
Loka nir str.tegl;l nozwojU 5tow.rŻYsŻcni;r Lok.]na Grupa DŻ a1an J Między odrq a Bobrem /.1l

'l '-l
załącznik nr 4 do LsR

Zmiana uchwałą n / vl / 773 / 1'6 ZarŻEd! stowarzysuenia
w dniu 22.06.2016r

BUDŻET LsR

Złt4czrulr Do LoKALNEJ SlRłrEett Rozwolu StowłRzYszrnn
Loxłl_uł GnupA DzlAŁANlA Mląozv oon4 l BoBREM

os*ś7"
,*ii "

'et\

'qJ

Za bór, cŻel wiec 2016



Lok.]na strntcg j RoŻwoju stowalzy9zenla Lo(a na Gr!pa DŻ.lan. Między odrą. Bobrem
,i]

celgłównY tsR

WYkorzYstanie uasobów naturalnych iloka nego potencjalu
do rozwoju zróŻnicowanych form tUrystyki'

WVkorzvstanie rosnącego zaangaźowania miesŻkańcóW w
f unkcjonowan]e społeczeństwa obywate]s (iego i

organiŻację życia publicŻnego'

WŻrost aktywności gospodarcŻej na terenie LsR poprzez
tworŻenie irozwój MsP zarejestrowanych W sYstemie
REGON
PrŻeciwdŻiałanie i ŻWalczanie wy <luczenia spoleińĘó,
ŻwiąŻanego Ż trudniejszym dostępem do rynku pracy i

UsłUg pUblicŻnych, w tym edukacyjnych, medycznych
ku tura nych isportowo rekreacyjnych

Projekty grantowe

3 600 000,00

Podział środkóW pomiędzy zaplanowane cele szczegółowe i prŻedsięWzię€ia'

Zakladana kwota wsparcia na
realizację operacji W.amach celu

1910 000,00

1 060 000,00

90 000,00

540 000,00

7 200 000,00

Podział środkóW pomiędzy zaplanoWane cele szczególowe i przedsięwz;ęcia.

cele szczególowe Pr2edsięwzięcia Alokacja (PLN)

1. L WŻbogacenie i

uatrakcyjnienie ofedy
turystycznej, rekreacyjnej i

5portowej poprŻ-AZ

wykorŻystanie i5tniejącego
potencjalu naturalnego i

infrastrukturalnego.

1'1'1 BudoWa,moderniŻacja iwyposażenie
miFjv l'wiq7"nY' \ 7 _Lry'IyLą'(pol|-'l 

l

rekreacją W tym wodną na obszarŻe LGD
. / Budowo, ,"!Vrrd, ro'_ " ' 67'_o.6*op o

- lPlPl, ldtow l 'ld\ tJly,tl'' lo\Ąplowpj
pieszej, nordic walking, dydaktycznych i

innych.

1 140 000,00

620 000,00

.1.3 Przygotowanie i pLrblikacja materialow
promocyjnych.

50 000,00

1.2 Wykoru ystanie i

uatrakcyjnienie istniejącego
potencjału W obszarze
turystykikulturoweji
hisiorycŻnej, ŻWiązanej m'in.
ze sŻlakami tematycunymi
takirni Iak: Lubuski Szlak
Miodu iWina, szlaki
militariów i fortyfikacji, szlak
PalacóW iParków
środ (owego Nadoclrza, Sz ak
odry.

1'2'1 RoŻwójturystyki tematycznej poprzeŻ
przYgotowanie i udostępnienie
infrastru (tUry dla tUrystóW oraŻ ich
Pro moci'o

110 000,00
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ZwięksŻenie ilości miejsc 12/Wlę[ŚŻenLe llo5[l n'le|5L 
l

iniesracir spolecznej or.z
poprawa 5t. nu

WYposaZenia obieltow ]Uż

L,'

1,,
fUnkcjonujących'

1.1 Budowa placów uabaw, siłowni
zewnętrznych oraz
Wypo5aźenie miejsc integracji spolecznej i

objektóW
kulturalnych. _
organiŻacja u ajĘć sportowYch,
edukacyjnych, kulturalnych, w tym
ŻwiązanYch ue zwyczajam j i tradycjami,
ochroną środowiska naturalnego, ekologią

itp', dLa różnYch grup wiekowych

2'7'2 oĘanizacja prŻedsięwzięć a(tywlzujących
5połecŻnościlokalne do du ]alań

kulturalnych, spolecznych j 5pońoWych
(festiwale, targi, prŻe8lądV twórców i

ańystów lokalnych/amatorów, irnprez

Rozwój iWsparcie lo (alnych ]nicjatywW
zakresie iradycii iduiedzlctwa, w tYm

tradycti regionalnych tworzonych
w5półcześnie w oparciu o wŻorce z

Wsparcje finansoWe na rozpocŻęcie

dŻiałalności gospodarcuej

775 000,00

110 000,00

100 000,00

75 000,00

1 800 000,00

45 000,00

Wsparcie dla lokalnych
inicjatyw kuLturalno
spolecznych, edukacyjnVch,
rekreacyjnych I sportowych,
którYch celem je5t integracja

środowiska lo(alnego

2.2.1

sportowych itp

Ochrona iwsparcie
materialnego oraŻ

2.3.1

niematerialnego lokalnego
duiedzictwa kulturowego.

prze5z1ości.

3.1 Rozwój oka]nej
przeds]ębiorcŻości poprŻez

wsparcie d]a ()5ób

roŻpocuynającYch i

roŻwjja]ących dŻiałalność
gospodarczą

3.2 RoŻwój ]okalnej Wsparcie finansowe dla podm]otów
prowad h d7ialaLność

3.1.1

przedsiębiorczości poprŻez

Wsparcie dla dZiałających
podmiotóW gospodarczych
w tym prowadzącYch

działalność związaną z

rolnictwem
3.3 Rozwój okaine]'

przedsiębiorcŻości poprŻeŻ

wsparcie iniciatYw
okołobiŻnesoWYch

4'1 ZWiększenie ilości inicjatYw

dotyczących ekonomii
społecznej oraŻ dostępu do

WiedŻy i dobrych pra (tyk

zWjązanych Ż działalnością
go5podarczą i społeczną na

rzecZ środoWiska lokalnego

3'3'1 Działania zWiązane Ż organizacją targów
go5podarcŻych, rolnych, wyjazdów
stUdyjnych, dostępem do najlepszych
praktyk dla podniotóW gospoda.czYch z

terenu LGD

starsŻe itp 

--

4.1.2 Działania edukacyjne, doradŻtwo w
zakresie rozwoju dzjałalności go5podarczej

4'1'1 Działania aktywizujące grupy

defaWoryŻowane, beŻrobotne, osoby

I oraz spolecznej dla gruP

de[.woryzowanych

1 680 000,00

120 000,00

45 000,00


