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£¹czy nas nie tylko Wis³a – wspó³praca i rozwój ponadregionalny

Lokalna Grupa Dzia³ania „Per³y Ponidzia” przystêpuje do realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Spo³ecznoœæ
wspieranej ze œrodków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach PROW na lata 2014-2020.

Poni¿ej przedstawiono cele, które bêdzie realizowaæ niniejsza Strategia.
Cel ogólny:
£¹czy nas nie tylko Wis³a - wspó³praca i rozwój ponadregionalny
Cele szczegó³owe:
1.1 Wsparcie rozwoju gospodarczego obszaru
1.2 Stworzenie warunków do aktywnoœci i rozwoju mieszkañców

Dope³nieniem celu ogólnego i celów szczegó³owych s¹ przedsiêwziêcia, w ramach których
realizowane bêd¹ konkretne operacje zgodne z celami programu Leader 2014-2020.
1.1.1 Dobre praktyki w zakresie rozwoju gospodarczego obszaru
1.1.2 Kreator przedsiêbiorczoœci
1.1.3 Integracja bran¿ maj¹cych kluczowe znaczenie dla rozwoju obszaru: zakwaterowanie i us³ugi
gastronomiczne, kultura, rozrywka i rekreacja, handel hurtowy i detaliczny
1.1.4 Rozwój dzia³alnoœci gospodarczych
1.1.5 Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych przez kobiety
1.1.6 Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych
1.1.7 Rozwój dzia³alnoœci gospodarczych prowadzonych przez kobiet
1.2.1 Infrastruktura rekreacyjna
1.2.2 Zachowanie i promocja dziedzictwa lokalnego obszaru LGD
1.2.3 Czas na Œwiêtokrzyskie -dzia³ania marketingowe
1.2.4 Inwentaryzacja zasobów dziedzictwa kulturowego i naturalnego obszaru LGD oraz okreœlenie
mo¿liwoœci ich wykorzystania
1.2.5 Ma³a infrastruktura rekreacyjna
1.2.6 Zagospodarowanie czasu wolnego mieszkañcom
1.2.7 Dobre praktyki w zakresie zaanga¿owania spo³ecznoœci lokalnej

Wiêcej informacji mo¿na uzyskaæ na stronie internetowej www.perlyponidzia.pl
lub w siedzibie biura ul. Szkolna 3, 28-530 Skalbmierz, tel. 41 3529077.

“Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuj¹ca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarz¹dzaj¹ca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Plakat opracowany przez Lokaln¹ Grupê Dzia³ania “Per³y Ponidzia”, wspó³finansowany jest ze œrodków Unii Europejskiej
w ramach dzia³ania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddzia³ania 19.4 “Wsparcie na rzecz kosztów bie¿¹cych i aktywizacji”
objêtego PROW na lata 2014-2020.

