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1
Wzmocnienie kapitału społecznego i aktywizacja 

lokalnej społeczności w zakresie kreowania 

zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego. 

2

Podniesienie standardu życia mieszkańców 

poprzez rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej 

infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i 

kulturalnej oraz zachowanie dziedzictwa 

lokalnego 

3

Podniesienie zasobności życia 

mieszkańców, ograniczenie ubóstwa i 

wsparcie włączenia społecznego. 

CELE SZCZEGÓŁOWE CELE SZCZEGÓŁOWE CELE SZCZEGÓŁOWE 

1.1
Wspieranie partycypacji lokalnej społeczności, w tym działalności 
organizacji społecznych poprzez organizację szkoleń, warsztatów i 

promocję inicjatyw innowacyjnych
2.1 Zachowanie  lokalnego dziedzictwa 3.1

Dywersyfikacja źródeł dochodów mieszkańców i 
wspieranie rozwoju przedsiębiorczości niezwiązanej 

z rolnictwem

1.2
Integracja mieszkańców obszaru poprzez wzmocnienie więzi 

społecznych w oparciu o lokalne dziedzictwo i tradycje.
2.2

Poprawa dostępu do ogólnodostępnej niekomercyjnej 
infrastruktury społecznej oraz turystycznej.

3.2
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych  i wzrost 

kompetencji mieszkańców w zakresie zakładania i 
rozwijania działalności gospodarczej

1.3
Wsparcie rozwoju społeczno – gospodarczego poprzez rozwój i 

promocję  produktów i usług lokalnych

PRZEDSIĘWZIĘCIA PRZEDSIĘWZIĘCIA PRZEDSIĘWZIĘCIA

1.1.1
Organizacja szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym 

podnoszącym kompetencje mieszkańców i zapobiegających wykluczeniom
2.1.1

Odnowa obiektów mających wartość kulturową, historyczną lub 
sakralną dla obszaru

3.1.1 Tworzenie nowych przedsiębiorstw 

1.1.2
Działania na rzecz aktywnego udziału mieszkańców w procesie wdrażania 

LSR
2.1.2

Tworzenie , rozwijanie i doposażenie miejsc / obiektów mających na 
celu upowszechnianie i ochronę lokalnego dziedzictwa obszaru 

(muzea, izby regionalne, galerie itp.) 
3.1.2 Rozwijanie istniejących przedsiębiorstw

1.2.1
Działania o charakterze integracyjnym (warsztaty, festyny, pokazy, 

wydarzenia kulturalne i sportowe) w oparciu o miejscowe tradycje i 
dziedzictwo lokalne

2.1.3
Wsparcie twórczości artystycznej poprzez doposażenie lokalnych 

zespołów ludowych 
3.2.1

Podnoszenie kompetencji 
Przedsiębiorstw - wsparcie szkoleniowe 

1.3.1
Opracowanie i publikacja  wydawnictw promujących lokalne  dziedzictwo, 

produkty i usługi
2.2.1

Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury 
turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej

1.3.2
Turystyczna , przyrodnicza i kulturowa promocja obszaru LSR w tym 

opracowanie i wdrożenie systemu certyfikacji lokalnych produktów i usług 
na obszarze LGD

2.2.2 Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych 

1.3.3
Innowacyjne inicjatywy 

informacyjno-promocyjne w obszarze środowiska naturalnego, przyrody, 
ekologii, skutków zmian klimatycznych, odnawialnych źródeł energii
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