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Strona  36  LSR 

 

Tabela 1  Przedsięwzięcia skumulowane w odniesieniu do celów ogólnych i szczegółowych 

Cele  ogólne Cele szczegółowe Przedsięwzięcia 

1. Wykorzystanie 
zasobów naturalnych 
i lokalnego 
potencjału do 
rozwoju 
zróżnicowanych form 
turystyki. 

1.1 
 

Wzbogacenie i uatrakcyjnienie oferty 
turystycznej, rekreacyjnej i sportowej 
poprzez wykorzystanie istniejącego 
potencjału naturalnego i 
infrastrukturalnego. 

1.1.1  Budowa, modernizacja i wyposażenie miejsc 
związanych z  turystyką, sportem i rekreacją  w  
tym wodną na obszarze  LGD    

1.1.2. Budowa, wyznaczanie  i  oznakowanie  ścieżek, 
szlaków i tras turystki rowerowej,  pieszej, 
nordic-walking, dydaktycznych  i  innych.   

1.1.3. Przygotowanie i  publikacja  materiałów 
promocyjnych.  

1.2 
 

Wykorzystanie i uatrakcyjnienie 
istniejącego potencjału w obszarze 
turystyki kulturowej i historycznej, 
związanej m.in. ze  szlakami 
tematycznymi takimi jak: Lubuski Szlak 
Miodu i Wina, szlaki militariów i 
fortyfikacji, Szlak Odry, Szlak Pałaców i 
Parków Środkowego Nadodrza.  

1.2.1. Rozwój turystyki  tematycznej  poprzez  
przygotowanie  i udostępnienie infrastruktury dla 
turystów  oraz  jej  promocję.   

 

2. Wykorzystanie 
rosnącego 
zaangażowania 
mieszkańców w 
funkcjonowanie 
społeczeństwa 
obywatelskiego i 
organizację życia 
publicznego. 

 

2.1 
 

Zwiększenie ilości miejsc integracji 
społecznej oraz poprawa stanu i 
wyposażenia obiektów już 
funkcjonujących. 

2.1.1. Budowa  placów zabaw, siłowni  zewnętrznych  
oraz wyposażenie miejsc integracji  społecznej i 
obiektów kulturalnych.   

2.2 
 

Wsparcie dla lokalnych inicjatyw 
kulturalno-społecznych, edukacyjnych, 
rekreacyjnych i sportowych, których 
celem jest integracja środowiska 
lokalnego 

2.2.1 Organizacja zajęć sportowych, edukacyjnych, 
kulturalnych, w tym związanych ze zwyczajami i 
tradycjami, ochroną środowiska naturalnego, 
ekologią itp., dla różnych grup  wiekowych   

2.3 
 

Ochrona i wsparcie materialnego oraz 
niematerialnego lokalnego dziedzictwa 
kulturowego.  

2.3.1 Rozwój  i  wsparcie  lokalnych  inicjatyw w 
zakresie tradycji i dziedzictwa,  w tym trady-cji 
regionalnych tworzonych współcześnie w oparciu 
o wzorce z przeszłości.   

3. Wzrost aktywności 
gospodarczej na 
terenie LSR poprzez 
tworzenie i rozwój 
MSP 
zarejestrowanych w 
systemie REGON  

3.1 
 
 

Rozwój lokalnej przedsiębiorczości 
poprzez wsparcie dla osób 
rozpoczynających i rozwijających 
działalność gospodarczą 

3.1.1 Wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej    

3.1.2 Wsparcie doradcze i nieinwestycyjne dla osób 
pragnących rozpocząć działalność 
gospodarczą, w tym marketing i promocję   

3.2 
 
 

Rozwój lokalnej przedsiębiorczości 
poprzez wsparcie dla działających 
podmiotów gospodarczych w tym 
prowadzących działalność związaną z 
rolnictwem 

3.2.1 Wsparcie finansowe dla podmiotów 
prowadzących działalność gospodarczą    

3.2.2 Wsparcie doradcze  i nieinwestycyjne dla 
podmiotów prowadzących działalność 
gospodarczą, w tym marketing i promocję     

3.3 
 
 

Rozwój lokalnej przedsiębiorczości 
poprzez wsparcie inicjatyw 
okołobiznesowych 

3.3.1 Działania związane z organizacją targów 
gospodarczych, rolnych, wyjazdów studyjnych, 
dostępem do najlepszych praktyk dla podmiotów 
gospodarczych z terenu LGD   

4. Przeciwdziałanie i 
zwalczanie 
wykluczenia 
społecznego, 
związanego z 
trudniejszym 
dostępem do rynku 

4.1 
 

Zwiększenie ilości inicjatyw 
dotyczących ekonomii społecznej oraz 
dostępu do wiedzy i dobrych praktyk 
związanych z działalnością 
gospodarczą i społeczną na rzecz 
środowiska lokalnego 

4.1.1 Działania aktywizujące grupy defaworyzowane, 
bezrobotne, osoby starsze itp.   

4.1.2 Działania edukacyjne, doradztwo w zakresie 
rozwoju działalności gospodarczej oraz 
społecznej dla grup defaworyzowanych.   
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pracy i usług 
publicznych, w tym 
edukacyjnych, 
medycznych  
kulturalnych i 
sportowo-
rekreacyjnych 
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1.0 Cel ogólny Wykorzystanie zasobów naturalnych i lokalnego potencjału do rozwoju zróżnicowanych form turystyki 

1.1 
Cele szczegółowe 

Wzbogacenie i uatrakcyjnienie oferty turystycznej, rekreacyjnej i sportowej poprzez wykorzystanie istniejącego potencjału naturalnego i infrastrukturalnego. 

1.2 Wykorzystanie i uatrakcyjnienie istniejącego potencjału w obszarze turystyki kulturowej i historycznej, związanej m.in. ze  szlakami tematycznymi takimi jak: 
Lubuski Szlak Miodu i Wina, szlaki militariów i fortyfikacji, Szlak Odry, Szlak Pałaców i Parków Środkowego Nadodrza 

 Wskaźniki oddziaływania dla 
celu ogólnego 

Jednostka miary 
Stan początkowy  

rok 2014 
Plan 

rok 2023 
Źródło danych / sposób pomiaru 

W 1.0 Wzrost ruchu turystycznego na obszarze objętym LSR Ilość osób 17 696 19 465 
GUS, Bank Danych lokalnych/ suma rezydentów (Polaków) i 
gości zagranicznych korzystających z noclegów we 
wszystkich obiektach objętych statystyką 

 Wskaźniki rezultatu dla celu 
ogólnego 

Jednostka miary 
Stan początkowy  

rok 2015 
Plan 

rok 2022 
Źródło danych / sposób pomiaru 

W 1.1 
Ilość  atrakcji wykonanych w ramach realizacji LSR, 
identyfikowanych przez użytkowników infrastruktury 
turystycznej, rekreacyjnej i sportowej na terenie LGD 

szt. 0 20 

Ankiety / raz w roku pracownicy biura LGD zbierają ankiety 
dostępne w miejscach odwiedzanych przez turystów (atrakcje 
turystyczne, miejsca noclegów itp.)  

W 1.2 Ilość turystów odwiedzających nowoudostępnione obiekty Ilość osób 0 5 000 
Raport roczny / Operator infrastruktury wybudowanej przy 
wsparciu w ramach LSR będzie prowadził monitoring ilości osób z 
niej korzystających i przygotuje raport 

Przedsięwzięcia Grupy docelowe Sposób realizacji  
(konkurs, projekt 
grantowy, operacja 
własna, projekt 
współpracy, 
aktywizacja, itp.) 

Wskaźniki produktu 

nazwa 
Jednostka 

miary 

Wartość 

Źródło danych/ sposób 
pomiaru 

Początkowa 
rok 2015 

Końcowa rok 
2022 

1.1.1 Budowa, modernizacja i 
wyposażenie miejsc 
związanych z  turystyką, 
sportem i rekreacją  w  tym 
wodną na obszarze  LGD    

mieszkańcy obszaru 
LGD, w tym osoby 
bezrobotne,  
rolnicy oraz ich 
małżonkowie, MŚP, 
Organizacje 
pozarządowe, podmioty 
sektora publicznego 
 

Konkurs Ilość obiektów 
związanych z turystyką, 
sportem i rekreacją  
wybudowanych/ 
zmodernizowanych/ 
wyposażonych przy 
wsparciu w ramach 
wdrażania LSR  

obiekty 0 20 

Protokoły odbioru robót, 
dostaw, zakończenia 
prac lub dokumenty 
równoważne/ kopie 
dokumentów 
przekazywane będą 
przez beneficjentów do 
biura LGD 
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1.1.2 Budowa, wyznaczanie  i  
oznakowanie  ścieżek, 
szlaków i tras turystki 
rowerowej,  pieszej, nordic-
walking, dydaktycznych  i  
innych.   

mieszkańcy obszaru 
LGD, w tym osoby 
bezrobotne,  
rolnicy oraz ich 
małżonkowie, MŚP, 
organizacje 
pozarządowe, podmioty 
sektora publicznego 

Konkurs 
 
Operacja własna – 
projekt parasolowy 

Ilość wybudowanych, 
wyznaczonych  i  
oznakowanych  
ścieżek, szlaków i tras 
turystki rowerowej,  
pieszej, nordic-walking, 
dydaktycznych  i  
innych.   

szt. 0 8 

Protokoły odbioru robót, 
dostaw, zakończenia 
prac lub dokumenty 
równoważne/ kopie 
dokumentów 
przekazywane będą 
przez beneficjentów do 
biura LGD 

1.1.3 Przygotowanie i  publikacja  
materiałów promocyjnych.  
 

MŚP, organizacje 
pozarządowe, podmioty 
sektora publicznego 
 

Konkurs 
 
Projekt współpracy 

Ilość przygotowanych i 
wydanych materiałów 
promocyjnych i publikacji 
w zakresie turystyki na 
terenie LSR  

liczba 
publikacji 

0 8 

Dokumenty księgowe 
wraz z przykładowym 
egzemplarzem publikacji 
/ dokumentacje 
przygotuje beneficjent w 
toku rozliczania projektu i 
przekaże do Biura LGD 

1.2.1 Rozwój turystyki  
tematycznej  poprzez  
przygotowanie  i 
udostępnienie 
infrastruktury dla turystów  
oraz  jej  promocję.   

mieszkańcy obszaru 
LGD, MŚP, organizacje 
pozarządowe, podmioty 
sektora publicznego 
 

Konkurs 
 

Ilość obiektów 
związanych z  turystyką  
tematyczną 
przygotowanych i 
nowoudostępnionych 
dla turystów .   

szt. 0 8 

Protokoły odbioru robót, 
dostaw, zakończenia 
prac lub dokumenty 
równoważne/ kopie 
dokumentów 
przekazywane będą 
przez beneficjentów do 
biura LGD 

SAMA 
   

 
 

 

2.0 Cel ogólny Wykorzystanie rosnącego zaangażowania mieszkańców w funkcjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i organizację życia publicznego. 

2.1 

Cele szczegółowe 

Zwiększenie ilości miejsc integracji społecznej oraz poprawa stanu i wyposażenia obiektów już funkcjonujących. 

2.2 Wsparcie dla lokalnych inicjatyw kulturalno-społecznych, edukacyjnych, rekreacyjnych i sportowych, których celem jest integracja środowiska lokalnego 
2.2 Ochrona i wsparcie materialnego oraz niematerialnego lokalnego dziedzictwa kulturowego.  

 Wskaźniki oddziaływania dla 
celu ogólnego 

Jednostka miary 
Stan początkowy  

rok 2015 
Plan 

rok 2023 
Źródło danych / sposób pomiaru 

W 2.0 
Ilość podmiotów sektora pozarządowego działających na 
terenie LGD 

szt. 169 Wzrost 5% 
Wykaz organizacji pozarządowych działających na terenu LGD 
w oparciu o  KRS i rejestry starostwa powiatowego / raport 
roczny przygotowany przez Biuro LGD 

 Wskaźniki rezultatu dla celu Jednostka miary Stan początkowy  Plan Źródło danych / sposób pomiaru 
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ogólnego rok 2015 rok 2022 

W 2.1 
Ilość osób korzystających z nowopowstałej infrastruktury 
(rocznie) 

Ilość osób 0 6 000  

Sprawozdanie z wykorzystania infrastruktury/ Sprawozdanie 
przygotowane przez operatora infrastruktury (zawierające 
również dokumentacje fotograficzną) będzie przekazywany do 
Biura LGD 

W 2.2 
Ilość osób biorących udział w imprezach 
przedsięwzięciach aktywizujących wspartych w ramach 
realizacji LSR  

Ilość osób 0 800 
Lista uczestników / Beneficjent będzie zobligowany do 
sporządzenia listy obecności i przekazania jej do Biura LGD 
wraz z dokumentacją rozliczeniową projektu 

W 2.3 
Ilość osób zaangażowanych w kultywowanie tradycji i 
dziedzictwa przy okazji inicjatyw wspartych w ramach 
LSR 

Ilość osób 0 50 
Lista uczestników / Beneficjent będzie zobligowany do 
sporządzenia listy obecności i przekazania jej do Biura LGD 
wraz z dokumentacją rozliczeniową projektu 

Przedsięwzięcia Grupy docelowe Sposób realizacji  
(konkurs, projekt 
grantowy, operacja 
własna, projekt 
współpracy, 
aktywizacja, itp.) 

Wskaźniki produktu 

nazwa 
Jednostka 

miary 

Wartość 

Źródło danych/ sposób 
pomiaru 

Początkowa 
rok 2015 

Końcowa rok 
2022 

2.1.1 Budowa  placów zabaw, 
siłowni  zewnętrznych  
oraz  wyposażenie miejsc 
integracji  społecznej i 
obiektów   
kulturalnych.   

mieszkańcy obszaru 
LGD, w tym dzieci i 
osoby w wieku 50+, 
organizacje 
pozarządowe, podmioty 
sektora publicznego 

Konkurs 
 

Ilość wybudowanych  
placów zabaw, siłowni  
zewnętrznych  oraz  
nowo wyposażonych  
miejsc integracji  
społecznej i obiektów   
kulturalnych.  

szt. 0 20 

Protokoły odbioru robót, 
dostaw, zakończenia 
prac itp. / kopie 
dokumentów 
przekazywane będą 
przez beneficjentów do 
biura LGD 

2.2.1 Organizacja zajęć 
sportowych, edukacyjnych, 
kulturalnych, w tym 
związanych ze zwyczajami 
i tradycjami, ochroną 
środowiska naturalnego, 
ekologią itp., dla różnych 
grup  wiekowych   

mieszkańcy obszaru 
LGD, w tym dzieci i 
osoby w wieku 50+, 
organizacje 
pozarządowe, podmioty 
sektora publicznego 

Konkurs 
 

Ilość imprez, 
sportowych, 
edukacyjnych, 
kulturalnych, wspartych 
w ramach realizacji 
LSR 
 

szt. 0 12 

Sprawozdanie z 
organizacji imprezy 
zawierające część 
opisową, fotograficzną i o 
ile to możliwe listę 
uczestników / 
Sprawozdanie 
przygotowane przez 
beneficjenta i prze-
kazane do Biura LGD 

2.2.2 Organizacja przedsięwzięć 
aktywizujących 
społeczności lokalne do 
działań  kulturalnych, 
społecznych i sportowych 

mieszkańcy obszaru 
LGD, w tym dzieci i 
osoby w wieku 50+, 
organizacje 
pozarządowe, podmioty 

Konkurs 
 
Aktywizacja 
 

Ilość przedsięwzięć 
aktywizujących 
społeczności lokalne do 
działań  kulturalnych, 
społecznych i 

szt. 0 
 

14 

Sprawozdanie z 
organizacji imprezy 
zawierające część 
opisową, fotograficzną i o 
ile to możliwe listę 
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(festiwale, targi, przeglądy 
twórców i artystów 
lokalnych/amatorów, 
imprez sportowych itp.).    

sektora publicznego sportowych  
 

uczestników / 
Sprawozdanie 
przygotowane przez 
beneficjenta i prze-
kazane do Biura LGD 

2.3.1 Rozwój  i  wsparcie  
lokalnych  inicjatyw w 
zakresie tradycji i 
dziedzictwa,  w tym tradycji 
regionalnych tworzonych 
współcześnie w oparciu o 
wzorce z przeszłości.   

mieszkańcy obszaru 
LGD, w tym dzieci i 
osoby w wieku 50+, 
osoby z grup de 
faworyzowanych, 
organizacje 
pozarządowe, podmioty 
sektora publicznego 

Konkurs 
 

Ilość inicjatyw 
wspartych w ramach 
LSR a mających na 
celu kultywowanie i 
rozwój tradycji i 
dziedzictwa,  w tym 
tradycji regionalnych 
tworzonych 
współcześnie w oparciu 
o wzorce z przeszłości.   

szt. 0 5 

Lista uczestników / Lista 
przygotowana przez 
beneficjenta i przekazana 
do biura LGD 

SAMA 
   

 

 

3.0 Cel ogólny Wzrost aktywności gospodarczej na terenie LSR poprzez tworzenie i rozwój MSP zarejestrowanych w systemie REGON. 

3.1 

Cele szczegółowe 

Rozwój lokalnej przedsiębiorczości poprzez wsparcie dla osób rozpoczynających i rozwijających działalność gospodarczą 

3.2 Rozwój lokalnej przedsiębiorczości poprzez wsparcie dla działających podmiotów gospodarczych w tym prowadzących działalność związaną z rolnictwem 

3.3 Rozwój lokalnej przedsiębiorczości poprzez wsparcie inicjatyw okołobiznesowych 

 Wskaźniki oddziaływania dla 
celu ogólnego 

Jednostka miary 
Stan początkowy  

rok 2014 
Plan 

rok 2023 
Źródło danych / sposób pomiaru 

W 3.0 Ilość MSP zarejestrowanych w systemie REGON szt. 5851 6144 
GUS Bank Danych Lokalnych/ Zagregowane wyniki dla 8 
gmin wchodzący w skład LGD 

 Wskaźniki rezultatu dla celu 
ogólnego 

Jednostka miary 
Stan początkowy  

rok 2015 
Plan 

rok 2022 
Źródło danych / sposób pomiaru 

W 3.1 
Ilość osób korzystających ze wsparcia w celu rozwoju 
lokalnej przedsiębiorczości 

Ilość osób 0 70 
Lista osób korzystających ze wsparcia/ Biuro LGD przygotuje 
listę w oparciu o podpisane umowy dotacji 

W 3.2 
Ilość osób korzystających ze wsparcia w celu rozwoju 
lokalnej przedsiębiorczości 

Ilość osób 0 70 
Lista osób korzystających ze wsparcia/ Biuro LGD przygotuje 
listę w oparciu o podpisane umowy dotacji 

W 3.3 
Ilość osób korzystających ze wsparcia w celu rozwoju 
lokalnej przedsiębiorczości 

Ilość osób 0 70 
Lista osób uczestniczących w przedsięwzięciach objętych 
wsparciem / Beneficjent przygotuje listę i przekaże ją do biura 
LGD  

Przedsięwzięcia Grupy docelowe Sposób realizacji  Wskaźniki produktu 
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(konkurs, projekt 
grantowy, operacja 
własna, projekt 
współpracy, 
aktywizacja, itp.) 

nazwa 
Jednostka 

miary 

Wartość 

Źródło danych/ sposób 
pomiaru 

Początkowa 
rok 2015 

Końcowa rok 
2022 

3.1.1 Wsparcie finansowe na 
rozpoczęcie działalności 
gospodarczej    

mieszkańcy obszaru 
LGD, zwłaszcza osoby 
bezrobotne i z grup 
defaworyzowanych, w tym 
osoby w wieku 50+ 

Konkurs Liczba 
nowoutworzonych 
miejsc pracy (w tym 
samo zatrudnienie) 
 

szt.  0 

 
 

18 

CEIDG/ dane od 
beneficjenta przekazane 
do Biura LGD 

         

3.2.1 Wsparcie finansowe dla 
podmiotów prowadzących 
działalność gospodarczą    

MŚP konkurs Liczba podmiotów 
gospodarczych 
prowadzących 
działalność 
gospodarczą objętych 
wsparciem 
inwestycyjnym 

szt.  0 16 

Lista rozliczonych umów 
o wykonanie i 
dofinansowanie 
projektów inwestycyjnych 
dla MŚP / Lista 
przygotowana przez 
Biuro LGD 

         

3.3.1 Działania związane z 
organizacją targów 
gospodarczych, rolnych, 
wyjazdów studyjnych, 
dostępem do najlepszych 
praktyk dla podmiotów 
gospodarczych z terenu 
LGD   

MŚP, mieszkańcy 
obszaru LGD, w tym 
rolnicy, Organizacje 
pozarządowe, 

konkurs Ilość zorganizowanych 
imprez targowych, 
wyjazdów studyjnych, 
spotkań 
upowszechniających 
dostęp do najlepszych 
praktyk dla podmiotów 
gospodarczych 

szt.  0 8 

Sprawozdanie ze 
zorganizowanych imprez 
targowych, wyjazdów 
studyjnych, spotkań / 
sprawozdanie 
przygotowane przez 
Beneficjentów i 
przekazane do biura LGD 

SAMA 
   

 
 
 
 

 

4.0 Cel ogólny 
Przeciwdziałanie i zwalczanie wykluczenia społecznego, związanego z trudniejszym dostępem do rynku pracy i usług publicznych, w tym edukacyjnych, medycznych  
kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych. 

4.1 
Cele szczegółowe 

Zwiększenie ilości inicjatyw dotyczących ekonomii społecznej oraz dostępu do wiedzy i dobrych praktyk związanych z działalnością gospodarczą i społeczną na 
rzecz środowiska lokalnego 
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 Wskaźniki oddziaływania dla 
celu ogólnego 

Jednostka miary 
Stan początkowy  

rok 2014 
Plan 

rok 2023 
Źródło danych / sposób pomiaru 

W 4.0 
Zmniejszenie ilości osób korzystających z pomocy 
społecznej w OPS terenu LGD 

Ilość osób 7534 7459 
Statystyki GOPS zlokalizowanych na terenie LGD/ 
zestawienie roczne sporządzi pracownik biura LGD  

 Wskaźniki rezultatu dla celu 
ogólnego 

Jednostka miary 
Stan początkowy  

rok 2015 
Plan 

rok 2022 
Źródło danych / sposób pomiaru 

W 4.1 
Ilość osób objętych wsparciem  w ramach inicjatyw z 
zakresu ekonomii społecznej 

Ilość osób 0 80 
Lista uczestników/ lista zostanie przygotowana przez 
beneficjenta i przekazana do biura LGD 

Przedsięwzięcia Grupy docelowe Sposób realizacji  
(konkurs, projekt 
grantowy, operacja 
własna, projekt 
współpracy, 
aktywizacja, itp.) 

Wskaźniki produktu 

nazwa 
Jednostka 

miary 

Wartość 

Źródło danych/ sposób 
pomiaru 

Początkowa 
rok 2015 

Końcowa 
rok 2022 

4.1.1 Działania aktywizujące 
grupy defaworyzowane, 
bezrobotne, osoby 
starsze itp.   

mieszkańcy obszaru LGD, 
osoby z grup de 
faworyzowanych,  
bezrobotne, w wieku 50+, 
dzieci i młodzież,  
rolnicy oraz członkowie ich 
rodzin 

Konkurs 
 
Aktywizacja 
 
Operacja własna – 
2 Projekty 
parasolowe 

Ilość działań innych niż 
doradcze i edukacyjne 
aktywizujących osoby z 
grup 
defaworyzowanych  

szt. 0 8 

Rozliczone umowy 
dofinansowania dotyczące 
działań aktywizujących 
grupy defowaryzowane / 
zestawienie przygotowane 
przez Biuro LGD 

4.1.2 Działania edukacyjne, 
doradztwo w zakresie 
rozwoju działalności 
gospodarczej oraz 
społecznej dla grup 
defaworyzowanych.   

mieszkańcy obszaru LGD, 
osoby z grup de 
faworyzowanych,  
bezrobotne, w wieku 50+, 
dzieci i młodzież,  
rolnicy oraz członkowie ich 
rodzin 

konkurs Ilość działań 
doradczych i 
edukacyjnych 
kierowanych do osób z 
grup 
defaworyzowanych/  

szt. 0 8 

Rozliczone umowy 
dofinansowania dotyczące 
działań edukacyjnych i 
doradczych nakierowanych 
na  grupy defowaryzowane / 
zestawienie przygotowane 
przez Biuro LGD 

SAMA    
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LGD planuje w ramach niniejszej LSR zrealizowanie dwóch projektów współpracy na łączną kwotę 160 tys. zł co 

stanowi 2% całego posiadanego budżetu. Podstawowe informacje dotyczące tych projektów, w tym cele i zakresy 

przedstawiono w tabeli poniżej. 

 

 

Strony  48  - 49  LSR 

 

Tabela 2  Planowane do realizacji w ramach LSR projekty współpracy  

Ogólny opis projektu,  
w tym wskazanie potencjalnych partnerów 

Realizacja  
celów LSR 

Planowany 
budżet  

Tytuł projektu Współpracy: PolskieTrasy.pl   
Projekt Krajowy. 
Partnerzy:  
1. LGD ,,Lider Pojezierza” z siedzibą w Barlinku 
2. LGD „Wiejska Inicjatywa Rozwoju” z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim  
3. LGD „Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego”  z siedzibą w 

Goleniowie  
4. LGD „Pojezierze Razem” z siedzibą w Szczecinku 
5. LGD „Zielona Dolina Odry i Warty” z siedzibą w Górzycy 
6. LGD „Brama Lubuska” z siedzibą w Świebodzinie  
7. LGD „Między Odrą a Bobrem” z siedzibą w Zaborze 
8. LGD  „Grupa Łużycka”z siedzibą w Lubusku 
9. LGD „Zielone Światło” z siedzibą w Krośnie Odrzańskim 
10. LGD „Regionu Kozła” z siedzibą w Kargowej 
11. LGD „KOLD” z siedziba w Lwówku z siedzibą w Lwówku 
Cel i zakres projektu: 
Stworzenie nowoczesnego narzędzia promocji (aplikacji na urządzenia mobilne) 
opisującego atrakcje turystyczne (przyrodnicze i antropogeniczne), bazę usługową 
(gastronomia, noclegi, lokalne rzemiosło, produkty lokalne), prezentującego aktualny 
kalendarz lokalnych wydarzeń wzbogaconego o elementy rywalizacji (questy, 
konkursy). Ponadto projekt zakłada wytworzenie drukowanych materiałów 
promocyjnych(map, przewodników, folderów) i gadżetów reklamowych promujących 
lokalne walory turystyczne, gospodarcze i kulturowe 
Zadania projektu: 
1. Upowszechnienie nowych technologii wśród turystów oraz mieszkańców 

obszarów partnerów projektu.  
2. Przedstawienie swojego obszaru jako miejsca do aktywnego wypoczynku dla 

wszystkich uprawiających turystykę aktywną.  
3. Przekazanie użytkownikom, że obszary objęte aplikacją są atrakcyjne nie tylko ze 

względu na walory przyrodnicze i historyczne,  ale też na te zasoby ludzkie, które 
mają w sobie energię przekazu, ogromne zasoby gościnności oraz wyjątkową moc 
emocji wynikających z tożsamości regionu. 

4. Opracowanie nowego ujednoliconego systemu promocji obszarów wiejskich z 
wykorzystaniem aplikacji PolskieTrasy.pl 

5. Przygotowanie konferencji pod nazwą  “PolskieTrasy.pl” - nowoczesne i 
innowacyjne obszar wiejskie” 

6. Współpraca 11  LGD w zakresie popularyzacji nowych technologi w turystyce 
na zasobach obszarów wiejskich.  

7. Sektorowe powiązanie zadań przy realizacji projektu   

Cel ogólny 1 
Wykorzystanie zasobów 
naturalnych i lokalnego 
potencjału do rozwoju 
zróżnicowanych form 
turystyki 
 
Cel szczegółowy 1.1 
Wzbogacenie i 
uatrakcyjnienie oferty 
turystycznej, rekreacyjnej 
i sportowej poprzez 
wykorzystanie 
istniejącego potencjału 
naturalnego i 
infrastrukturalnego. 

Budżet   LGD  
Między Odrą 
a Bobrem  

  

       70 
000,00   
    zł  
 
 
Cały  budżet 
       

1 200 
000,00 
    zł 
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Tytuł  projektu  Winnice  i  winiarstwo  podstawa  rozwoju  działalności  
turystycznej  i  ekoturystyki. 
Projekt  międzynarodowy 
Zakładamy  udział  5-6  partnerów  w  tym  2  z  zagranicy. 
Cel  i  zakres  projektu 
Warsztaty  i  wizyty  winiarzy  z  obszaru  LGD  w  regionach  o  bogatej  tradycji  
winiarskiej, produkcji  winna  i  wyrobów  powiązanych  z  winem.  Poznanie  
ekonomiki  działań  związanych  z  prowadzeniem  winnic  i  wykorzystaniem  ich  
dla  rozwoju  turystyki. 

Cel  ogólny  1   
Wykorzystanie zasobów 
naturalnych i lokalnego 
potencjału do rozwoju 
zróżnicowanych form 
turystyki 
Cel  szczegółowy 1.2 
Wykorzystanie i 
uatrakcyjnienie 
istniejącego potencjału w 
obszarze turystyki 
kulturowej i historycznej, 
związanej m.in. ze  
szlakami tematycznymi 
takimi jak: Lubuski Szlak 
Miodu i Wina, szlaki 
militariów i fortyfikacji, 
Szlak Pałaców i Parków 
Środkowego Nadodrza, 
Szlak Odry. 
 
 

 
 
Budżet   LGD  
Między Odrą 
a Bobrem  

  

    74 
000,00     
   zł  

 
 

 
 
Cały  budżet       
 

   520 
000,00   
     zł 

 

RAZEM  
144 000 

zł 
 

1 Budżet LSR  
 
Funduszem EFSI stanowiącym źródło finansowania LSR w latach 2016-2020 jest Europejski Fundusz Rolny na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wysokość planowanego wsparcia jest zgodna z wytycznymi Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2023. Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem planuje 
sfinansować w ramach LSR operacje przyczyniające się do realizacji czterech celów głównych:  

Cel główny LSR Zakładana kwota wsparcia 
na realizację operacji w 

ramach celu 

1 Wykorzystanie zasobów naturalnych i lokalnego potencjału do rozwoju 
zróżnicowanych form turystyki. 

 
1 910 000,00 

2 Wykorzystanie rosnącego zaangażowania mieszkańców w funkcjonowanie 
społeczeństwa obywatelskiego i organizację życia publicznego. 

 
1 060 000,00 

3 Wzrost aktywności gospodarczej na terenie LSR poprzez tworzenie i 
rozwój MSP zarejestrowanych w systemie REGON 

 
3 600 000,00 

4 
 
 
5 

Przeciwdziałanie i zwalczanie wykluczenia społecznego, związanego z 
trudniejszym dostępem do rynku pracy i usług publicznych, w tym 
edukacyjnych, medycznych  kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych 
Projekty  współpracy 
 

 
90 000,00 

 
540  000,00 

razem 7 200 000,00 
 
Dokonano też podziału środków na poszczególne lata. Uwzględniając fakt, że przyjęto jednofunduszowy 
charakter finansowania realizacji Strategii, tabela wsparcia finansowego przedstawia się następująco 
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Tabela 3  Wysokość planowanego wsparcia w ramach LSR w podziale na lata i źródła finansowania. 

  

Rok 

Wsparcie finansowe 

PROW 
RPO 

PO RYBY Razem EFSI 
EFS EFRR 

2016 605 560,00 X X X 605 560,00 

2017 2 285 440,00 X X X 2 285 440,00 

2018 2 144 000,00 X X X 2 144 000,00 

2019 680 000,00 X X X 680 000,00 

2020 1 030 000,00 X X X 1 030 000,00 

2021 1 020 000,00 X X X 1 020 000,00 

2022 1 040 000,00 X X X 1 040 000,00 

2023 204 000,00 X X X 204 000,00 

     Razem  
2016-2023 

9 009 000,00 X X X 9 009 000,00 

 

Tabela 4  Całkowity budżet LSR z podziałem na źródła finansowania i przeznaczenie środków. 

Zakres wsparcia 
Wsparcie finansowe (PLN) 

PROW 
RPO 

PO RYBY 
Fundusz 
wiodący 

Razem EFSI 
EFS EFRR 

Realizacja LSR (art. 35 ust. 1 lit. b 
rozporządzenia nr 1303/2013) 

7  200 000,00 0,00 0,00 0,00  7 200 000,00 

Współpraca (art. 35 ust. 1 lit. c 
rozporządzenia nr 1303/2013) 

 144 000,00   0,00  144 000,00 

Koszty bieżące (art. 35 ust. 1 lit. d 
rozporządzenia nr 1303/2013) 

1 565 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 565 000,00 

Aktywizacja (art. 35 ust. 1 lit. e 
rozporządzenia nr 1303/2013) 

100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 

 
Razem 

9 009 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 009 000,00 

 

 


