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PRZEDSIĘWZIĘCIE  4: PRZESTRZEŃ KULTUR  
- materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe Borów Niemodlińskich - zwiększamy liczbę działań 
ochrony czynnej, badań i inwentaryzacji, zwiększamy poziom wiedzy o lokalnych zasobach kulturowych 
oraz ilość małej infrastruktury umożliwiającej dostęp do zabytków. 
Przyczynia się do realizacji : 
- celu ogólnego I Zwiększenie poziomu satysfakcji z miejsca zamieszkania i pracy w Borach 
Niemodlińskich 
- Celu szczegółowego I.2 .Tożsamość - Las atrakcji- Poprawa stanu, zwiększenie dostępności i promocji 
lokalnych  zasobów przyrodniczych i kulturowych   
Zakres 
planowanych 
projektów 

WDRAŻANIE LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU 
Szacowany budżet w ramach PROW 2014-2020: 1 870 000,00 zł 

Grupy docelowe 
beneficjentów 1. Zachowanie dziedzictwa lokalnego Wnioskodawca:  

JST, instytucja kultury, dla której organizatorem jest JST : 
- operacja dotyczy obiektów małej architektury,  sprzętu i wyposażenia oraz innych 
elementów nie będących obiektem budowlanym, a wpisanych do rejestru bądź ewidencji 
zabytków,  
- operacja dotyczy odnawiania lub poprawy stanu zabytkowych obiektów budowlanych, 
służących zachowaniu dziedzictwa kulturowego  w miejscowościach powyżej 5000 
mieszkańców 
- operacja dotyczy zakupu obiektów charakterystycznych dla tradycji budownictwa w 
danym regionie z przeznaczeniem na cele publiczne w miejscowościach powyżej 5 000 
mieszkańców,  
- operacja dotyczy przeprowadzenia badań związanych  dziedzictwem kulturowym wsi  
Wnioskodawca:  
Organizacje pozarządowe oraz jednostki organizacyjne kościoła: 
- odnawianie lub poprawa stanu zabytkowych obiektów budowlanych, obiektów małej 
architektury,  sprzętu i wyposażenia oraz innych elementów nie będących obiektem 
budowlanym, a wpisanych do rejestru bądź ewidencji zabytków,  
- zakup obiektów charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym regionie z 
przeznaczeniem na cele publiczne 
- operacja dotyczy przeprowadzenia badań związanych  dziedzictwem kulturowym wsi 
(szacunkowo) 7 x 200 000 =1 400 000,00 zł 
2.  Budowa, przebudowa ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury 
turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej 
 
Wnioskodawca:  
JST, instytucja kultury, dla której organizatorem jest JST: 
- budowa, modernizacja lub wyposażanie budynków pełniących funkcje kulturalne, w tym 
świetlic i domów kultury w miejscowościach powyżej 5000 mieszkańców 
- kształtowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach powyżej 5000 mieszkańców 
Wnioskodawca: 
Instytucja kultury dla której organizatorem jest JST: 
- kształtowanie przestrzeni publicznej zgodnie z wymaganiami ładu przestrzennego w 
miejscowościach do 5000 mieszkańców  
Wnioskodawca: 
Organizacje pozarządowe oraz jednostki organizacyjne kościoła: 
- Budowa przebudowa modernizacja lub wyposażenie obiektów pełniących funkcje 
kulturalne, w tym świetlic i domów kultury,  
- kształtowanie przestrzeni publicznej  



(szacunkowo) 9 x 30 000,00 = 270 000,00 zł 
3.  Promowanie obszaru , w tym produktów i usług lokalnych Wnioskodawca:  
JST, instytucja kultury, dla której organizatorem jest JST, 
Organizacje pozarządowe oraz jednostki organizacyjne kościoła: 
- operacja dotyczy wydawnictw 
- operacja dotyczy organizacji wydarzeń kulturalnych 
(szacunkowo) 5 x 40 000,00 = 200 000,00 zł 

Uzasadnienie z 
diagnozą i SWOT 

Diagnoza wskazuje, że podstawowym zasobem BN jest dziedzictwo kulturowe i 
przyrodnicze, które stanowi podstawę tożsamości obszaru. Diagnoza też pokazuje, że w 
BN istnieje stosunkowo duży rozdźwięk tożsamościowy i podział na ludzi zza i sprzed 
lasa. W odniesieniu do zasobów kulturowych w analizie SWOT wykazano, ze 
szczególnym zasobem kulturowym jest m.in. tradycja hodowli karpia niemodlińskiego 
(pkt. 2, mocne strony), funkcjonowanie Centralnego Muzeum Jeńców (pkt. 4, mocne 
strony), zamki i pałace (pkt. 5, mocne strony), dziedzictwo archeologiczne (pkt. 7) czy 
park w Lipnie i Pomologii (pkt.8 mocne strony). Wykazano w SWOTie również, że 
dziedzictwem BN są imprezy o zasięgu wojewódzkim (pkt. 10 mocne strony). 
Jednocześnie uznano, że poziom edukacji regionalnej jest szczątkowy (pkt. 19, słabe 
strony) a stan zabytków zły (pkt 3 słabe strony)  


