
  Przedsięwzięcie 4 
  Przestrzeń kultur- materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe Partnerstwa Borów    
  Niemodlińskich

Grupy docelowe 
beneficjentów

Zgodnie z definicją beneficjentów określoną dla poszczególnych działań w Programie 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, w szczególności:
- organizacje pozarządowe i inne działające na podstawie odrębnych przepisów,
- parafie
- domy kultury i JST

Lista rekomendowanych 
operacji

ODNOWA I ROZWÓJ WSI
1) budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia obiektów:
-służących promocji obszarów wiejskich, w tym propagowaniu i zachowaniu dziedzictwa 
historycznego, tradycji, sztuki oraz kultury,
2) kształtowania obszaru przestrzeni publicznej, bazujących lub/i wykorzystujących 
lokalne zasoby kulturowo-historyczne
3) budowy, remontu lub przebudowy infrastruktury związanej z rozwojem funkcji 
turystycznych lub społeczno-kulturalnych,
4) zakup obiektów charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym regionie, w 
tym budynków będących zabytkami, z przeznaczeniem na cele publiczne,
5) odnawianie, eksponowania lub konserwacji lokalnych pomników historycznych, 
miejsc pamięci lub budynków będących zabytkami,
6) kultywowania tradycji społeczności lokalnej oraz tradycji zawodów.
7) rewitalizacja budynków wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką 
ewidencją zabytków, użytkowanych na cele publiczne,
8) budowa,przebudowa, remont lub wyposażenie obiektów budowlanych 
przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów i usług, w tym pawilonów, 
punktów wystawowych, sal ekspozycyjnych lub witryn,
9) odnawianie elewacji zewnetrzych i dachch wojewódzką ewidencja zabytków i 
cmentarzy wpisanych do rejestru zabytkóów w budynkach architektury sakralnej 
wpisanych do rejestru zabytków lub objętyw, 
10) wyburzenia i rozbiórki zdewastowanych obiektów budowlanych w celu 
uporządkowania terenu w miejscowości, jeżeli niemożliwe jest ich odnowienie i dalsze 
użytkowanie,
MAŁE PROJEKTY
1) podnoszenie świadomości społeczności lokalnej, w tym przez organizację szkoleń i 
innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla podmiotów z 
obszaru objętego LSR, innych niż szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w 
rolnictwie i leśnictwie;
2) rozwijanie aktywności społeczności lokalnej, w tym przez:
a) promocję lokalnej twórczości kulturalnej z wykorzystaniem lokalnego
dziedzictwa, w tym kulturowego i historycznego,
b) kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów,
c) kultywowanie języka regionalnego i gwary,
d) kultywowanie tradycyjnych zawodów i rzemiosła;
e) organizację imprez kulturalnych
3) rozwijanie turystyki lub rekreacji na obszarze objętym LSR, w tym przez:
a) utworzenie lub zmodernizowanie bazy informacji turystycznej oraz stron 
internetowych, przygotowanie i wydanie folderów oraz innych publikacji informacyjnych 
dotyczących obszaru objętego LSR,
b) budowę, odbudowę lub oznakowanie małej infrastruktury turystycznej, w 
szczególności punktów widokowych, miejsc wypoczynkowych lub biwakowych, tras 
narciarstwa biegowego lub zjazdowego, szlaków wodnych, szlaków rowerowych, 
szlaków konnych, ścieżek spacerowych lub dydaktycznych;
4) zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego, w tym przez:
a) odbudowę albo odnowienie lub oznakowanie budowli lub obiektów małej architektury 
wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków,
b) odnowienie dachów lub elewacji zewnętrznych budynków wpisanych do rejestru 
zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków,



c) remont lub wyposażenie muzeów,
d) remont lub wyposażenie świetlic,
5) inicjowanie powstawania, przetwarzania lub wprowadzania na rynek produktów i 
usług opartych na lokalnych zasobach, tradycyjnych sektorach gospodarki lub lokalnym 
dziedzictwie, w tym kulturowym, historycznym lub przyrodniczym, albo podnoszenie 
jakości takich produktów;

PROJEKTY WSPÓŁPRACY
Preferowane będą operacje służące wymianie doświadczeń z innymi LGD, które swoim 
działaniem obejmować będą projekty zbieżne z celem.
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