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STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO                 

KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ  

NA LATA 2016-2020 

 

 

 

                                                  

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. 

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Materiał informacyjny opracowany przez Lokalną Grupę Działania AKTYWNI RAZEM, współfinansowany jest ze środków  

Unii Europejskiej w ramach działania „ Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  
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OPIS PRZEDSIĘWZIĘĆ LOKALNEJ  STRATEGI ROZWOJU 

STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA AKTYWNI RAZEM 

 

Przedsięwzięcie 1.1.1: AKTYWNI RAZEM 

• Cel ogólny 1: Rozwój kapitału społecznego obszaru LGD AR 

• Cel szczegółowy 1.1: Integracja i aktywizacja społeczna mieszkańców obszaru 

 

Sposób realizacji:  GRANTY; 

 

Grupy docelowe:  Młode NGO, bezrobotni, niepełnosprawni, dzieci i młodzież, kobiety, grupa 50+; 

 

Działania: 

 Kształcenie lokalnych liderów, kształcenie animatorów społecznych  (lata 2016-2018); 

 Rozwój oferty i infrastruktury rekreacyjnej  (lata 2016-2018 ); 

 Organizacja tematycznych wydarzeń integracyjnych z aktywnym udziałem mieszkańców oraz wykorzystaniem 

animatorów (lata 2016-2018 ); 

 Realizacja projektów współpracy podmiotów w obrębie sektorów i między nimi, w tym JST i NGO (lata 2019-

2021 ); 

 Realizacja projektów międzypokoleniowych (lata 2022-2023 ). 

 

Wskaźnik realizacji Przedsięwzięcia 1.1.1: 

 

 68  zrealizowanych działań na rzecz integracji i aktywizacji mieszkańców. 

 

Przedsięwzięcie 1.2.1: MĄDRY POLAK PRZED SZKODĄ 

• Celu ogólnego 1: Rozwój kapitału społecznego obszaru LGD AR 

• Celu szczegółowego 1.2: Dyfuzja innowacji społecznych  

 

Sposób realizacji:  GRANTY  

 

Grupy docelowe:   Bezrobotni, niepełnosprawni, dzieci i młodzież, kobiety, grupa 50+; 

 

Działania: 

 Organizacja forów tematycznych dot. innowacji społecznych; szkolenia tematyczne dot. innowacji społecznych, 

tematyczne wizyty studyjne (lata 2016-2018 ); 

 Lokalne projekty współpracy dot. problemów społecznych, innowacyjne projekty pilotażowe dot. problemów 

społecznych (lata 2019-2021); 

 

Wskaźniki realizacji Przedsięwzięcia 1.2.1: 

 

• 20 zrealizowanych działań na rzecz dyfuzji innowacji społecznych. 

 

Przedsięwzięcie 1.3.1: TACY SAMI  

• Celu ogólnego 1: Rozwój kapitału społecznego obszaru LGD AR 

• Cel szczegółowy 1.3: Włączenie społeczne grup defaworyzowanych 

 

Sposób realizacji:  GRANTY  

 

Grupy docelowe:  Bezrobotni, niepełnosprawni, dzieci i młodzież, absolwenci,  kobiety, grupa 50+ i 60+, dzieci  

i młodzież z rodzin ubogich; 
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Działania: 

 Promocja i rozwój wolontariatu, tworzenie grup samopomocy, tworzenia grup wsparcia, wsparcie 

psychologiczne i pedagogiczne grup defaworyzowanych, działania edukacyjne dot. zapobiegania  

i rozwiązywania problemów społecz0nych (lata 2019-2021); 

 Promocja młodzieży i grupy 50+ w środowisku pracodawców (lata 2022-2023); 

 Integracja osób niepełnosprawnych ze społecznością lokalną, usuwanie barier architektonicznych  (lata 2016-

2018 ); 

 Działania edukacyjne i rozwojowe dla dzieci i młodzieży, w tym z grup defaworyzowanych (lata 2016-2018 ); 

 

Wskaźnik realizacji Przedsięwzięcia 1.3.1: 

 

• 38 zrealizowanych działań na rzecz włączenia społecznego grup defaworyzowanych. 

 

Przedsięwzięcie 1.4.1: NIE ŚWIĘCI GARNKI LEPIĄ  

• Celu ogólnego 1: Rozwój kapitału społecznego obszaru LGD AR 

• Cel szczegółowy 1.4: Rozwój kompetencji kluczowych, społecznych, obywatelskich i zawodowych 

   mieszkańców 

 

Sposób realizacji:  GRANTY  

 

Grupy docelowe:  Młodzież, bezrobotni; 

 

Działania: 

 Działania rozwijające kompetencje kluczowe, społeczne i obywatelskie mieszkańców (lata 2016-2021 ); 

 Działania rozwijające kompetencje zawodowe mieszkańców (lata 2019-2023 ); 

 

Wskaźnik realizacji Przedsięwzięcia 1.4.1: 

 

• 40 zrealizowanych działań na rzecz rozwoju kompetencji. 

 

Przedsięwzięcie 1.5.1: DZIEDZICTWO DLA ROZWOJU  

• Celu ogólnego 1: Rozwój kapitału społecznego obszaru LGD AR 

• Cel szczegółowy 1.5: Zachowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego, rozwój infrastruktury 

   kulturalnej 

 

Sposób realizacji:  GRANTY,  KONKURS  

 

Grupy docelowe:  Dzieci i młodzież, kobiety, grupa 50+ i 60+, bezrobotni, absolwenci; 

 

Działania: 

 Archiwizacja społeczna, tworzenie i rozwój gminnych izb pamięci (lata 2019-2021 ); 

 Rozwój imprez i innych instrumentów promujących dziedzictwo kulturowe obszaru LGD (lata 2016-2021 ); 

 Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej (lata 2016-2018 ); 

 Szkolenie i zatrudnianie animatorów kultury, tworzenie i realizacja programów kulturalnych dla świetlic (lata 

2019-2023 ); 

 

Wskaźnik realizacji Przedsięwzięcia 1.5.1: 

 

• 41 zrealizowanych działań na rzecz zachowania i rozwoju dziedzictwa kulturowego, rozwoju 

infrastruktury kulturalnej. 

 

Przedsięwzięcie 2.1.1: KOWALE SWEGO SZCZĘŚCIA 

• Cel ogólny 2: Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie miejsc pracy 

• Cel szczegółowy 2.1: Realizacja inwestycji tworzących miejsca pracy 

 

Sposób realizacji:  KONKURS  
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Grupy docelowe:  Przedsiębiorcy, bezrobotni zwłaszcza młodzież i 50+; 

 

Działania:  

 Tworzenie nowych przedsiębiorstw (lata 2016-2018 ); 

 Rozwijanie działalności gospodarczej (lata 2016-2018 ); 

 

Wskaźnik realizacji Przedsięwzięcia 2.1.1: 

 

• 16 zrealizowanych działań na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia miejsc pracy . 

 

Przedsięwzięcie 2.2.1: EKONOMIA Z LUDZKĄ TWARZĄ 

• Cel ogólny 2: Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie miejsc pracy 

• Cel szczegółowy 2.2: Promocja ekonomii społecznej 

 

Sposób realizacji:  GRANTY ,  KONKURS  

 

Grupy docelowe:  Bezrobotni, niepełnosprawni, absolwenci, kobiety, grupa 50+; 

 

Działania: 

 Opracowanie i dystrybucja informacji, szkolenia i wizyty studyjne (lata 2016-2021 ); 

 Tworzenie nowych przedsiębiorstw ekonomii społecznej (PES) (lata 2019-2021 ); 

 Rozwijanie przedsiębiorstw ekonomii społecznej (PES) (lata 2019-2021 ); 

 

Wskaźnik realizacji Przedsięwzięcia 2.2.1: 

 

• 10 zrealizowanych działań promujących ekonomię społeczną ; 

• 4 zrealizowane  działania tworzące/rozwijające przedsiębiorstwa ekonomii społecznej (PES). 

 

Przedsięwzięcie 2.3.1: CUDZE CHWALICIE… 

• Cel ogólny 2: Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie miejsc pracy 

• Cel szczegółowy 2.3: Rozwój produktów lokalnych i rynków zbytu 

 

Sposób realizacji:   GRANTY ,  KONKURS  

 

Grupy docelowe:  Przedsiębiorcy, rolnicy, kobiety, grupa 50+; 

 

Działania: 

 Promocja lokalnych wyrobów spożywczych, artystycznych i rzemieślniczych (lata 2016-2023); 

 Tworzenie inkubatorów przetwórstwa spożywczego  (lata 2019-2021 ); 

 

Wskaźnik realizacji Przedsięwzięcia 2.3.1: 

 

• 30 zrealizowanych działań promujących lokalne wyroby spożywcze, artystyczne i rzemieślnicze ; 

• 1 zrealizowane działanie tworzące inkubator przetwórstwa spożywczego. 

 

Przedsięwzięcie 2.4.1: ZDROWA ŻYWNOŚĆ – LEPSZE ŻYCIE 

• Cel ogólny 2: Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie miejsc pracy 

• Cel szczegółowy 2.3: Rozwój rolnictwa ekologicznego (RE)  i rolnictwa wspieranego przez 

   społeczność (RWS) 

 

Sposób realizacji:  GRANTY  

 

Grupy docelowe:  Rolnicy; 
 

Działania:  

 Promocja rolnictwa ekologicznego (RE) i rolnictwa wspieranego przez społeczność (RWS), szkolenia, wizyty 

studyjne (lata 2016-2021 ); 
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Wskaźnik realizacji Przedsięwzięcia 2.3.1: 

 

• 10 zrealizowanych działań promujących RE ( rolnictwo ekologiczne)  i RWS (rolnictwo wspierane przez 

społeczność). 

 
 

Przedsięwzięcie 3.1.1: JEST TYLKO JEDNA ZIEMIA 

• Cel ogólny 3: Zachowanie i wykorzystanie walorów środowiska z wykorzystaniem innowacyjnych 

   rozwiązań,  w tym działania na rzecz ochrony klimatu 

• Cel szczegółowy 3.1: Edukacja mieszkańców i podmiotów obszaru w zakresie ekologii i ochrony 

   klimatu  
 

 

Sposób realizacji:  GRANTY  

 

Grupy docelowe:  Dzieci i młodzież, przedsiębiorcy, rolnicy, 50+; 
 

Działania:   

 Konkursy, szkolenia, wizyty studyjne, wydarzenia (lata 2016-2023 ); 

  

Wskaźnik realizacji Przedsięwzięcia 3.1.1: 

 

• 30 zrealizowanych działań edukacyjnych. 

 

Przedsięwzięcie 3.2.1: NUDA? NIE U NAS! 

• Cel ogólny 3: Zachowanie i wykorzystanie walorów środowiska z wykorzystaniem innowacyjnych 

   rozwiązań,  w tym działania na rzecz ochrony klimatu 

• Cel szczegółowy 3.2: Marketing i rozwój oferty turystycznej obszaru. 

 

Sposób realizacji:  GRANTY ,  KONKURS  

 

Grupy docelowe:  Przedsiębiorcy, rolnicy, młodzież, kobiety, grupa 50+; 

 

Działania:   

 Realizacja materiałów i kampanii promujących całościowo ofertę turystyczną obszaru, opracowanie nowych 

produktów turystycznych obszaru (lata 2016-2023 ); 

 Tworzenie nowych przedsiębiorstw turystycznych (lata 2016-2018 ); 

 Rozwijanie działalności gospodarczej o profilu turystycznym (lata 2016 - 2021 );  

 

Wskaźnik realizacji Przedsięwzięcia 3.2.1: 

 

• 15 zrealizowanych działań dotyczących promocji oraz nowych produktów turystycznych; 

• 13 zrealizowanych działań wspierających działalność turystyczną. 

 

Przedsięwzięcie 3.3.1: SAMA GRUSZA NIE WYSTARCZY 

• Cel ogólny 3: Zachowanie i wykorzystanie walorów środowiska z wykorzystaniem innowacyjnych 

   rozwiązań,  w tym działania na rzecz ochrony klimatu 

• Cel szczegółowy 3.3: Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej 

 

Sposób realizacji:  KONKURS  

 

Grupy docelowe:  Dzieci i młodzież, grupa 50+, przedsiębiorcy, rolnicy, kobiety; 

 

Działania:  

 Rozwój niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej (lata 2016-2021 ); 

  

Wskaźnik realizacji Przedsięwzięcia 3.3.1: 

• 18 zrealizowanych działań dotyczących infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej . 
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Przedsięwzięcie 3.4.1: CO2? NIE DZIĘKUJĘ 

• Cel ogólny 3: Zachowanie i wykorzystanie walorów środowiska z wykorzystaniem innowacyjnych 

  rozwiązań,  w tym działania na rzecz ochrony klimatu 

• Cel szczegółowy 3.4: Promocja i wykorzystanie odnawialnych i ekologicznych źródeł energii oraz 

  innych innowacji dla gospodarki niskoemisyjnej 

 

Sposób realizacji:  KONKURS  

 

Grupy docelowe:  Przedsiębiorcy, rolnicy, młodzież i dzieci, bezrobotni, a w tym absolwenci, kobiety, grupa 50+; 

 

Działania: 

 Tworzenie nowych przedsiębiorstw obejmujące inwestycje służące ochronie klimatu (lata 2016-2018 ); 

 Rozwijanie działalności gospodarczej obejmujące inwestycje służące ochronie klimatu (lata 2019-2021); 

 Rozwój niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej turystycznej i rekreacyjnej obejmujący inwestycje służące 

ochronie klimatu (lata 2016-2018 ); 

 

Wskaźnik realizacji Przedsięwzięcia 3.4.1: 

 

• 12 zrealizowanych działań służących ochronie klimatu. 

 

 


