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PRZEDSIĘWZIĘCIE 6: WIĘZI 
poprawa relacji sąsiedzkich we wsiach, łączenie grup. Realizujemy projekty wspólne, integracyjne, 
włączające w działania różne grupy mieszkańców. 
Przyczynia się do realizacji : 
- celu ogólnego I Zwiększenie poziomu satysfakcji z miejsca zamieszkania i pracy w Borach 
Niemodlińskich 
- Celu szczegółowego I.3 Jakość - Las aktywności -  Zwiększenie poziomu współpracy i zaangażowania 
społecznego mieszkańców  
Zakres 
planowanych 
projektów 

WDRAŻANIE LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU 
Szacowany budżet w ramach PROW 2014-2020: 820 000,00 zł 

Grupy docelowe 
beneficjentów 1. 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) 7 x 80 000 = 560 000,00 zł 
2. 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, sportowych, rekreacyjnych 
(szacunkowo) 8 x 25 000= 200 000,00 zł 
3. Wzmocnienie kapitału społecznego, podnoszenie wiedzy w zakresie ochrony 
środowiska i zmian klimatycznych z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych 
Wnioskodawca: 
Instytucja kultury, dla której organizatorem jest JST, Organizacje pozarządowe: 
- Operacje szkoleniowe (szacunkowo) 4 x 15 000 = 60 000,00 zł 

Uzasadnienie z 
diagnozą i SWOT 

W analizie SWOT wykazano, że na obszarze BN pojawiają się antagonizmy wśród 
mieszkańców (słabe strony, pkt 2). Ponadto wykazano zjawisko tzw. „pustych świetlic”, 
co przejawia się istnieniem całkiem dobrej infrastruktury kulturalnej bez programu zajęć 
w nich (pkt 20, słabe strony). Te negatywne tendencje może pogłębić wzrost tendencji do 
indywidualizmu wykazany w pkt 6 zagrożeń SWOT. Wszystko to skłania do potrzeby 
podjęcia przedsięwzięcia mającego na celu budowanie i utrzymanie istniejących więzi 
społecznych na obszarze BN.  


