
V. Operacje własne LGD 

 

W przypadku operacji własnych LGD, wsparcie może być udzielone LGD, pod warunkiem, że nikt inny uprawniony do wsparcia, w 

terminie 30 dni od dnia zamieszczenia przez LGD na jej stronie internetowej informacji o planowanej do realizacji operacji własnej, nie 

zgłosił LGD zamiaru realizacji takiej operacji.  

                                                 
1
 Wg sekcji i działów PKD 2007 – działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (sekcja I), działalność związana z kulturą rozrywką i rekreacją 

(sekcja R, działy 90, 91, 93), handel hurtowy i detaliczny (sekcja G), działalność usługowa (sekcja S, dział 94). 

Nazwa Opis 
Wartość max 

dofinansowania 

Planowany termin 

naboru 

Inwentaryzacja zasobów dziedzictwa kulturowego  

i naturalnego obszaru LGD oraz określenie możliwości ich 

wykorzystania 

 Spis zasobów dziedzictwa kulturowego  

i naturalnego na obszarze LGD w formie 

elektronicznej i papierowej. 

 Identyfikacja co najmniej 20 zasobów. 

 Publikacja, prezentacja, wyników. 

50 000 

 

do 90% 

II półrocze 2016 

Rozwój kompetencji osób/pracowników sektora turystycznego 

 Konferencja, szkolenie, warsztat, spotkanie, festyn, 

wyjazd studyjny itp. 

 Zakup rzeczy i środków trwałych stanowi nie więcej 

niż 50% kosztów. 

50 000 

 

do 90% 

II półrocze 2017 

Wydarzenia integrujące branże mające kluczowe znaczenie dla 

rozwoju obszaru (działalność związana z zakwaterowaniem  

i usługami gastronomicznymi, kultura, rekreacja i rozrywka, handel 

hurtowy i detaliczny, działalność organizacji członkowskich)1 

 Konferencja, szkolenie, warsztat, spotkanie, festyn, 

akcja społeczna itp. 

 Wyjazd studyjny.  

 Promowanie obszaru, produktów, usług lokalnych. 

 Wzmocnienie kapitału społecznego. 

50 000 

 

do 90% 

II półrocze 2019 

Rozwijanie pasji mieszkańców – wyjazd studyjny 

 Wyjazd studyjny dla minimum 15 osób. 

 Zakup rzeczy i środków trwałych stanowi nie więcej 

niż 50% kosztów.  

 Promowanie obszaru, produktów, usług lokalnych.  

 Wzmocnienie kapitału społecznego. 

50 000 

 

do 90% 

I półrocze 2020 

Integracja mieszkańców – łączymy ludzi z pasją 

 Konferencja, szkolenie, warsztat, spotkanie, festyn, 

akcja społeczna itp. 

 Zakup rzeczy i środków trwałych stanowi nie więcej 

niż 50% kosztów.  

 Wzmocnienie kapitału społecznego. 

 Zachowanie dziedzictwa lokalnego. 

50 000 

 

do 90% 

II półrocze 2020  


