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PRZEDSIĘWZIĘCIE 1: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ  
- tworzenie i utrzymanie miejsc pracy zapewniających satysfakcjonujące dochody  - tworzymy nowe 
miejsca pracy, poprawiamy warunki funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw, inwestujemy w 
bazę pod działalność gospodarczą , szkolimy pracowników na potrzeby pracodawców. 
Przyczynia się do realizacji : 
- celu ogólnego I Zwiększenie poziomu satysfakcji z miejsca zamieszkania i pracy w Borach 
Niemodlińskich 
- Celu szczegółowego  I.1.  BYT- Las możliwości- Zwiększenie aktywność gospodarczej i zawodowej 
mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem tej wykorzystującej lokalne zasoby  
Zakres 
planowanych 
projektów 

WDRAŻANIE LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU 
Szacowany budżet  ramach PROW 2014-2020: 1 610 000,00 zł 1. Podejmowanie działalności gospodarczej  
Limit wsparcia kwotowo  60  tys. zł.  (szacunkowo) 6x 60 000= 360 000 
2.  Rozwijanie działalności gospodarczej (szacunkowo)6x 200 000= 1 200 000 
3.  Podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje z zakresu 1-3 (szacunkowo) 
5 x 10 000= 50 000 

Grupy docelowe 
beneficjentów 

Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, podmioty prowadzące 
działalność spełniające definicja mikroprzedsiębiorcy 

Informacje 
szczegółowe 

Dofinansowanie uzyskają działalności gospodarcze wykorzystujące energię odnawialną w 
celu poprawienia warunków prowadzenia działalności oraz wprowadzające na rynek 
produkty i usługi oparte na lokalnych  zasobach. Szczególnie:  wytwarzanie produktów 
energetycznych z biomasy, łowiectwo, działalność usługowa związana z leśnictwem, 
wydobywaniem i obróbką surowców mineralnych, produkcją  owoców i warzyw, 
przetwórstwo mleka, produkcja tartaczna oraz szeroko rozumiane stolarstwo i produkcja 
opakowań drewnianych produkcja cegieł, odlewnictwo żeliwa, produkcja mioteł, 
działalność zw. z ochroną środowiska (odprowadzanie ścieków, zbieranie odpadów), 
działalność zw. z projektowaniem zieleni oraz jej utrzymaniem i pielęgnacją, uprawa 
drzew i krzewów owocowych, jagodowych i orzechów, uprawa winogron na potrzeby win, 
produkcji i sprzedaży pieczywa, ciast i ciastek, przetwórstwo i sprzedaż owoców i 
warzyw, przetwórstwo mleka i wyrób serów, produkcja win, piwa, wód mineralnych, 
produkcja plecionkarska, produkcja ceramiczna, kucie metali, sprzedaż ryb, produkcją 
przypraw 

Uzasadnienie z 
diagnozą i SWOT 

Podjęcie przedsięwzięcia związanego z rozwojem Przedsiębiorczości opartej o lokalne 
zasoby BN (drewno, surowce mineralne, ochrona środowiska, bioenergia itp.) wynika z 
faktu wykazanych w diagnozie zasobów przyrodniczych i kulturowych Borów 
Niemodlińskich. Odnosi się również do wykazanych w SWOTcie tradycji ceramicznych 
na naszym terenie (9, mocne strony). W SWOTcie wykazano ponadto, że problemem BN 
jest wysoki wskaźnik emigracji zarobkowej zwłaszcza wśród osób młodych (13, słabe 
strony oraz 1, zagrożenia). Wsparcie Przedsiębiorczości ma więc z jednej strony 
wykorzystywać atuty obszaru a jednocześnie niwelować jego słabe strony. Diagnoza 
wykazuje ponadto, że szczególnie w gminie Niemodlin i Łambinowice bezrobocie nadal 
pozostaje problemem wykraczającym poza średnią wojewódzką, a dodatkowo w całych 
BN dotyczy szczególnie osób zagrożonych bezrobociem długotrwałym, osób 55+ oraz 
kobiet i osób młodych do 35 r.ż. Stosownie do tego w kryteriach oceny tego 
przedsięwzięcia zastosowano premiowanie projektów wzmacniających wymienione grupy 
na rynku pracy.  


