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Cel Ogólny Cel szczegółowy

Aktywizacja społeczna osób 

zagrożonych wykluczeniem 

społecznym

Dbałość o stan środowiska 

naturalnego i promowanie 

postaw proekologicznych

1.5.1 Kampanie, akcje promujące działania 

proekologiczne i zdrowotne

1.5.2 Zajęcia i konkursy ekologiczne dla dzieci i 

młodzieży

1.2.2 Szkolenia i doradztwo dla stowarzyszeń, 

organizacji pozarzadowych i grup nieformalnych

Zachowanie i promocja 

lokalnego dziedzictwa

1.3.1 Rozbudowa obiektów, odtworzenie obiektów z 

wieloletnimi tradycjami (np. tradycyjna piekarnia, 

kużnia, plebania itp)

1.3.2 Ochrona i rewitalizacja zabytków ich remonty i 

konserwacja

1.3.3 Promowanie, kultywowanie, odtwarzanie i 

wsparcie lokalnej tradycji i twórczości.

1.4.1 Tworzenie miejsc integracji, odpoczynku i 

zdrowia dla osób starszych i niepełnosprawnych

1.3.2 Szkolenia i wsparcie dla osób prowadzących 

działalność gospodarczą, a zamierzających zmienić lub 

poszeżyć branżę swojej działalności

Suma CO1

Inwestowanie w sferę 

społeczną zapewniającą 

rozwój mieszkańców, oraz 

promocję obszaru z 

poszanowaniem tradycji, 

dziedzictwa kulturowego, 

ekologi, rekreacji i sportu 

dla podnoszenia jakości 

życia mieszkańców

Poprawa stanu infrastruktury 

kulturalnej, społecznej i 

edukacyjnej dla rozwoju życia 

społecznego mieszkańców

1.1.1 Doposażenie istniejących obiektów kulturalnych i 

edukacyjnych

1.1.2 Budowa miejsc integracji, rekreacji, sportu i 

wypoczynku dla dzieci, młodzieży i dorosłych

1.1.3 Budowa lub przebudowa i wyposażenie świetlic

1.1.4 Organizacja czasu wolnego

Wspieranie instytucji 

pozarządowych i grup 

zainteresowań

1.2.1 Wsparcie finansowe grup zainteresowań 

Przedsięwzięcia

Tworzenie warunków do 

rozwoju przedsiębiorczości, 

współpracy 

międzysektorowej i budowa 

różnorodności gospodarczej 

z wykorzystaniem 

potencjału obszaru  i 

mieszkańców

Wsparcie przedsiębiorców w 

tworzeniu i utrzymaniu miejsc 

pracy

1.1.1 Szkolenia, doradztwo i wsparcie finansowe dla 

prowadzących własną firmę lub chcących rozpocząć 

działalność gospodarczą

1.1.2 Wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwach

Podnoszenie kwalifikacji 

zawodowych mieszkańców LGD 

1.2.1 Wsparcie i aktywizacja społeczno-zawodowa 

osób młodych do 30 roku zycia i osób po 50 roku życia 

oraz osób niepełnosprawnych

1.2.2 Szkolenia zawodowe dla osób pozostających bez 

pracy

Wsparcie działań zmierzających 

do różnicowania działalności 

gospodarczej

1.3.1 Szkolenia i wsparcie dla osób zatrudnionych w 

rolnictwie, a zamierzających rozpocząć działalność 

gospodarczą lub zbliżoną do rolnictwa
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Poprawa bezpieczeństwa 

mieszkańców w tym osób 

niepełnosprawnych

1.7.1 Monitoring miejscowości i obiektów służących 

mieszkańcom

1.7.2 Oznakowanie osiedli, dróg obiektów i miejsc 

służących społeczeństwu

Rozbudowa i modernizacja 

infrastruktury drogowej i pieszej

1.8.1 Budowa chodników, scieżek i ciągów 

komunikacyjnych 

1.8.2 Budowa parkingów

Poprawa infrastruktury 

rekreacyjno-turystycznej, 

sportowej  i promocja regionu

1.6.1 Budowa i doposażenie boisk i obiektów 

sportowych

1.6.2 Utworzenie ścieżek rekraacyjnospostowych i 

dydaktycznych

1.6.3 Znakowanie szlaków turystycznych

1.6.4 Budowa wież widokowych z zapleczem 

turystycznym

1.6.5 Budowa lub rozbudowa bazy noclegowej i 

gastronimicznej,przystani turystycznych i miejsc 

służących turystom

1.6.6 Promowanie obszaru i jego walorów poprzez 

wydawanie opracowań, publikacji, internet, spotkania i 

imprezy promocyjne.

Inwestowanie w sferę 

społeczną zapewniającą 

rozwój mieszkańców, oraz 

promocję obszaru z 

poszanowaniem tradycji, 

dziedzictwa kulturowego, 

ekologi, rekreacji i sportu 

dla podnoszenia jakości 

życia mieszkańców
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