20 styczeń 2011 r.
W dniu dzisiejszym na Walnym Zebraniu Członków uchwalone zostały nowe cele szczegółowe
i przedsięwzięcia oraz określone limity wsparcia na każde z przedsięwzięć.
Załącznik nr 2 do uchwały Nr I/2/2011
Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania - U ŹRÓDEŁ"
z dnia 20 stycznia 2011 r.

Przedsięwzięcie

Wartość
przeznaczona na
wsparcie
przedsięwzięcia

Oznakowanie infrastruktury turystycznej i okołoturystycznej

70 000 zł

2

Wydanie materiałów promocyjnych produktów turystycznych

60 000 zł

3

Opracowanie dokumentacji, wytyczenie, oznakowanie i budowa małej infrastruktury
turystycznej przy Piekielnym Szlaku

900 000 zł

4

Organizowanie wydarzeń turystycznych lub kulturalnych przy Piekielnym Szlaku

100 000 zł

5

Kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów, tradycyjnych zawodów i
rzemiosła

154 000 zł

6

Rewitalizacja budynków wpisanych do rejestru zabytków lub wojewódzkiej ewidencji
zabytków oraz obiektów małej architektury, odnowienie lub konserwacja lokalnych
pomników historycznych i miejsc pamięci

450 000 zł

7

Wspieranie działalności gospodarczej w obszarze turystycznym i okołoturystycznym

360 000 zł

8

Przebudowa lub remont obiektów wpisanych do rejestru zabytków

150 000 zł

9

Wspieranie działalności gospodarczej w obszarze turystycznym i okołoturystycznym

600 000 zł

1

Wsparcie działalności gospodarczej osób w wieku 18 – 45 lat

140 000 zł

2

Wsparcie działalności gospodarczej osób w wieku 18 – 45 lat

360 000 zł

3

Warsztaty i szkolenia umożliwiające nabywanie nowych umiejętności

4

Mała Liga Sportowa

5

Promowanie trybu życia bez uzależnień

6

Budowa, przebudowa lub remont obiektów sportowych

1 260 000 zł

7

Budowa, remont, wyposażenie domów kultury i świetlic wiejskich

1 078 000 zł

8

Budowa i remont placów zabaw dla dzieci na terenach wiejskich

1 260 000 zł

1

Konkursy proekologiczne

2

Wydarzenia propagujące zdrowy tryb życia

180 000 zł

3

Działania przedsiębiorstw mające na celu poprawę wpływu swojej działalności na
środowisko naturalne

450 000 zł

4

Efektywne wykorzystanie walorów środowiskowych

50 000 zł

5

Wspieranie działań mających na celu zastosowanie odnawialnych źródeł energii

90 000 zł

6

Działania edukacyjne w zakresie prowadzenia gospodarstwa ekologicznego

30 000 zł

7

Wspieranie istniejących i nowo powstających gospodarstw ekologicznych i ekoturystycznych

„LGD - U ŹRÓDEŁ” regionem turystycznym

1

„LGD - U ŹRÓDEŁ” szansą dla młodzieży

Lp.

Ekologiczny obszar „LGD - U ŹRÓDEŁ”

Cel
Ogólny

50 000 zł
100 000 zł
60 000 zł

30 000 zł

SUMA PRZEDSIĘWZIĘCIA

340 000 zł
8 322 000 zł

Razem: 840 000 zł, co stanowi 10,09% sumy przedsięwzięć

Różnicowanie

Razem: 1 410 000 zł, co stanowi 16,94% sumy przedsięwzięć

Mikro

Razem: 974 000 zł, co stanowi 11,70% sumy przedsięwzięć

Razem: 5 098 000 zł, co stanowi 61,26% sumy przedsięwzięć

Małe projekty
Odnowa i rozwój
wsi

