Tabela 16. Plan finansowy realizacji LSR [poddziałania 19.2] PROW 2014-2020 wg celów LSR
Cel szczegółowy

Budżet na
realizację
celu [PLN]

Cel szczegółowy 1
Poprawa jakości życia
poprzez wykorzystanie
lokalnego dziedzictwa i
zasobów społecznogospodarczych

2 120 000,00

Cel szczegółowy 2
Rozwój lokalnej
przedsiębiorczości, w tym
innowacyjnej i wzrost
zatrudnienia

4 000 000,00

Cel szczegółowy 3
Kształtowanie i rozwój
tożsamości lokalnej przez
zachowanie i/lub ochronę
dziedzictwa historycznego,
kulturowego i
przyrodniczego

Cel szczegółowy 4
Rozwój kompetencji, wiedzy
i aktywności lokalnej
społeczności na rzecz
podniesienia jakości i
zwiększania udziału w
realizacji LSR, poprzez
działania realizowane przez

530 000,00

0,00

Powiązanie budżetu z celami
Dziedzictwo lokalne i zasoby społeczno-gospodarcze, zgodnie
z diagnozą LSR stanowią duży potencjał rozwojowy w
kontekście rozwoju możliwej oferty czasu wolnego i rekreacji.
Ma to szczególne znaczenia dla mieszkańców, którzy jak
wskazują przeprowadzone badania wyraźnie poszukują
(potrzebują) rozszerzenia oferty, dla realizacji której niezbędna
jest realizacja wielu inwestycji podnoszących jakość istniejącej
infrastruktury lub budowy nowych obiektów. Działania te
stanowić będą bezpośrednie przełożenie na jakość życia
mieszkańców obszaru LGD S-UN. Dodatkowo planowane
działania są istotne, ze względu na zainteresowanie turystów z
ościennych powiatów, metropolii czy województw, którzy
poszukują interesujących miejscem zamieszkania dla rekreacji,
co sprzężone będzie z możliwością rozwoju branży
turystycznej i usługowej, a w konsekwencji przyczynić się ma
do zwiększenia liczby miejsc pracy.
Budżet tego działania na rozwój obszaru LSR stanowi niemal
32% całego budżetu LSR.
Atrakcyjność obszaru LGD istotnie warunkowana jest
rozwojem przedsiębiorczości na jej terenie, gdyż przekłada się
to przede wszystkim na miejsca pracy dla mieszkańców, a w
konsekwencji na płacenie podatków, które zasilają również
budżet lokalnego samorządu.
Istotnym dla Strategii LGD S-UN, jest wykorzystanie
potencjału lokalnego dla tworzenia nowych przedsiębiorstw
oraz produktów czy usług, aby w pełni wykorzystywać
potencjał obszaru, również w obrocie gospodarczym.
Dlatego budżet na działania na rozwój przedsiębiorczości
przez tworzenie nowych miejsc pracy oraz rozwijanie stanowi
60% całego budżetu LSR.
Spójność obszaru LGD, w sposób istotny związana jest z
dwoma aspektami, tożsamością mieszkańców (identyfikacja z
miejscem i społecznością lokalną) oraz dbałością o
dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze. Dlatego też, w ramach
tego celu realizowane będą działania integrujące mieszkańców,
oraz mające na celu zachowanie dziedzictwa. Dodatkowo
ważnym aspektem jest współodpowiedzialność za środowisko
naturalne, jako wspólne dobro, dlatego też ważnym aspektem
jest podnoszenie świadomości mieszkańców na temat roli
rozwiązań proekologicznych, w tym niskiej emisji.
Budżet na realizację 3 celu wynosi niemal 8 % całego
budżetu LSR.
W realizację LSR LGD S-UN na lata 2016-2022, włączani
muszą być w sposób aktywny jej interesariusze, reprezentujący
3 sektory: pozarządowy (społeczny), gospodarczy i publiczny.
Jest to konieczne dla osiągnięcia efektu synergii
zaplanowanych rezultatów i realizacji celu głównego LSR,
jakim jest zwiększenie udziału społeczności lokalnej w
realizacji polityki zrównoważonego rozwoju obszaru LGD SUN.

Stowarzyszenie „Unia
Nadwarciańska”
Razem cel ogólny:
Zwiększenie udziału
społeczności lokalnej w
realizacji polityki
zrównoważonego rozwoju
obszaru LGD S-UN
Źródło: opracowanie własne.

x

6 650 000,00

Tabela 17. Plan finansowy LGD S-UN w podziale na poddziałania w ramach PROW 2014-2020
Zakres wsparcia
Realizacja LSR (art. 35 ust. 1 lit. b
rozporządzenia nr 1303/2013)
Współpraca (art. 35 ust. 1 lit. c
rozporządzenia nr 1303/2013)
Koszty bieżące (art. 35 ust. 1 lit. d
rozporządzenia nr 1303/2013)
Aktywizacja (art. 35 ust. 1 lit. e
rozporządzenia nr 1303/2013)
Razem

Wsparcie finansowe (PLN)
PROW
Razem
6 650 000,00
6 650 000,00
133 000,00

133 000,00

1 377 500,00

1 377 500,00

190 000,00

190 000,00

8 350 500,00

8 350 500,00

