LISTA OPERACJI ZGODNYCH

Z LSR
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8 do Procedury oceny iwyboru operaCji

Lista operacji zgodnych z LSR
w ranlach

p

rzed sięwzięcia:

1.1.1'1 Budowa, modernizacja iWyposażenie miejsc związanych z turystyką,
sportem i rekreacją

l

W tym Wodną na

obszarze LGD

1.1.1.2 Budowa, Wyznaczanie i oznakowanie ścieżek,szlaków itras tUrystki
rowerowej, pieszej, nordic-walking, dydaktycznych i innych

1'1.1.3 Przygotowanie i publikac1'a materiałów promocyjnych
it 1.1.2.1 RoŻWój turystyki tematycznej poprzeŻ przygotowanie
i-l

i udostępnienie

infrastruktury dla turystóW oraZ ich promoc.ję'
2.2.1.1 Budowa placów zabaw, siłowni ZeWnętrznych oraz wyposażenie miejsc
integracji społecznej i objektów kulturalnych'
tl 2.2.2.L orlanjzacja Zajęć sportowych, edukacyjnych, kUlturalnych, W tYm

!

związanych ze zwycŻalami i tradyc.jami, ochroną środowiska naturalnego,
ekologią itp., dla różnych grup wiekowych
L]

2.Ż.Ż.z organizacja

L]

2.2.3.1' Rozwój i wsparcie lokalnych inicjatyw

przedsięwzięć aktywizujących społecznościlokaIne do działań
kulturalnych, społecznych i spońowych (festiwale, targi, przeglądy
twórcóW i artystóW lo ka lnych/a mato rów, imprez sportowYch itp')'

W tym

z

tradycji i dZiedzictwa,
tradycji regionalnych tworzonych współcześniew oparciu o WZoTce
W Zakresie

przeszłości

!l 3'3.1.1 Wsparcie fina nsowe na rozpocŻęcie dziatalności gospodarczej
3'3.L.2 Wsparcie doradcze i nieinwestycyjne dla osób pragnących rozpocząć

_

działalnośćgospodarczą,

3'3'2.1

W tym marketing j

promocję

Wsparcie finansowe dla podmiotów prowadzących działalność
gospoda rczą

3.3'2.2 Wsparcie doradcze i nieinwestycyjne
działalnośćgospodarczą,

3.3.3.1

dla podmiotów prowadzących

W tym marketin8 i

promocję

Dzjałania ZWiąZane Z organizacją tar8ów gospodarczych, rolnych,
wyjazdów studyjnych, dostępem do najlepszych praktyk dla podmiotów

gospodarczych z terenu LGD

4.4.1.1

DZiałania aktywiZu.iące grupy defaworyzowane, beZrobotne, osoby starsŻe

i

itp

4.4.1-.2 Działania edukacyjne, doradZtWo w zakresie rozwoju działalności
gospodarczej oraz społecznej dla grup defawo ryzowa nych.

LokaInej strategii Rozwoju stowarzyszenia LGD Między odrą
w naborze nr .'......./20.....r, trWa.jącym od .............. '20....r

a Bobrem, złożonych
do ............ 20......r
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