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CEL OGÓLNY CELE 

SZCZEGÓŁOWE 

REKOMENDOWANE OPERACJE 

CO.1 Włączenie 

społeczne oraz 

poprawa jakości 

życia 

mieszkańców. 

CO.1.S.1 

Zwiększenie oferty 

rekreacyjnego 

spędzania wolnego 

czasu. 

• Organizacja zajęć rozwijających i rekreacyjnych, 

uwzględniających potrzeby dzieci i młodzieży i osób 

starszych, 

• Budowa urządzeń rekreacyjnych na wolnym 

powietrzu i placów zabaw,  

• Utworzenie „Międzypokoleniowej szkoły liderów”, 

• Remonty i adaptacje świetlic i domów kultury na 

obszarach wiejskich, 

• Utworzenie i działanie klubów seniora w sołectwach, 

• Organizacja cyklu imprez integracyjnych, 

• Organizacja imprez kulturalnych skierowanych do 

młodzieży. 

 

CO.1.S.2 

Zwiększenie 

kompetencji 

dotyczących rynku 

pracy. 

• Organizacja szkoleń, kursów kwalifikacyjnych 

zgodnie z zapotrzebowaniem lokalnego rynku pracy, 

• Organizacja szkoleń dotyczących poszerzenia wiedzy 

na temat zakładania własnej działalności 

gospodarczej, 

• Otwarcie Centrum Inicjatyw Społecznych, 

• Organizacja warsztatów, szkoleń z zakresu 

doradztwa zawodowego, 

• Utworzenie miejsc pracy w formie prac społeczno- 

użytecznych dla podopiecznych OPS. 

 

CO.1.S.3  

Wzrost 

bezpieczeństwa 

mieszkańców i 

podniesienie 

aktywności osób 

niepełnosprawnych. 

• Przystosowanie obiektów sportowo-rekreacyjnych do 

potrzeb osób niepełnosprawnych, 

• Przystosowanie chodników do poruszania się 

wózkami inwalidzkimi, wózkami dziecięcymi, 

• Budowa i przebudowa dróg oraz infrastruktury - z 

dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych, 

• Organizacja wyjazdów integracyjnych do innych 

gmin lub krajów, 

• Zbudowanie podestów na zbiornikach wodnych, w 

parkach, 

• Otwarcie publicznych WC z dostosowaniem dla osób 

niepełnosprawnych, 

• Kampania społeczna na rzecz osób 

niepełnosprawnych. 
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CO.2 Ochrona 

środowiska 

obszaru oraz 

zrównoważony 

rozwój subregionu 

w oparciu 

o zasoby 

przyrodnicze i 

kulturowe. 

CO.2.S.1 

Wzmocnienie więzi 

kulturowej 

mieszkańców. 

• Organizowanie etapowego, z podziałem na cztery 

kategorie uczestników: „Miasteczkowskiego 

Konkursu Gwary Śląskiej”- wybór mistrza gwary w 

każdej kategorii, 

• Otwarcie w mieście Kalety Muzeum Papiernictwa, 

na bazie KZCP oraz TPD; Otwarcie izby pamięci 

lokalnej, 

• Otwarcie małego muzeum: „Klamory u Erwina”, 

Uruchomienie strony internetowej muzeum, 

• Organizacja spektakli plenerowych kultywujących 

lokalną historię i tradycję, 

• Wsparcie działalności orkiestr dętych, chórów, kółek 

zainteresowań kultywujących lokalną tradycję, 

• Realizacja specjalistycznych zajęć muzycznych i 

plastycznych, 

• Opracowanie, edycja i wydanie dwóch publikacji 

książkowych dot. dziedzictwa lokalnego, 

• Stworzenie kolekcji śląskich strojów ludowych 

obrzędowych i tradycyjnych. 

 

CO.2.S.2 

Podniesienie 

świadomości 

ekologicznej 

mieszkańców. 

• Warsztaty dla mieszkańców, dotyczące ochrony 

przeciwpożarowej, 

• Warsztaty dla mieszkańców, dotyczące zdrowego 

stylu życia, 

• Kampania na rzecz ograniczenia niskiej emisji, 

• Podniesienie wiedzy rolników na temat skutków 

upraw genetycznie modyfikowanych, 

• Organizacja festynów , pikników ekologicznych, 

• Szkolenia mieszkańców, w tym rolników, dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego, 

 

 

 

 

CO.3 Rozwój 

innowacyjnej 

gospodarki na 

obszarze w 

oparciu o lokalne 

zasoby. 

CO.3.S.1 

Podniesienie 

aktywności 

zawodowej młodych 

matek, osób 

długotrwale 

bezrobotnych oraz 

niepełnosprawnych 

• Utworzenie spółdzielni socjalnej dla osób 

niepełnosprawnych w gminie Herby, 

• Utworzenie zorganizowanych miejsc opieki nad 

małymi dziećmi, 

• Prowadzenia działań edukacyjnych w zakresie 

przedsiębiorczości, biznesu i rynku pracy, 

• Doradztwo i mentoring dla osób zamierzających 

otworzyć własną firmę. 
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CO.3.S.2 

Utworzenie nowych 

miejsc pracy. 

• Stworzenie inkubatora przetwórstwa spożywczego, 

• Wsparcie edukacyjne dla nowych i istniejących 

podmiotów gospodarczych, 

• Promocja produktów lokalnych, 

• Tworzenie przestrzeni do współpracy lokalnego 

biznesu ze szkołami i placówkami edukacyjnymi, 

• Utworzenie punktów konsultacyjno-doradczych dla 

lokalnych przedsiębiorców w Gminie Ciasna, Herby, 

Pawonków i Wielowieś, 

• Organizowanie w Kaletach warsztatów i szkoleń z 

zakresu kosmetyki naturalnej, 

• Organizacja szkoleń i warsztatów w zakresie 

florystyki, 

• Wsparcie finansowe dla osób zakładających 

działalność gospodarczą w obszarze turystyki, 

gastronomii, usług okołoturystycznych, 

rekreacyjnych, hotelarstwa, ginących zawodów, 

OZE. 

CO.4 

Wzmocnienie 

potencjału 

instytucjonalnego 

partnerstwa oraz 

jego osiągnięć. 

CO.4.S.1  

Tworzenie sieci 

powiązań pomiędzy 

sektorami dla 

realizacji LSR. 

• Organizacja cyklicznych warsztatów z zakresu 

innowacji społecznych. 

• Organizacja współpracy między terytorialnej oraz 

ponadnarodowych spotkań lokalnych partnerów 

publicznych i prywatnych realizujących lokalną 

strategię rozwoju. 

CO.4.S.2 

Wspieranie 

aktywnego udziału 

społeczeństwa w 

procesie realizacji 

LSR 

• Przeprowadzenie konsultacji i warsztatów dla 

potencjalnych beneficjentów w zakresie 

pozyskiwania środków w ramach LSR, realizacji 

projektów oraz sprawozdawczości. 

• Organizacja cyklicznych seminariów i spotkań 

informujących o działaniach realizowanych w 

ramach LSR. 

 


