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PRZEDSIĘWZIĘCIE 3: TURYSTYKA W BORACH NIEMODLIŃSKICH  
bazująca na lokalnych zasobach  jako źródło zwiększenia dochodów - zwiększamy ilość obiektów i usług  
związanych z obsługą ruchu turystycznego 
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 w ramach PROW 2014-2020: 1 380 000,00 zł 1. Podejmowanie działalności gospodarczej  
Limit wsparcia kwotowo max. 60 tys. zł. na wnioskodawcę (szacunkowo) 5 x 60 000 = 
300 000,00 
2.  Rozwijanie działalności gospodarczej (szacunkowo) 5 x 200.000 = 1 000 000,00 
3.  Podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje z zakresu 1-2 (szacunkowo) 
8 x10 000= 80 000,00 

Grupy docelowe 
beneficjentów 

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

Informacje 
szczegółowe 

Działalności gospodarcze z zakresu: pola kempingowe, biwakowe, z zakresu rozwoju 
organizatorów turystyki, przewodników turystycznych i informacji turystycznej, pozostała 
działalność rozrywkowa i rekreacyjna oraz działalność związana z poprawą kondycji 
fizycznej, hotele, motele, pensjonaty i inne obiekty zakwaterowania, działalność 
gastronomiczna (restauracje, katering, inne placówki gastronomiczne) 

Uzasadnienie z 
diagnozą i SWOT 

Przedsięwzięcie bazuje wprost na zasobach naturalnych i kulturowych obszaru PBN. Z 
tego też względu jako sposób na zrównoważone wykorzystanie potencjału wynikającego 
z zasobów, przyjęliśmy przedsięwzięcie skupione wokół agro- i ekoturystyki, co jest 
związane ze wzrostem tendencji rozwoju turystyki w kierunku 3E i powrotem do wartości 
przyrodniczych (patrz SWOT, szanse pkt. 7 i 8). Poszerzenie przedsięwzięcia o rozwój 
turystyki aktywnej wynika również z zasobów i specyfiki obszaru, jako miejsca 
występowania wielu poeksploatacyjnych wyrobisk (kopalnie bazaltu, żwirowiska- pkt. 3 
mocne strony), których umiejętne zagospodarowanie stwarza szansę na pozyskanie 
dodatkowego dochodu. Dzięki skupieniu się wokół zasobów, rozwój ekonomiczny będzie 
wspierał również wzmocnienie tożsamości. Wskazanie, że zasoby przyrodnicze i 
kulturowe mogą stanowić źródło dochodu spowoduje, że mieszkańcy PBN będą je lepiej 
chronić.  
W diagnozie wykazano ponadto, że mieszkańcy BN uznali turystykę za jedną z 
podstawowych gałęzi, z których można czerpać dodatkowy dochód. Z kolei w pkt. 9 
słabych stron wykazano, że w BN brak oznakowanych tras turystycznych i ich 
powiązania, punktu informacji i systemu turystycznego (pkt. 7 słabe strony) a gminy 
deklarują tylko chęć rozwoju turystyki bez przekazania odpowiednich środków 
finansowych na ten cel (pkt. 8 słabe strony). Z diagnozy wynika że BN to obszar 
naturalnie predestynowany do rozwoju turystyki czynnej typu: konnego, łowieckiego, 
wędkarskiego.  


