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 Cele ogólne Lokalnej Strategii Rozwoju: 

 

I. Świadome i aktywne społeczeństwo 
dysponujące odpowiednim zapleczem 
infrastrukturalnym 

 

II. Rozwinięta, świadoma i odpowiedzialna 
społeczność lokalnych przedsiębiorców, 
identyfikujących się ze środowiskiem 
społecznym, oferujących innowacyjne produkty  
i usługi. 

 



 Cel ogólny I CO1.0 

 Świadome i aktywne 
społeczeństwo dysponujące 
odpowiednim zapleczem 
infrastrukturalnym  

 

 Cel szczegółowy  CS1.1 

 Odpowiedzialne i aktywne lokalne 
społeczności posiadające 
kompetencje do podnoszenia 
jakości życia  

 

 Cel szczegółowy CS.1.2 

 Atrakcyjna przestrzeń publiczna, 
umożliwiająca integrację 
społeczną i ułatwiająca 
zagospodarowanie czasu wolnego 
w oparciu o lokalne zasoby  

 

 Cel ogólny CO2.0 
 Rozwinięta, świadoma i 

odpowiedzialna społeczność 
lokalnych przedsiębiorców, 
identyfikujących się ze 
środowiskiem społecznym, 
oferujących innowacyjne 
produkty i usługi. 

Cel szczegółowy CS2.1 
 Stworzenie miejsc pracy przez 

przedsiębiorców wykorzystujących 
lokalny potencjał i zasoby, 
uwzględniających potrzeby 
specyficzne dla mieszkańców 
aglomeracji krakowskiej 

  
 Cel szczegółowy CS2.2 
 Stworzenie infrastruktury i/lub 

narzędzi wspierających aktywność 
biznesową podmiotów 
prowadzących działalność 
gospodarczą  
 

 



 Cel szczegółowy  CS1.1 

 Odpowiedzialne i aktywne lokalne 
społeczności posiadające kompetencje do 
podnoszenia jakości życia 

  

 Przedsięwzięcie P1.1.1 

 Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk wraz 
z budowaniem kanałów przepływu informacji  

 

 Przedsięwzięcie P1.1.2 

 Działania aktywizujące lokalne społeczności, 
przyczyniające się do integracji społecznej  

 



 Przedsięwzięcie P1.1.3 

 Działania informacyjne, szkoleniowe i 
aktywizujące prowadzone przez biuro LGD  

 

 Przedsięwzięcie P1.1.4 

 Projekty edukacyjne, ekologiczne oraz z 
obszaru ochrony, zachowania i/lub promocji 
dziedzictwa lokalnego  

 



 Cel szczegółowy CS.1.2 

 Atrakcyjna przestrzeń publiczna, 
umożliwiająca integrację społeczną i 
ułatwiająca zagospodarowanie czasu 
wolnego w oparciu o lokalne zasoby  

 

 Przedsięwzięcie P1.2.1 

 Tworzenie lub rozwój miejsc aktywności 
społeczno-kulturalnej  

 

 Przedsięwzięcie P1.2.2 

 Tworzenie lub rozwój miejsc sportu i 
rekreacji  

 



 Cel szczegółowy CS2.1 

 Stworzenie miejsc pracy przez przedsiębiorców 
wykorzystujących lokalny potencjał i zasoby, 
uwzględniających potrzeby specyficzne dla 
mieszkańców aglomeracji krakowskiej  

 
  Przedsięwzięcie P2.1.1 

 Nowe przedsiębiorstwa na obszarze LGD, tworzące miejsca 
pracy, wykorzystujące lokalny potencjał i zasoby  

 

  Przedsięwzięcie P2.1.2 

 Rozwijanie istniejących na obszarze LGD przedsiębiorstw, 
prowadzące do utworzenia nowych miejsc pracy, z 
innowacyjnym wykorzystaniem lokalnego potencjału i 
zasobów  

  

 

 



 Cel szczegółowy CS2.2 

 Stworzenie infrastruktury i/lub narzędzi 
wspierających aktywność biznesową 
podmiotów prowadzących działalność 
gospodarczą  

 
 Przedsięwzięcie P2.2.1 

 Sieci współpracy umożliwiające lub ułatwiające wprowadzenie 
nowych produktów / usług na rynek lub poszerzające rynki 
zbytu  

 

  Przedsięwzięcie P2.2.2 

 Inkubator lokalnego przetwórstwa (centrum przetwórstwa 
lokalnego) wraz z promocją produktów i usług  

 

 



Budżet LSR 
9 009 000,00 zł 

 

Wdrażanie operacji w 
ramach strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego 

przez społeczność 
7 200 000,00 zł 

 Wdrażanie 
projektów 
współpracy 

 144 000,00 zł 

Aktywizacja 
250 000,00zł 

Koszty bieżące 
1 415 000,00zł 



 

Wdrażanie LSR 

Podejmowanie 
działalności 

gospodarczej (Premia) 
1 305 000,00zł 

Rozwijanie 
działalności 

gospodarczej  
1 800 000,00 

Krótkie łańcuchy 
żywnościowe  
45 000,00zł 

Inkubator 
przetwórstwa 

lokalnego  
450 000,00zł 

Projekty inwestycyjne 
2 160 000,00zł 

Granty 
(5projektów 

każdy po  
270 000,00zł) 

 1 350 000,00zł 

2 Projekty własne 
(każdy po 45 

000,00zł) 
90 000,00zł 

7 200 000,00zł 



1. Lokalne dziedzictwo kulturowe –  

270 000,00zł 

2.Mała infrastruktura sportowo-rekreacyjna -
270 000,00zł 

3.Publikacje z obszaru historii, kultury i 
promocji walorów obszaru – 270 000,00zł 

4.Podnoszenie kompetencji społeczności 
lokalnych – 270 000,00zł 

5.Kształtowanie postaw i podnoszenie wiedzy 
lokalnych społeczności w zakresie ochrony 
środowiska lub przeciwdziałania zmianom 
klimatu – 270 000,00zł  



1.Projekt własny nr 1 dot. zakupu wyposażenia 
dla centrum dziedzictwa lokalnego –  

45 000,00zł 

 

2. Projekt własny nr 2 dot. wprowadzenia na 
rynek obszaru LGD marki „Spichlerz Koronny” – 
45 000,00zł 

 



1.MultiCel – Multimedialne Centrum Edukacji 
Lokalnej (2 edycja) 

 

- Partnerzy: LGD Razem dla Radomki, Miechowskie 
Stowarzyszenie Gmin Jaksa, Stowarzyszenie 
Dziedzictwo i rozwój, Stowarzyszenie Zielone 
Mosty Narwi, Stowarzyszenie Puszcza Kozienicka, 
SKPK 

 

-Cel ogólny: wzrost umiejętności przedsiębiorczych i 

kompetencji zawodowych mających wpływ na sytuację 
mieszkańców obszarów wiejskich z obszaru działania 
partnerskich LGD 

 



2.Międzynarodowy projekt współpracy polsko-
czeskiej 

 

-Partnerzy: LGD Razem dla Radomki, MAS 
Region Pošembeří, SKPK 

 

-Cel ogólny: zachowanie i promocja lokalnych 
tradycji kulinarnych i rękodzielniczych oraz 
animowanie międzynarodowej i międzyregionalnej 
współpracy pomiędzy podmiotami działającymi na 
obszarze partnerskich LGD 

 

 



3. Międzyregionalny projekt współpracy 

 

-Partnerzy: LGD Owocowy Szlak, SKPK 

 

-Cel ogólny: rozwój przedsiębiorczości, a tym 
samym rozwój obszaru w oparciu o produkty 
lokalne   



I. Działania: 

 Kampanie informacyjne i informacyjno-
promocyjne (spotkania bezpośrednie, stoiska 
promocyjne, prasa, strony internetowe, 
materiały drukowane) 

 Kompleksowe doradztwo (stacjonarne w 
biurze oraz szkolenia grupowe) 

 Badanie opinii i satysfakcji beneficjentów 
(ankiety, sondy) 

 Konferencje 



Dziękujemy za uwagę! 
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