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Schemat celów i przedsięwzięć w LSR 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISJA 

„Kraina Bobra atrakcyjnym miejscem zamieszkania, pracy, wypoczynku i rekreacji” 

Cel ogólny 1: 

Stworzenie warunków powstawania miejsc 

pracy poprzez wykorzystanie zasobów  

z obszaru Stowarzyszenia, 

Cel ogólny 2: 

Rozwój funkcji turystycznej poprzez poprawę 

wizerunku obszaru oraz efektywne 

wykorzystanie posiadanych zasobów 

Cel ogólny 3: 

Ożywienie życia kulturalnego i 

sportowego obszaru LGD 

Cel szczegółowy 1.1. 

 

Zwiększenie poziomu 

wiedzy mieszkańców 

nt. możliwości 

realizacji zawodowej 

na obszarze LGD 

Cel szczegółowy 1.2. 

 

Rozwój  

działalności 

pozarolniczej 

Cel szczegółowy 2.1. 

 

Podniesienie 

świadomości 

mieszkańców nt. 

szans rozwoju 

turystyki na obszarze 

LGD 

Cel szczegółowy 2.2. 

 

Poprawa ilości i 

jakości infrastruktury 

turystycznej oraz 

promocja 

posiadanych walorów 

obszaru LGD 

Cel szczegółowy 3.1. 

 

Aktywizacja 

mieszkańców 

poprzez inicjatywy 

społeczne 

Cel szczegółowy 3.2. 

 

Zwiększenie 

dostępności do 

infrastruktury 

służącej społeczności 

lokalnej 

Przedsięwzięcie I 

 

Świadomi i aktywni 

przedsiębiorcy 

Przedsięwzięcie II 

 

Wsparcie 

przedsiębiorczości 

Przedsięwzięcie III 

 

Poznanie walorów i 

słabości obszaru LGD 

Przedsięwzięcie IV 

 

Rozwój usług 

turystycznych 

Przedsięwzięcie V 

 

Integracja 

społeczności lokalnej 

Przedsięwzięcie VI 

 

Rozwój infrastruktury 

społecznej 
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Przedsięwzięcia w Lokalnej Strategii Rozwoju 
 

Przedsięwzięcie I – Świadomi i aktywni przedsiębiorcy 

Przedsięwzięcie przyczyni się do realizacji celów: 

Cel ogólny 1. Stworzenie warunków powstawania miejsc pracy poprzez wykorzystanie zasobów z obszaru Stowarzyszenia 

Cel szczegółowy 1.1. Zwiększenie poziomu wiedzy mieszkańców nt. możliwości realizacji zawodowej na obszarze LGD 

Uzasadnienie 

Z przeprowadzonej analizy SWOT wynika, że średnie dochody mieszkańców są małe, a wskaźnik przedsiębiorczości dla 

terenu LGD jest o ok. 1/3 niższy niż dla województwa podlaskiego. Dlatego też Stowarzyszenie będzie wspierało powstawanie 

nowych miejsc pracy, by poprawić sytuację finansową gospodarstw domowych oraz zapobiec ujemnej migracji „za chlebem” 

mieszkańców objętych LSR. 

Dodatkowo LGD będzie wspierać osoby, które zaangażują się w rozwój funkcji turystycznych. Turystyka jest kolejnym 

źródłem dochodu, dlatego utworzenie spójnej markowej oferty turystycznej, miejsc noclegowych, rozwiniętej gastronomii 

warunkuje rozwój gospodarczy terenu LGD. 

Grupy docelowe beneficjentów Zgodnie z definicją beneficjentów dla poszczególnych działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 

Lista rekomendowanych operacji 

z działań osi 4 Leader 

Odnowa i rozwój wsi 

- 

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 

- 

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 

- 

 

 
Małe projekty 

- 

Projekty współpracy 

- 

Nabywanie umiejętności i aktywizacja 
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Pożądane są operacje w zakresie: 

 informowania o obszarze działania LGD oraz o LSR 

 aktywizowania społeczności lokalnej poprzez spotkania, szkolenia 

 analiz i badań nad obszarem LGD 

 planów i studiów wykonalności 

 wsparcia doradczego 
 

Przedsięwzięcie II – Wsparcie przedsiębiorczości 

Przedsięwzięcie przyczyni się do realizacji celów: 

Cel ogólny 1. Stworzenie warunków powstawania miejsc pracy poprzez wykorzystanie zasobów z obszaru Stowarzyszenia 

Cel szczegółowy 1.2. Rozwój działalności pozarolniczej 

Uzasadnienie 

Z przeprowadzonej analizy SWOT wynika, że średnie dochody mieszkańców są małe, a wskaźnik przedsiębiorczości dla 

terenu LGD jest o ok. 1/3 niższy niż dla województwa podlaskiego. Dlatego też Stowarzyszenie będzie wspierało powstawanie 

nowych miejsc pracy, by poprawić sytuację finansową gospodarstw domowych oraz zapobiec ujemnej migracji „za chlebem” 

mieszkańców objętych LSR. 

Dodatkowo LGD będzie wspierać osoby, które zaangażują się w rozwój funkcji turystycznych. Turystyka jest kolejnym 

źródłem dochodu, dlatego utworzenie spójnej markowej oferty turystycznej, miejsc noclegowych, rozwiniętej gastronomii 

warunkuje rozwój gospodarczy terenu LGD. 

Grupy docelowe beneficjentów Zgodnie z definicją beneficjentów dla poszczególnych działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 

Lista rekomendowanych operacji 

z działań osi 4 Leader 

Odnowa i rozwój wsi 

- 

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 

Pożądane są operacje w zakresie: 

 usług turystycznych 

 produktów i usług markowych, a w tym kulinarnych, rękodzielniczych, przetwórstwa płodów rolnych i leśnych 

 wykorzystania energii odnawialnej 

 i innych 

 

 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 
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Pożądane są operacje w zakresie: 

 bazy gastronomicznej,  

 produktów i usług markowych, a w tym kulinarnych, rękodzielniczych, przetwórstwa płodów rolnych i leśnych, i innych 

 wykorzystania energii odnawialnej 

 i innych 

Małe projekty 

- 

Projekty współpracy 

- 

Nabywanie umiejętności i aktywizacja 

- 
 

Przedsięwzięcie III – Poznanie walorów i słabości obszaru LGD 

Przedsięwzięcie przyczyni się do realizacji celów: 

Cel ogólny 2. Rozwój funkcji turystycznej poprzez poprawę wizerunku obszaru oraz efektywne wykorzystanie posiadanych zasobów  

Cel szczegółowy 2.1. Podniesienie świadomości mieszkańców nt. szans rozwoju turystyki na obszarze LGD 

Uzasadnienie 

Największym walorem naszego Stowarzyszenia jest dziedzictwo historyczno- kulturowe. Ponadto atrakcją na terenie naszego 

Stowarzyszenia jest bóbr europejski, który występuje tu w największej ilości. Obszar jest idealny do rozwoju turystyki, 

zarówno do wypoczynku jak i aktywnego spędzania czasu.  

Wykonana na potrzeby LSR analiza SWOT wykazała zły stan infrastruktury turystycznej oraz jej częściowy brak na terenie 

Stowarzyszenia, takie jak: szlaki turystyczne i obiekty turystyczne. Niedostateczne wyeksponowanie walorów krajobrazowych 

sprawia, że to co najcenniejsze w regionie nie jest do końca wykorzystane. Dofinansowania wymaga również infrastruktura 

około turystyczna tj. gastronomiczna, noclegowa, itp. 

Grupy docelowe beneficjentów Zgodnie z definicją beneficjentów dla poszczególnych działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 

Lista rekomendowanych operacji 

z działań osi 4 Leader 

Odnowa i rozwój wsi 

- 

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 

- 

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 
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- 

Małe projekty 

Pożądane są operacje w zakresie: 

 identyfikowania i promocji walorów turystycznych obszaru 

 aktywizowania społeczności do podejmowania działalności w branży turystycznej 

 
Projekty współpracy 

Pożądane są operacje w zakresie: 

 identyfikowania i promocji walorów turystycznych obszaru 

 wymiana doświadczeń w zakresie rozwoju turystyki w Polsce i za granicą 

Nabywanie umiejętności i aktywizacja 

Pożądane są operacje w zakresie: 

 informowania o obszarze działania LGD oraz o LSR 

 aktywizowania społeczności lokalnej poprzez spotkania 

 analiz i badań nad obszarem LGD 

 planów i studiów wykonalności 

 wsparcia doradczego 
 

Przedsięwzięcie IV – Rozwój usług turystycznych 

Przedsięwzięcie przyczyni się do realizacji celów: 

Cel ogólny 2. Rozwój funkcji turystycznej poprzez poprawę wizerunku obszaru oraz efektywne wykorzystanie posiadanych zasobów  

Cel szczegółowy 2.2. Poprawa ilości i jakości infrastruktury turystycznej oraz promocja posiadanych walorów obszaru LGD 

Uzasadnienie 

Największym walorem naszego Stowarzyszenia jest dziedzictwo historyczno-kulturowe. Ponadto atrakcją na terenie naszego 

Stowarzyszenia jest bóbr europejski, który występuje tu w największej ilości. Obszar jest idealny do rozwoju turystyki, 

zarówno do wypoczynku jak i aktywnego spędzania czasu.  

Wykonana na potrzeby LSR analiza SWOT wykazała zły stan infrastruktury turystycznej oraz jej częściowy brak na terenie 

Stowarzyszenia, takie jak: szlaki turystyczne i obiekty turystyczne. Niedostateczne wyeksponowanie walorów krajobrazowych 

sprawia, że to co najcenniejsze w regionie nie jest do końca wykorzystane. Dofinansowania wymaga również infrastruktura 

około turystyczna tj. gastronomiczna, noclegowa, itp. 

Grupy docelowe beneficjentów Zgodnie z definicją beneficjentów dla poszczególnych działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 

Lista rekomendowanych operacji 

z działań osi 4 Leader 

Odnowa i rozwój wsi 

- 

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 
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Pożądane są operacje w zakresie: 

 agroturystyki 

 turystyki 

 bazy noclegowej i gastronomicznej 

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 

Pożądane są operacje w zakresie: 

 turystyki 

  bazy noclegowej i gastronomicznej 

Małe projekty 

Pożądane są operacje w zakresie: 

 punktów informacji turystycznych 

Projekty współpracy 

- 

Nabywanie umiejętności i aktywizacja 

- 

 

Przedsięwzięcie V – Integracja społeczności lokalnej 

Przedsięwzięcie przyczyni się do realizacji celów: 

Cel ogólny 3. Ożywienie życia kulturalnego i sportowego obszaru LGD. 

Cel szczegółowy 3.1. Aktywizacja mieszkańców poprzez inicjatywy społeczne 

Uzasadnienie 

Nasze Stowarzyszenie pragnie stworzyć region atrakcyjny turystycznie, czyli taki, w którym dba się o infrastrukturę i atrakcje 

turystyczne, ale również dba się o życie społeczne i kulturalne. Podniesienie świadomości społecznej mieszkańców wsi 

przyczynia się do zwiększenia poziomu zaangażowania ich w rozwiązywanie lokalnych problemów, dbałość o zasoby 

kulturowe, historyczne i przyrodnicze. Przez swe zaangażowanie mogą wpływać na rozwój gospodarczy regionu, czy też na 

podniesienie atrakcyjności turystycznej swoich miejscowości. 

Grupy docelowe beneficjentów Zgodnie z definicją beneficjentów dla poszczególnych działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 

Lista rekomendowanych operacji 

z działań osi 4 Leader 

Odnowa i rozwój wsi 

- 

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 
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- 

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 

- 

Małe projekty 

Pożądane są operacje w zakresie: 

 organizacji imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych 

 promocji i rozwoju lokalnej aktywności 

 zagospodarowania zasobów kulturowych i naturalnych 

 zakupu strojów, eksponatów i innego wyposażenia dla rozwoju kultury i sportu 

 i innych 

Projekty współpracy 

- 

Nabywanie umiejętności i aktywizacja 

Pożądane są operacje w zakresie: 

 informowania o obszarze działania LGD oraz o LSR 

 szkoleń kadry biorącej udział we wdrażaniu LSR 

 aktywizowania społeczności lokalnej poprzez spotkania 

 analiz i badań nad obszarem LGD 

 planów i studiów wykonalności 

 wsparcia doradczego 
 

Przedsięwzięcie VI – Rozwój infrastruktury społecznej 

Przedsięwzięcie przyczyni się do realizacji celów: 

Cel ogólny 3. Ożywienie życia kulturalnego i sportowego obszaru LGD. 

Cel szczegółowy 3.2. Zwiększenie dostępności do infrastruktury służącej społeczności lokalnej 

Uzasadnienie 

Nasze Stowarzyszenie pragnie stworzyć region atrakcyjny turystycznie, czyli taki, w którym dba się o infrastrukturę i atrakcje 

turystyczne, ale również dba się o życie społeczne i kulturalne. Podniesienie świadomości społecznej mieszkańców wsi 

przyczynia się do zwiększenia poziomu zaangażowania ich w rozwiązywanie lokalnych problemów, dbałość o zasoby 

kulturowe, historyczne i przyrodnicze. Przez swe zaangażowanie mogą wpływać na rozwój gospodarczy regionu, czy też na 

podniesienie atrakcyjności turystycznej swoich miejscowości. 

Grupy docelowe beneficjentów Zgodnie z definicją beneficjentów dla poszczególnych działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 
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Lista rekomendowanych operacji 

z działań osi 4 Leader 

Odnowa i rozwój wsi 

Pożądane są operacje w zakresie: 

 budowy, modernizacji infrastruktury sportowej, kulturalnej, w tym ścieżek, szlaków, świetlic wiejskich, boisk i innych 

obiektów, 

 budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia obiektów służących promocji obszaru LGD 

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 

- 

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 

- 

Małe projekty 

Pożądane są operacje w zakresie: 

 budowy/odbudowy małej infrastruktury społecznej 

 zakupu wyposażenia świetlic wiejskich i ich remontu 

 wzrostu atrakcyjności charakterystycznego budownictwa LGD 

 i innych 

Projekty współpracy 

- 

Nabywanie umiejętności i aktywizacja 

- 

 

 


