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str. 46 LSR
Cel szczegółowy 1.2: Promocja oraz rozwój turystyki i rekreacji na obszarze LSR
Przedsięwzięcie 1.2.1: Tworzenie i rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej
lub kulturalnej
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 lub rekreacyjnej lub kulturalnej 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 39 operacji na całkowitą kwotę 2 750 000 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 lub
rekreacyjnej lub kulturalnej, jak również zmniejszy się poziom patologii społecznych poprzez zwiększenie
możliwości zagospodarowania wolnego czasu np. dla młodzieży.
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str. 48 LSR
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 10 działań na łączną kwotę 40 000 zł.
str. 48-49 LSR
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 aktywizujących 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.
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Str. 52 LSR
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Str. 53 LSR
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Str. 54 LSR
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Str. 55 LSR
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Str. 69 LSR

Str. 71 LSR
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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
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Str. 79-80 LSR
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wnioskodawców
LGD w zakresie
jakości pomocy

• Informowanie i
wsparcie
beneficjentów w
zakresie pozyskiwania
środków w ramach
LSR oraz w procesie
realizacji projektów
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informację i pomoc w
rozliczaniu projektów,
• Wzmocnienie
pozytywnego
wizerunku LGD jako
obszaru efektywnie
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obszaru LGD,
uzyskiwanych dzięki
napływowi Funduszy
Europejskich.
• Nabycie informacji
przez potencjalnych
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