jak również rynków zbytu tych produktów. Zrealizowanie wcześniejszych przedsięwzięć pozwoli 
na istotne liczby zwiększenie mieszkańców zajmujących się wytwarzaniem produktu lokalnego oraz jego sprzedażą. Zatem uzasadnione jest wsparcie producentów w postaci 
organizacji targów i giełd promocyjnych, punktów zbytu oraz stworzenia portalu internetowego do sprzedaży bezpośredniej. 
Przedsięwzięcie 1.3.4: Organizacja i wdrożenie certyfikacji produktu lokalnego na obszarze LGD  
Sposób realizacji przedsięwzięcia 
Przedsięwzięcie będzie realizowane w formie projektu współpracy z innymi LGD w ramach poddziałania 19.3 – Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną 
grupą działania objętego PROW na lata 2014-2020. W ramach przedsięwzięcia przewiduje się opracowanie i wdrożenie koncepcji i mechanizmów certyfikacji produktów lokalnych 
we współpracy LGD i innych LGD, także z zagranicy. Przewiduje się m. in.: szkolenia, publikacje, stworzenie miejsc ekspozycyjnych i sprzedażowych na terenie LGD 
certyfikowanych produktów. Docelowo certyfikacja będzie obejmowała produkty lokalne w kategoriach: smaki, rękodzieło, twórcy, produkt turystyczny, wydarzenie. Na realizację 
tego przedsięwzięcia zaplanowano w budżecie 100 000 zł. 

Uzasadnienie realizacji przedsięwzięcia  
Uzasadnieniem planowanego przedsięwzięcia są wyniki konsultacji społecznych oraz diagnozy i analizy SWOT. Wdrożenie systemu certyfikacji produktów lokalnych na poziomie 
LGD pozwoli z jednej strony na ujednolicenie procedur, jakości, parametrów, przepisów, standardów wytwarzania danego produktu, zaś z drugiej strony podniesie atrakcyjność 
oferowanych produktów, które nie zawsze mają szansę na otrzymanie certyfikatów szczebla krajowego, czy też europejskiego. Potrzeba realizacji tego przedsięwzięcia została 
wyrażona przez społeczność lokalną obszaru LSR na spotkaniach konsultacyjnych oraz w badaniach ankietowych. Realizacja niniejszego przedsięwzięcia jest elementem spójnej 
koncepcji rozwoju i promocji produktów lokalnych na obszarze LSR. 

Cel szczegółowy 1.4: Odnowa  i pielęgnowanie  dziedzictwa lokalnego 
Przedsięwzięcie 1.4.1: Organizacja przedsięwzięć mających na celu wspieranie twórczości ludowej, lokalnych zwyczajów oraz promocję twórców i artystów ludowych  
Sposób realizacji przedsięwzięcia 
Przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach Poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji. W ramach przedsięwzięcia zostaną wydane publikacje oraz 
zorganizowane szkolenia, warsztaty, konkursy oraz wyjazdy studyjne związane z promocją twórczości ludowej, lokalnych twórców oraz artystów ludowych. Uczestnikami działań 
będą mieszkańcy obszaru, grupy defaworyzowane  oraz organizacje społeczne. W ramach przedsięwzięcia zostanie zorganizowanych łącznie 5 działań na łączną kwotę 20 000 zł. 
Uzasadnienie realizacji przedsięwzięcia  
Dziedzictwo lokalne, kultywowanie lokalnych tradycji, promocja twórczości i lokalnych talentów stanowią ważną domenę i specyfikę obszaru LSR. Są spójne z działaniami 
związanymi z podnoszeniem atrakcyjności obszaru, poprawą warunków życia oraz promowaniem włączenia społecznego. Istotne jest zatem wspieranie rozwoju już istniejących 
podmiotów, które są aktywne społecznie i kulturowo. Wyniki przeprowadzonej analizy SWOT oraz diagnozy i konsultacji społecznych wskazały na problem niewystarczającego 
wsparcia na promocję lokalnych twórców, dokumentacji ich dokonań w celu przekazywania tradycji i twórczości następnym pokoleniom. Realizacja przedsięwzięcia wpłynie 
pozytywnie na promocję obszaru oraz podniesienie jego atrakcyjności turystycznej. 
Przedsięwzięcie 1.4.2: Rozwój i rewitalizacja lokalnych obiektów świadczących o lokalnej tradycji, kulturze i historii 
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Sposób realizacji przedsięwzięcia 
Przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach konkursu w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii RLKS objętego PROW na lata 2014-2020. 
Beneficjentami wsparcia będą fundacje, stowarzyszenia oraz jednostki organizacyjne związku wyznaniowego i kościoła. W ramach przedsięwzięcia przewiduje się finansowanie 
operacji polegających m.in. na tworzeniu nowych (np. muzea wiejskie, izby pamięci) oraz  odnowie istniejących obiektów o wartości historycznej i kulturowej. Przewiduje się 
wsparcie łącznie 8 operacji na kwotę łączną 400 000 zł. 
Uzasadnienie realizacji przedsięwzięcia  
Uzasadnieniem planowanego przedsięwzięcia są wyniki konsultacji społecznych oraz diagnozy i analizy SWOT. Na obszarze LSR jest wiele obiektów mających wartość historyczną 
oraz stanowiących o lokalnych tradycjach i dziedzictwie kulturowym. Niestety często ich zły stan powoduje, iż nie można ich wykorzystywać do poznania lokalnej tradycji , 
obyczajów czy też historii. Przedstawiciele lokalnej społeczności podczas konsultacji społecznych przedstawiali m. in. te problemy oraz duże potrzeby w zakresie ochrony i 
odnowienia obiektów dziedzictwa lokalnego. Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do podniesienia atrakcyjności turystycznej obszaru LSR oraz wpłynie pozytywnie na poprawę 
wizerunku obszaru i lepszą jakość życia mieszkańców. 

Cel szczegółowy 1.5: Tworzenie warunków do włączenia społecznego oraz aktywizacja mieszkańców i wzmacnianie kapitału społecznego na rzecz  zrównoważonego 
rozwoju społeczno-gospodarczego 

Przedsięwzięcie 1.5.1: Wspieranie włączenia społecznego poprzez organizację kampanii aktywizuj ących i integrujących lokalną społeczność, w tym grupy defaworyzowane    
Sposób realizacji przedsięwzięcia 
Przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach konkursu w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii RLKS objętego PROW na lata 2014-2020. 
Beneficjentami wsparcia będą fundacje, stowarzyszenia oraz jednostki organizacyjne związku wyznaniowego i kościoła. W ramach przedsięwzięcia planuje się zorganizowanie 1 
kampanii mającej na celu aktywizację, animację i integrację lokalnej społeczności. W ramach kampanii będą organizowane warsztaty, szkolenia, działania informacyjne i promocyjne. 
Głównym celem kampanii jest wspieranie włączenia społecznego i aktywizacja środowisk z tzw. grup defaworyzowanych i zachęcenie ich do aktywnego uczestnictwa w procesie 
wdrażania LSR i kreowania rozwoju lokalnego w ramach działalności i aktywności LGD. Na zorganizowanie kampanii zaplanowano wsparcie w kwocie 50 000 zł. 
Uzasadnienie realizacji przedsięwzięcia  
Uzasadnieniem planowanego przedsięwzięcia są wyniki konsultacji społecznych oraz diagnozy i analizy SWOT. Zidentyfikowane w procesie opracowania LSR grupy 
defaworyzowane charakteryzują się niekorzystną sytuacją w zakresie możliwości pozyskiwania dochodów i jednocześnie zagospodarowania czasu wolnego (w przypadku młodzieży i 
seniorów – os. pow. 50 r. ż.). Powoduje to zachodzenie procesu stopniowego wykluczenia społecznego, braku chęci do działania, aktywności i w konsekwencji rozwój zjawisk 
patologicznych i dalszą marginalizację tych grup. Konieczne jest zatem podjęcie działań w kierunku aktywizacji i integracji grup defaworyzowanych i włączenia ich w inicjatywy 
lokalne realizowane m. in. za pośrednictwem LGD. 
Przedsięwzięcie 1.5.2: Organizacja kampanii informacyjno-promocyjnych i innych przedsięwzięć innowacyjnych na rzecz podnoszenia świadomości i wiedzy społeczności 
lokalnej w zakresie ochrony środowiska, przyrody i zmian klimatycznych  
Sposób realizacji przedsięwzięcia 
Przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach Poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji. Wsparciu będą podlegać operacje polegające na organizacji i 
przeprowadzeniu kampanii proekologicznych. W ramach przedsięwzięcia planuje się zorganizowanie 2 operacji o łącznej wartości 20 000 zł.  Odbiorcami działań będą wszyscy 
mieszkańcy obszaru LSR. 
Uzasadnienie realizacji przedsięwzięcia  
Uzasadnieniem planowanego przedsięwzięcia są wyniki konsultacji społecznych, analizy danych statystycznych oraz diagnozy i analizy SWOT. Wyniki przeprowadzonych analiz 
wskazują niską świadomość ekologiczną mieszkańców, słabą promocję odnawialnych źródeł energii, a jednocześnie duże zainteresowanie społeczności lokalnej OZE. Realizacja 
przedsięwzięcia ma przyczynić się do większej dbałości o przyrodę, środowisko naturalne oraz własne miejsce zamieszkania, jak również do zmniejszenia negatywnych skutków 
zmian klimatycznych. 
Przedsięwzięcie 1.5.3: Tworzenie ścieżek dydaktycznych związanych z ochroną środowiska, przyrody i edukacją ekologiczną  
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Sposób realizacji przedsięwzięcia 
Przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach konkursu w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii RLKS objętego PROW na lata 2014-2020. W 
ramach przedsięwzięcia planuje się utworzenie 2 ścieżek dydaktycznych związanych z ochroną środowiska oraz walorami przyrodniczymi obszaru. Operacje mają przynieść efekt 
edukacyjny. Odbiorcami przedsięwzięć będą wszyscy mieszkańcy LSR, w szczególności dzieci i młodzież. Beneficjentami zaś organizacje pozarządowe. W budżecie LSR 
zaplanowano na realizację tego przedsięwzięcia łącznie kwotę 100 000 zł. 
Uzasadnienie realizacji przedsięwzięcia  
Uzasadnieniem planowanego przedsięwzięcia są wyniki konsultacji społecznych, analizy danych statystycznych oraz diagnozy i analizy SWOT. Wyniki przeprowadzonych analiz 
wskazują niską świadomość ekologiczną mieszkańców, słabą edukację dzieci i młodzieży w zakresie zachowań proekologicznych oraz walorów środowiska naturalnego i przyrody na 
obszarze LSR. Realizacja przedsięwzięcia ma przyczynić się do większej dbałości o przyrodę, środowisko naturalne oraz promocji walorów przyrodniczych obszaru LSR i 
zwiększenia jego atrakcyjności turystycznej. 
Przedsięwzięcie 1.5.4: Organizacja kampanii informacyjno-promocyjnych i innych działań na rzecz efektywnego wdrażania LSR 
Sposób realizacji przedsięwzięcia 
Przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach Poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji. Wsparciu będą podlegać operacje polegające na prowadzeniu 
działań informacyjnych i aktywizujących mieszkańców we wdrażaniu LSR, szkoleń dla pracowników Biura oraz organów LGD, doradztwa dla potencjalnych beneficjentów LSR. W 
ramach przedsięwzięcia planuje się zorganizowanie 10 działań komunikacyjnych, 8 szkoleń dla pracowników i organów LGD oraz 50 usług doradczych.   
Uzasadnienie realizacji przedsięwzięcia  
Konieczność zaplanowania niniejszego przedsięwzięcia jest zdeterminowana wynikami diagnozy, analizy SWOT oraz wniosków z przeprowadzonych konsultacji społecznych. 
Wynika także z Planu komunikacji LSR. Efektywne wdrażanie LSR oraz realizacja zakładanych celów wymaga podjęcia działań komunikacyjnych oraz aktywizujących mieszkańców. 
Jest to konieczne aby zachęcić lokalne społeczności do udziału w procesie wdrażania LSR oraz jednocześnie promować efekty realizowanych w ramach LSR przedsięwzięć. 
Nieodłącznym elementem jest także wsparcie merytoryczne pracowników oraz organów LGD i pomoc doradcza dla potencjalnych beneficjentów LSR. 
 

 

LSR s. 45 -49 JEST: 

Opis przedsięwzięć realizowanych w ramach RLKS a także wskazanie sposobu ich realizacji  
wraz z uzasadnieniem 

Cel ogólny 1: Poprawa jakości i warunków życia mieszkańców oraz  podniesienie konkurencyjności i atrakcyjności społeczno-gospodarczej obszaru LSR 
Cel szczegółowy 1.1: Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości niezwiązanej z rolnictwem oraz podnoszenie kwalifikacji biznesowych mieszkańców z grup defaworyzowanych 
Przedsięwzięcie 1.1.1: Wsparcie zakładania działalności gospodarczej 
Sposób realizacji przedsięwzięcia 
Przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach konkursu w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii RLKS objętego PROW na lata 2014-2020 
poprzez wsparcie projektów z zakresu Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym LSR-podejmowanie działalności gospodarczej. Wsparcie będzie miało formę premii 
w wysokości do 100 000 zł. Łączna pula środków przewidzianych na przedsięwzięcie wynosi            1 900 000 zł. Przewiduje się dofinansowanie 25 operacji. Przedsięwzięcie 
dedykowane jest mieszkańcom obszaru LSR, w szczególności zaś przedstawicielom grup defaworyzowanych, którzy jako wnioskodawcy premiowani są w kryteriach wyboru.  
Uzasadnienie realizacji przedsięwzięcia  
Przedsięwzięcie ukierunkowane na wsparcie podejmowania działalności gospodarczej ma swoje uzasadnienie w wynikach diagnozy obszaru oraz konsultacji społecznych, w których 
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wskazuje się jako największy problem obszaru – wysokie bezrobocie i słaba sytuację gospodarczą obszaru. Dodatkowo LGD przewiduje skierowanie tego wsparcia do grup 
defaworyzowanych, ponieważ zgodnie z umową ramową jest zobligowana do skierowania 30% budżetu na poddziałania 19.2 na działania dedykowane grupom defaworyzowanym 
(par. 8, ust. 2 pkt 2)). 
Przedsięwzięcie 1.1.2: Rozwój działalności gospodarczej  
Sposób realizacji przedsięwzięcia 
Przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach konkursu w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii RLKS objętego PROW na lata 2014-2020 
poprzez wsparcie projektów z zakresu Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym LSR – rozwój działalności gospodarczej. Wsparcie będzie miało formę refundacji 
poniesionych kosztów związanych z rozwojem istniejącego przedsiębiorstwa w wysokości średnio 188 000 zł. Łączna pula środków przewidzianych na przedsięwzięcie wynosi 
1 450 000 zł. Przewiduje się przyznanie dofinansowania dla 8 operacji. 
Uzasadnienie realizacji przedsięwzięcia  
Przedsięwzięcie ukierunkowane na wsparcie rozwoju działalności gospodarczej ma swoje uzasadnienie w wynikach diagnozy obszaru oraz konsultacji społecznych, w których 
wskazuje się jako największy problem obszaru – wysokie bezrobocie i słabnący poziom rozwoju przedsiębiorczości.  
Przedsięwzięcie 1.1.3: Organizacja szkoleń dla mieszkańców z grup defaworyzowanych  w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej  
Sposób realizacji przedsięwzięcia 
Przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach Poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji. Wsparciu będą podlegać operacje polegające na organizacji i 
przeprowadzeniu szkoleń dla mieszkańców obszaru, w szczególności grup defaworyzowanych w zakresie przedsiębiorczości, w tym zakładania, prowadzenia i rozwijania działalności 
gospodarczej. Planuje się zorganizowanie 10 szkoleń o łącznej wartości 10 000 zł.   
Uzasadnienie realizacji przedsięwzięcia  
Uzasadnieniem przedsięwzięcia są wyniki konsultacji społecznych oraz diagnozy i analizy SWOT, w których wskazuje się istotny problem związany z brakiem dostępnych szkoleń w 
zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, w szczególności przez osoby z grup defaworyzowanych, które mają utrudniony dostęp do fachowej wiedzy. 

Cel szczegółowy 1.2: Promocja oraz rozwój turystyki i rekreacji na obszarze LSR 
Przedsięwzięcie 1.2.1: Tworzenie i rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej  
Sposób realizacji przedsięwzięcia 
Przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach konkursu w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii RLKS objętego PROW na lata 2014-2020 
poprzez wsparcie projektów z zakresu rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej obszaru. Beneficjentami wsparcia będą jednostki sektora finansów publicznych, fundacje 
oraz stowarzyszenia. Wsparcie będzie miało formę refundacji poniesionych kosztów związanych z tworzeniem nowych lub modernizacją istniejących obiektów infrastruktury 
turystycznej i rekreacyjnej w wysokości od 50 000 do 100 000 zł na jedną operację. Planuje się dofinansowanie łącznie 35 operacji na całkowitą kwotę 2 350 000 zł. 
Uzasadnienie realizacji przedsięwzięcia  
Uzasadnieniem planowanego przedsięwzięcia są wyniki konsultacji społecznych, analizy danych statystycznych oraz diagnozy i analizy SWOT. Poprawa jakości życia mieszańców 
oraz wzrost atrakcyjności turystycznej obszaru LSR są możliwe dzięki m. in. poprawie stanu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. Przewiduje się, iż dzięki realizacji 
przedsięwzięcia zwiększy się liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, jak również zmniejszy się poziom patologii społecznych poprzez 
zwiększenie możliwości zagospodarowania wolnego czasu np. dla młodzieży. 
Przedsięwzięcie 1.2.2: Promocja turystyczna obszaru LSR poprzez organizację kampanii informacyjno-promocyjnych  
Sposób realizacji przedsięwzięcia 
Przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach Poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji. Wsparciu będą podlegać operacje polegające na organizacji i 
przeprowadzeniu kampanii informacyjno-promocyjnych dla mieszkańców obszaru turystów, odnoszących się potencjału turystycznego i stanowiących zachętę dla turystów. W ramach 
przedsięwzięcia planuje się m. in. wydawanie publikacji, sytuowaniu tablic informacyjnych, emisję spotów promocyjnych, organizację imprez rekreacyjno-sportowych promujących 
lokalne walory turystyczne. W ramach przedsięwzięcia planuje się zorganizowanie 3 kampanii o łącznej wartości 60 000 zł.   
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Uzasadnienie realizacji przedsięwzięcia  
Uzasadnieniem planowanego przedsięwzięcia są wyniki konsultacji społecznych oraz diagnozy i analizy SWOT. Jednym z istotnych zdiagnozowanych problemów obszaru LSR 
obniżającym jego konkurencyjność jest słaba promocja. Przewiduje się, iż zrealizowanie zakładanych operacji przyczyni się do poprawy wizerunku obszaru oraz w perspektywie 
podniesienia jego atrakcyjności turystycznej, gospodarczej i inwestycyjnej.  
Przedsięwzięcie 1.2.3: Zagospodarowanie i promocja terenów nad rzeką Wieprz na cele turystyczne – projekt pn. Promocja turystyki kajakowej na Wieprzu 
Sposób realizacji przedsięwzięcia 
Przedsięwzięcie będzie realizowane w formie projektu współpracy z innymi LGD w ramach poddziałania 19.3 – Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną 
grupą działania objętego PROW na lata 2014-2020.. W ramach przedsięwzięcia przewiduje się m. in. opracowanie i wydaniu przewodnika turystycznego w języku polskim dla 
kajakarzy;  opracowanie i wydaniu przewodnika turystycznego w języku angielskim dla kajakarzy; utworzenie miejsca postojowego dla kajakarzy w miejscowości Leszkowice g. 
Ostrówek; aktualizacja           i poszerzenie informacji na stronie www.kajakiempowieprzu.pl wraz z utworzeniem zakładki anglojęzycznej. Planowane koszty realizacji 
przedsięwzięcia opiewają na kwotę 40 000 zł. 
Uzasadnienie realizacji przedsięwzięcia  
Uzasadnieniem planowanego przedsięwzięcia są wyniki konsultacji społecznych oraz diagnozy i analizy SWOT. Jedną z głównych atrakcji turystycznych stanowiącą ważny walor 
przyrodniczy jest przepływająca przez obszar LSR rzeka Wieprz. Od dawna dostrzegany jest problem niewykorzystania potencjału tej atrakcji dla rozwoju turystyki i rekreacji. 
Brakuje odpowiedniej infrastruktury, jak też niewystarczająca jest promocja potencjału turystycznego.  

Cel szczegółowy 1.3: Rozwój i promocja produktów lokalnych, przetwórstwa lokalnego  
oraz rynków zbytu 

Przedsięwzięcie 1.3.1: Organizacja szkoleń, warsztatów, konkursów, wyjazdów studyjnych oraz innych przedsięwzięć na rzecz rozwoju i promocji lokalnych produktów  
Sposób realizacji przedsięwzięcia 
Przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach Poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji. W ramach przedsięwzięcia zostaną zorganizowane szkolenia, 
warsztaty, konkursy oraz wyjazdy studyjne dotyczące promocji i rozwoju produktu lokalnego. Uczestnikami działań będą mieszkańcy obszaru, w szczególności grupy 
defaworyzowane zainteresowani produkcją lokalnych wyrobów oraz ich przetwarzaniem i sprzedażą bezpośrednią. Realizacja przedsięwzięcia pozwoli na odpowiednie przygotowanie 
lokalnej społeczności do wdrożenia spójnych działań związanych z rozwojem produktów lokalnych na obszarze LSR. W ramach przedsięwzięcia zostanie zorganizowanych łącznie 10 
działań na łączną kwotę 40 000 zł. 
Uzasadnienie realizacji przedsięwzięcia  
Uzasadnieniem planowanego przedsięwzięcia są wyniki konsultacji społecznych oraz diagnozy i analizy SWOT. Mieszkańcy obszaru LSR posiadają warunki, możliwości, odpowiedni 
potencjał, oraz wyrażają potrzebę wsparcia w zakresie wytwarzania i sprzedaży produktów wytworzonych we własnych gospodarstwach na danym terenie. Przeprowadzone spotkania 
konsultacyjne w gminach tworzących LGD uwidoczniły zarówno ogromny potencjał lokalnej społeczności w tym zakresie, jak też konieczność stworzenia możliwości właściwej 
identyfikacji takich produktów, przekazania fachowej wiedzy związanej z ich wytwarzaniem na większą skalę oraz wprowadzaniem na rynek. Przedsięwzięcie będzie komplementarne 
z przedsięwzięciami 1.3.2; 1.3.3 oraz 1.3.4. 
Przedsięwzięcie 1.3.2: Tworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego  
Sposób realizacji przedsięwzięcia 
Przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach konkursu dla poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii RLKS objętego PROW na lata 2014-2020 poprzez 
wsparcie projektów z zakresu tworzenia inkubatora przetwórstwa lokalnego. Beneficjentami wsparcia będą fundacje oraz stowarzyszenia. Wsparcie będzie miało formę refundacji 
poniesionych kosztów związanych utworzeniem na obszarze LSR jednego inkubatora przetwórstwa lokalnego w wysokości 500 000 zł. Planuje się, iż utworzony inkubator będzie miał 
charakter niedochodowy (ewentualne przychody będą pokrywały koszty działalności) przynajmniej w okresie trwałości operacji. W ramach przedsięwzięcia zostaną zaadaptowane 
pomieszczenia przeznaczonego do tego budynku oraz zostanie zakupione wyposażenie do przetwarzania, suszenia i pakowania lokalnych produktów, tj. m. in. soków z warzyw i 
owoców, runa leśnego, owoców miękkich, wyrobów mleczarskich, miodów, wyrobów zbożowych i innych. Inkubator oraz przetwarzane produkty będą spełniały wszelkie wymogi 
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prawne, administracyjne i sanitarno-higieniczne. Zostanie też zatrudniona odpowiednio przygotowana osoba. 
Uzasadnienie realizacji przedsięwzięcia  
Uzasadnieniem planowanego przedsięwzięcia są wyniki konsultacji społecznych oraz diagnozy i analizy SWOT. Realizacja przedsięwzięcia wpisuje się w potrzebę i ogólną koncepcję 
społeczności promocji i rozwoju produktów lokalnych. Wynika z przedstawianych przez mieszkańców potrzeb i problemów związanych z brakiem miejsca i infrastruktury do 
przetwarzania oraz pakowania lokalnych produktów w celu ich późniejszej sprzedaży, w zgodności z przepisami prawnymi. Inkubator będzie mógł pełnić taką funkcję. Dodatkowo 
lokalni producenci będą mogli skorzystać z fachowego wsparcia osób – specjalistów zaangażowanych w działalność inkubatora. 
Przedsięwzięcie 1.3.3: Organizacja targów, giełd, wystaw, punktów zbytu oraz tworzenie portali internetowych i wydawanie publikacji związanych z promocją i zbytem 
produktów lokalnych  
Sposób realizacji przedsięwzięcia 
Przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach Poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji. W ramach przedsięwzięcia zostaną zorganizowane targi, giełdy, 
wystawy, punkty zbytu oraz zostanie stworzony portal internetowy poprzez który lokalni producenci będą mogli sprzedawać swoje produkty. szkolenia, warsztaty, konkursy oraz 
wyjazdy studyjne dotyczące promocji i rozwoju produktu lokalnego. Uczestnikami działań będą mieszkańcy obszaru produkujący lokalne wyroby zainteresowani ich promocją i 
sprzedażą. Realizacja przedsięwzięcia jest komplementarna z przedsięwzięciem 1.3.1; 1.3.2 oraz 1.3.4. W ramach przedsięwzięcia zostanie zorganizowanych łącznie 10 działań na 
łączną kwotę 50 000 zł. 
Uzasadnienie realizacji przedsięwzięcia  
Uzasadnieniem planowanego przedsięwzięcia są wyniki konsultacji społecznych oraz diagnozy i analizy SWOT. Przedstawianym przez mieszkańców obszaru LSR problemem jest 
brak wsparcia w zakresie promocji wytwarzanych przez nich produktów lokalnych, jak również rynków zbytu tych produktów. Zrealizowanie wcześniejszych przedsięwzięć pozwoli 
na istotne liczby zwiększenie mieszkańców zajmujących się wytwarzaniem produktu lokalnego oraz jego sprzedażą. Zatem uzasadnione jest wsparcie producentów w postaci 
organizacji targów i giełd promocyjnych, punktów zbytu oraz stworzenia portalu internetowego do sprzedaży bezpośredniej. 
Przedsięwzięcie 1.3.4: Organizacja i wdrożenie certyfikacji produktu lokalnego na obszarze LGD  
Sposób realizacji przedsięwzięcia 
Przedsięwzięcie będzie realizowane w formie projektu współpracy z innymi LGD w ramach poddziałania 19.3 – Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną 
grupą działania objętego PROW na lata 2014-2020. W ramach przedsięwzięcia przewiduje się opracowanie i wdrożenie koncepcji i mechanizmów certyfikacji produktów lokalnych 
we współpracy LGD i innych LGD, także z zagranicy. Przewiduje się m. in.: szkolenia, publikacje, stworzenie miejsc ekspozycyjnych i sprzedażowych na terenie LGD 
certyfikowanych produktów. Docelowo certyfikacja będzie obejmowała produkty lokalne w kategoriach: smaki, rękodzieło, twórcy, produkt turystyczny, wydarzenie. Na realizację 
tego przedsięwzięcia zaplanowano w budżecie 93 000 zł. 
Uzasadnienie realizacji przedsięwzięcia  
Uzasadnieniem planowanego przedsięwzięcia są wyniki konsultacji społecznych oraz diagnozy i analizy SWOT. Wdrożenie systemu certyfikacji produktów lokalnych na poziomie 
LGD pozwoli z jednej strony na ujednolicenie procedur, jakości, parametrów, przepisów, standardów wytwarzania danego produktu, zaś z drugiej strony podniesie atrakcyjność 
oferowanych produktów, które nie zawsze mają szansę na otrzymanie certyfikatów szczebla krajowego, czy też europejskiego. Potrzeba realizacji tego przedsięwzięcia została 
wyrażona przez społeczność lokalną obszaru LSR na spotkaniach konsultacyjnych oraz w badaniach ankietowych. Realizacja niniejszego przedsięwzięcia jest elementem spójnej 
koncepcji rozwoju i promocji produktów lokalnych na obszarze LSR. 

Cel szczegółowy 1.4: Odnowa  i pielęgnowanie  dziedzictwa lokalnego 
Przedsięwzięcie 1.4.1: Organizacja przedsięwzięć mających na celu wspieranie twórczości ludowej, lokalnych zwyczajów oraz promocję twórców i artystów ludowych  
Sposób realizacji przedsięwzięcia 
Przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach Poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji. W ramach przedsięwzięcia zostaną wydane publikacje oraz 
zorganizowane szkolenia, warsztaty, konkursy oraz wyjazdy studyjne związane z promocją twórczości ludowej, lokalnych twórców oraz artystów ludowych. Uczestnikami działań 
będą mieszkańcy obszaru, grupy defaworyzowane  oraz organizacje społeczne. W ramach przedsięwzięcia zostanie zorganizowanych łącznie 5 działań na łączną kwotę 20 000 zł. 
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Uzasadnienie realizacji przedsięwzięcia  
Dziedzictwo lokalne, kultywowanie lokalnych tradycji, promocja twórczości i lokalnych talentów stanowią ważną domenę i specyfikę obszaru LSR. Są spójne z działaniami 
związanymi z podnoszeniem atrakcyjności obszaru, poprawą warunków życia oraz promowaniem włączenia społecznego. Istotne jest zatem wspieranie rozwoju już istniejących 
podmiotów, które są aktywne społecznie i kulturowo. Wyniki przeprowadzonej analizy SWOT oraz diagnozy i konsultacji społecznych wskazały na problem niewystarczającego 
wsparcia na promocję lokalnych twórców, dokumentacji ich dokonań w celu przekazywania tradycji i twórczości następnym pokoleniom. Realizacja przedsięwzięcia wpłynie 
pozytywnie na promocję obszaru oraz podniesienie jego atrakcyjności turystycznej. 
Przedsięwzięcie 1.4.2: Rozwój i rewitalizacja lokalnych obiektów świadczących o lokalnej tradycji, kulturze i historii 
Sposób realizacji przedsięwzięcia 
Przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach konkursu w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii RLKS objętego PROW na lata 2014-2020. 
Beneficjentami wsparcia będą fundacje, stowarzyszenia oraz jednostki organizacyjne związku wyznaniowego i kościoła. W ramach przedsięwzięcia przewiduje się finansowanie 
operacji polegających m.in. na tworzeniu nowych (np. muzea wiejskie, izby pamięci) oraz  odnowie istniejących obiektów o wartości historycznej i kulturowej. Przewiduje się 
wsparcie łącznie 8 operacji na kwotę łączną 400 000 zł. 
Uzasadnienie realizacji przedsięwzięcia  
Uzasadnieniem planowanego przedsięwzięcia są wyniki konsultacji społecznych oraz diagnozy i analizy SWOT. Na obszarze LSR jest wiele obiektów mających wartość historyczną 
oraz stanowiących o lokalnych tradycjach i dziedzictwie kulturowym. Niestety często ich zły stan powoduje, iż nie można ich wykorzystywać do poznania lokalnej tradycji , 
obyczajów czy też historii. Przedstawiciele lokalnej społeczności podczas konsultacji społecznych przedstawiali m. in. te problemy oraz duże potrzeby w zakresie ochrony i 
odnowienia obiektów dziedzictwa lokalnego. Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do podniesienia atrakcyjności turystycznej obszaru LSR oraz wpłynie pozytywnie na poprawę 
wizerunku obszaru i lepszą jakość życia mieszkańców. 

Cel szczegółowy 1.5: Tworzenie warunków do włączenia społecznego oraz aktywizacja mieszkańców i wzmacnianie kapitału społecznego na rzecz  zrównoważonego 
rozwoju społeczno-gospodarczego 

Przedsięwzięcie 1.5.1: Wspieranie włączenia społecznego poprzez organizację kampanii aktywizuj ących i integrujących lokalną społeczność, w tym grupy defaworyzowane    
Sposób realizacji przedsięwzięcia 
Przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach konkursu w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii RLKS objętego PROW na lata 2014-2020. 
Beneficjentami wsparcia będą fundacje, stowarzyszenia oraz jednostki organizacyjne związku wyznaniowego i kościoła. W ramach przedsięwzięcia planuje się zorganizowanie 1 
kampanii mającej na celu aktywizację, animację i integrację lokalnej społeczności. W ramach kampanii będą organizowane warsztaty, szkolenia, działania informacyjne i promocyjne. 
Głównym celem kampanii jest wspieranie włączenia społecznego i aktywizacja środowisk z tzw. grup defaworyzowanych i zachęcenie ich do aktywnego uczestnictwa w procesie 
wdrażania LSR i kreowania rozwoju lokalnego w ramach działalności i aktywności LGD. Na zorganizowanie kampanii zaplanowano wsparcie w kwocie 50 000 zł. 
Uzasadnienie realizacji przedsięwzięcia  
Uzasadnieniem planowanego przedsięwzięcia są wyniki konsultacji społecznych oraz diagnozy i analizy SWOT. Zidentyfikowane w procesie opracowania LSR grupy 
defaworyzowane charakteryzują się niekorzystną sytuacją w zakresie możliwości pozyskiwania dochodów i jednocześnie zagospodarowania czasu wolnego (w przypadku młodzieży i 
seniorów – os. pow. 50 r. ż.). Powoduje to zachodzenie procesu stopniowego wykluczenia społecznego, braku chęci do działania, aktywności i w konsekwencji rozwój zjawisk 
patologicznych i dalszą marginalizację tych grup. Konieczne jest zatem podjęcie działań w kierunku aktywizacji i integracji grup defaworyzowanych i włączenia ich w inicjatywy 
lokalne realizowane m. in. za pośrednictwem LGD. 
Przedsięwzięcie 1.5.2: Organizacja kampanii informacyjno-promocyjnych i innych przedsięwzięć innowacyjnych na rzecz podnoszenia świadomości i wiedzy społeczności 
lokalnej w zakresie ochrony środowiska, przyrody i zmian klimatycznych  
Sposób realizacji przedsięwzięcia 
Przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach Poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji. Wsparciu będą podlegać operacje polegające na organizacji i 
przeprowadzeniu kampanii proekologicznych. W ramach przedsięwzięcia planuje się zorganizowanie 2 operacji o łącznej wartości 20 000 zł.  Odbiorcami działań będą wszyscy 
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mieszkańcy obszaru LSR. 
Uzasadnienie realizacji przedsięwzięcia  
Uzasadnieniem planowanego przedsięwzięcia są wyniki konsultacji społecznych, analizy danych statystycznych oraz diagnozy i analizy SWOT. Wyniki przeprowadzonych analiz 
wskazują niską świadomość ekologiczną mieszkańców, słabą promocję odnawialnych źródeł energii, a jednocześnie duże zainteresowanie społeczności lokalnej OZE. Realizacja 
przedsięwzięcia ma przyczynić się do większej dbałości o przyrodę, środowisko naturalne oraz własne miejsce zamieszkania, jak również do zmniejszenia negatywnych skutków 
zmian klimatycznych. 
Przedsięwzięcie 1.5.3: Organizacja kampanii informacyjno-promocyjnych i innych działań na rzecz efektywnego wdrażania LSR 
Sposób realizacji przedsięwzięcia 
Przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach Poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji. Wsparciu będą podlegać operacje polegające na prowadzeniu 
działań informacyjnych i aktywizujących mieszkańców we wdrażaniu LSR, szkoleń dla pracowników Biura oraz organów LGD, doradztwa dla potencjalnych beneficjentów LSR. W 
ramach przedsięwzięcia planuje się zorganizowanie 10 działań komunikacyjnych, 8 szkoleń dla pracowników i organów LGD oraz 50 usług doradczych.   
Uzasadnienie realizacji przedsięwzięcia  
Konieczność zaplanowania niniejszego przedsięwzięcia jest zdeterminowana wynikami diagnozy, analizy SWOT oraz wniosków z przeprowadzonych konsultacji społecznych. 
Wynika także z Planu komunikacji LSR. Efektywne wdrażanie LSR oraz realizacja zakładanych celów wymaga podjęcia działań komunikacyjnych oraz aktywizujących mieszkańców. 
Jest to konieczne aby zachęcić lokalne społeczności do udziału w procesie wdrażania LSR oraz jednocześnie promować efekty realizowanych w ramach LSR przedsięwzięć. 
Nieodłącznym elementem jest także wsparcie merytoryczne pracowników oraz organów LGD i pomoc doradcza dla potencjalnych beneficjentów LSR. 
 

 

 

LSR s. 49-50 BYŁO: 

Przedsięwzięcia szczególnie ważne dla LGD, w których LGD gotowa jest się podjąć realizacji operacji własnej w celu zapewnienia pełnej i kompletnej realizacji LSR. 

W przypadku braku zainteresowania ze strony społeczności lokalnej ogłaszanymi konkursami LGD będzie w stanie zrealizować operacje własne wypełniając tym samym założone wskaźnik dla 
danego celu i przedsięwzięcia, w ramach następujących przedsięwzięć: 

• 1.1.3 Tworzenie spółdzielni socjalnych  

• 1.2.1 Tworzenie i rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej  

• 1.3.2 Tworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego  

• 1.4.2 Rozwój i rewitalizacja lokalnych obiektów świadczących o lokalnej tradycji, kulturze i historii 

• 1.5.1 Wspieranie włączenia społecznego poprzez organizację kampanii i innych działań aktywizujących i integrujących lokalną społeczność, w tym grupy defaworyzowane    

• 1.5.3 Tworzenie ścieżek dydaktycznych związanych z ochroną środowiska, przyrody i edukacją ekologiczną. 
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LSR s.49-50 JEST: 

Przedsięwzięcia szczególnie ważne dla LGD, w których LGD gotowa jest się podjąć realizacji operacji własnej w celu zapewnienia pełnej i kompletnej realizacji LSR. 

W przypadku braku zainteresowania ze strony społeczności lokalnej ogłaszanymi konkursami LGD będzie w stanie zrealizować operacje własne wypełniając tym samym założone wskaźnik dla 
danego celu i przedsięwzięcia, w ramach następujących przedsięwzięć: 

• 1.2.1 Tworzenie i rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej  

• 1.3.2 Tworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego  

• 1.4.2 Rozwój i rewitalizacja lokalnych obiektów świadczących o lokalnej tradycji, kulturze i historii 

• 1.5.1 Wspieranie włączenia społecznego poprzez organizację kampanii i innych działań aktywizujących i integrujących lokalną społeczność, w tym grupy defaworyzowane    

 

LSR S.51-54 BYŁO: 

Tabela nr 30. Tabela celów, przedsięwzięć i wskaźników Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Dolin ą Wieprza i Leśnym Szlakiem” 

Tabela celów, przedsięwzięć i wskaźników Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” 

1.0 CEL OGÓLNY  Poprawa jakości i warunków życia mieszkańców oraz  podniesienie konkurencyjności i atrakcyjności społeczno-gospodarczej obszaru LSR 

1.1 

CELE 
SZCZEGÓŁOWE 

Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości niezwiązanej z rolnictwem oraz podnoszenie kwalifikacji biznesowych mieszkańców z grup defaworyzowanych 

1.2 Promocja oraz rozwój turystyki i rekreacji na obszarze LSR 

1.3 Rozwój i promocja produktów lokalnych, przetwórstwa lokalnego oraz rynków zbytu  

1.4 Odnowa  i pielęgnowanie  dziedzictwa lokalnego 

1.5 Tworzenie warunków do włączenia społecznego oraz aktywizacja mieszkańców i wzmacnianie kapitału społecznego na rzecz  zrównoważonego rozwoju 
społeczno-gospodarczego 

 Wskaźniki oddziaływania dla celu ogólnego jednostka miary 
stan 

początkowy 
2014 rok 

Plan 2022 
rok 

źródła danych/ 
sposób pomiaru 

W 1.0 
Liczba podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON w przeliczeniu na 10 
tys. mieszkańców 

sztuka 496 540 Dane statystyczne GUS 
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Liczba osób bezrobotnych w stosunku do osób w wieku produkcyjnym % 12,3 11,00 Dane statystyczne GUS 

Liczba organizacji pozarządowych w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców sztuka 27 35 Dane statystyczne GUS 

 
Wskaźniki rezultatu dla celów szczegółowych jednostka miary 

stan 
początkowy 

2015 rok 

plan 2022 
rok 

źródła danych/ 
sposób pomiaru 

W 1.1 

Liczba utworzonych miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty średniorocznie sztuka 0 33 
Sprawozdania beneficjentów, 

dane LGD 

Liczba osób z grup defaworyzowanych, które utworzyły spółdzielnie socjalne sztuka 0 10 
Sprawozdania beneficjentów, 

dane LGD 
Liczba osób z grup defaworyzowanych które ukończyły szkolenia z wynikiem 
pozytywnym 

sztuka  0 120 Sprawozdanie LGD 

W 1.2 

Liczba osób, które skorzystały w pierwszym roku po realizacji projektu z nowo 
powstałej infrastruktury 

sztuka 0 20 000 
Sprawozdania beneficjentów, 

dane LGD 

Liczba osób, które były odbiorcami kampanii informacyjno-promocyjnych sztuka 0 10 000 
Sprawozdania beneficjentów, 

dane LGD 

Liczba osób, które skorzystały z nowo zagospodarowanych terenów nad rzeką Wieprz sztuka 0 5 000 Sprawozdanie  LGD 

W 1.3 

Liczba osób, które wzięły udział w warsztatach, konkursach i wyjazdach studyjnych na 
rzecz rozwoju i promocji produktów lokalnych 

sztuka 0 100 Sprawozdanie LGD 

Liczba producentów lokalnych, którzy skorzystali z usług inkubatora przetwórstwa 
lokalnego 

sztuka 0 200 
Sprawozdania beneficjentów, 

dane LGD 
Liczba uczestników zorganizowanych targów, giełd, wystaw, punktów zbytu oraz 
kupujących produkty lokalne poprzez portal internetowy 

sztuka 0 5 000 Sprawozdanie LGD 

Liczba certyfikowanych produktów lokalnych  sztuka 0 30 Sprawozdanie LGD 

W 1.4 

Liczba uczestników przedsięwzięć mających na celu wspieranie twórczości ludowej, 
lokalnych zwyczajów oraz promocję twórców i artystów ludowych 

sztuka 0 1 000 Sprawozdanie LGD 

Liczba osób, które skorzystały z nowoutworzonych i zrewitalizowanych obiektów sztuka 0 20 000 
Sprawozdania beneficjentów, 

dane LGD 

W 1.5 
 

Liczba odbiorców kampanii aktywizujących i integrujących lokalną społeczność sztuka 0 1 500 
Sprawozdania beneficjentów, 

dane LGD 
Liczba odbiorców kampanii informacyjno-promocyjnych i innych przedsięwzięć 
innowacyjnych na rzecz podnoszenia świadomości i wiedzy społeczności lokalnej w 
zakresie ochrony środowiska, przyrody i zmian klimatycznych  

sztuka 0 20 000 Sprawozdanie LGD 

Liczba osób, które skorzystały z nowo utworzonych ścieżek dydaktycznych 
związanych z ochroną środowiska, przyrody i edukacją ekologiczną  

sztuka 0 5 000 
Sprawozdania beneficjentów, 

dane LGD 
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Liczba osób, które wzięły udział w działaniach promocyjno-informacyjnych sztuka 0 20 000 Sprawozdanie LGD 

 
Liczba osób, które otrzymały wsparcie po uprzednim udzieleniu indywidualnego 
doradztwa w zakresie ubiegania się o wsparcie na realizację LSR, świadczonego w 
biurze LGD. 

sztuka 0 50 Sprawozdanie LGD 

PRZEDSIĘWZI ĘCIA Grupy docelowe Sposób realizacji 

Wskaźniki produktu 

Nazwa 
Jednostka 

miary 

Wartość Źródła 
danych/ 
sposób 

pomiaru 

początkowa 
2015 rok 

końcowa 
2022 rok 

1.1.1 

Wsparcie zakładania działalności 
gospodarczej Osoby fizyczne, grupy 

defaworyzowane 
Konkurs  

Liczba nowo 
zarejestrowanych 
przedsiębiorstw 

sztuka 0 25 

Sprawozdania 
beneficjentów, 

dane LGD, 
dane CEIDG 

1.1.2 
Rozwój działalności gospodarczej  

Przedsiębiorcy Konkurs 
Liczba rozwiniętych 

działalności gospodarczych 
sztuka 0 8 

Sprawozdania 
beneficjentów, 

dane LGD 

1.1.3 

Tworzenie spółdzielni socjalnych  
 

Stowarzyszenia, 
Fundacje,  

Grupy 
defaworyzowane 

Konkurs  
Operacja własna 

Liczba założonych 
spółdzielni socjalnych  

sztuka 0 2 

Sprawozdania 
beneficjentów, 

dane LGD, 
Ogólnopolska 
Baza Danych 
Spółdzielni 
Socjalnych 

1.1.4 
Organizacja szkoleń dla mieszkańców z 
grup defaworyzowanych  w zakresie 
zakładania działalności gospodarczej  

Mieszkańcy obszaru, 
grupy 

defaworyzowane 
Aktywizacja Liczba szkoleń sztuka 0 10 

Sprawozdanie 
LGD 

1.2.1 

Tworzenie i rozwój ogólnodostępnej 
infrastruktury turystycznej i 
rekreacyjnej  

Jednostki sektora 
finansów publicznych, 

fundacje, 
stowarzyszenia 

Konkurs 
Operacja własna 

Liczba nowych lub 
zmodernizowanych 

obiektów infrastruktury 
turystycznej lub 

rekreacyjnej 

sztuka 0 35 
Sprawozdania 
beneficjentów, 

dane LGD 

1.2.2 
Promocja turystyczna obszaru LSR 
poprzez organizację kampanii 
informacyjno-promocyjnych  

Mieszkańcy obszaru 
LSR 

Aktywizacja 
Liczba kampanii 
informacyjno-
promocyjnych 

sztuka 0 3  
Sprawozdanie 

LGD 

1.2.3 
Zagospodarowanie i promocja terenów 
nad rzeką Wieprz na cele turystyczne – 
projekt pn. Promocja turystyki 

LGD, przedsiębiorcy, 
grupy 

defaworyzowane 

Projekt 
współpracy 

Liczba zrealizowanych 
projektów współpracy w 

tym projektów współpracy 
sztuka 0 1 

Sprawozdanie 
LGD 
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kajakowej na Wieprzu międzynarodowej 

1.3.1 

Organizacja szkoleń, warsztatów, 
konkursów, wyjazdów studyjnych oraz 
innych przedsięwzięć na rzecz rozwoju 
i promocji lokalnych produktów  

Mieszkańcy obszaru 
LSR, grupy 

defaworyzowane 
Aktywizacja 

Liczba zorganizowanych 
szkoleń, warsztatów, 

konkursów, wyjazdów 
studyjnych 

sztuka 0 10 
Sprawozdanie 

LGD 

1.3.2 
Tworzenie inkubatorów przetwórstwa 
lokalnego  

Fundacje, 
stowarzyszenia 

Konkurs 
Operacja własna 

Liczba utworzonych 
inkubatorów przetwórstwa 

lokalnego 
sztuka 0 1 

Sprawozdania 
beneficjentów, 

dane LGD 

1.3.3 

Organizacja targów, giełd, wystaw, 
punktów zbytu oraz tworzenie portali 
internetowych i wydawanie publikacji 
związanych z promocją i zbytem 
produktów lokalnych  

Mieszkańcy obszaru 
LSR, stowarzyszenia, 

fundacje, grupy 
defaworyzowane 

Aktywizacja 

Liczba zorganizowanych 
targów, giełd, wystaw, 

punktów zbytu oraz portali 
internetowych 

sztuka 0 10 
Sprawozdanie 

LGD 

1.3.4 

Organizacja i wdrożenie certyfikacji 
produktu lokalnego na obszarze LGD  

Mieszkańcy obszaru 
LSR, Mieszkańcy 

obszaru LSR, 
stowarzyszenia, 

fundacje, 
przedsiębiorcy, grupy 

defaworyzowane 

Projekt 
współpracy 

Liczba zrealizowanych 
projektów współpracy w 

tym projektów współpracy 
międzynarodwej 

sztuka 0 1 
Sprawozdanie 

LGD 

1.4.1 

Organizacja przedsięwzięć mających na 
celu wspieranie twórczości ludowej, 
lokalnych zwyczajów oraz promocję 
twórców i artystów ludowych 

Mieszkańcy obszaru 
LSR, stowarzyszenia, 

fundacje, grupy 
defaworyzowane 

Aktywizacja  
Liczba zorganizowanych 

przedsięwzięć 
sztuka 0 5 

Sprawozdanie 
LGD 

1.4.2 

Rozwój i rewitalizacja lokalnych 
obiektów świadczących o lokalnej 
tradycji, kulturze i historii 

Fundacje, 
stowarzyszenia, 

jednostki 
organizacyjne 

związku 
wyznaniowego i 

kościoła 

Konkurs 
Operacja własna 

Liczba utworzonych i 
zrewitalizowanych 

obiektów 
sztuka 0 8 

Sprawozdania 
beneficjentów, 

dane LGD 

1.5.1 

Wspieranie włączenia społecznego 
poprzez organizację kampanii i innych 
działań aktywizujących i integrujących 
lokalną społeczność, w tym grupy 
defaworyzowane    

Fundacje, 
stowarzyszenia, 

jednostki 
organizacyjne 

związku 
wyznaniowego i 

Konkurs 
Liczba zorganizowanych 

kampanii 
sztuka 0 1 

Sprawozdania 
beneficjentów, 

dane LGD 
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kościoła 

1.5.2 

Organizacja kampanii informacyjno-
promocyjnych i innych przedsięwzięć 
innowacyjnych na rzecz podnoszenia 
świadomości i wiedzy społeczności 
lokalnej w zakresie ochrony 
środowiska, przyrody i zmian 
klimatycznych  

Mieszkańcy obszaru 
LSR, stowarzyszenia, 

fundacje, grupy 
defaworyzowane 

Aktywizacja 
Liczba zorganizowanych 

kampanii 
sztuka 0 2 

Sprawozdanie 
LGD 

1.5.3 
Tworzenie ścieżek dydaktycznych 
związanych z ochroną środowiska, 
przyrody i edukacją ekologiczną  

Fundacje, 
stowarzyszenia, koła 

łowieckie 

Konkurs 
Operacja własna 

Liczba utworzonych 
ścieżek dydaktycznych 

sztuka 0 2 
Sprawozdania 
beneficjentów, 

dane LGD 

1.5.4 

Organizacja kampanii informacyjno-
promocyjnych i innych działań na rzecz 
efektywnego wdrażania LSR 

Mieszkańcy obszaru 
LSR, stowarzyszenia, 

fundacje, grupy 
defaworyzowane 

Aktywizacja 
Liczba zorganizowanych 
działań komunikacyjnych 

sztuka 0 10 
Sprawozdanie 

LGD 

Beneficjenci LSR, 
pracownicy Biura 
LGD, Członkowie 

Rady i Zarządu LGD 

Koszty bieżące 

Liczba osobodni szkoleń 
dla pracowników LGD 

sztuka 0 16 
Sprawozdanie 

LGD 
Liczba osobodni szkoleń 

dla organów LGD 
sztuka 0 116 

Sprawozdanie 
LGD 

Liczba podmiotów, którym 
udzielono indywidualnego 

doradztwa 
sztuka 0 50 

Sprawozdanie 
LGD 

SUMA    - 0 316 - 
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LSR S.51-54 JEST: 

Tabela nr 30. Tabela celów, przedsięwzięć i wskaźników Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Dolin ą Wieprza i Leśnym Szlakiem” 

Tabela celów, przedsięwzięć i wskaźników Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” 

1.0 CEL OGÓLNY  Poprawa jakości i warunków życia mieszkańców oraz  podniesienie konkurencyjności i atrakcyjności społeczno-gospodarczej obszaru LSR 

1.1 

CELE 
SZCZEGÓŁOWE 

Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości niezwiązanej z rolnictwem oraz podnoszenie kwalifikacji biznesowych mieszkańców z grup defaworyzowanych 

1.2 Promocja oraz rozwój turystyki i rekreacji na obszarze LSR 

1.3 Rozwój i promocja produktów lokalnych, przetwórstwa lokalnego oraz rynków zbytu  

1.4 Odnowa  i pielęgnowanie  dziedzictwa lokalnego 

1.5 Tworzenie warunków do włączenia społecznego oraz aktywizacja mieszkańców i wzmacnianie kapitału społecznego na rzecz  zrównoważonego rozwoju 
społeczno-gospodarczego 

 Wskaźniki oddziaływania dla celu ogólnego jednostka miary 
stan 

początkowy 
2014 rok 

Plan 2022 
rok 

źródła danych/ 
sposób pomiaru 

W 1.0 

Liczba podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON w przeliczeniu na 10 
tys. mieszkańców 

sztuka 496 540 Dane statystyczne GUS 

Liczba osób bezrobotnych w stosunku do osób w wieku produkcyjnym % 12,3 11,00 Dane statystyczne GUS 

Liczba organizacji pozarządowych w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców sztuka 27 35 Dane statystyczne GUS 

 
Wskaźniki rezultatu dla celów szczegółowych jednostka miary 

stan 
początkowy 

2015 rok 

plan 2022 
rok 

źródła danych/ 
sposób pomiaru 

W 1.1 
Liczba utworzonych miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty średniorocznie sztuka 0 33 

Sprawozdania beneficjentów, 
dane LGD 

Liczba osób z grup defaworyzowanych które ukończyły szkolenia z wynikiem 
pozytywnym 

sztuka  0 120 Sprawozdanie LGD 

W 1.2 

Liczba osób, które skorzystały w pierwszym roku po realizacji projektu z nowo 
powstałej infrastruktury 

sztuka 0 20 000 
Sprawozdania beneficjentów, 

dane LGD 

Liczba osób, które były odbiorcami kampanii informacyjno-promocyjnych sztuka 0 10 000 
Sprawozdania beneficjentów, 

dane LGD 

Liczba osób, które skorzystały z nowo zagospodarowanych terenów nad rzeką Wieprz sztuka 0 5 000 Sprawozdanie  LGD 
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W 1.3 

Liczba osób, które wzięły udział w warsztatach, konkursach i wyjazdach studyjnych na 
rzecz rozwoju i promocji produktów lokalnych 

sztuka 0 100 Sprawozdanie LGD 

Liczba producentów lokalnych, którzy skorzystali z usług inkubatora przetwórstwa 
lokalnego 

sztuka 0 200 
Sprawozdania beneficjentów, 

dane LGD 
Liczba uczestników zorganizowanych targów, giełd, wystaw, punktów zbytu oraz 
kupujących produkty lokalne poprzez portal internetowy 

sztuka 0 5 000 Sprawozdanie LGD 

Liczba certyfikowanych produktów lokalnych  sztuka 0 30 Sprawozdanie LGD 

W 1.4 

Liczba uczestników przedsięwzięć mających na celu wspieranie twórczości ludowej, 
lokalnych zwyczajów oraz promocję twórców i artystów ludowych 

sztuka 0 1 000 Sprawozdanie LGD 

Liczba osób, które skorzystały z nowoutworzonych i zrewitalizowanych obiektów sztuka 0 20 000 
Sprawozdania beneficjentów, 

dane LGD 

W 1.5 
 

Liczba odbiorców kampanii aktywizujących i integrujących lokalną społeczność sztuka 0 1 500 
Sprawozdania beneficjentów, 

dane LGD 
Liczba odbiorców kampanii informacyjno-promocyjnych i innych przedsięwzięć 
innowacyjnych na rzecz podnoszenia świadomości i wiedzy społeczności lokalnej w 
zakresie ochrony środowiska, przyrody i zmian klimatycznych  

sztuka 0 20 000 Sprawozdanie LGD 

Liczba osób, które wzięły udział w działaniach promocyjno-informacyjnych sztuka 0 20 000 Sprawozdanie LGD 

 
Liczba osób, które otrzymały wsparcie po uprzednim udzieleniu indywidualnego 
doradztwa w zakresie ubiegania się o wsparcie na realizację LSR, świadczonego w 
biurze LGD. 

sztuka 0 50 Sprawozdanie LGD 

PRZEDSIĘWZI ĘCIA Grupy docelowe Sposób realizacji 

Wskaźniki produktu 

Nazwa 
Jednostka 

miary 

Wartość Źródła 
danych/ 
sposób 

pomiaru 

początkowa 
2015 rok 

końcowa 
2022 rok 

1.1.1 

Wsparcie zakładania działalności 
gospodarczej Osoby fizyczne, grupy 

defaworyzowane 
Konkurs  

Liczba nowo 
zarejestrowanych 
przedsiębiorstw 

sztuka 0 25 

Sprawozdania 
beneficjentów, 

dane LGD, 
dane CEIDG 

1.1.2 
Rozwój działalności gospodarczej  

Przedsiębiorcy Konkurs 
Liczba rozwiniętych 

działalności gospodarczych 
sztuka 0 8 

Sprawozdania 
beneficjentów, 

dane LGD 

1.1.4 
Organizacja szkoleń dla mieszkańców z 
grup defaworyzowanych  w zakresie 
zakładania działalności gospodarczej  

Mieszkańcy obszaru, 
grupy 

defaworyzowane 
Aktywizacja Liczba szkoleń sztuka 0 10 

Sprawozdanie 
LGD 
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1.2.1 

Tworzenie i rozwój ogólnodostępnej 
infrastruktury turystycznej i 
rekreacyjnej  

Jednostki sektora 
finansów publicznych, 

fundacje, 
stowarzyszenia 

Konkurs 
Operacja własna 

Liczba nowych lub 
zmodernizowanych 

obiektów infrastruktury 
turystycznej lub 

rekreacyjnej 

sztuka 0 35 
Sprawozdania 
beneficjentów, 

dane LGD 

1.2.2 
Promocja turystyczna obszaru LSR 
poprzez organizację kampanii 
informacyjno-promocyjnych  

Mieszkańcy obszaru 
LSR 

Aktywizacja 
Liczba kampanii 
informacyjno-
promocyjnych 

sztuka 0 3  
Sprawozdanie 

LGD 

1.2.3 

Zagospodarowanie i promocja terenów 
nad rzeką Wieprz na cele turystyczne – 
projekt pn. Promocja turystyki 
kajakowej na Wieprzu 

LGD, przedsiębiorcy, 
grupy 

defaworyzowane 

Projekt 
współpracy 

Liczba zrealizowanych 
projektów współpracy w 

tym projektów współpracy 
międzynarodowej 

sztuka 0 1 
Sprawozdanie 

LGD 

1.3.1 

Organizacja szkoleń, warsztatów, 
konkursów, wyjazdów studyjnych oraz 
innych przedsięwzięć na rzecz rozwoju 
i promocji lokalnych produktów  

Mieszkańcy obszaru 
LSR, grupy 

defaworyzowane 
Aktywizacja 

Liczba zorganizowanych 
szkoleń, warsztatów, 

konkursów, wyjazdów 
studyjnych 

sztuka 0 10 
Sprawozdanie 

LGD 

1.3.2 
Tworzenie inkubatorów przetwórstwa 
lokalnego  

Fundacje, 
stowarzyszenia 

Konkurs 
Operacja własna 

Liczba utworzonych 
inkubatorów przetwórstwa 

lokalnego 
sztuka 0 1 

Sprawozdania 
beneficjentów, 

dane LGD 

1.3.3 

Organizacja targów, giełd, wystaw, 
punktów zbytu oraz tworzenie portali 
internetowych i wydawanie publikacji 
związanych z promocją i zbytem 
produktów lokalnych  

Mieszkańcy obszaru 
LSR, stowarzyszenia, 

fundacje, grupy 
defaworyzowane 

Aktywizacja 

Liczba zorganizowanych 
targów, giełd, wystaw, 

punktów zbytu oraz portali 
internetowych 

sztuka 0 10 
Sprawozdanie 

LGD 

1.3.4 

Organizacja i wdrożenie certyfikacji 
produktu lokalnego na obszarze LGD  

Mieszkańcy obszaru 
LSR, Mieszkańcy 

obszaru LSR, 
stowarzyszenia, 

fundacje, 
przedsiębiorcy, grupy 

defaworyzowane 

Projekt 
współpracy 

Liczba zrealizowanych 
projektów współpracy w 

tym projektów współpracy 
międzynarodwej 

sztuka 0 1 
Sprawozdanie 

LGD 

1.4.1 

Organizacja przedsięwzięć mających na 
celu wspieranie twórczości ludowej, 
lokalnych zwyczajów oraz promocję 
twórców i artystów ludowych 

Mieszkańcy obszaru 
LSR, stowarzyszenia, 

fundacje, grupy 
defaworyzowane 

Aktywizacja  
Liczba zorganizowanych 

przedsięwzięć 
sztuka 0 5 

Sprawozdanie 
LGD 

1.4.2 
Rozwój i rewitalizacja lokalnych 
obiektów świadczących o lokalnej 
tradycji, kulturze i historii 

Fundacje, 
stowarzyszenia, 

jednostki 

Konkurs 
Operacja własna 

Liczba utworzonych i 
zrewitalizowanych 

obiektów 
sztuka 0 8 

Sprawozdania 
beneficjentów, 

dane LGD 
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organizacyjne 
związku 

wyznaniowego i 
kościoła 

1.5.1 

Wspieranie włączenia społecznego 
poprzez organizację kampanii i innych 
działań aktywizujących i integrujących 
lokalną społeczność, w tym grupy 
defaworyzowane    

Fundacje, 
stowarzyszenia, 

jednostki 
organizacyjne 

związku 
wyznaniowego i 

kościoła 

Konkurs 
Liczba zorganizowanych 

kampanii 
sztuka 0 1 

Sprawozdania 
beneficjentów, 

dane LGD 

1.5.2 

Organizacja kampanii informacyjno-
promocyjnych i innych przedsięwzięć 
innowacyjnych na rzecz podnoszenia 
świadomości i wiedzy społeczności 
lokalnej w zakresie ochrony 
środowiska, przyrody i zmian 
klimatycznych  

Mieszkańcy obszaru 
LSR, stowarzyszenia, 

fundacje, grupy 
defaworyzowane 

Aktywizacja 
Liczba zorganizowanych 

kampanii 
sztuka 0 2 

Sprawozdanie 
LGD 

1.5.4 

Organizacja kampanii informacyjno-
promocyjnych i innych działań na rzecz 
efektywnego wdrażania LSR 

Mieszkańcy obszaru 
LSR, stowarzyszenia, 

fundacje, grupy 
defaworyzowane 

Aktywizacja 
Liczba zorganizowanych 
działań komunikacyjnych 

sztuka 0 10 
Sprawozdanie 

LGD 

Beneficjenci LSR, 
pracownicy Biura 
LGD, Członkowie 

Rady i Zarządu LGD 

Koszty bieżące 

Liczba osobodni szkoleń 
dla pracowników LGD 

sztuka 0 16 
Sprawozdanie 

LGD 
Liczba osobodni szkoleń 

dla organów LGD 
sztuka 0 116 

Sprawozdanie 
LGD 

Liczba podmiotów, którym 
udzielono indywidualnego 

doradztwa 
sztuka 0 50 

Sprawozdanie 
LGD 

SUMA    - 0 312 - 
 

LSR S.57 BYŁO: 
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Rozdział VII Plan działania 
Plan działania LSR „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” jest powiązany z logiką realizacji celów. W swojej strukturze odnosi się do każdego celu oraz przedsięwzięcia odrębnie. 

Wskazuje też na konkretne wskaźniki na poziomie produktu oznaczone wartością i jednostką miary. Określone w planie działania wskaźniki są zaplanowane etapowo w przyjętym 
harmonogramie. 

Harmonogram w niniejszym planie działania został podzielony na trzy okresy: lata 2016-2018; lata 2019-2021; lata 2022-2023. W harmonogramie zawarto również podsumowanie 
wskaźników i kwot wsparcia za lata 2016-2023. 

Plan działania dotyczy harmonogramu wdrażania celu ogólnego oraz pięciu celów szczegółowych LSR. W ramach celu szczegółowego 1.1 Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości 
niezwiązanej z rolnictwem oraz podnoszenie kwalifikacji biznesowych mieszkańców z grup defaworyzowanych przewidziane są cztery przedsięwzięcia do realizacji w latach 2016-2023. 
Wskaźniki pierwszego z przedsięwzięć polegającego na tworzeniu nowych przedsiębiorstw zostaną osiągnięte w 2023 roku. Do tego czasu zostało zaplanowane utworzenie 23 nowych 
przedsiębiorstw. Z kolei wskaźniki drugiego, trzeciego i czwartego przedsięwzięcia zostaną osiągnięte do 2021 roku. 

W zakresie celu szczegółowego 1.2 Promocja oraz rozwój turystyki i rekreacji na obszarze LSR zaplanowano trzy przedsięwzięcia na łączną kwotę 2 450 000 zł. Wszystkie wskaźniki 
przedsięwzięć mają zostać osiągnięte w 2021 roku 

Cel szczegółowy 1.3 Rozwój i promocja produktów lokalnych, przetwórstwa lokalnego oraz rynków zbytu zostanie zrealizowany za pośrednictwem czterech kategorii przedsięwzięć. 
Wskaźniki przedsięwzięcia pierwszego  polegającego na organizacji  działań na rzecz rozwoju i promocji lokalnych produktów oraz trzeciego: tworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego 
zostaną osiągnięte do 2023 roku. Natomiast wskaźniki drugiego i czwartego przedsięwzięcia, tj: związanego z organizacją działań związanych z promocją i zbytem produktów lokalnych oraz 
organizacją i wdrożeniem certyfikacji produktu lokalnego na obszarze LSR – do 2021 roku. Łącznie na realizację celu 1.3 zaplanowano w budżecie LSR kwotę 690 000 zł. 

Cel szczegółowy 1.4 Odnowa i pielęgnowanie  dziedzictwa lokalnego zostanie zrealizowany za pośrednictwem dwóch kategorii przedsięwzięć, których wskaźniki zostaną osiągnięte do 
2021 roku. Łączna kwota na realizację celu wynosi 420 000 zł. 

Ostatni cel szczegółowy LSR Cel szczegółowy 1.5 Tworzenie warunków do włączenia społecznego oraz aktywizacja mieszkańców i wzmacnianie kapitału społecznego na rzecz  
zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego obejmuje realizację trzech kategorii przedsięwzięć. Wskaźniki wszystkich przedsięwzięć w ramach celu 1.5 zostaną osiągnięte do 2021 
roku. Na realizację celu 1.5 zaplanowano w LSR kwotę 230 000 zł. 
Szczegółowy harmonogram realizacji celów i przedsięwzięć wraz z prezentacją planowanych do osiągnięcia wskaźników, stopnia ich realizacji oraz kwot wsparcia finansowego 
zawarto w załączniku nr 3 do niniejszej LSR 

 

LSR s. 57 JEST: 

Rozdział VII Plan działania 
Plan działania LSR „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” jest powiązany z logiką realizacji celów. W swojej strukturze odnosi się do każdego celu oraz przedsięwzięcia odrębnie. 

Wskazuje też na konkretne wskaźniki na poziomie produktu oznaczone wartością i jednostką miary. Określone w planie działania wskaźniki są zaplanowane etapowo w przyjętym 
harmonogramie. 

Harmonogram w niniejszym planie działania został podzielony na trzy okresy: lata 2016-2018; lata 2019-2021; lata 2022-2023. W harmonogramie zawarto również podsumowanie 
wskaźników i kwot wsparcia za lata 2016-2023. 

Plan działania dotyczy harmonogramu wdrażania celu ogólnego oraz pięciu celów szczegółowych LSR. W ramach celu szczegółowego 1.1 Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości 
niezwiązanej z rolnictwem oraz podnoszenie kwalifikacji biznesowych mieszkańców z grup defaworyzowanych przewidziane są cztery przedsięwzięcia do realizacji w latach 2016-2023. 
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Wskaźniki pierwszego z przedsięwzięć polegającego na tworzeniu nowych przedsiębiorstw zostaną osiągnięte w 2023 roku. Do tego czasu zostało zaplanowane utworzenie 23 nowych 
przedsiębiorstw. Z kolei wskaźniki drugiego, trzeciego i czwartego przedsięwzięcia zostaną osiągnięte do 2021 roku. 

W zakresie celu szczegółowego 1.2 Promocja oraz rozwój turystyki i rekreacji na obszarze LSR zaplanowano trzy przedsięwzięcia na łączną kwotę 2 350 000 zł. Wszystkie wskaźniki 
przedsięwzięć mają zostać osiągnięte w 2021 roku 

Cel szczegółowy 1.3 Rozwój i promocja produktów lokalnych, przetwórstwa lokalnego oraz rynków zbytu zostanie zrealizowany za pośrednictwem czterech kategorii przedsięwzięć. 
Wskaźniki przedsięwzięcia pierwszego  polegającego na organizacji  działań na rzecz rozwoju i promocji lokalnych produktów oraz trzeciego: tworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego 
zostaną osiągnięte do 2023 roku. Natomiast wskaźniki drugiego i czwartego przedsięwzięcia, tj: związanego z organizacją działań związanych z promocją i zbytem produktów lokalnych oraz 
organizacją i wdrożeniem certyfikacji produktu lokalnego na obszarze LSR – do 2021 roku. Łącznie na realizację celu 1.3 zaplanowano w budżecie LSR kwotę 683 000 zł. 

Cel szczegółowy 1.4 Odnowa i pielęgnowanie  dziedzictwa lokalnego zostanie zrealizowany za pośrednictwem dwóch kategorii przedsięwzięć, których wskaźniki zostaną osiągnięte do 
2021 roku. Łączna kwota na realizację celu wynosi 420 000 zł. 

Ostatni cel szczegółowy LSR Cel szczegółowy 1.5 Tworzenie warunków do włączenia społecznego oraz aktywizacja mieszkańców i wzmacnianie kapitału społecznego na rzecz  
zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego obejmuje realizację trzech kategorii przedsięwzięć. Wskaźniki wszystkich przedsięwzięć w ramach celu 1.5 zostaną osiągnięte do 2021 
roku. Na realizację celu 1.5 zaplanowano w LSR kwotę 130 000 zł. 

Szczegółowy harmonogram realizacji celów i przedsięwzięć wraz z prezentacją planowanych do osiągnięcia wskaźników, stopnia ich realizacji oraz kwot wsparcia 
finansowego zawarto w załączniku nr 3 do niniejszej LSR. 
 

LSR s. 57 BYŁO: 

Rozdział VIII Bud żet LSR 
Jedynym źródłem finansowania zewnętrznego Lokalnej Strategii Rozwoju  jest Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Na realizację LSR przewidziano łącznie 8 

790 000 zł. W tym planowana kwota wsparcia na realizację LSR wynosi 7 000 000 złotych – zgodnie z załącznikiem nr 6 do regulaminu konkursu na wybór LSR. Na koszty bieżące 
przewidziano kwotę 1 390 000 zł, projekty współpracy 140 000 zł oraz na aktywizację lokalnej społeczności 260 000 zł. 

Plan finansowy w zakresie poddziałania 19.2 PROW 2014-2020 obejmuje określenie kwot wsparcia dla beneficjentów innych niż jednostki sektora finansów publicznych oraz 
beneficjentów będących jednostkami sektora finansów publicznych. W planie tym dokonano także podziału zakładanego wsparcia na źródła Europejskiego Funduszu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich, Budżetu Państwa oraz wyodrębniono kwoty wkładu własnego będącego wkładem krajowych środków publicznych, który muszą ponieść beneficjenci będący jednostkami sektora 
finansów publicznych z obszaru LSR. 

Zaplanowana alokacja środków finansowych na realizację LSR jest ściśle skorelowana z planem celów i przedsięwzięć do realizacji, jak również wynika z założonych wskaźników. 
Podstawowym czynnikiem determinującym plan finansowy LSR była przeprowadzona diagnoza obszaru, analiza SWOT oraz wyrażone podczas licznych konsultacji społecznych potrzeby oraz 
oczekiwania lokalnej społeczności obszaru LSR. W procesie planowania budżetu LSR wzięto także pod uwagę określone kategorie beneficjentów zainteresowanych potencjalnym wsparciem na 
operacje mające wpływ na realizację celów i wskaźników LSR. W szczególności dotyczyło to jednostek sektora finansów publicznych. 
 

 

 



Załącznik nr 1 do uchwały 6/2016 
Walnego Zebrania Członków 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 
„Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” 

z dnia 16.06.2016 

23 

 

LSR s. 57 JEST:  

Rozdział VIII Bud żet LSR 
Jedynym źródłem finansowania zewnętrznego Lokalnej Strategii Rozwoju  jest Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Na realizację LSR przewidziano łącznie 8 

350 000 zł. W tym planowana kwota wsparcia na realizację LSR wynosi 6 6500 000 złotych – zgodnie z załącznikiem nr 6 do regulaminu konkursu na wybór LSR. Na koszty bieżące 
przewidziano kwotę 1 307 000 zł, projekty współpracy 133 000 zł oraz na aktywizację lokalnej społeczności 260 000 zł. 

Plan finansowy w zakresie poddziałania 19.2 PROW 2014-2020 obejmuje określenie kwot wsparcia dla beneficjentów innych niż jednostki sektora finansów publicznych oraz 
beneficjentów będących jednostkami sektora finansów publicznych. W planie tym dokonano także podziału zakładanego wsparcia na źródła Europejskiego Funduszu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich, Budżetu Państwa oraz wyodrębniono kwoty wkładu własnego będącego wkładem krajowych środków publicznych, który muszą ponieść beneficjenci będący jednostkami sektora 
finansów publicznych z obszaru LSR. 

Zaplanowana alokacja środków finansowych na realizację LSR jest ściśle skorelowana z planem celów i przedsięwzięć do realizacji, jak również wynika z założonych wskaźników. 
Podstawowym czynnikiem determinującym plan finansowy LSR była przeprowadzona diagnoza obszaru, analiza SWOT oraz wyrażone podczas licznych konsultacji społecznych potrzeby oraz 
oczekiwania lokalnej społeczności obszaru LSR. W procesie planowania budżetu LSR wzięto także pod uwagę określone kategorie beneficjentów zainteresowanych potencjalnym wsparciem na 
operacje mające wpływ na realizację celów i wskaźników LSR. W szczególności dotyczyło to jednostek sektora finansów publicznych. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LSR s. 68-71 BYŁO: 
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CEL 
OGÓLNY nr 

1 

Lata 2016 - 2018 2019 - 2021 2022 - 2023 Razem 2016 - 2023 

P
ro

g
ra

m
 

P
o

d
d

zi
ał

an
ie

/ 
za

kr
e

s 
P

ro
g

ra
m

u 

Nazwa 
wskaźnika  

Wartość z 
jednostką 

miary 

% realizacji 
wskaźnika 
narastająco 

Planowane 
wsparcie w 

PLN 

Wartość z 
jednostką 

miary 

% realizacji 
wskaźnika 
narastająco 

Planowane 
wsparcie w 

PLN 

Wartość z 
jednostką 

miary 

% realizacji 
wskaźnika 
narastająco 

Planowane 
wsparcie w 

PLN 

Razem 
wartość 

wskaźnik
ów 

Razem 
planowane 
wsparcie w 

PLN 

Cel szczegółowy 1.1 Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości niezwiązanej z rolnictwem oraz podnoszenie kwalifikacji biznesowych mieszkańców z grup defaworyzowanych 

P
. 

1
.1

.1
 

Liczba nowo 
zarejestrowanych 
przedsiębiorstw 

10 szt. 40% 800000,00              12    88% 960000,00     3 szt. 100%  240000,00    25 2000000,00    

P
R

O
W

 

R
e

al
iz

ac
ja

  
L

S
R

 

P
. 

1
.1

.2
 

Liczba rozwiniętych 
działalności 

gospodarczych 
3 szt. 37% 555000,00     5 szt. 100% 945000,00     0 0 0 8 1500000,00    

P
R

O
W

 

R
ea

liz
a

cj
a

 
 L

S
R

 

P
. 

1
.1

.3
 

Liczba założonych 
spółdzielni 
socjalnych 

1 szt.  50% 50 000,00     1 szt. 100% 50 000,00     0 0 0 2 100 000,00     

P
R

O
W

 

R
e

al
iz

ac
ja

 
 L

S
R

 

P
. 

1
.1

.4
 

Liczba szkoleń 5 szt.  50% 5 000,00     5 szt. 100%  5 000,00     0 0 0 10 10 000,00     

P
R

O
W

 

A
kt

yw
iz

a
cj

a
 

Razem cel szczegółowy 1.1   1410000,00      1960000,00       240000,00      3610000,00        

Cel szczegółowy 1.2 Promocja oraz rozwój turystyki i rekreacji na obszarze LSR 

P
rz

e
d

się
w

zi
ę
ci

e
 

 1
.2

.1
 

Liczba nowych lub 
zmodernizowanych 

obiektów 
infrastruktury 

turystycznej lub 
rekreacyjnej 

20 szt. 50% 1400000,00    15 szt. 100%  950 000,00    0 0 0 35  2350000,00    

P
R

O
W

 

R
e

a
liz

a
cj

a
 L

S
R
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P
rz

e
d

się
w

zi
ę
ci

e
 

1
.2

.2
 

Liczba kampanii 
informacyjno-
promocyjnych 

2 szt.  60% 40 000,00     1 szt.  100% 20 000,00  0 0 0 3  60 000,00  

P
R

O
W

 

A
kt

yw
iz

a
cj

a 

P
rz

ed
się

w
zi
ę
ci

e 
  

  
  

  
 

1
.2

.3
 Liczba 

zrealizowanych 
projektów 
współpracy 

1 szt. 100%  40 000,00    0 0%               0      0 0 0 1   40 000,00    

P
R

O
W

 

W
sp

ó
łp

ra
ca

 

Razem cel szczegółowy 1.2   1480000,00      970 000,00       0   2450000,00        
  

Cel szczegółowy 1.3 Rozwój i promocja produktów lokalnych, przetwórstwa lokalnego oraz rynków zbytu  

P
rz

e
d

się
w

zi
ę
ci

e
 

1
.3

.1
 

Liczba 
zorganizowanych 

szkoleń, warsztatów, 
konkursów, 
wyjazdów 
studyjnych 

5 szt. 50%  20 000,00     4 szt 40% 16 000,00  1 szt.  100% 4 000,00     10  40 000,00     

P
R

O
W

 

A
kt

yw
iz

a
cj

a
 

P
rz

e
d

się
w

zi
ę
ci

e
 

1
.3

.2
 Liczba utworzonych 

inkubatorów 
przetwórstwa 

lokalnego 

1 szt. 100% 500 000,00     0 0%                  -      0 0% 
                  
-       

1 500 000,00     

P
R

O
W

 

R
e

a
liz

ac
ja

 L
S

R
 

P
rz

ed
się

w
zi
ę
ci

e
 1

.3
.3 

Liczba 
zorganizowanych 

targów, giełd, 
wystaw, punktów 
zbytu oraz portali 

internetowych 

3 szt. 30%  15 000,00     6 szt. 60% 30 000,00     1 szt.  10% 5000 10 50 000,00     

P
R

O
W

 

A
kt

yw
iz

ac
ja
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P
rz

e
d

się
w

zi
ę
ci

e 
 1

.3
.4

 

Liczba 
zrealizowanych 

projektów 
współpracy w tym 

projektów 
współpracy 

międzynarodowej 

0 0%                    -      1 szt. 100% 100 000,00     0 0 0 1 100 000,00     

P
R

O
W

 

W
sp

ó
łp

ra
ca

 

Razem cel szczegółowy 1.3   535 000,00       146 000,00        9 000,00                      
690 000,00    

    

  
Cel szczegółowy 1.4 Odnowa  i pielęgnowanie  dziedzictwa lokalnego 

P
. 

1
.4

.1
 

Liczba 
zorganizowanych 

przedsięwzięć 
3 szt. 60% 12 000,00     2 szt. 40%  8 000,00     0 0 0 5 20 000,00 

P
R

O
W

 

A
kt

yw
iz

ac
ja

 

P
. 

1
.4

.2
 

Liczba utworzonych 
i zrewitalizowanych 

obiektów 
4 szt. 50%  200 000,00    4 szt. 100% 200 000,00     0 0 0 8 400 000,00 

P
R

O
W

 

R
e

a
liz

a
cj

a
 L

S
R 

Razem cel szczegółowy 1.4   212 000,00        208 000,00                                 
-       

                 
420 000,00    

    

  

Cel szczegółowy 1.5 Tworzenie warunków do włączenia społecznego oraz aktywizacja mieszkańców i wzmacnianie kapitału społecznego na rzecz  zrównoważonego rozwoju społeczno-
gospodarczego 

P
rz

e
d

się
w

zi
ę
ci

e
 

1
.5

.1
 Liczba 

zorganizowanych 
kampanii 

1 szt. 100% 50 000,00     0 0%                  -      0 0% 
                  
-       

1  50 000,00     

P
R

O
W

 

R
e

a
liz

a
cj

a
 L

S
R 



Załącznik nr 1 do uchwały 6/2016 
Walnego Zebrania Członków 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 
„Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” 

z dnia 16.06.2016 

27 

 

P
rz

ed
się

w
zi
ę
ci

e 
1

.5
.2

 Liczba 
zorganizowanych 

kampanii 
1 szt. 50% 10 000,00     1 szt. 100% 10 000,00     0 0% 

                  
0       

2 20 000,00    

P
R

O
W

 

A
kt

yw
iz

ac
ja

 

P
rz

ed
się

w
zi
ę
ci

e 
1

.5
.3

 Liczba utworzonych 
ścieżek 

dydaktycznych 
1 szt. 50% 50 000,00     1 szt. 100% 50 000,00     0 0 0 2 100 000,00     

P
R

O
W

 

R
e

al
iz

a
cj

a
 L

S
R 

P
rz

e
d

się
w

zi
ę
ci

e
 1

.5
.4

 

Liczba 
zorganizowanych 

działań 
komunikacyjnych 

5 szt. 50% 30 000,00    5 szt. 100% 30 000,00     0 0 0 10  60 000,00  

P
R

O
W

 

A
kt

yw
iz

a
cj

a 

Liczba osobodni 
szkoleń dla 

pracowników LGD 
8 szt. 50% 1000 8 szt. 50% 1000 0 0 0 16 szt. 2000 

P
R

O
W

 

K
o

sz
ty

 
b

ie
ż
ą
ce

 

Liczba osobodni 
szkoleń dla organów 

LGD 
58 szt. 50% 

2000 

58 szt. 50% 

2000 

0 0 0 116 szt. 4000 

P
R

O
W

 

K
o

sz
ty

 
b

ie
ż
ą
ce

 

Liczba podmiotów, 
którym udzielono 
indywidualnego 

doradztwa 

25 szt. 50% 

1000 

25 szt. 50% 

1000 

0 0 0 50 szt. 2000 

P
R

O
W

 

K
o

sz
ty

 
b

ie
ż
ą
ce

 

Razem cel szczegółowy 1.5    144 000,00       94 000,00       0   
               

238 000,00    
    

RAZEM CEL OGÓLNY    3781000,00       3378000,00      249000,00      7408000,00        

RAZEM LSR   3781000,00      3378000,00      249000,00      7408000,00        

Razem planowane wsparcie na przedsięwzięcia dedykowane tworzeniu miejsc pracy w ramach poddziałania Realizacja LSR PROW 
% budżetu 

poddziałania 
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LSR s. 68-71 JEST: 

Załącznik 3 – Plan działania 
 

CEL 
OGÓLN
Y nr 1 

Lata 2016 - 2018 2019 - 2021 2022 - 2023 Razem 2016 - 2023 

P
ro

g
ra

m
 

P
o

d
d

zi
ał

an
ie

/ 
za

kr
es

 P
ro

g
ra

m
u 

Nazwa 
wskaźnika  

Wartość z 
jednostką 

miary 

% realizacji 
wskaźnika 
narastająco 

Planowane 
wsparcie w 

PLN 

Wartość z 
jednostką 

miary 

% realizacji 
wskaźnika 
narastająco 

Planowane 
wsparcie w 

PLN 

Wartość z 
jednostką 

miary 

% realizacji 
wskaźnika 
narastająco 

Planowane 
wsparcie w 

PLN 

Razem 
wartość 

wskaźnik
ów 

Razem 
planowane 
wsparcie w 

PLN 

Cel szczegółowy 1.1 Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości niezwiązanej z rolnictwem oraz podnoszenie kwalifikacji biznesowych mieszkańców z grup defaworyzowanych 

P
. 

1
.1

.1
 

Liczba nowo 
zarejestrowanych 
przedsiębiorstw 

10 szt. 40% 800000,00              12    88% 960000,00     3 szt. 100%  140000,00    25 1900000,00    

P
R

O
W

 

R
e

a
liz

a
cj

a
  

L
S

R
 

P
. 

1
.1

.2
 

Liczba rozwiniętych 
działalności 

gospodarczych 
3 szt. 37% 555000,00     5 szt. 100% 895000,00     0 0 0 8 1450000,00    

P
R

O
W

 

R
e

a
liz

a
cj

a
 

 L
S

R
 

P
. 

1
.1

.3
 

Liczba szkoleń 5 szt.  50% 5 000,00     5 szt. 100%  5 000,00     0 0 0 10 10 000,00     

P
R

O
W

 

A
kt

yw
iz

a
cj

a
 

Razem cel szczegółowy 1.1   1360000,00      1860000,00       140000,00      3360000,00        

Cel szczegółowy 1.2 Promocja oraz rozwój turystyki i rekreacji na obszarze LSR 

Realizacja 
LSR 

    
3600000,00    

51,43% 
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P
rz

ed
się

w
zi
ę
ci

e
 

 1
.2

.1
 

Liczba nowych lub 
zmodernizowanych 

obiektów 
infrastruktury 

turystycznej lub 
rekreacyjnej 

20 szt. 50% 1400000,00    15 szt. 100%  950 000,00    0 0 0 35  2350000,00    

P
R

O
W

 

R
e

a
liz

a
cj

a
 L

S
R

 

P
rz

ed
się

w
zi
ę
ci

e 
1

.2
.2

 

Liczba kampanii 
informacyjno-
promocyjnych 

2 szt.  60% 40 000,00     1 szt.  100% 20 000,00  0 0 0 3  60 000,00  

P
R

O
W

 

A
kt

yw
iz

ac
ja

 

P
rz

e
d

się
w

zi
ę
ci

e
  

  
  

  
  

1
.2

.3
 Liczba 

zrealizowanych 
projektów 
współpracy 

1 szt. 100%  40 000,00    0 0%               0      0 0 0 1   40 000,00    

P
R

O
W

 

W
sp

ó
łp

ra
ca

 

Razem cel szczegółowy 1.2   1480000,00      970 000,00       0   2450000,00        
  

Cel szczegółowy 1.3 Rozwój i promocja produktów lokalnych, przetwórstwa lokalnego oraz rynków zbytu  

P
rz

e
d

się
w

zi
ę
ci

e
 

1
.3

.1
 

Liczba 
zorganizowanych 

szkoleń, warsztatów, 
konkursów, 
wyjazdów 
studyjnych 

5 szt. 50%  20 000,00     4 szt. 40% 16 000,00  1 szt.  100% 4 000,00     10  40 000,00     

P
R

O
W

 

A
kt

yw
iz

a
cj

a 
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P
rz

ed
się

w
zi
ę
ci

e 
1

.3
.2

 Liczba utworzonych 
inkubatorów 
przetwórstwa 

lokalnego 

1 szt. 100% 500 000,00     0 0%                  -      0 0%                 -      1 500 000,00     

P
R

O
W

 

R
ea

liz
ac

ja
 L

S
R

 

P
rz

ed
się

w
zi
ę
ci

e 
1

.3
.3

 

Liczba 
zorganizowanych 

targów, giełd, 
wystaw, punktów 
zbytu oraz portali 

internetowych 

3 szt. 30%  15 000,00     6 szt. 60% 30 000,00     1 szt.  10% 5000 10 50 000,00     

P
R

O
W

 

A
kt

yw
iz

ac
ja

 

P
rz

e
d

się
w

zi
ę
ci

e 
 1

.3
.4

 

Liczba 
zrealizowanych 

projektów 
współpracy w tym 

projektów 
współpracy 

międzynarodowej 

0 0%                    -      1 szt. 100% 93 000,00     0 0 0 1 93 000,00     

P
R

O
W

 

W
sp

ó
łp

ra
ca

 

Razem cel szczegółowy 1.3   535 000,00       139 000,00        9 000,00                      
683 000,00    

    

  
Cel szczegółowy 1.4 Odnowa  i pielęgnowanie  dziedzictwa lokalnego 

P
. 

1
.4

.1
 

Liczba 
zorganizowanych 

przedsięwzięć 
3 szt. 60% 12 000,00     2 szt. 40%  8 000,00     0 0 0 5 20 000,00 

P
R

O
W

 

A
kt

yw
iz

a
cj

a
 

P
. 

1
.4

.2
 

Liczba utworzonych 
i zrewitalizowanych 

obiektów 
4 szt. 50%  200 000,00    4 szt. 100% 200 000,00     0 0 0 8 400 000,00 

P
R

O
W

 

R
e

a
liz

a
cj

a
 L

S
R 

Razem cel szczegółowy 1.4   212 000,00        208 000,00                                 
-       

                 
420 000,00    
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Cel szczegółowy 1.5 Tworzenie warunków do włączenia społecznego oraz aktywizacja mieszkańców i wzmacnianie kapitału społecznego na rzecz  zrównoważonego rozwoju społeczno-
gospodarczego 

P
rz

ed
się

w
zi
ę
ci

e 
1

.5
.1

 Liczba 
zorganizowanych 

kampanii 
1 szt. 100% 50 000,00     0 0%                  -      0 0% 

                  
-       

1  50 000,00     

P
R

O
W

 

R
ea

liz
ac

ja
 L

S
R 

P
rz

ed
się

w
zi
ę
ci

e
 

1
.5

.2
 Liczba 

zorganizowanych 
kampanii 

1 szt. 50% 10 000,00     1 szt. 100% 10 000,00     0 0% 
                  
0       

2 20 000,00    

P
R

O
W

 

A
kt

yw
iz

a
cj

a 

P
rz

ed
się

w
zi
ę
ci

e
 1

.5
.3

 

Liczba 
zorganizowanych 

działań 
komunikacyjnych 

5 szt. 50% 30 000,00    5 szt. 100% 30 000,00     0 0 0 10  60 000,00  

P
R

O
W

 

A
kt

yw
iz

a
cj

a 

Liczba osobodni 
szkoleń dla 

pracowników LGD 
8 szt. 50% 1000 8 szt. 50% 1000 0 0 0 16 szt. 2000 

P
R

O
W

 

K
o

sz
ty

 
b

ie
ż
ą
ce

 

Liczba osobodni 
szkoleń dla organów 

LGD 
58 szt. 50% 

2000 

58 szt. 50% 

2000 

0 0 0 116 szt. 4000 

P
R

O
W

 

K
o

sz
ty

 
b

ie
ż
ą
ce

 

Liczba podmiotów, 
którym udzielono 
indywidualnego 

doradztwa 

25 szt. 50% 

1000 

25 szt. 50% 

1000 

0 0 0 50 szt. 2000 

P
R

O
W

 

K
o

sz
ty

 
b

ie
ż
ą
ce

 

Razem cel szczegółowy 1.5    94 000,00        44 000,00       0   
               

138 000,00    
    

RAZEM CEL OGÓLNY    3681000,00       3221000,00      149000,00      7041000,00        
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RAZEM LSR   3505000,00      3005000,00      140000,00      6650000,00        

Razem planowane wsparcie na przedsięwzięcia dedykowane tworzeniu miejsc pracy w ramach poddziałania Realizacja LSR PROW 

% budżetu 
poddziałania 
Realizacja 

LSR 

    
3350000,00    

50,37% 

 

LSR s. 72 BYŁO: 

Załącznik 4 – Budżet LSR 

BUDŻET LSR 

Zakres wsparcia  
Wsparcie finansowe PLN 

PROW 

Realizacja LSR (art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia  
nr 1303/2013) 

                                             7 000 000,00     

Współpraca (art. 35 ust. 1 lit. c rozporządzenia  
nr 1303/2013) 

                                                140 000,00     

Koszty bieżące (art. 35 ust. 1 lit. d rozporządzenia  
nr 1303/2013) 

                                             1 390 000,00     

Aktywizacja  (art. 35 ust. 1 lit. e rozporządzenia  
nr 1303/2013) 

                                                260 000,00     

RAZEM                                              8 790 000,00     

Plan Finansowy w zakresie poddziałania 19.2 PROW 2014 - 2020 
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Wkład 

EFROW 
Budżet państwa 

Wkład własny będący 
wkładem krajowych 
środków publicznych 

RAZEM 

Beneficjenci 
inni niż 

jednostki sektora 
finansów 

publicznych 
           3 817 800,00           2 182 200,00                6 000 000,00    

Beneficjenci 
będący 

jednostkami 
sektora finansów 

publicznych               636 300,00                    363 700,00              1 000 000,00    

Razem            4 454 100,00           2 182 200,00                 363 700,00              7 000 000,00    
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LSR s. 72 JEST: 

Załącznik 4 – Budżet LSR 

BUDŻET LSR 

Zakres wsparcia  
Wsparcie finansowe PLN 

PROW 

Realizacja LSR (art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia  
nr 1303/2013) 

                                             6 650 000,00     

Współpraca (art. 35 ust. 1 lit. c rozporządzenia  
nr 1303/2013) 

                                                133 000,00     

Koszty bieżące (art. 35 ust. 1 lit. d rozporządzenia  
nr 1303/2013) 

                                             1 307 500,00     

Aktywizacja  (art. 35 ust. 1 lit. e rozporządzenia  
nr 1303/2013) 

                                                260 000,00     

RAZEM                                              8 790 000,00     

Plan Finansowy w zakresie poddziałania 19.2 PROW 2014 - 2020 

  
Wkład 

EFROW 
Budżet państwa 

Wkład własny będący 
wkładem krajowych 
środków publicznych 

RAZEM 
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Beneficjenci 
inni niż 

jednostki sektora 
finansów 

publicznych 
           3 595 095,00         2 054 905,00                5 650 000,00    

Beneficjenci 
będący 

jednostkami 
sektora finansów 

publicznych               636 300,00                    363 700,00              1 000 000,00    

Razem            4 231 395,00           2 054 905,00                 363 700,00              6 650 000,00    
 


