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Cel ogólny Cel szczegółowy Przedsięwzięcia 

CO.1 Rozwój 

gospodarczy oraz 

poprawa stanu 

środowiska przy-

rodniczego 

CO. 1 CS.1 Rozwój go-

spodarczy obszaru w 

oparciu o przedsiębior-

czość mieszkańców 

1. Tworzenie nowych miejsc pracy 

2. Stworzenie korzystnych warunków do podejmo-

wania działalności gospodarczej 

3. Wsparcie edukacyjne dla nowych i istniejących 

podmiotów gospodarczych 

4. Współpraca usługodawców i producentów na 

rzecz zwiększenia dochodów z rolnictwa 

5. Poprawa stanu dróg lokalnych 

6. Poprawa oferty inwestycyjnej obszaru i działają-

cych na nim przedsiębiorców 

7. Zwiększenie konkurencyjności MŚP na obszarze 

LGD z uwzględnieniem rozwiązań innowacyj-

nych, promujących ochronę środowiska oraz 

przeciwdziałających zmianom klimatu 

8. Wsparcie, zakładanie i rozwój spółdzielni socjal-

nych 

CO.1 CS.2 Poprawa stanu 

środowiska przyrodnicze-

go i świadomości ekolo-

gicznej mieszkańców 

9. Rozwój infrastruktury wspomagającej ochronę 

środowiska 

10. Organizacja szkoleń lub innych przedsięwzięć o 

charakterze edukacyjnym w zakresie ekologii 

CO.2 Rozwój 

turystyczny ob-

szaru w oparciu o 

walory przyrodni-

cze i kulturalne  

CO.2 CS.1 Zwiększenie 

atrakcyjności turystycznej 

obszaru 

11. Rozwój i rozbudowa obiektów noclegowych i ga-

stronomicznych w tym agroturystycznych 

12. Budowa, rozbudowa i modernizacja obiektów in-

frastruktury turystycznej lub rekreacyjnej 

13. Organizacja przedsięwzięć edukacyjnych podno-

szących kompetencje osób związanych z działal-

nością turystyczną 

14. Organizacja imprez turystycznych, kulturalnych i 

sportowych promujących obszar LGD 

CO.2 CS.2 Promocja 

obszaru jako atrakcyjnego 

miejsca wypoczynku i 

rekreacji 

15. Promocja i oznakowanie atrakcji turystycznych,  

ciekawostek przyrodniczych, elementów krajo-

brazu o znaczeniu turystycznym z zastosowaniem 

innowacyjnych technologii 

16. Materiały promocyjne dla obszaru LGD 

CO.2 CS.3 Zachowanie 

dziedzictwa kulturowego i 

historycznego obszaru 

17. Tworzenie, rozwijanie i doposażenie, remont oraz 

promowanie izb regionalnych, małych skanse-

nów, miejsc promujących dziedzictwo kulturowe 

i historyczne obszaru 

18. Zachowanie i udostępnianie materialnego i nie-

materialnego dziedzictwa kulturowego, przyrod-

niczego lub historycznego obszaru 

CO.2 CS.4 Produkt lokal-

ny jako element promocji 

obszaru LGD 

19. Utworzenie oferty usług i produktów lokalnych 

opartych o lokalne zasoby 

20. Wspieranie twórczości ludowej, promocja twór-

ców i artystów ludowych 

21. Promocja lokalnego folkloru, zwyczajów, tradycji 

i gwary 
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C0.3 Budowa 

zintegrowanego, 

wykształconego i 

aktywnego społe-

czeństwa oraz 

poprawa jakości 

życia mieszkań-

ców 

CO.3 CS.1 Aktywizacja 

społeczności lokalnej 

22. Organizacja szkoleń i innych przedsięwzięć o 

charakterze edukacyjnym podnoszącym kompe-

tencje mieszkańców i rozwijającym ich świado-

mość i zapobiegającym wykluczeniom. 

23. Wsparcie dla lokalnych inicjatyw kulturalno-

społecznych integrujących środowisko lokalne 

24. Pobudzanie oddolnych inicjatyw mieszkańców na 

rzecz rozwiązywania problemów społecznych 

oraz integracji społeczności lokalnej. 

25. Działania aktywizacyjne i edukacyjne skierowane 

do grup zagrożonych wykluczeniom społecznym 

26. Wdrożenie działań poprawiających warunki startu 

życiowego i zawodowego osób młodych 

CO.3 CS.2 Wzmocnienie 

kapitału społecznego 

26. Wsparcie rozwoju oraz tworzenie organizacji po-

zarządowych 

27. Wspieranie aktywnego udziału społeczeństwa w 

procesie realizacji LSR 

CO.3 CS.3 Poprawa jako-

ści życia mieszkańców 

23. Zwiększenie ilości miejsc integracji społecznej i 

poprawa stanu wyposażenia obiektów już istnie-

jących 

28. Rozbudowa i poprawa standardu infrastruktury 

społecznej, 

29. Rozbudowa i poprawa standardu infrastruktury 

kulturalnej 

30. Rozbudowa i poprawa standardu infrastruktury 

rekreacyjnej 

31. Rozbudowa i poprawa standardu infrastruktury 

sportowej 

32. Rozbudowa i poprawa standardu infrastruktury 

turystycznej 

33. Poprawa estetyki przestrzeni publicznej na obsza-

rze LGD 

34. Rozwój infrastruktury komunikacyjnej i informa-

cyjnej regionu 

 


