
 

Projekt LSR 

 

Toszek 

1 grudnia 2015r. 



        

PROGRAM   

 Cele LSR 

 Grupy defaworyzowane 

 Projekty grantowe 

 Budżet 

 Kryteria oceny 

 Plan Komunikacji 

 Monitoring 

 Aktywizacja 

 Projekty współpracy 

 

 

 

 



 Cele LSR 

 CO.1 Rozwój gospodarczy obszaru w oparciu o 
przedsiębiorczość mieszkańców 

• CO. 1 CS.1 Rozwój gospodarczy obszaru w oparciu o przedsiębiorczość 
mieszkańców 

• CO.1 CS.2 Podnoszenie kompetencji kadry wspierającej realizację LSR 

CO.2 Rozwój turystyczny obszaru w oparciu o walory 
przyrodnicze i kulturalne  

• CO.2 CS.1 Zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru 

• CO.2 CS.2 Promocja obszaru jako atrakcyjnego miejsca wypoczynku i rekreacji 

• CO.2 CS.3 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego obszaru 

• CO.2 CS.4 Produkt lokalny jako element promocji obszaru LGD 

C0.3 Budowa zintegrowanego, wykształconego i aktywnego 
społeczeństwa oraz poprawa jakości życia mieszkańców 

• CO.3 CS.1 Aktywizacja społeczności lokalnej 

• CO.3 CS.2 Wzmocnienie kapitału społecznego 



  

Grupy defaworyzowane: 

 Młodzież 

 Osoby o niskich kwalifikacjach 



 Projekty grantowe: 

 

 

 

• Pobudzanie 
oddolnych inicjatyw 
kulturalno-
społecznych 
mieszkańców na 
rzecz rozwiązywania 
problemów 
społecznych oraz 
integracji 
społeczności 
lokalnej. 

 

• Promocja oferty 
turystycznej 
obszaru LGD 

 

 

• Wsparcie rozwoju 
oraz tworzenie 
organizacji 
pozarządowych. 

 

• Wspieranie 
twórczości ludowej, 
promocja twórców i 
artystów ludowych 
(folklor, tradycja, 
gwara) 

 

• Utworzenie oferty 
usług i produktów 
lokalnych opartych 
o lokalne zasoby 



 Budżet: 

19.2 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju 

 

 

 
16 000 000zł 

Rozwój 
przedsiębiorczości 

6 800 000zł  

Zakładanie 
działalności 

gospodarczej 

2 000 000zł 

„duże projekty” 

5 500 000zł 

Projekty własne 

200 000zł 

Granty 

1 500 000zł 



Kryteria oceny projektów: 

 Udział Wnioskodawcy w szkoleniach lub warsztatach, doradztwie organizowanym ze środków 
LGD 

 Stopień wykonania wskaźników LSR  

 Liczba nowych miejsc pracy utworzonych w wyniku realizacji operacji 

 Innowacyjność projektu 

 Zastosowanie rozwiązań proekologicznych, w zakresie ochrony środowiska lub/i zmian 
klimatycznych 

 W przypadku operacji w zakresie infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej – 
realizacja w miejscowościach zamieszkałych przez mniej niż 5 tys. mieszkańców  

 Udział wkładu własnego 

 Wykorzystanie lokalnych zasobów 

 Zintegrowany charakter projektów 

 Ukierunkowanie na zaspokajanie potrzeb grup defaworyzowanych 

 Komplementarność 

 Czas realizacji operacji (12 m-cy) 

 Członek Stowarzyszenia i opłacona składka członkowska 

 Promocja obszaru działania LGD 



Plan komunikacji: 

1. Przeprowadzenie kampanii  

informacyjno-promocyjnej za pośrednictwem mediów 

2. Organizowanie i prowadzenie konferencji, spotkań informacyjno 

– promocyjnych, seminariów, dni otwartych, udział w tego typu 

imprezach, udział w targach oraz uczestnictwo w innych podobnych 

wydarzeniach, których celem jest przede wszystkim zapoznanie 

potencjalnych beneficjentów z możliwościami jakie stwarza LSR; 

3. Opracowywanie, publikacja i dystrybucja materiałów 

informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych 

4. Informowanie beneficjentów o planowanych konkursach 

5. Organizacja szkoleń i warsztatów 

 

 

 

 

 



 

Monitoring: 

 

 Wskaźniki realizacji LSR 

 Harmonogram ogłaszanych konkursów 

 Budżet LGD 

 Zainteresowanie stroną internetową LGD oraz profilem 

Stowarzyszenia na portalu społecznościowym Facebook 

 Pracownicy Biura LGD, funkcjonowanie Biura i Zarządu 

 

 

 

 

 

 



 

Aktywizacja: 

 

 5 etatów 

 Utrzymanie biura 

 Doradztwo 

 Realizacja planu komunikacji 

 Realizacja monitoringu i ewaluacji 

 

 

 

 

 

 



 

Projekty współpracy: 

 

1 regionalny 

1 międzynarodowy 
 

 

 

 

 

 



 

 

Dziękuję za uwagę! 

  

Piotr Leksy tel.:693 399 332 


