
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”., Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Publikacja opracowana przez Powiślańską Lokalną Grupę Działania, 

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania Wsparcie 
na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji PROW 2014-2020.

Powiślańska Lokalna Grupa Działania
BIURO STOWARZYSZENIA

ul. Braterstwa Narodów 46/6
82–500 Kwidzyn

tel./fax 55 261 37 06
sekretariat@powislanskalgd.pl

www.powislanskalgd.pl
www.facebook.com/PowislanskaLGD

Sięgnij po „owoce”
naszych działań

w ramach
Strategii Rozwoju

Lokalnego Kierowanego
przez Społeczność.

Kto może ubiegać się o wsparcie?
Beneficjenci : 

• osoby fizyczne ,
• osoby prawne (gminy, powiat, organizacje pozarządo-

we, spółdzielnie, kościoły, związki wyznaniowe i inne),
• jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości 

prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną.

Chętnych do wzięcia udziału w realizacji strategii 
RLKS zapraszamy:

• do uczestnictwa w życiu Stowarzyszenia Powiślańska 
Lokalna Grupa Działania,

• do uczestnictwa w szkoleniach, warsztatach  
oraz spotkaniach informacyjnych,

• do korzystania z usług doradczych w zakresie  
przygotowania wniosków o przyznanie pomocy  
na realizację operacji,

• do aplikowania o środki finansowe na realizację 
własnych projektów, w ramach ogłaszanych przez 
PLGD naborach,

Zapraszamy do współpracy!



Co to jest Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowa-
nego przez Społeczność?

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez 
Społeczność to dokument opracowany na potrzeby Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, 
określający cele i zasięg przedsięwzięć, podejmowanych 
w szczególności przez mieszkańców obszarów wiejskich, 
przedsiębiorców,  a także gminy i organizacje pozarządo-
we, na które zostały przeznaczone przez Unię Europejską 
środki pieniężne.

Cele i przedsięwzięcia w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedsięwzięcia przewidziane  do realizacji w ramach RLKS:

• I.1.1. Rozwój kompetencji mieszkańców PLGD w zakresie wspierania wyborów zawodowych dzieci i młodzieży powiąza-
nych z kontekstem lokalnym,

• I.1.2. Rozwój kompetencji mieszkańców LGD w zakresie ochrony środowiska w tym przeciwdziałania zmianom klimatu,
• I.1.3. Rozwój kompetencji mieszkańców i podmiotów z terenu PLGD w zakresie aplikowania o środki LSR,
• I.2.1. Wsparcie tworzenia, rozwoju i współpracy organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych na obszarze PLGD,
• I.2.2. Inicjatywy służące kreowaniu tożsamości / wzmacnianiu powiązań pomiędzy mieszkańcami gmin PLGD,
• I.2.3.  Włączanie osób z grup defaworyzowanych w życie społeczne obszaru PLGD,
• II.1.1. Rozwój kompetencji mieszkańców LGD w zakresie rozwoju oferty turystycznej i obsługi ruchu turystycznego,
• II.1.2. Rozwój ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej na obszarze PLGD,
• II.1.3. Zwiększenie poziomu współpracy pomiędzy instytucjami z terenu PLGD na rzecz rozwoju turystyki,
• II.1.4. Stworzenie warunków dla uprawiania turystyki kwalifikowanej na obszarze PLGD,
• II.2.1. Zwiększanie liczby ofert turystycznych na obszarze PLGD,
• II.2.2. Wykreowanie i popularyzacja marki turystycznej obszaru PLGD,
• III.1.1. Rozwój kompetencji mieszkańców LGD w zakresie podejmowania działalności gospodarczej,
• III.1.2. Tworzenie nowych przedsiębiorstw wspierających społeczny i gospodarczy rozwój obszaru PLGD,
• III.1.3. Rozwój już istniejących przedsiębiorstw wspierających społeczny i gospodarczy rozwój obszaru PLGD,
• III.1.4. Stworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego.

Cel I.
Aktywne Powiśle

Cel II.
Rozwój turystyki na obszarze LGD

w oparciu o walory przyrodnicze i kulturowe

Cel III.
Przedsiębiorcze PLGD służące tworzeniu

miejsc pracy

I.1. Rozwój kompetencji mieszkańców PLGD 
w dziedzinach kluczowych dla przyszłości 

obszaru PLGD

I.2. Wzmocnienie instytucji i kapitału 
społecznego w obszarze PLGD

II.1. Zwiększanie atrakcyjności turystycznej 
obszaru PLGD

II.2. Aktywna promocja walorów
przyrodniczo-kulturowych

oraz oferty turystycznej obszaru PLGD

III.1. Rozwój przedsiębiorczości
terenowej PLGD


