
LGD PODBABIOGÓRZE 



CEL GŁÓWNY I: Włączanie społeczności lokalnej w poprawę jakości życia i stanu dziedzictwa kulturowego 
Podbabiogórza 

I.2  
Wzmocnienie 

podbabiogórskiej marki  
i produktów lokalnych 

I.3  
Podniesienie jakości życia 

mieszkańców 
Podbabiogórza poprzez 
tworzenie warunków do 
sportu, rekreacji i kultury  

I.1  
Ochrona, promocja i 

ożywienie dziedzictwa 
kulturowego 

Podbabiogórza  

I.4   
Rozwój oferty aktywnego 
spędzania wolnego czasu 

na Podbabiogórzu  

Przedsięwzięcie  

I.1.1  
Renowacja zabytków 

oraz działania 
związane z 

dziedzictwem 
kulturowym  

 

Przedsięwzięcie  

I.2.1  
Tworzenie sieci 

dystrybucji 
produktów lokalnych 

i ich certyfikacja  
 

Przedsięwzięcie  

I.3.1  
Inwestycje i 

wyposażenie 
związane  

z kultywowaniem 
tradycji, rekreacją 

oraz sportem 
 

Przedsięwzięcie  

I.4.1  
 Organizacja 

przedsięwzięć 
związanych ze  

 sportem, rekreacją i 
kulturą 

 



CEL GŁÓWNY II: Wzrost konkurencyjności gospodarczej w tym branży turystycznej Podbabiogórza  

Przedsięwzięcie  
II.1.1  

Modernizacja i budowa 
infrastruktury 
turystycznej i 
rekreacyjnej  

II.1  
Rozwój infrastruktury oraz 

oferty turystycznej  
i rekreacyjnej 

Podbabiogórza 

II.2  
Wzmocnienie promocji i 

integracji turystycznej 
obszaru 

II.3  
Wzrost konkurencyjności 

gospodarczej szczególnie w 
zakresie innowacji i nowych 

technologii 

II.4  
Rozwój gospodarczy 

Podbabiogórza w oparciu o 
lokalne zasoby  

Przedsięwzięcie  
II.2.1  

Promocja, 
integrowanie                                

i sieciowanie oferty 
turystycznej obszaru 

LGD 

Przedsięwzięcie   
II.3.1  

Tworzenie i 
modernizowanie 
istniejących firm, 

szczególnie 
ukierunkowanych na 

innowacje i nowe 
technologie oraz 

ekologiczne 
rozwiązania  

Przedsięwzięcie   
II.4.1  

Tworzenie miejsc 
do przetwarzania i 

wytwarzania 
produktów lokalnych 
oraz budowanie sieci 

ich dystrybucji 



CEL GŁÓWNY III: Aktywizacja mieszkańców do przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym i 
środowiskowym 

III.2  
Wzrost świadomości 

mieszkańców dotyczących 
zagrożeń czyhających na 

młodych ludzi 

III.3  
Wzrost świadomości 

ekologicznej  mieszkańców 
na rzecz ochrony 

środowiska i zmian klimatu. 

III.1   
Zmniejszanie barier 

społecznych dla grup 
defaworyzowanych 

III.4   
Zwiększenie aktywności 

społecznej mieszkańców i 
osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym  

Przedsięwzięcie  

III.1.1  
Podnoszenie 

kompetencji grup 
defaworyzowanych  

ułatwiających im 
dostęp do rynku 

pracy. 

Przedsięwzięcie  

III.2.1  
Kształcenie i 
doskonalenie 

specjalistów  w 
zakresie pomocy w 

nowych 
zagrożeniach 

cywilizacyjnych. 

Przedsięwzięcie  

III.3.1  
Podejmowanie 

działań promocyjno 
– edukacyjnych 

związanych z 
innowacyjnością, 

ochroną środowiska 
i zmianami klimatu 

Przedsięwzięcie  

III.4.1  
Włączenie społeczne 

osób zagrożonych 
wykluczeniem  poprzez 
działania integracyjne 

w tym doradztwo i 
szkolenia 



CEL GŁÓWNY IV: Wzmocnienie więzi i współpracy społeczności Podbabiogórza 

Cel szczegółowy IV.2  
Aktywizacja społeczności  

w zakresie RLKS 

Cel szczegółowy IV.3  
Nawiązywanie współpracy i 
zacieśnienia więzi pomiędzy 
lokalnymi grupami działania 

Cel szczegółowy IV.1  
Podnoszenie kwalifikacji  

zespołu wdrażającego LSR 

Cel szczegółowy IV.4   
Wykorzystanie lokalnych 

walorów dla rozwoju 
obszaru Podbabiogórza 

Przedsięwzięcie  

IV.1.1  
Systematyczne 

zwiększanie wiedzy  
i umiejętności 

zespołu 
wdrażającego LSR 

 

Przedsięwzięcie  
IV.2.1  

Zwiększanie wiedzy  
i umiejętności 
potencjalnych 
beneficjentów  

w zakresie wdrażania 
LSR 

Przedsięwzięcie  
IV.3.1  

Realizacja projektów 
współpracy LGD 

Przedsięwzięcie   
IV.4.1 Promowanie 

obszaru działania LGD, 
lokalnych twórców i 

organizacji  


