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VII. Plan działania 

Proces wdrożeniowy LSR składać się będzie z naborów przeprowadzonych w 3 okresach czasowych na 

realizację przedsięwzięć zawartych w matrycy celów i przedsięwzięć przedstawionych w rozdziale  

V Strategii. W pierwszym okresie przypadającym na lata 2016–2018 zaplanowano 9 naborów wniosków,  

w drugim okresie w latach 2019–2021 przewidziano 4 nabory, zaś w ostatnim (2022–2023) – 2 nabory. 

 Plan działania został ustalony w sposób, który pozwoli zrealizować cel ogólny 1 Strategii LGD Białe 

Ługi silne zasobami obszaru i pasji mieszkańców oraz składające się na niego 3 cele szczegółowe.  

W pierwszym okresie zaplanowano operacje związane z rozwojem przedsiębiorczości poprzez stworzone 

lub rozwinięte produkty lokalne i działalności gospodarcze. Ich realizacja wpłynie na utworzenie nowych 

miejsc pracy. Pomóc w tym mają wydarzenia edukacyjne związane z podnoszeniem i rozwojem 

kompetencji mieszkańców i pracowników branży turystycznej o prowadzeniu działalności gospodarczej. 

Operacje te będą odpowiedzią na zgłaszane przez mieszkańców problemy związane z sytuacją na rynku 

pracy i niską przedsiębiorczością. Prowadzone będą również nabory związane z inwentaryzacją zasobów 

dziedzictwa kulturowego i naturalnego obszaru LGD, powstawaniem, przebudową lub modernizacją 

niekomercyjnej infrastruktury turystycznej. Pozwoli to na określenie możliwości wykorzystania 

istniejących zasobów znajdujących się na terenie objętym LSR. Dopełnieniem i zwieńczeniem 

wymienionych działań będą wydarzenia marketingowe obejmujące m.in. udział w targach, promocję 

produktów i usług lokalnych, wydawnictwa promocyjne. Zagospodarowanie czasu mieszkańcom i 

turystom obejmować będzie wydarzenia promujące zdrowy styl życia oraz ekologię i ekoturystykę. 

Organizowane będą również wydarzenia informacyjno-konsultacyjne związane z potencjałem i 

wydarzeniami na obszarze LGD – pozwoli to na rozwiązanie problemu niezadowalającej oferty spędzania 

wolnego czasu. Wybranie tego typu operacji stworzy podstawy do realizacji działań zaplanowanych na 

dwa kolejne okresy. Pobudzą one rozwój obszaru LGD, zwiększą zaangażowanie przedsiębiorców i 

mieszkańców oraz zachęcą potencjalnych turystów do spędzenia czasu w tym miejscu. 

 Na drugi okres, przypadający na lata 2019–2021, przewidziano przeprowadzenie przedsięwzięć, 

których realizacja bazowała będzie na efektach operacji/zadań zrealizowanych w poprzednim okresie. 

Kontynuowane będą projekty związane z udziałem w targach i wydawnictwem promocyjnym obszaru, 

wydarzeniami informacyjno-konsultacyjnymi, które z kolei wiążą się z potencjałem i wydarzeniami na 

obszarze LGD oraz podnoszeniem wiedzy mieszkańców o prowadzeniu działalności gospodarczej. 

Dodatkowo zaplanowano wydarzenia mające związek z rozwojem i promocją pasji mieszkańców. 

Wzmocnienie kapitału społecznego uzupełnione będzie poprzez wydarzenie integrujące branże kluczowe 

dla rozwoju lokalnego, którymi są działalności związane z zakwaterowaniem i usługami 

gastronomicznymi, działalności w dziedzinie kultury, rozrywki i rekreacji, handel hurtowy i detaliczny 

oraz działalności organizacji członkowskich. Integracja branż odbywać się będzie m.in. na konferencjach, 

szkoleniach, festynach i wyjazdach studyjnych, które pozwolą uświadomić właścicielom i pracownikom 

firm jak istotna jest współpraca pomiędzy różnymi przedsiębiorstwami. W tym okresie planuje się 

również realizację międzynarodowego projektu współpracy – przedsięwzięcia 1.2.5 Kreator 

przedsiębiorczości, dzięki któremu kontynuowane będzie wzmacnianie kapitału społecznego w zakresie 

wiedzy ekonomiczno-biznesowej. 

 W ostatnim okresie przewidziano 4 nabory. Jedynym kontynuowanym przedsięwzięciem będą 

spotkania informacyjno-konsultacyjne związane z potencjałem i wydarzeniami obszaru LGD. Pozostałe 

operacje związane będą ściśle z działaniami mającymi na celu rozwój i promocję obszaru 

wykorzystującego dziedzictwo kulturowe i naturalne terenu. Kapitał społeczny obszaru wzmocniony 

będzie dodatkowo poprzez wydarzenia promujące prozdrowotny styl życia oraz integrację mieszkańców. 

Pozwoli to rozwiązać problem związany z niezadowalającą ofertą spędzania wolnego czasu. 

 Plan działania należy uznać za racjonalny, gdyż zaplanowano go w sposób gwarantujący spełnienie 

celów i założeń zawartych w LSR. W początkowej fazie harmonogramu przedsięwzięto środki na 

budowanie i zwiększanie potencjału terenu poprzez zwiększenie się liczby nowych miejsc pracy, budowę 

i rozwój infrastruktury turystycznej oraz promocję obszaru i wzmacnianie kapitału społecznego. Kolejne 

lata to zwiększony marketing obszaru, integracja branż i mieszkańców terenu LGD – bazujące na 

poprzednim okresie. Kompleksowe podejście do rozwoju lokalnego, wykorzystujące zasoby obszaru i 

pasje mieszkańców zawarte w celu ogólnym 1 pozwoli na spełnienie założonych wskaźników, a co za 

tym idzie – zniwelowanie problemów zgłaszanych przez lokalną społeczność. Harmonogram realizacji 

celów – osiągania wskaźników, zobrazowany został w Planie działania stanowiącym załącznik nr 3 do 

LSR.  


