
 

  
 

Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem                                                                                                
 

  

 
Załącznik  nr  4  do  LSR 

Zmieniony  uchwałą  59 /16   Walnego Zebrania Członków                                                                                                                                                                                                                               

w  dniu  14.07.2016 r 

 

 

BUDŻET LSR 
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Podział środków pomiędzy zaplanowane cele szczegółowe i przedsięwzięcia. 

 

Cel główny LSR Zakładana kwota wsparcia na 

realizację operacji w ramach celu 

1 Wykorzystanie zasobów naturalnych i lokalnego 

potencjału do rozwoju zróżnicowanych form turystyki. 

2 250 000,00 

 

2 Wykorzystanie rosnącego zaangażowania mieszkańców w 

funkcjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i 

organizację życia publicznego. 

1 340 000,00 

3 Wzrost aktywności gospodarczej na terenie LSR poprzez 

tworzenie i rozwój MSP zarejestrowanych w systemie 

REGON 

3 700 000,00 

4 

 

 

Przeciwdziałanie i zwalczanie wykluczenia społecznego, 

związanego z trudniejszym dostępem do rynku pracy i 

usług publicznych, w tym edukacyjnych, medycznych  

kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych 

105 000,00 

 

 

        Razem 7 395 000,00 

 

Podział środków pomiędzy zaplanowane cele szczegółowe i przedsięwzięcia. 

 

Cele szczegółowe Przedsięwzięcia Alokacja 

(PLN) 

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    

1 140 000,00 

1.1.2 Budowa, wyznaczanie  i  oznakowanie  

ścieżek, szlaków i tras turystki rowerowej,  

pieszej, nordic-walking, dydaktycznych  i  

innych.  

Projekt  grantowy  

Projekt  współpracy 

   610 000,00 

 

   

   270 000,00 

     70 000,00 

1.1.3 Przygotowanie i  publikacja  materiałów 

promocyjnych.  

      50 000,00 

1.2 Wykorzystanie i 

uatrakcyjnienie istniejącego 

potencjału w obszarze 

1.2.1 Rozwój turystyki  tematycznej  poprzez  

przygotowanie  i udostępnienie 

   110 000,00 
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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. 

infrastruktury dla turystów  oraz  ich  

promocję.   

 

2.1 Zwiększenie ilości miejsc 

integracji społecznej oraz 

poprawa stanu i 

wyposażenia obiektów już 

funkcjonujących. 

2.1.1 

 

 

Budowa  placów zabaw, siłowni  

zewnętrznych, modernizacja, remont, 

rozbudowa  oraz doposażenie miejsc 

integracji  społecznej i obiektów   

 kulturalnych.   

Projekt grantowy 

775 000,00 

 

 

270 000,00 

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   

110 000,00 

2.2.2 Organizacja przedsięwzięć aktywizujących 

społeczności lokalne do działań  

kulturalnych, społecznych i sportowych 

(festiwale, targi, przeglądy twórców i 

artystów lokalnych/amatorów, imprez 

sportowych itp. 

 

Aktywizacja 

100 000,00 

 

 

 

 10 000,00 

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 

tradycji regionalnych tworzonych 

współcześnie w oparciu o wzorce z 

przeszłości.  

 75 000,00 

3.1 Rozwój lokalnej 

przedsiębiorczości poprzez 

wsparcie dla osób 

rozpoczynających i 

rozwijających działalność 

gospodarczą 

 

3.1.1 

 

Wsparcie finansowe na rozpoczęcie 

działalności gospodarczej    

 

 

1 800 000,00 
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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  

 

1 800 000,00 

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  -  aktywizacja 

 

 

Projekt współpracy 

 

 

26 000,00 

 

74 000,00 

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.   

Aktywizacja 

45 000,00 

 

15 000,00 

4.1.2 Działania edukacyjne, doradztwo w 

zakresie rozwoju działalności gospodarczej 

oraz społecznej dla grup 

defaworyzowanych 

 

45 000,00 

 

 Przewodniczący  Zebrania 

 

                                                                                                                  Sławomir  Stańczak 

  


