
FORMY WSPARCIA UJĘTE W STRATEGII LGD „ZIEMIA PSZCZYŃSKA” 
 
 

Przedsięwzięcie wraz z 
uzasadnieniem 

Forma 
realizacji 

Preferowane typy operacji 

P1. PRZEDSIĘBIORCZA ZIEMIA PSZCZYŃSKA – 
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZE RÓŻNE 
 

konkursowe 

wspieranie rozwoju przedsiębiorczości 
lokalnej poprzez dofinansowanie 
zakładania i rozwoju firm, tworzących 
„nowe” miejsca pracy 

P2. PRZEDSIĘBIORCZA ZIEMIA PSZCZYŃSKA – 
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZE – PRODUKTY/ 
USŁUGI LOKALNE 
 

konkursowe 

podejmowanie lub rozwijanie działalności 
gospodarczych w zakresie wytwarzania 
produktów lokalnych bądź świadczenia 
usług lokalnych (w tym produkty 
spożywcze, kulinarne, drobne rzemiosło, 
rękodzieło, działalność artystyczna) 

aktywizacja 

akcje edukacyjne we współpracy z 
instytucjami rynku pracy i otoczenia 
przedsiębiorczości oraz szkołami i 
uczelniami / działania włączające w proces 
wdrażania LSR i kształtujące postawy 
przedsiębiorcze 

P3. PRZEDSIĘBIORCZA ZIEMIA PSZCZYŃSKA – 
RYNKI ZBYTU, SIECI WSPÓŁPRACY, MARKA 
LOKALNA 
 

konkursowe 

współpraca lokalnych firm w zakresach: 
krótkich łańcuchów dostaw, rozwoju 
rynków zbytu produktów lub usług 
lokalnych / współpraca na rzecz promocji 
produktów lub usług lokalnych, w 
szczególności poprzez wspólne oferty i 
katalogi; projekty kreujące jednolity 
design, wspólną promocję w mediach i w 
trakcie imprez targowo-wystawienniczych, 

Własne/ 
konkursowe 

projekt dot. wypracowania i wdrażania 
założeń i standardów marki lokalnej ZP 
 
 
 

P4. INFRASTRUKTURA AKTYWNEGO 
WYPOCZYNKU – TURYSTYKA, REKREACJA 
 

konkursowe 

budowa lub przebudowa niekomercyjnej 
infrastruktury turystycznej lub 
rekreacyjnej (np. miejsca postojowe, 
wiaty, parki, place zabaw, skwery, siłownie 
zewnętrzne, obiekty małej architektury, 
info-kioski, oświetlenie, boiska) /  
wytyczanie i oznakowanie 
ścieżek/tras/szlaków rowerowych, 
pieszych, konnych 

współpracy 
projekt współpracy dot. tworzenia bazy 
lub sieci turystyczno-rekreacyjnej 

P5. OFERTA AKTYWNEGO WYPOCZYNKU  - konkursowe podejmowanie i rozwijanie działalności 



Przedsięwzięcie wraz z 
uzasadnieniem 

Forma 
realizacji 

Preferowane typy operacji 

DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZE 
 

gospodarczych oferujących lokalne usługi 
turystyczno-rekreacyjne (w tym 
wypożyczalnie sprzętu turystycznego i 
rekreacyjnego, obiekty wypoczynkowe, 
mała gastronomia, w tym agroturystyczne, 
obiekty typu SPA, tężnie) 

P6. SIECI AKTYWNEGO WYPOCZYNKU 
 

konkursowe 

współpraca firm lokalnych w zakresie 
świadczenia usług turystycznych i 
rekreacyjnych / promocja obszaru 
objętego LSR, w tym poprzez wsparcie 
imprez bazujących na lokalnym potencjale 
turystyczno-rekreacyjnym (np. biegi na 
orientację, geocaching, questy, itp.) / 
promocja obszaru poprzez 
opracowywanie i wydawanie, 
przewodników, multimediów, / tworzenie 
i promocja lokalnej marki turystycznej 

P7. SPOŁECZNOŚĆ SIŁĄ ROZWOJU – 
INTEGRACJA SPOŁECZNA 
 

konkursowe 

wzmacnianie kapitału społecznego 
poprzez inicjatywy rozwijające potencjał 
lokalnych społeczności oparte o 
wolontariat i samopomoc / inicjatywy na 
rzecz sieciowania podmiotów 
zaangażowanych w pracę z grupami 
defaworyzowanymi 

grantowe 
projekt grantowy dot. rozwoju potencjału 
podmiotów aktywizujących i integrujących 
społeczność lokalną 

P8. SPOŁECZNOŚĆ SIŁĄ RODZINY – WSPARCIE 
PRZEDSIĘBIORCZE 
 

konkursowe 

podejmowanie lub rozwijanie działalności 
gospodarczych w zakresach usług 
wspierania funkcjonowania rodzin (tj. 
usługi opiekuńcze dla dzieci i osób 
zależnych, bawialnie, wypożyczalnie 
strojów, itp.), usług dla kobiet w ciąży,  
usług animacyjnych, usług czasu wolnego 
dla dzieci i młodzieży: kursów językowych, 
tanecznych, sportowych, itp. / 
podejmowanie lub rozwijanie działalności 
gospodarczych w obszarach integracji 
społecznej lub usług społecznych, w tym 
rehabilitacyjnych i prozdrowotnych 

P9. KUŹNIA KAPITAŁU LUDZKIEGO I 
SPOŁECZNEGO 
 

konkursowe 

organizacja wydarzeń aktywizujących 
mieszkańców, wydarzeń opartych o 
wolontariat, podnoszących kompetencje 
mieszkańców (w tym cyfrowe), związanych 
z podnoszeniem wiedzy nt. obszaru, 



Przedsięwzięcie wraz z 
uzasadnieniem 

Forma 
realizacji 

Preferowane typy operacji 

promujących partnerstwa lokalne i lokalne 
innowacje / wzmacnianie kapitału 
społecznego poprzez projekty na rzecz 
rozwoju dialogu obywatelskiego i 
międzyinstytucjonalnego, w tym 
partnerskie projekty międzysektorowe / 
wzmacnianie kapitału społecznego 
poprzez organizację imprez tematycznych, 
integrujących mieszkańców wokół 
wspólnych wartości, ze szczególnym 
uwzględnieniem imprez 
międzypokoleniowych 

aktywizacja 
operacje  dot. informowania i włączenia 
mieszkańców w proces wdrażania LSR  
 

grantowe 
projekt grantowy na najlepsze projekty z 
zakresu wzmacniania kapitału społecznego  

P10. LOKALNY EKO-BALANS, NOWA ENERGIA, 
DOBRY KLIMAT 
 

konkursowe 

organizacja szkoleń i wydarzeń 
podnoszących wiedzę mieszkańców z 
zakresu zrównoważonego rozwoju, zmian 
klimatu i OZE (np. konferencje, seminaria, 
warsztaty promujące zachowanie 
bioróżnorodności i równowagi 
ekologiczne,  kampanie edukacyjne, 
akcje medialne, spoty, happeningi, itp.) / 
organizacja wydarzeń promujących nowe, 
„czyste” technologie ograniczające 
zanieczyszczenie środowiska (np. 
redukujące problem tzw. „niskiej” emisji), 
ze szcz. uwzględnieniem innowacji / 
opracowywanie publikacji, aplikacji 
multimedialnych oraz materiałów 
promocyjnych służących ochronie 
środowiska i przeciwdziałaniu zmianom 
klimatu 

aktywizacja 
metody produkcji i dystrybucji produktów 
ekologicznych  

Własne/ 
konkursowe 

projekt dot. wdrożenia koncepcji idei 
„SLOW”   

współpracy 
projekt dot. ekorozwoju, 
bioróżnorodności,  w tym pszczelarstwa 

P11. DZIEDZICTWO LOKALNE ZIEMI 
PSZCZYŃSKIEJ - 
ZASOBY MATERIALNE, INFRASTRUKTURA 
 

konkursowe 

budowa lub przebudowa niekomercyjnej 
infrastruktury społeczno-kulturalnej wraz z 
niezbędnym wyposażeniem / działania na 
rzecz zachowania elementów lokalnego 



Przedsięwzięcie wraz z 
uzasadnieniem 

Forma 
realizacji 

Preferowane typy operacji 

dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego, w 
tym obiektów zabytkowych oraz muzeów, 
izb pamięci lub tradycji, obiektów 
sakralnych, pomników i miejsc pamięci / 
uzupełnienie lokalnych ekspozycji 
dziedzictwa lokalnego w muzeach, izbach 
pamięci i innych powszechnie dostępnych 
miejscach i obiektach 

grantowe 
projekt grantowy wpierający podmioty 
działające na rzecz  dziedzictwa 
lokalnego 

P12. DZIEDZICTWO LOKALNE ZIEMI 
PSZCZYŃSKIEJ – NIEMATERIALNE 
 

konkursowe 

promocja lokalnego dziedzictwa 
historycznego, przyrodniczego,  
kulturowego obszaru poprzez organizację 
innowacyjnych imprez, wydarzeń, akcji, 
projektów (np. przeglądy artystyczne, 
koncerty, wystawy, prelekcje, eko design 
itp.) / kultywowanie lokalnych tradycji, 
obrzędów, zwyczajów, gier, języka, 
strojów, gwary oraz tradycyjnych 
zawodów i rzemiosła (np. pokazy, święta 
lokalne, itp.) / digitalizacja zasobów 
dziedzictwa lokalnego oraz tworzenie 
aplikacji multimedialnych dot. dziedzictwa 
lokalnego (np. gier)/ opracowywanie i 
wydawanie publikacji dot. dziedzictwa 
lokalnego, gromadzenie zbiorów 

grantowe 
projekt grantowy dla  podmiotów  
działających na rzecz  wsparcia i promocji 
dziedzictwa lokalnego 

   
 


