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 REALIZACJA BUDŻETU LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU KRAINY DRWĘCY I PASŁĘKI NA LATA 2014-

2020 W ROZBICIU NA POSZCZEGÓLNE PRZEDSIĘWZIĘCIA (POMOC PRZYZNANA) 

Cel ogólny: 1. Wykorzystanie potencjału przyrodniczego, kulturowego i historycznego dla zachowania tożsamości 

obszaru, promocji i rozwoju lokalnego = 940 274,43 zł (zgodnie z LSR) 

Cel szczegółowy: 1.1 Korzystanie z zasobów przyrodniczych i kulturalnych w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju 

= 301 500,00 zł (zgodnie z LSR) / 71 851,00 zł (zrealizowano na dzień 31.12.2020) 

Przedsięwzięcia: 

1.1.1 akcje informacyjne oraz kampanie promocyjne dotyczące ochrony zasobów naturalnych i zrównoważonego 

korzystania ze środowiska przyrodniczego = 2 000,00 zł / 2 000,00 zł (zrealizowano na dzień 31.12.2020) 

1.1.2 działania edukacyjne w zakresie podniesienia świadomości ekologicznej społeczeństwa = 5 000,00 zł / 5 000,00 zł 

(zrealizowano na dzień 31.12.2020) 

1.1.3 organizacja imprez rekreacyjnych i sportowych związanych z promocją lokalnych walorów przyrodniczych 

i kulturalnych = 105 000,00 zł / 52 851,00 zł (zrealizowano na dzień 31.12.2020) 

1.1.4 oznaczanie i inwentaryzacja cennego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego wraz z jego promocją  

= 2 000,00 zł / 2 000,00 zł (zrealizowano na dzień 31.12.2020) 

1.1.5 tworzenie edukacyjnych centrów ekologicznych i przyrodniczych = 3 000,00 zł / 0,00 zł (zrealizowano na dzień 

31.12.2020) 
1.1.6 urządzenie, przebudowa i doposażenie parków, skwerów i zieleńców = 10 000,00 zł / 10 000,00 zł (zrealizowano na 

dzień 31.12.2020) 

Cel szczegółowy: 1.2 Poprawa stanu zachowania obiektów zabytkowych i określenie spójnej wizji wykorzystania obiektów 

historycznych poprzez właściwą ich prezentację i nadawanie funkcji przyczyniających się do rozwoju społeczno-

gospodarczego oraz kultywowanie niematerialnego dziedzictwa historycznego = 256 941,00 zł (zgodnie z LSR) / 

128 438,00 zł (zrealizowano na dzień 31.12.2020) 

Przedsięwzięcia: 

1.2.1 rewitalizacja obiektów zabytkowych celem wykorzystania ich na potrzeby działalności społecznej i gospodarczej =  

2 000,00 zł / 2 000,00 zł (zrealizowano na dzień 31.12.2020) 
1.2.2 ochrona i zabezpieczenie obiektów zabytkowych = 51 562,00 zł / 0,00 zł (zrealizowano na dzień 31.12.2020) 

1.2.3 oznaczanie i inwentaryzacja cennego dziedzictwa kulturowego i historycznego wraz z jego promocją = 143 882,00 zł 

/ 86 941,00 zł (zrealizowano na dzień 31.12.2020) 
1.2.4 zachowanie niematerialnego dziedzictwa historycznego obszaru LSR = 59 497,00 / 39 497,00 zł (zrealizowano na 

dzień 31.12.2020) 

Cel szczegółowy: 1.3 Rozwinięcie oferty okołopobytowej i rozbudowa infrastruktury obsługi ruchu turystycznego 

z perspektywy nowych trendów rynkowych i potrzeby wydłużenia sezonu = 381 833,43 zł (zgodnie z LSR) / 146 983,00 

zł (zrealizowano na dzień 31.12.2020) 

Przedsięwzięcia: 

1.3.1 budowa infrastruktury obsługi ruchu turystycznego = 2 000,00 zł / 2 000,00 zł (zrealizowano na dzień 31.12.2020) 

1.3.2 tworzenie i rozwijanie sieci współpracy na rzecz obsługi ruchu turystycznego = 2 000,00 zł / 2 000,00 zł 

(zrealizowano na dzień 31.12.2020) 

1.3.3 tworzenie produktów i usług turystycznych, przy wykorzystaniu lokalnych zasobów kulturalnych, historycznych 

i przyrodniczych wraz z ich promocją = 142 983,00 zł / 142 983,00 zł (zrealizowano na dzień 31.12.2020) 

1.3.4 analizy i opracowania dotyczące rozwoju turystyki na obszarze LGD = 4 350,43 zł / 0,00 zł (zrealizowano na dzień 

31.12.2020) 

Cel ogólny: 2. Wykorzystanie potencjału lokalnego przez sektor gospodarczy i rozwój zasobów rynku pracy 

w perspektywie zapotrzebowania na kadrę pracowniczą = 4 856 609,00 zł (zgodnie z LSR) 

Cel szczegółowy: 2.1 Podniesienie wskaźnika przedsiębiorczości i rozwój podmiotów gospodarczych  

w szczególności bazujących na usługach i produktach lokalnych oraz zasobach tradycyjnych i ekologicznych 

   = 4 486 609,00 zł (zgodnie z LSR) / 3 642 609,00 zł (zrealizowano na dzień 31.12.2020) 

Przedsięwzięcia: 

2.1.1 podejmowanie działalności gospodarczej = 2 326 000,00 zł / 1 482 000,00 zł (zrealizowano na dzień 31.12.2020) 

2.1.2 rozwijanie działalności gospodarczej, w szczególności bazującej na usługach i produktach lokalnych oraz zasobach 

tradycyjnych i ekologicznych = 2 160 609,00 zł / 2 160 609,00 zł (zrealizowano na dzień 31.12.2020) 

Cel szczegółowy: 2.2 Rozwinięcie sieci lokalnych partnerstw gospodarczych na rzecz tworzenia, promocji i sprzedaży 

produktów i usług oraz tworzenie ogólnodostępnej infrastruktury na potrzeby przetwarzania i wprowadzania do obrotu 

produktów i usług opartych na zasobach lokalnych = 300 000,00 zł (zgodnie z LSR) / 0,00 zł (zrealizowano na dzień 
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31.12.2020) 

Przedsięwzięcia: 

2.2.1 inicjowanie i rozwój współpracy partnerskiej pomiędzy podmiotami gospodarczymi działającymi na rynku lokalnym 

= 50 000,00 zł / 0,00 zł (zrealizowano na dzień 31.12.2020) 
2.2.2 promowanie usług i produktów lokalnych = 50 000,00 zł / 0,00 zł (zrealizowano na dzień 31.12.2020) 

2.2.3 działania na rzecz rozwoju rynków zbytu na rzecz produktów i usług lokalnych = 50 000,00 zł / 0,00 zł 

(zrealizowano na dzień 31.12.2020) 
2.2.4 tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych = 50 000,00 zł / 0,00 zł (zrealizowano 

na dzień 31.12.2020) 
2.2.5 tworzenie i rozwój krótkich łańcuchów dostaw = 50 000,00 zł / 0,00 zł (zrealizowano na dzień 31.12.2020) 

2.2.6 badania i analizy dotyczące lokalnego sektora gospodarczego obszaru LGD i lokalnych produktów i usług = 

50 000,00 zł / 0,00 zł (zrealizowano na dzień 31.12.2020) 

Cel szczegółowy: 2.3 Podniesienie poziomu aktywności zawodowej mieszkańców ze szczególnym wskazaniem grup 

defaworyzowanych na rynku pracy = 70 000,00 zł (zgodnie z LSR) / 70 000,00 zł (zrealizowano na dzień 31.12.2020) 

Przedsięwzięcia: 

2.3.1 podnoszenie kompetencji zawodowych osób zamieszkujących obszar LGD w powiązaniu  

z działaniami nastawionymi na rozwój przedsiębiorczości lub tworzenia oraz funkcjonowania inkubatorów 

przetwórstwa lokalnego produktów rolnych = 70 000,00 zł / 70 000,00 zł (zrealizowano na dzień 31.12.2020) 

Cel ogólny: 3. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w zakresie urządzeń i infrastruktury zaspokajającej potrzeby 

pierwszego rzędu oraz tworzących komfort zamieszkania = 3 518 116,57 zł (zgodnie z LSR) 

Cel szczegółowy: 3.1 Zwiększenie dostępu do infrastruktury umożliwiającej aktywność ruchową i aktywne formy 

wypoczynku = 2 048 926,23 zł (zgodnie z LSR) / 1 613 677,87 zł (zrealizowano na dzień 31.12.2020) 

Przedsięwzięcia: 

3.1.1 rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej 

   = 2 048 926,23 zł (zgodnie z LSR) / 1 468 682,38 zł (zrealizowano na dzień 31.12.2020) 

Cel szczegółowy: 3.2 Poprawa dostępności komunikacyjnej miejscowości wiejskich położonych peryferyjnie względem 

wiodących ośrodków lokalnych = 290 501,34 zł (zgodnie z LSR) / 290 501,34 zł (zrealizowano na dzień 31.12.2020) 

Przedsięwzięcia: 

3.2.1 budowa i przebudowa publicznych dróg gminnych i powiatowych, które umożliwiają połączenie obiektów 

użyteczności publicznej (świadczących usługi: społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze, edukacyjne) z siecią 

dróg publicznych lub skracają dystans/czas dojazdu do tych obiektów = 290 501,34 zł (zgodnie z LSR) / 290 501,34 zł 

(zrealizowano na dzień 31.12.2020) 

Cel szczegółowy: 3.3 Rozbudowa bazy obiektów stanowiących ośrodki aktywności kulturalnej i miejsca spotkań 

mieszkańców = 1 178 689,00 zł (zgodnie z LSR) / 1 100 798,11 zł (zrealizowano na dzień 31.12.2020) 

Przedsięwzięcia: 

3.3.1 budowa, przebudowa obiektów stanowiących ogólnodostępną infrastrukturę społeczną lub kulturalną  

= 1 178 689,00 zł (zgodnie z LSR) / 1 100 798,11 zł (zrealizowano na dzień 31.12.2020) 

Cel ogólny: 4. Podniesienie poziomu aktywności społecznej mieszkańców = 1 845 000,00 zł (zgodnie z LSR) – 

wykorzystanie w ramach działania 19.4 

Cel szczegółowy: 4.1 Zwiększenie oferty zagospodarowania czasu wolnego w dostosowaniu do potrzeb różnych grup 

wiekowych = 200 000,00 

Przedsięwzięcia: 

4.1.1 przygotowanie i realizacja oferty zagospodarowania czasu wolnego mieszkańców w idei odkrywania i rozwijania 

pasji i talentów = 100 000,00 zł 

4.1.2 przygotowanie i realizacja inicjatyw nastawionych na pobudzenie aktywności mieszkańców = 100 000,00 zł 

Cel szczegółowy: 4.2 Zwiększenie liczby animacji lokalnych i rozbudowa wsparcia formalnego na rzecz liderów lokalnych 

oraz otwarcie mieszkańców na potrzeby społeczności lokalnej i zachęcanie do wspólnych działań = 1 645 000,00 zł 

(zgodnie z LSR) – wykorzystanie w ramach działania 19.4 

Przedsięwzięcia: 

4.2.1 przygotowanie i realizacja animacji lokalnych skierowanych na aktywizację społeczną mieszkańców = 250 000,00 zł 

4.2.2 wsparcie szkoleniowo-doradcze, materialne, instytucjonalne na rzecz liderów lokalnych = 1 395 000,00 zł  

 


