Cele ogólne

Atrakcyjna
i aktywna
Kraina św.
Anny

Cele szczegółowe
Tworzenie i promocja innowacyjnej i zintegrowanej oferty turystycznej
i rekreacyjnej z zachowaniem dziedzictwa lokalnego Krainy św. Anny
Inwestycje turystyczne i rekreacyjne z zachowaniem dbałości o środowisko
naturalne
Aktywizacja i edukacja społeczna i kulturalna oraz integracja wewnątrz
i międzypokoleniowa mieszkańców Krainy św. Anny
Inwestycje przestrzenne oraz inwestycje w obiekty i infrastrukturę do świadczenia
usług dla ludności, podnoszące jakość życia mieszkańców Krainy św. Anny oraz
sprzyjające włączeniu społecznemu grup defaworyzowanych
Podnoszenie wiedzy i świadomości w Krainie św. Anny w zakresie zrównoważonego
rozwoju, przedsiębiorczości, ekonomii społecznej, współpracy międzysektorowej,
przetwórstwa, produkcji i sprzedaży produktów lokalnych

Zrównoważony
rozwój
i przedsiębiorczość
Rozwój przedsiębiorczości sprzyjający tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy,
w Krainie św.
włączeniu społecznemu, z poszanowaniem środowiska naturalnego
Anny

Inwestycje turystyczne i rekreacyjne z zachowaniem dbałości o
środowisko naturalne

Tworzenie i promocja innowacyjnej
i zintegrowanej oferty turystycznej
i rekreacyjnej z zachowaniem dziedzictwa
lokalnego Krainy św. Anny

Lista rekomendowanych operacji:
- produkcja materiałów wspierających tworzenie i promocję zintegrowanej
oferty turystycznej i rekreacyjnej, takich jak mapy, foldery, widokówki,
wydawnictwa, strony internetowe, elektroniczne programy informacyjnokomunikacyjne, filmy, tablice informacyjne przy atrakcjach turystycznych i
rekreacyjnych oraz tablice, banery przydrożne informujące o atrakcjach
- kierowanie zintegrowanej oferty na rynek regionalny, krajowy
i zagraniczny (tłum. m.in. w j. obcym)
- wystawy zasobów lokalnych, imprezy skierowane dla turystów, konkursy
promujące turystykę,
- promowanie produktów lokalnych, zasobów naturalnych, kiermasze,
jarmarki, konkursy ,
- spotkania działania międzysektorowe ukierunkowane na skonstruowanie
spójnej i zintegrowanej oferty turystycznej
tworzenie nowych pakietów turystycznych, obejmujących oferty turystyki 1
dniowej, objazdowej, turystyki kulinarnej
- odrestaurowanie, wyremontowanie lub oznakowanie obiektów wpisanych
do rejestru zabytków lub objętych ewidencją zabytków, w tym obiektów
sakralnych,
-remonty obiektów wpisanych do rejestru zabytków
zagospodarowanie otoczenia, w tym miejsc rekreacji i placów zabaw przy
obiektach turystycznych i zabytkowych, sakralnych?
-parkingi przy miejscach turystycznych
-oznakowanie tras turystycznych
-miejsca do obsługi turystów –
-budowa ścieżek i szlaków (rowerowych, edukacyjnych, konnych, itp.) o
znaczeniu turystycznym i rekreacyjnym
-budowa punktów widokowych
- budowa, rozbudowa, modernizacja obiektów noclegowych i przynależącej
do nich infrastruktury
budowa,
odbudowa,
przebudowa,
remont,
modernizacja,
zagospodarowanie obiektów małej infrastruktury turystycznej,
- remont lub wyposażenie obiektów pełniących funkcje izb tradycji lub
lokalnych muzeów,
-wyposażenie, remont, rozbudowa miejsc rekreacji
- porządkowanie, utrzymanie i ochrona naturalnych krajobrazów,
naturalnych terenów zielonych, ochrona bioróżnorodności;
- doposażenie stowarzyszeń, zespołów artystycznych lub innych grup np. w
stroje ludowe lub inne wyposażenie nawiązujące do lokalnych tradycji
- tworzenie mikroretencji w celach turystyczno-rekreacyjnych
- ochrona atrakcyjnej turystycznie przestrzeni wiejskiej

Aktywizacja i edukacja społeczna
i kulturalna oraz integracja
wewnątrz i międzypokoleniowa
mieszkańców Krainy św. Anny
Podnoszenie wiedzy i świadomości w Krainie św. Anny w
zakresie zrównoważonego rozwoju, przedsiębiorczości,
ekonomii społecznej, współpracy międzysektorowej,
przetwórstwa, produkcji i sprzedaży produktów
lokalnych

Inwestycje przestrzenne oraz
inwestycje w obiekty
i infrastrukturę do świadczenia
usług dla ludności, podnoszące
jakość życia mieszkańców Krainy
św. Anny oraz sprzyjające
włączeniu społecznemu grup
defaworyzowanych

-niekomercyjne imprezy kulturalne, imprezy sportowe sprzyjające integracji
między i wewnątrzpokoleniowej
-niekomercyjne inicjatywy kulturalne i sportowe sprzyjające włączeniu
społecznemu grup społecznie defaworyzowanych
-inicjatywy promujące i umożliwiające realizację nieodpłatnych usług dla
mieszkańców z zakresu opieki, ochrony zdrowia, zdrowego trybu życia, itp.
-zagospodarowanie czasu wolnego dla mieszkańców w świetlicach wiejskich,
domach kultury oraz obiektach sportowych i innych przestrzeniach
-inicjatywy sprzyjające aktywizacji społecznej dzieci i młodzieży jako
przeciwdziałanie problemom tzw. „eurosieroctwa”
inicjatywy sprzyjające aktywizacji społecznej osób starszych
-wyjazdy aktywizacyjne na obszarze LGD
-sprzyjające włączeniu społecznemu budowa, modernizacja, urządzanie i
doposażenie obiektów sportowych, świetlic wiejskich, domów kultury i innej
infrastruktury do świadczenia usług dla ludności
-urządzanie i porządkowanie wytworzonych przez człowieka terenów
zieleni, parków, skwerów, ogrodów itp.
-zabezpieczanie i zagospodarowanie zbiorników i cieków wodnych
-budowa i remont odnawialnych źródeł energii
-budowa ścieżek rowerowych o znaczeniu komunikacyjnym
-budowa i remonty dróg umożliwiających połączenie obiektów użyteczności
publicznej w których świadczone są usługi społeczne, zdrowotne,
opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej z siecią dróg
publicznych, albo skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów
-szkolenia, kursy, spotkania, usługi doradcze, materiały promocyjne oraz
inne działania mające na celu przekazanie wiedzy i zmianę świadomości
mieszkańców w zakresie:
-zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i zmian
klimatycznych, wykorzystania i produkcji alternatywnych źródeł
energii
-przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, w tym - dla rolników
zorientowanych na działalność pozarolniczą, z uwzględnieniem osób
pracujących za granicą, dysponujących kapitałem inwestycyjnym
-aktywizacji
zawodowej
bezrobotnych
i
innych
grup
defaworyzowanych
-ekonomii społecznej,
-współpracy międzysektorowej, zwłaszcza w odniesieniu do
skracania łańcuchów dostaw, przetwórstwa, tworzenia inkubatorów
przetwórstwa lokalnego, rozwijania rynków zbytu produktów lub
usług lokalnych (w tym usług turystycznych),
-produkcji produktów lokalnych, w tym ekologicznych oraz
wspierających turystykę
-podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w ramach
przedsięwzięcia B2

Rozwój przedsiębiorczości sprzyjający tworzeniu i utrzymaniu
miejsc pracy, włączeniu społecznemu, z poszanowaniem
środowiska naturalnego

-zakup maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu, które będą
rozwijały dodatkową działalność pozarolniczą w gospodarstwie rolnym
-zakup maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu, które będą
rozwijały i wspierały prowadzenie działalności gospodarczej
-tworzenie odpłatnych usług dla społeczności służących zaspokojeniu
potrzeb w szczególności dla osób starszych, dzieci, młodzieży,
niepełnosprawnych
-powstanie lub rozwój małych przedsiębiorstw
-powstanie i utrzymanie nowych miejsc pracy
-podjęcie lub rozwój działalności gastronomicznej
-produkcja i sprzedaż produktów lokalnych, w tym produktów ekologicznych
oraz wspierających turystykę
-podejmowanie współpracy międzysektorowej przy skracaniu łańcuchów
dostaw produktów lokalnych oraz w związku z przetwórstwem
tworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego
-wykorzystanie technologii informacyjnych w rozwoju pozarolniczych miejsc
pracy
-rozwój spółdzielni socjalnych
-staże i praktyki?
-wdrożenie innowacji technologicznych?
-zmniejszenie zużycia energii?
-tworzenie inicjatyw pozwalających na aktywizację zawodową absolwentów

