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Partnerstwo Kaczawskie
na rzecz zrównoważonego rozwoju naszego regionu
trzech sektorów: publicznego, społecznego i biznesu.
Historia i rozwój naszego Partnerstwa:
•Grupa Partnerska Gór i Pogórza Kaczawskiego – wrzesień 2004 r.
•Podpisanie porozumienia o współpracy - 15 czerwca 2007 r.
•Program Leader + dla 7 gmin - maj 2007 r. – kwiecień 2008 r.
•Program Leader na terenie 11 gmin w ramach PROW 2007-2013 - Wrzesień
2009 r. – czerwiec 2015 r.
•Inicjatywa Leader na terenie 14 gmin w ramach PROW 2014-2020 – maj 2016
r. – marzec 2023 r.

Cele Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach PROW
na lata 2007-2013:
Cel ogólny I: Rozwój przedsiębiorczości
i usług na obszarze Partnerstwa
Kaczawskiego w oparciu o zasoby
przyrodnicze i kulturowe.
Cel ogólny II: Aktywizacja obszarów
Wiejskich oraz integracja mieszkańców.
Cel ogólny III: Wykorzystanie zasobów
przyrodniczych kulturowych jako
najcenniejszych atutów Krainy Wygasłych
Wulkanów:

Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju
Łączny limit był 6 978 676 zł, z czego wykorzystano :
6 737 213,43 zł:
Małe projekty – 1 102 626,65 zł
Odnowa i rozwój wsi – 4 267 018,30 zł
Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw – 856 778 zł
Różnicowanie w kierunku
działalności nierolniczej - 559 775,66 zł

Działanie 4.3.1 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania
– kwota wsparcia 1 744 669 zł
aktywizacja mieszkańców i nabywanie umiejętności:
informowanie o obszarze działania LGD oraz o LSR:
– wydano łącznie 84 publikacji promocyjnych, kalendarzy, zeszytów, puzzli,
naklejek na auta, itp.
oraz wykonano ponad 30 różnych gadżetów
promocyjnych, w tym zegarów, toreb, breloków, długopisów oraz produktów
lokalnych: ceramiki, bombek, pierników, maskotek i agatów.
szkolenia zespołu biorącego udział we wdrażaniu LSR
– zorganizowano 20 szkoleń stacjonarnych i wyjazdowych oraz konferencji
regionalnych i konwentów dla ponad 400 osób biorących bezpośredni udział
we wdrażaniu LSR

Działanie 4.3.1 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania –
aktywizacja mieszkańców i nabywanie umiejętności:
wydarzenia o charakterze promocyjnym
– dla wszystkich
mieszkańców obszaru LGD
zorganizowano
43 wydarzenia w formie festynów,
jarmarków, wystaw,
imprez kulturalnych, rajdów, plenerów
fotograficznych itp.

szkolenia lokalnych liderów –
przeprowadzono
63 szkolenia (np. Akademia
podróżowania,
Cudze chwalicie, swego nie znacie),
w których uczestniczyło 2 351 osoby.

Działanie 4.2.1 Wdrażanie projektów współpracy
Tytuł: Razem dla rozwoju turystyki wiejskiej - Koszt całkowity: 177 310,61 zł
Projekt realizowany ze Stowarzyszeniem Ziemi Grodziskiej Leader
Cel: Rozbudowa infrastruktury służącej turystom i lokalnym społecznościom na
obszarze działania partnerów projektu w latach 2013-2014 poprzez utworzenie
infrastruktury turystycznej na terenie 16 gmin, usprawniających ruch pieszo-rowerowy
przy najatrakcyjniejszych miejscach oraz promocja regionu poprzez wydanie
materiałów promocyjnych opisujących walory turystyczne Partnerstwa Kaczawskiego.

ZASIĘG TERYTORIALNY LGD PARTNERSTWO KACZAWSKIE

PROW 2007-2013
60 610 mieszkańców

– 8 889 336,83 zł

PROW 2014-2020
84 269 mieszkańców
–10 000 000 zł

Zaczynamy realizować Lokalną Strategię Rozwoju
Ocena LSR:
• 237 punktów na 245 możliwych
•1 miejsce na liście rankingowej w województwie
•100% wnioskowanej kwoty
•wybrana bezwarunkowo

Zaczynamy realizować Lokalną Strategię Rozwoju
1. Realizacja operacji w ramach
lokalnych strategii rozwoju
(LSR) – 10 000 000 zł (50% na
działalność gospodarczą)
2. Wdrażanie projektów
współpracy – 200 000 zł
3. Wsparcie kosztów bieżących i
aktywizacji – 2 250 000 zł
Razem możemy otrzymać dla
regionu 12 450 000 zł

Cele Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach PROW
na lata 2014-2020:
CEL OGÓLNY
Zrównoważony rozwój Krainy Wygasłych Wulkanów w oparciu o
jej lokalne zasoby, przedsiębiorczych mieszkańców i zintegrowane
społeczeństwo
CELE SZCZEGÓŁOWE

1.Rozwój kapitału ludzkiego i społecznego Krainy Wygasłych Wulkanów
2.Rozwój przedsiębiorczości i zatrudnienia w Krainie Wygasłych Wulkanów
3. Podniesienie atrakcyjności Krainy Wygasłych Wulkanów

Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Inicjatywy Leader
Pomoc jest przyznawana na operacje w zakresie
•wzmocnienia kapitału społecznego, w tym - podnoszenie wiedzy
społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian
klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych
•zachowania dziedzictwa lokalnego
•budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej
infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
•promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług
lokalnych (wielu podmiotów)

Wsparcie na wdrażanie operacji z zakresu tworzenia
nowych miejsc pracy w ramach Inicjatywy Leader
Pomoc jest przyznawana na operacje w zakresie rozwoju
przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym LSR przez
a) podejmowanie działalności gospodarczej podlegającej na
rejestracji w odpowiedniej ewidencji lub w rejestrze
przedsiębiorców przez osoby fizyczne
b) rozwijanie przedsiębiorstw już istniejących przynajmniej 365
dni w ciągu ostatnich 3 lat

Cel : Rozwój kapitału ludzkiego i społecznego Krainy
Wygasłych Wulkanów
Przedsięwzięcia:
1.Szkolenia z zakresu rozwijania
formalnych i pozaformalnych form
aktywności społecznej i edukacji
2. Rozwój i wsparcie lokalnej
oferty kulturalno – edukacyjnej
3. Animacja lokalna
4. Realizacja działań na rzecz
aktywizacji mieszkańców
zagrożonych ubóstwem
lub wykluczeniem społecznym

Cel: Rozwój przedsiębiorczości i zatrudnienia w
Krainie Wygasłych Wulkanów
Przedsięwzięcia:

1. Tworzenie nowych przedsiębiorstw
2. Rozwój istniejących przedsiębiorstw
3. Wsparcie szkoleniowo-doradcze dla osób
zakładających i rozwijających działalność gospodarczą

Cel: Podniesienie atrakcyjności Krainy Wygasłych Wulkanów
Przedsięwzięcia:
1.Budowa i rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej,
społecznej i kulturalnej.
2.Zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionu.
3.Stworzenie i aktualizacja bazy zasobów przyrodniczo - kulturowych regionu.
4.Wsparcie procesu tworzenia i promowania marki produktów lokalnych.
5.Inicjatywy nakierowane na tworzenie i rozwój produktów i usług wykorzystujących zasoby
lokalne Krainy Wygasłych Wulkanów

Warunki wsparcia w konkursie:
- Wysokość wsparcia - 50 000 zł – 200 000 zł, przy czym w
konkursie grantowym max. 25 000 zł.
- Maksymalnie 300 000 zł w okresie realizacji Programu 20142020 na jednego beneficjenta ( w grantowym max. 100 000 zł)
- refundacja do 63,63% - dla jednostek sektora finansów
publicznych
- refundacja do 80% - pozostałe operacje, chyba, że operacja
będzie służyła zaspokojeniu potrzeb publicznych – wtedy 100%

Chcemy wesprzeć operacje, które:
- są innowacyjne,
- przewidują zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska
lub klimatu,
- generują nowe miejsca pracy (obowiązkowe dla operacji związanych z
przedsiębiorczością),
- związane są z wytwarzaniem lokalnych produktów rolnych,
- będą tworzyły nowe miejsca noclegowe lub gastronomiczne,
- tworzą nową ofertę turystyczną lub sprzyjają ratowaniu obiektów
zabytkowych,
- ukierunkowane są na zaspokojenie potrzeb grup defaworyzowanych
określonych w naszej strategii,
- zakładają współpracę różnych sektorów,
- wykorzystują walory przyrodniczo-kulturowe regionu oraz promują
region Krainy Wygasłych Wulkanów.

Wnioski, instrukcje, wzory umów dostępne
są na stronie www.arimr.gov.pl
PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY
ds. Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 - 2023

w siedzibie Stowarzyszenia
"Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie"
w Mściwojowie 54

Dziękuję

za

uwagę….

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania
Partnerstwo Kaczawskie”
59 – 407 Mściwojów 54 Tel./fax. 76/872 87 18 / 609 538 810
E-mail: lgd.kaczawskie@mail.com
www.lgd.partnerstwokaczawskie.pl

