Zadanie
1.1. Kreowanie atrakcyjnych
przestrzeni spędzania czasu
wolnego poprzez budowę,
przebudowę i/lub wyposażenie
ogólnodostępnej niekomercyjnej
infrastruktury turystycznej,
rekreacyjnej lub kulturalnej
1.2. Kształtowanie oferty i promocja
dziedzictwa przyrodniczego,
kulturowego i historycznego
obszaru LGD S-UN
1.3. Rozwój infrastruktury drogowej
poprawiającej dostępność
obiektów użyteczności publicznej
- budowa lub przebudowa
publicznych dróg gminnych lub
powiatowych, ścieżki rowerowe,
szlaki pieszo rowerowe
2.1 Zakładanie nowych działalności
gospodarczych
2.2. Rozwijanie istniejących, w tym
innowacyjnych i działalności
gospodarczych.
2.3. Tworzenie i rozwój inkubatorów
przetwórstwa lokalnego
3.1. Inwestycje służące zachowaniu
lokalnego dziedzictwa
przyrodniczego, kulturowego i
historycznego obszaru.

3.2. Realizacja inicjatyw związanych z
pielęgnowaniem oraz zachowaniem
lokalnego dziedzictwa
przyrodniczego, kulturowego i
historycznego obszaru.
3.3. Działania służące wzmocnieniu
kapitału społecznego, w tym w
zakresie ochrony środowiska oraz
wspieranie inicjatyw służących
przeciwdziałaniu zmianom klimatu, a
także zwiększeniu wewnętrznej
spójności społecznej obszaru
1.1. Działania służące aktywizacji

Budżet
[tys. zł]

Cele

Wp.1.1.1. Liczba nowych lub
zmodernizowanych obiektów infrastruktury
turystycznej i rekreacyjnej
1 800 Wp.1.1.2. Liczba nowych ,
zmodernizowanych i/lub doposażonych
obiektów lub miejsc infrastruktury
kulturalnej
Wp.1.2.1. Liczba przedsięwzięć nie
inwestycyjnych polegających na stworzeniu
20 oferty bazującej na dziedzictwie obszaru.
Wp.1.2.2. Liczba przedsięwzięć służących
promocji dziedzictwa obszaru LGD S-UN
Wp.1.3.1. Liczba operacji w zakresie
infrastruktury drogowej w zakresie
włączenia społecznego
300

Wp.2.1.1. Liczba operacji polegających na
utworzeniu nowego przedsiębiorstwa
1 500

2 000

500

100

100

Wp.2.2.1.Liczba operacji polegających na
rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa
Wp.2.2.2.Liczba operacji ukierunkowanych
na innowacje
Wp.2.3.1. Liczba centrów przetwórstwa
lokalnego
Wp.3.1.1. Liczba projektów polegających
na zakupie towarów i/lub usług i/lub robót
służących zachowaniu dziedzictwa
lokalnego
Wp.3.1.2. Liczba obiektów dziedzictwa
historycznego, kulturalnego lub
przyrodniczego objętego wsparciem.
Wp.3.2.1. Liczba przedsięwzięć których
celem jest pielęgnowanie lub zachowanie
lokalnego dziedzictwa
Wp.3.3.1. Liczba przedsięwzięć służących
wzmocnieniu kapitału społecznego

330

140 Wp.4.1.1. Liczba spotkań informacyjno-

społeczności lokalnej

1.2. Działania służące podnoszeniu
kompetencji, wiedzy i
umiejętności osób
zaangażowanych we
wdrażanie LSR
1.3. Działania w zakresie
współpracy służącej
rozwojowi obszaru

konsultacyjnych LGD z mieszkańcami
Wp.4.1.2. Liczba podmiotów lub
osób,którym udzielono doradztwa
Wp.4.1.3. Liczba osobodni
przeprowadzonych szkoleń
Wp. 4.1.4 Liczba przedsięwzięć materiałów informacyjnych
Wp.4.2.1. Liczba osobodni
przeprowadzonych szkoleń dla
pracowników i/lub osób zaangażowanych
50 we wdrażanie LSR
Wp.4.2.2. Liczba osobodni
przeprowadzonych szkoleń dla członków
organów LGD
Wp.4.3.1.Liczba zrealizowanych projektów
133 współpracy

