MISJA: Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie NASZA KRAJNA tworzy warunki rozwoju gospodarczego obszaru oraz dąży do poprawy jakości życia i aktywizacji
społeczności lokalnej.
WIZJA: NASZA KRAJNA miejscem harmonijnego połączenia turystyki i lokalnego biznesu przy wykorzystaniu i zachowaniu walorów przyrodniczych, kulturowych i
historycznych, wykorzystujące aktywność społeczną i nowoczesną infrastrukturę, przyjazne inwestorom.
CEL I Zwiększenie atrakcyjności lokalnego rynku pracy

CEL II Rozwój lokalnych inicjatyw na rzecz budowania kapitału społecznego

CEL SZCZEGÓŁOWY Rozwój przedsiębiorczości oraz wzrost aktywności
zawodowej i społecznej mieszkańców obszaru

CEL SZCZEGÓŁOWY Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców

PRZEDSIĘWZIĘCIE
Przedsiębiorcza NASZA KRAJNA

PRZEDSIĘWZIĘCIE Aktywizacja
zawodowa i społeczna
mieszkańców obszaru

PRZEDSIĘWZIĘCIE Obszar LGD
NASZA KRAJNA aktywny kulturalnie
i społecznie

PRZEDSIĘWZIĘCIE Rozwój
infrastruktury kulturalno –
sportowo – edukacyjno turystycznej

Fundusz: EFS
Beneficjent: mikro i małe przedsiębiorstwa,
NGO, instytucje otoczenia biznesu, jst,
kościoły i związki wyznaniowe

FUNDUSZ: PROW, EFS
Beneficjent: NGO, jst, GOPS, niesformalizowane
grupy mieszkańców

FUNDUSZ: PROW
Beneficjent: jst, jednostki kultury i sportu
dla których organem prowadzącym jest jst,
NGO, grupy nieformalne

FUNDUSZ: PROW, EFRR
Beneficjent: osoba fizyczna, mikro i
małe przedsiębiorstwa

Wskaźniki produktu: RPO (obligatoryjne)
- liczba przedsiębiorstw otrzymujących
wsparcie
- liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje
- liczba obiektów infrastruktury
zlokalizowanych na zrewitalizowanych
obszarach
- liczba inkubatorów które otrzymały wsparcie
PROW

- liczba operacji polegających na utworzeniu
nowych lub rozwoju istniejących
przedsiębiorstw
Wskaźniki rezultatu RPO:
- liczba osób korzystających z usług
świadczonych przez inkubator
- liczba utworzonych miejsc pracy

Wskaźniki produktu: RPO (obligatoryjne)
- liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym objętych
wsparciem w programie
Wskaźniki rezultatu: RPO (obligatoryjne)
- liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym poszukujących
pracy/pracujących (łącznie z pracującymi na
własny rachunek) po opuszczeniu programu

Wskaźniki produktu:
- liczba przedsięwzięć służących aktywizacja,
integracji mieszkańców, promujących walory
regionu,
- liczba szkoleń i innych działań o charakterze
edukacyjnym, doradczym, samopomocowym,
socjoterapeutycznym
Wskaźniki rezultatu:
- liczba osób uczestniczących w przedsięwzięciach
służących aktywizacja, integracji mieszkańców,
promujących walory regionu,
- liczba osób uczestniczących w szkoleniach i innych
działań o charakterze edukacyjnym, doradczym,
samopomocowym, socjoterapeutycznym

Wskaźniki produktu:
- liczba nowych lub zmodernizowanych
obiektów infrastruktury kulturalno –
sportowo – edukacyjno – turystycznej
- liczba podmiotów działających w sferze
kultury, które otrzymały wsparcie w
ramach realizacji LSR,
Wskaźniki rezultatu:
- liczba osób korzystających z
nowych/zmodernizowanych obiektów

