
 Przedsięwzięcie 2 
 Rozwój agroturystyki, bazy gastronomicznej i noclegowej oraz rozwój turystyki      
 aktywnej

Grupy docelowe 
beneficjentów

Zgodnie z definicją beneficjentów określoną dla poszczególnych działań w Programie 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, w tym w szczególności:
- Mikroprzedsiębiorcy
- Rolnicy

Lista rekomendowanych 
operacji

RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ
Preferowane będą projekty z zakresu: budowy, rozbudowy, modernizacji, wyposażenia 
obiektów zakwaterowania, obiekty noclegowe, wznajem pokoi i sprzedaż posiłków 
domowych, pola kempingowe, a także projekty z zakresu rozbudowy, modernizacji, 
wyposażenia restauracji i innych placówek gastronomicznych, kateringu oraz projekty z 
zakresu rozwoju organizatorów turystyki, przewodników turystycznych i informacji 
turystycznej oraz pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna. 

TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW
Zakres preferowanych projektów jest zbieżny z różnicowaniem w kierunku działalności 
nierolniczej, oraz dodatkowo: działalność rekreacyjna oraz związana z poprawą 
kondycji fizycznej. 

MAŁE PROJEKTY
1) rozwijanie turystyki lub rekreacji na obszarze objętym LSR, w tym przez:
a) utworzenie lub zmodernizowanie bazy informacji turystycznej oraz stron 
internetowych, przygotowanie i wydanie folderów oraz innych publikacji informacyjnych 
dotyczących obszaru objętego LSR,
b) budowę, odbudowę lub oznakowanie małej infrastruktury turystycznej, w 
szczególności punktów widokowych, miejsc wypoczynkowych lub biwakowych, tras 
narciarstwa biegowego lub zjazdowego, szlaków wodnych, szlaków rowerowych, 
szlaków konnych, ścieżek spacerowych lub dydaktycznych;
2) zachowanie, odtworzenie, zabezpieczenie lub oznakowanie cennego, lokalnego 
dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego, w szczególności obszarów objętych 
poszczególnymi formami ochrony przyrody, w tym obszarów Natura 2000;
3) zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego, w tym przez:
a) odbudowę albo odnowienie lub oznakowanie budowli lub obiektów małej architektury 
wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków,
b) odnowienie dachów lub elewacji zewnętrznych budynków wpisanych do rejestru 
zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków,
4) inicjowanie powstawania, przetwarzania lub wprowadzania na rynek produktów i 
usług opartych na lokalnych zasobach, tradycyjnych sektorach gospodarki lub lokalnym 
dziedzictwie, w tym kulturowym, historycznym lub przyrodniczym, albo podnoszenie 
jakości takich produktów;
5) wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w celu poprawienia 
warunków prowadzenia działalności gospodarczej, w tym rolniczej.

FUNKCJONOWANIE LGD
Preferowane będą działania z zakresu wydarzeń promocyjnych i szkoleniowych.
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