
Cel ogólny 1: Wykorzystanie potencjału krajobrazowego, turystycznego i kulturowego w zrównoważonym rozwoju regionu  

Cele szczegółowe:  

1.1 Poprawa i rozbudowa       

       infrastruktury turystycznej  

       i okołoturystycznej  

Przykładowe przedsięwzięcia: 

 Stworzenie miejsca postoju/wypoczynku dla turystów  

 Budowa parkingów rowerowych  

 Doposażenie/budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych  

 Zagospodarowanie miejsc turystycznych i kulturowych  

 Remont/ modernizacja obiektów zabytkowych i sakralnych 

 Zagospodarowane miejsc pamięci  

 Promocja dziedzictwa lokalnego, digitalizacja dziedzictwa lokalnego  

 Promocja produktów lokalnych 

 Zaprojektowanie sieci, wytyczenie i oznakowanie nowych szlaków turystyczno-

rekreacyjnych (m.in. szlaki biegowe, piesze, rowerowe, nordic walking) 

 Zbudowanie nowych ścieżek dydaktycznych i innych (m.in. ścieżki zdrowia, siłownie 

terenowe, zabawy terenowe) dla turystów odwiedzających region Gór Sowich 

 Rewitalizacja terenów zielonych i przestrzeni publicznej oraz budowanie małej 

architektury miejskiej na potrzeby turystyki 

 Utworzenie wspólnej „Karty Turysty” na terenie całego LGD, uprawniającej  

do systemu zniżek przy korzystaniu z oferty turystycznej regionu.  

 Utworzenie nowoczesnej i spójnej kampanii reklamowej dla mediów 

ogólnokrajowych i zagranicznych 

 Spójne oznakowanie atrakcji turystycznych regionu Gór Sowich poprzez m.in. 

elektroniczne tablice informacyjne i inne nowoczesne narzędzia informacyjne 

 Wybór (stworzenie) i wprowadzenie na rynek produktu lokalnego 

 upowszechnienie miejsc i obiektów historycznych 

 Utworzenie nowych i rewitalizacja istniejących ścieżek rowerowych, pieszych, 

konnych, off-roadowych 

 Opracowanie i wdrożenie kalendarza cyklicznych imprez promujących region 

 Oznakowanie najważniejszych atrakcji turystycznych oraz zabytków 

 Stworzenie centralnego systemu informacji hotelarskiej, agroturystycznej 

 Oznakowanie obiektów infrastruktury turystycznej 

 Doposażenie obiektów turystycznych i rekreacyjnych 

 Rewitalizacja sołectw 

 Stworzenie w poszczególnych wsiach nowych miejsc rekreacyjnych 

 Wsparcie wiejskich punktów integracji społecznej (świetlice, kluby itp.) 

 Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego poprzez doposażenie Ochotniczych Straży 

Pożarnych 

 Renowacja i restytucja miejsc zabytkowych o dużych walorach turystycznych 

 Konserwacja pomników historycznych, lokalnych miejsc pamięci 

1.2 Inicjowanie, wspieranie  

      i podejmowanie działań dla    

      rozwoju przestrzeni publicznej  

      w tym infrastruktury,     

      rekreacyjnej, kulturalnej  

      i historycznej 

1.3 Promocja obszaru Gór Sowich  

1.4 Wykorzystanie innowacyjnych     

       rozwiązań dla rozwoju regionu  



 Modernizacja świetlic wiejskich, zakup wyposażenia świetlic wiejskich i ich remont, 

 Promocja obszarów wiejskich jako atrakcyjnych miejsc zamieszkania i wypoczynku 

 Budowa, rozwój, modernizacja i promocja infrastruktury turystycznej, kulturalnej,  

sportowej i rekreacyjnej 

 Tworzenie centrów tożsamości lokalnej 

 Budowa, rozwój i doposażenie bazy turystycznej 

 Powstanie i rozwój bazy obsługi ruchu rekreacyjnego 

 Powstanie i rozwój zagród edukacyjnych i ścieżek edukacyjnych 

 Tworzenie i rozwój produktów lokalnych 

 Wzbogacenie infrastruktury  

 Stworzenie punktu kompleksowej obsługi turystycznej  

 Tworzenie i rozwój turystyki aktywnej 

 Rozwój kultury kulinarnej 

 Tworzenie wspólnej oferty wielu podmiotów  

 Promowanie tajemniczości regionu  

 Stworzenie "tajemniczego" produktu 

 Rozwój agroturystyki i turystyki na obszarach wiejskich, w tym: utworzenia lub 

zmodernizowania elektronicznej bazy informacji turystycznej oraz stron WWW, 

przygotowania i wydania folderów i innych publikacji informacyjnych, oznaczenia 

obiektów ważnych lub charakterystycznych dla obszaru objętego lokalną strategią 

rozwoju, 

 Renowacja, zabezpieczenie i oznakowanie przydrożnych kapliczek, pomników 

przyrody, odkrywek geologicznych i innych miejsc i budowli charakterystycznych  

dla danej miejscowości i istotnych dla realizacji LSR wraz z uporządkowaniem terenu 

wokół tych miejsc, 

 Zakup strojów, eksponatów i innego wyposażenia dla zespołów artystycznych, 

zespołów folklorystycznych oraz innych grup i zespołów kultywujących miejscowe 

tradycje i zwyczaje, 

 Budowa/odbudowa małej infrastruktury turystycznej, w szczególności punktów 

widokowych, miejsc wypoczynkowych i biwakowych, tras narciarstwa biegowego  

i zjazdowego, tras rowerowych, 

Cel ogólny 2: Inicjowanie i wspieranie działań w celu rozwoju lokalnej przedsiębiorczości  

Cele szczegółowe: 

2.1 Wspieranie tworzenia nowych       

       podmiotów gospodarczych  

Przykładowe przedsięwzięcia: 

 Zakładanie i rozwój działalności gospodarczej  

 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych  

 Dywersyfikacja źródeł dochodów  

 Rozwój usług 

 Rozwój i dywersyfikacja działalności gospodarczej 

2.2 Rozwijanie podmiotów    

       gospodarczych  



 Rozwój przedsiębiorczości 

 Tworzenie nowych miejsc pracy 

 Inicjowanie powstawania, rozwoju, przetwarzania, wprowadzenia na rynek oraz 

podnoszenia jakości produktów i usług bazujących na lokalnych zasobach, w tym 

naturalnych surowcach i produktach rolnych i leśnych oraz tradycyjnych sektorach 

gospodarki 

 Inwestycje służących utrzymaniu i kultywowaniu tradycyjnych zawodów i rzemiosła 

oraz inwestycji służących wspieraniu twórczości lokalnej lub ludowej 

 

 

 

 

Cel ogólny 3: Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału społecznego na rzecz rozwoju obszaru  

Cele szczegółowe: 

3.1 Rozwój społeczeństwa  

       informacyjnego  

Przykładowe przedsięwzięcia: 

 Realizacja działań integracyjnych na rzecz lokalnej społeczność takich jak np. festyny, 

pikniki rodzinne, dożynki  

 szerzenie idei wolontariatu 

 Wsparcie organizacji pozarządowych działających na rzecz lokalnej społeczności 

 Organizacja szkoleń oraz aktywizacja społeczności lokalnej 

 Szkolenia/edukacja z zakresu tworzenia produktów lokalnych  

 Realizacja działań lokalnych 

 Prezentacja dorobku – bohaterowie lokalni  

 Kształtowanie świadomości społecznej  

 Rozwój oferty kulturalnej, sportowej i turystycznej 

 Tworzenie „oddolnych inicjatyw” (np. klastrów) działających na rzecz wzrostu 

atrakcyjności turystycznej regionu Gór Sowich 

 Wsparcie lokalnego folkloru 

 

 Zorganizowanie i prowadzenie w miejscowościach z obiektami zabytkowymi grup 

osób WOLONTARIAT DLA ZABYTKÓW" 

 Wspieranie oddolnych inicjatyw społecznych i działań NGO 

 Organizacja imprez, uroczystości, zlotów, festiwali, warsztatów wzmacniających     

tożsamość lokalną 

 Wspieranie edukacji proekologicznej 

 Wzmocnienie aktywności międzypokoleniowej 

 Wspieranie osób długotrwale bezrobotnych 

 Podnoszenie kompetencji i rozwój umiejętności mieszkańców 

3.2 Rozwój społeczeństwa  

      obywatelskiego i budowanie  

      poczucia lokalnej wspólnoty  

3.3 Włączenie społeczności lokalnej  

      we wdrażanie LSR  



 Wspieranie aktywności ludzi młodych, wchodzących na rynek pracy 

 Powołanie i wspieranie lokalnych artystów i grup artystyczych 

 Wspieranie grup nieformalnych 

 Promowanie i wspieranie pozytywnych przedsięwzięć poprawiających estetykę 

 Promocja i rozwój lokalnej aktywności, w tym promocji lokalnej twórczości 

kulturalnej i artystycznej, z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa kulturowego, 

historycznego oraz przyrodniczego, 

 Organizacja imprez kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych na obszarze objętym 

działalnością LGD, 

 Zakup oprogramowania, urządzeń i sprzętu komputerowego (w tym urządzeń i sprzętu 

umożliwiającego dostęp do Internetu oraz zakup usługi dostępu do Internetu) i ich 

udostępnianie na potrzeby społeczności wiejskiej w celu podniesienia jakości życia 

ludności na obszarze działania LGD, 

 Aktywizacja środowiska seniorów 

 

 

 
 
 
 
 
 


