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Tabela 10. Drzewo celów i przedsięwzięć LSR dla LGD „Zielony Pierścień” (modyfikacja)    Źródło: Opracowanie własne. 

WIZJA: 

Obszar działania LGD „Zielony Pierścień” najatrakcyjniejszym i najbardziej rozpoznawalnym subregionem turystycznym Lubelszczyzny, przyjaznym dla gości i 

zapewniającym swoim mieszkańcom dobrobyt i satysfakcję z podejmowanych przedsięwzięć społecznych i gospodarczych 

 

MISJA LGD: 

Tworzenie i umacnianie partnerstwa na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców oraz rozwoju i promocji obszaru objętego działaniem LGD 

 

CEL OGÓLNY 1 

Rozwój turystyki w oparciu o wykorzystanie 
zasobów przyrodniczo-krajobrazowych i 
kulturowych obszaru objętego LGD „Zielony 
Pierścieo” 

CEL OGÓLNY 2 

Rozwój przedsiębiorczości na rzecz tworzenia 
pozarolniczych źródeł dochodu na obszarze 
LGD „Zielony Pierścieo” 

CEL OGÓLNY 3 

Poprawa jakości życia mieszkaoców na 
obszarze LGD „Zielony Pierścieo” 

CEL OGÓLNY 4 

Budowanie kapitału społecznego obszaru 
objętego LGD „Zielony Pierścieo” 

 

CEL SZCZEGÓŁOWY 1.1 

Poprawa oferty turystycznej 

 

CEL SZCZEGÓŁOWY 2.1 

Rozwój i promocja usług turystycznych 
 

 

 

CEL SZCZEGÓŁOWY  

3.1 

Poprawa 
infrastruktury  o 
funkcji publicznej, 
społeczno-
kulturalnej, 
rekreacyjnej i 
sportowej            

 

 

CEL SZCZEGÓŁOWY 

3.2. 

 Zachowanie 
dziedzictwa 
przyrodniczo-
krajobrazowego, 
kulturowego i 
historycznego 
społeczności 
lokalnych              

 

CEL SZCZEGÓŁOWY 4.1. 

Podniesienie wiedzy i umiejętności lokalnych 
liderów oraz członków podmiotów 
społecznych, gospodarczych i publicznych w 
zakresie przygotowania i wdrażania inicjatyw 
lokalnych oraz partnerskich. 

PRZEDSIĘWZIĘCIA 
 
I. Tworzenie nowych i doskonalenie 
istniejących produktów turystycznych. 

 
III. Bądź przedsiębiorczy – kreowanie postaw 
przedsiębiorczych i wsparcie inicjatyw 
gospodarczych 
 

 

 
IV. Modernizacja 
infrastruktury 
służącej aktywizacji i 
integracji społecznej 

 
V. Dziedzictwo 
kulturowe i 
historyczne 
bogactwem obszaru 
LSR 

 
VII. Akademia Inicjatyw Społecznych i 
Gospodarczych 
 

 
II. Promocja walorów turystycznych obszaru  
LSR. 

 
VI. Ochrona i 
promocja obszarów 
cennych pod 
względem 
przyrodniczym i 
krajobrazowym 

 
VIII. Centrum Promocji Dobrych Praktyk na 
rzecz rozwoju lokalnego 
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Negatywne następstwa: 
- ograniczona absorpcja turystów; 
- mało atrakcyjna oferta turystyczna („znużenie” 
istniejącą stałą ofertą); 
- utrwalanie się krótkoterminowej turystyki; 

Cel ogólny: 
 
Rozwój turystyki w oparciu o wykorzystanie 
zasobów przyrodniczo-krajobrazowych i 
kulturowych obszaru objętego LGD „Zielony 
Pierścieo”  

Oddziaływanie projektów: 
 
Wzrost dochodów z turystyki na obszarze LSR 

Problem: 
 
Uboga oferta turystyczna na obszarach wiejskich  
 
(turystyka koncentruje się głównie w trójkącie 
turystycznym: Kazimierz – Nałęczów-Puławy) 
 

Przyczyny: 
- słabo rozwinięta infrastruktura turystyczna (brak 
bazy noclegowej, gastronomicznej, usług 
turystycznych); 
- słaba promocja walorów turystycznych; 
- dominacja marek turystycznych Kazimierza i 
Nałęczowa; 
- brak identyfikacji produktów turystycznych; 
- brak sieciowych produktów turystycznych; 

Cel szczegółowy: 
 
Poprawa oferty turystycznej na obszarze LSR 

Przedsięwzięcia: 
 
1. Tworzenie nowych i doskonalenie istniejących 
produktów turystycznych. 
2. Promocja walorów turystycznych obszaru  LSR. 

Rezultaty projektów: 
 
Zwiększenie ruchu turystycznego na obszarze LSR 

Produkty projektów: 
1.Nowe produkty turystyczne 
2.Udoskonalenie istniejących produktów 
turystycznych 
3. Materiały promocyjne. 
4. Strony internetowe. 
5. Targi i wystawy  
6. Długośd zmodernizowanych/utworzonych szlaków 
turystycznych. 
7. Utworzenie/zmodernizowanie obiektów małej 
architektury turystycznej. 
8. Powstanie/zmodernizowanie punktów informacji 
turystycznej. 
9. Imprezy promujące walory turystyczne (dziedzictwo 
kulturowe i przyrodnicze) obszaru LSR. 
 

 
 

Projekty w ramach przedsięwzięd: 
 
Będą wyszczególnione w innym miejscu. 
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Negatywne następstwa: 
- ubożenie mieszkaoców obszarów wiejskich; 
- utrwalanie się niekorzystnego trendu niskiego 
poziomu przedsiębiorczości na obszarach wiejskich; 

Cel ogólny: 
 
Rozwój przedsiębiorczości na rzecz tworzenia 
pozarolniczych źródeł dochodu na obszarze LGD 
„Zielony Pierścieo”  

Oddziaływanie projektów: 
 
Spadek bezrobocia rejestrowanego na obszarze LSR   

Problem: 
Niski poziom wiedzy/kompetencji mieszkaoców w 
zakresie możliwości pozyskiwania pozarolniczych 
dochodów. 
 
Ograniczony dostęp do środków finansowych na 
przedsięwzięcia gospodarcze w zakresie turystyki.  
 
 
  
 
 
 

Przyczyny: 
- słaba informacja n/t  możliwości pozyskiwania 
pozarolniczych dochodów; 
- brak dobrych praktyk z zakresu przedsięwzięd 
gospodarczych o charakterze turystycznym; 
- zbyt mało środków pomocowych na rozwój usług 
turystycznych. 

Cel szczegółowy: 
 
Rozwój i promocja usług turystycznych  

Przedsięwzięcia: 
 
1. Bądź przedsiębiorczy – kreowanie postaw 
przedsiębiorczych i wsparcie inicjatyw 
gospodarczych. 

Rezultaty projektów: 
 
Powstanie nowych miejsc pracy w turystyce. 
Podniesienie wiedzy mieszkaoców LSR w zakresie 
przedsiębiorczości. 

Produkty projektów: 
1.Szkolenia z przedsiębiorczości dla mieszkaoców z 
obszaru LSR. 
2. Szkolenia w zakresie pozyskiwania środków 
pomocowych na przedsięwzięcia gospodarcze. 
3. Uruchomienie atrakcji/infrastruktury turystycznej 
w formie działalności gospodarczej.   

 
 

Projekty w ramach przedsięwzięd: 
 
Będą wyszczególnione w innym miejscu. 
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Negatywne następstwa: 
- słaby rozwój kompetencji kulturowych 
mieszkaoców; 
- brak chęci do współpracy z innymi mieszkaocami; 
- zanikanie dziedzictwa kulturowego obszaru 

Cel ogólny: 
 
Poprawa jakości życia mieszkaoców na obszarze 
LGD „Zielony Pierścieo”   

Oddziaływanie projektów: 
 
Wzrost poczucia więzi z miejscem zamieszkania. 

Problem: 
Ograniczony dostęp mieszkaoców do usług 
kulturalnych. 
Słaba integracja społeczna i ograniczone 
możliwości organizacji czasu wolnego w miejscu 
zamieszkania. 
Niskie poczucie tożsamości kulturowej oraz niska 
wiedza o bogactwie kulturowym i przyrodniczym 
obszaru. 
 
 
  
 
 
 

Przyczyny: 
- słabo rozwinięta infrastruktura rekreacyjno-
sportowa; 
- słabo rozwinięta infrastruktura społeczna 
(świetlice wiejskie i obiekty pełniące ich funkcje); 
- słabo ukształtowana przestrzeo publiczna pełniąca 
funkcje integracyjne; 
- zły stan obiektów zabytkowych i cennego 
dziedzictwa kulturowego; 
- brak obiektów i placówek służących promocji 
dziedzictwa kulturowego obszarów wiejskich;  
- małe nakłady na organizację imprez kulturalnych, 
rekreacyjnych i sportowych; 
- słaba promocja dziedzictwa kulturowego 

Cel szczegółowy: 
 
Poprawa infrastruktury o funkcji publicznej, 
społeczno-kulturalnej, rekreacyjnej i sportowej.  
 
Zachowanie dziedzictwa przyrodniczo-
krajobrazowego, kulturowego i historycznego 
społeczności lokalnych 

Przedsięwzięcia: 
 
1. Modernizacja infrastruktury służącej 
aktywności i integracji społecznej.  
2. Dziedzictwo kulturowe i historyczne 
bogactwem obszaru LSR. 
3. Ochrona i promocja obszarów cennych pod 
względem przyrodniczym i krajobrazowym. 

Rezultaty projektów: 
 
Zwiększenie integracji społecznej na obszarze LSR. 
 

Produkty projektów: 
1. Budowa/przebudowa/remont obiektów o 
funkcjach publicznych, społeczno-kulturalnych, 
rekreacyjnych i sportowych. 
2. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej. 
3. Remont lub wyposażenie świetlic. 
4.Budowa/przebudowa/remont lub wyposażenie 
obiektów promujących obszar LSR. 
4. Rewitalizacja zabytków, małej architektury, 
lokalnych pomników historycznych i miejsc pamięci. 
5. Zorganizowanie imprez kulturalnych, 
rekreacyjnych lub sportowych. 
6. Tworzenie, znakowanie i promowanie szlaków 
edukacyjnych o charakterze przyrodniczo-
krajobrazowym. 

 
 

Projekty w ramach przedsięwzięd: 
 
Będą wyszczególnione w innym miejscu. 
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Negatywne następstwa: 
- brak zorganizowanego społeczeostwa obywatelskiego 
mającego wpływ na kreowanie rozwoju lokalnego; 
- apatia społeczna, słabnące zainteresowanie mieszkaoców 
sprawami publicznymi na poziomie lokalnym; 
 

Cel ogólny: 
 
Budowanie kapitału społecznego obszaru objętego 
LGD „Zielony Pierścieo”    

Oddziaływanie projektów: 
 
Zwiększenie aktywności społecznej mieszkaoców na 
obszarze LSR 

Problem: 
Mała liczba organizacji pozarządowych w gminach 
wiejskich. 
Niska aktywnośd istniejących organizacji pozarządowych. 
Brak współpracy sieciowej pomiędzy samymi organizacjami 
pozarządowymi oraz pomiędzy organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami na obszarze LGD na 
rzecz rozwoju lokalnego. 
Brak lub słabe umiejętności mieszkaoców i organizacji 
pozarządowych z obszaru LGD dot. przygotowania i 
wdrażania inicjatyw lokalnych/projektów. 
 
 
  
 
 
 

Przyczyny: 
- brak promocji dobrych praktyk w zakresie ciekawych 
inicjatyw lokalnych dot. rozwoju lokalnego; 
- brak spotkao aktywizujących; 
- brak szkoleo w zakresie przygotowania i wdrażania 
inicjatyw/projektów lokalnych. 

Cel szczegółowy: 
 
Podniesienie wiedzy i umiejętności lokalnych 
liderów oraz członków podmiotów społecznych, 
gospodarczych i publicznych w zakresie 
przygotowania i wdrażania inicjatyw lokalnych oraz 
inicjatyw partnerskich. 
 

Przedsięwzięcia: 
 
1. Akademia Inicjatyw Społecznych i 
Gospodarczych.  
2. Centrum Promocji Dobrych Praktyk na rzecz 
rozwoju lokalnego. 

Rezultaty projektów: 
 
Wzrost liczby organizacji pozarządowych.  
Podejmowanie inicjatyw lokalnych i przedsięwzięd 
partnerskich. 

Produkty projektów: 
1.Spotkania aktywizujące. 
2. Szkolenia z zakresu przygotowania, wdrażania i 
rozliczania projektów finansowanych z Osi 4 Leader. 
3. Wyjazdy studyjne. 
4. Publikacje/wydawnictwa promujące inicjatywy 
lokalne i partnerskie. 
5. Utworzenie strony internetowej/stron 
internetowych promujących inicjatywy LGD oraz 
partnerów lokalnych. 
6. Wydarzenia/Imprezy promocyjne organizowane 
przez LGD. 

 
 

Projekty w ramach przedsięwzięd: 
 
Będą wyszczególnione w innym miejscu. 


