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Wskazany cel strategiczny Lokalnej Strategii 
Rozwoju Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” tj.  

„POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARCZEJ, 
SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ  

I DOSTĘPNOŚCI PRZESTRZENNEJ OBSZARU 
DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA "LIDER POJEZIERZA" 
PRZY ZRÓWNOWAŻONYM WYKORZYSTANIU 
SPECYFICZNYCH CECH POTENCJAŁU 
GOSPODARCZEGO I KULTUROWEGO OBSZARU 
ORAZ PRZY PEŁNYM POSZANOWANIU JEGO 
ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH”. 

 



              Jedna z idei w LSR  

 … jest miedzy innymi inicjowanie i 
wspieranie działań zorientowanych na 
wykorzystanie lokalnych zasobów OZE w 
sposób, który działa na korzyść Społeczności 
Lokalnych przez tworzenie trwałych miejsc 
pracy, poprawę stanu środowiska naturalnego, 
podnoszenie wiedzy o środowisku i rozwoju 
samorządności mieszkańców 



 
 
 
 

Przy wyborze premiowane będą operacje w ramach 
których głównie będą:   

a) generowały nowe miejsca pracy, 

b) innowacyjne,  

c) stosowały rozwiązania sprzyjające ochronie 
środowiska i zapobiegały zmianom klimatu; 

d) realizowały zakładanie działalności przez podmioty, 
których podstawą będą stanowiły lokalne produkty rolne 
(lokalny produkt rolny –rybacki wytwarzany na obszarze 
objętym LSR); 

e) są ukierunkowane na zaspokajanie potrzeb grup 
defaworyzowanych, w szczególności ich włączenia 
społecznego 

 



Działania oraz tematyka naborów 
wniosków: 
 Wsparcie przedsiębiorczości na obszarze LSR - rozwijanie 

działalności gospodarczej,  
w rozbiciu na dwa programy wsparcia, 
 z PROW 
 z PO RiM 

 Wsparcie przedsiębiorczości na obszarze LSR- 
podejmowanie działalności gospodarczej – rolnicy (osoby 
na niepełnym KRUS-ie,  wsparcie z PROW na lata 2014-2020, 

 Wsparcie przedsiębiorczości na obszarze LSR - 
podejmowanie działalności gospodarczej - osoby, które w 
okresie 2 lat poprzedzających złożenie wniosku nie były wpisane 
do CEiIoDG, wsparcie tylko z PROW na lata 2014-2020, 

 Rozwój innowacyjnych źródeł dochodu w kierunku 
działalności nierybackiej - wsparcie  
z PORiM, 

 



Stan złożonych Strategii w ramach 
programu Leader w WZP 

10 LGD monofunduszowych z 
PROW  

5 RLGD monofunduszowych z PO 
„Rybactwo i Morze” 

3 LGD wielofunduszowe z PROW i 
PO „Rybactwo i Morze” 



… ale to dopiero po podpisaniu 
umowy na wdrażanie LSR z WZP 
 

 

Dziękuje za uwagę 


