UWAGI MIESZKAŃCÓW
DOTYCZĄCYCH TWORZENIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020
Zapis projektu LSR, Treść uwagi / komentarza / propozycji
Lp. do którego odnosi
się uwaga
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CELE OGÓLNE

zmiany

Odpowiedź LGD

wraz z uzasadnieniem
Na poziomie celów szczegółowych ich tytuły się
powielają
„Rozwój przedsiębiorczości oraz wzrost aktywności
zawodowej i społecznej mieszkańców obszaru”
„Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców”
Przekłada się to dalej na tytuły przedsięwzięć:
„Aktywizacja zawodowa i społeczna mieszkańców
obszaru”
„Obszar LGD NASZA KRAJNA aktywny kulturalnie
i społecznie”

UWAGĘ UWZGLĘDNIONO:
Usunięto z zapisów celu
szczegółowego I i
przedsięwzięcia słowo
„społeczna”

Rozwój lokalnych inicjatyw na rzecz
budowania kapitału społecznego.
Przedsięwzięcie II Rozwój infrastruktury
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CEL II

kulturalno – sportowo – edukacyjno –
turystycznej zamienić na:
„Rozwój lokalnej infrastruktury” ponadto

UWAGĘ UWZGLĘDNIONO:
Zapis został zmieniony oraz
dodano fundusz EFRR

dopisać fundusz EFRR
Zwiększenie atrakcyjności lokalnego rynku
pracy. Przedsięwzięcie II do beneficjentów
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CEL I

UWAGĘ UWZGLĘDNIONO:

dopisać: NGO, samorządowe jednostki

dopisano samorządowe

organizacyjne,

jednostki organizacyjne

Poprawić fundusz PROW na EFROW
UWAGI NIEUWZGLĘDNIONO:
W analizie SWOT w słabych
stronach istnieje zapis
zbliżony do zgłaszanego
problemu:
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SWOT

„Z powodu nieograniczonych zasobów

„- niedostateczna oferta

Internetu i telewizji, niewystarczająca oferta

kulturalna (doposażenie

dla młodzieży (szkolnej i pracującej) mogąca

świetlic

konkurować z mediami i uaktywniająca
młodzież do wspólnych, środowiskowych
przedsięwzięć.”

wiejskich/uaktywnienie/oferta
dla dzieci/boiska
wiejskie/animator zajęć, brak
oferty spędzania czasu
wolnego dla dzieci i
młodzieży z terenów
wiejskich, brak środków na
kulturę/słaba infrastruktura,)”

UWAGI NIEUWZGLĘDNIONO:
W analizie SWOT w słabych
stronach istnieje zapis
zbliżony do zgłaszanego
Do punktu

„ - niewystarczająca ilość obiektów
5.

SWOT

problemu:
„- niedostateczna oferta
kulturalna (doposażenie

sportowych, turystycznych, rekreacyjnych na
świetlic
terenach wiejskich i niszczejąca infrastruktura
wiejskich/uaktywnienie/oferta
placów zabaw na wsiach”
w słabych stronach dodać słowa kulturalnych
(np. teatr, kino,opera)”

dla dzieci/boiska

wiejskie/animator zajęć, brak
oferty spędzania czasu
wolnego dla dzieci i
młodzieży z terenów
wiejskich, brak środków na
kulturę/słaba infrastruktura,)”

Wizja – wersja poddana konsultacją:
NASZA KRAJNA miejscem harmonijnego
połączenia turystyki i lokalnego biznesu
przy wykorzystaniu i zachowaniu walorów
przyrodniczych, kulturowych i
historycznych, wykorzystujące aktywność
społeczną i nowoczesną infrastrukturę,

6.

WIZJA

przyjazne inwestorom.
Proponowana zmiana:
NASZA KRAJNA miejscem harmonijnego
rozwoju przy wykorzystaniu i zachowaniu
walorów przyrodniczych, kulturowych i
historycznych, wykorzystujące aktywność
społeczną i nowoczesną infrastrukturę,
przyjazne inwestorom.

UWAGA PRZYJĘTA zgodnie
proponowanym zapisie.

