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Lokalna Grupa Działania chce stworzyć Lokalną Strategię 

Rozwoju, na nowy okres programowania. Strategia powinna 

powstać przy wsparciu ze strony społeczności wiejskiej nale-

żącej do obszaru LGD. 

Działania (opracowane na podstawie Projektu Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020), które przyczynią się do 

realizacji lokalnej strategii rozwoju w działaniu LEADER PROW na 

lata 2014-2020 obejmują:

  transfer wiedzy i innowacji oraz doradztwo

  rozwój przedsiębiorczości

  przetwórstwo marketing produktów rolnym, w tym tzw. 

inkubatory „kuchenne”

  tworzenie sieci w zakresie krótkich łańcuchów dostaw

  podstawowe usługi, odnowa wsi na obszarach wiejskich- po-

prawa stanu dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego wsi, 

świadczenia usług kulturalnych, społecznych dla różnych grup 

społecznych , turystyka i rekreacja

W ramach działań, które znane są dla LGD z obecnego jeszcze 

okresu programowania , czyli :poprawa stanu dziedzictwa, odnowa 

wsi, innowacje, rozwój przedsiębiorczości, turystyki rekreacji itp.

Nowy okres programowania przewiduje wsparcie dla rozwoju 

rynku lokalnych artykułów rolno –spożywczych. Innowacyjny po-

mysł stanowią także inkubatory kuchenne- w programie określone 

jako podmiot działający w celu:

 -  udostępniania pomieszczeń (spełniających standardy wetery-

naryjne, sanitarne, dobrostanu zwierząt, ochrony środowiska), 

w których znajdują się maszyny do przygotowania, przetwa-

rzania produktów do sprzedaży producentom rolnym lub 

małym przetwórcom 

-  doradztwa w zakresie technologii, marketingu, prawa

-  forma zaawansowana inkubatora- oferowałaby wsparcie 

dystrybucji, przechowalnia produktów rolnych

Dodatkowa korzyść wynikająca z utworzenia inkubatora to 

stworzenie nowych miejsc pracy. 

W jakim stopniu sprzedaż bezpośrednia umożliwi zdobycie 

dodatkowego dochodu dla mieszkańców, będzie zależało od 

rozwiązań szczegółowych zastosowanych przez LGD.

Chcesz mieć wpływ na kształt

Lokalnej Strategii Rozwoju 2014-2020

- zgłoś swój pomysł!

Krótkie przypomnienie. LEADER – co to jest?

PROW na lata 2007- 2013 jest instrumentem realizacji po-

lityki Unii Europejskiej w zakresie obszarów wiejskich w Polsce. 

PROW posiada cztery osie priorytetowe - oś 4 stanowi LEADER.

LEADER jest oddolnym podejściem do obszarów wiej-

skich. Program realizowany przez LGD, polega na stworzeniu 

Lokalnej Strategii Rozwoju (współpraca ze społecznością 

wiejską) następnie realizację zapisów strategii poprzez in-

nowacyjne projekty. Cel osi to przede wszystkim budowanie 

kapitału społecznego wsi poprzez aktywizację społeczności, 

tworzenie nowych miejsc pracy na terenach wiejskich. 

W skład LGD wchodzi trzy sektory: publiczny, gospodarczy 

i społeczny.

Program LEADER jest realizowany w Unii Europejskiej od 

roku 1991. Inicjatywa LEADER dotychczas była prowadzona 

w czterech edycjach: 

LEADER I (1991 - 1994) 

LEADER II (1994 - 1999) 

LEADER+ (2000 - 2006) 

LEADER (2007-2013) - w trakcie realizacji

Program LEADER charakteryzują zasady:

  Terytorialność – gminy od 5 tys.-150 tys. z wyłączeniem 

miast powyżej 20 tys. mieszkańców

  Oddolność inicjatywy – mieszkańcy przez LGD decydują 

w jakim kierunku chcą działać i co robić

  Partnerstwo – równouprawnienie wśród członków trzech 

sektorów: gospodarczego, społecznego i publicznego

  Integralność podejścia i  widzenia spraw określonego 

obszaru

  Samodzielność zarządzania. LGD kieruje swoimi /nansa-

mi według określonych zasad

  Innowacyjność

  Współpraca z  innymi Lokalnymi Grupami Działania 

w kraju i zagranicą

Możliwości, jakie daje nowa perspektywa na lata 2014-2020.

Czekamy na Państwa propozycję do lokalnej strategii 

rozwoju, pomysły na własny biznes, plany na stworzenie 

miejsc pracy, rozwoju przedsiębiorczości na obszarach 

wiejskich, poprawy dziedzictwa kulturowego, innowacji, 

transferu wiedzy, rozwoju turystyki i rekreacji itp. 

Propozycje można składać w  wersji papierowej 

w siedzibie LGD ul. Browarki 7, Zakliczyn od poniedziałku 

do piątku od 7.45-15.45 

lub na adres email: biuro@dunajecbiala.pl


