
→ PRZEDSIĘWZIĘCIE 7   AKTYWNOŚĆ 
 

PRZEDSIĘWZIĘCIE 7: AKTYWNOŚĆ  - wzmocnienie kondycji organizacji pozarządowych. Poprawiamy kondycję organizacji pozarządowych w 
zakresie siedzib, kadr, działalności i jej promowania. 
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: 560 000,00 zł 

Grupy docelowe 
beneficjentów 
 

1. Budowa przebudowa ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury 
turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej 
Wnioskodawca:  
Organizacje pozarządowe: 
- Budowa przebudowa modernizacja lub wyposażenie obiektów pełniących funkcje 
kulturalne, w tym świetlic i domów kultury 
 
(szacunkowo) 7 x 40 000 = 280 000,00 zł 
+ projekt parasolowy 1 x 100 000,00 zł w roku 2019 
Suma: 380 000,00 zł 
2. Promowanie obszaru, w tym produktów i usług lokalnych 
Wnioskodawca:  
Organizacje pozarządowe:  
- operacje mające na celu promowanie działań społecznych na obszarze 
(szacunkowo) 4 x 30 000 = 120 000,00 zł 
3. Wzmocnienie kapitału społecznego, podnoszenie wiedzy w zakresie ochrony 
środowiska i zmian klimatycznych z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych Wnioskodawca:  
Organizacje pozarządowe: 
- operacje szkoleniowe, informacyjne, edukacyjne (szacunkowo) 4 x 15 000 = 60 000,00 
zł 

LGD Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania jako specjalnego stowarzyszenia:  
1 845 000 zł  

Uzasadnienie z 
diagnozą i SWOT 

W analizie SWOT w słabych stronach wykazano, że na obszarze BN istnieje mała liczba 
NGO, mniejsza niż średnia wojewódzka (pkt 16). Ponadto spada zaangażowanie 
członków w działalność LGD (pkt 21). Całość problemu zaangażowania społecznego i 
aktywności społecznej pogłębia fakt, że na obszarze BN działa bardzo niewielu 
innowatorów i wizjonerów, którzy mogliby być lokomotywami rozwoju i innowacji 
obszaru (pkt 25). W analizie SWOT wykazano również, że szansą na rozwój słabego 
dotychczas III sektora i aktywności społecznej w BN mogą być ułatwienia prawne w 
zakresie funkcjonowania NGO (pkt 5 szanse).  


