
 

 

                    
 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

 

Załącznik nr 3  

do ogłoszenia o naborze wniosków nr 2/2018/P 

zgodnie z Załącznikiem  nr 5 do Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR 

 

LOKALNE KRYTERIA WYBORU w zakresie: PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

 

Wagi punktowe, opis sposobu spełnienia i źródeł weryfikacji kryteriów: 

 

Lp. Treść kryterium 

Spełnienie kryterium Sposób 

przyznawania 

wag 

Sposób i źródło informacji do weryfikacji kryterium 
Zakres  

Należne 

punkty 

1. 

Z planowanej operacji 

wynika konieczność 

utworzenia dodatkowego 

miejsca pracy (ponad 

jedno wymagane 

Programem) w wymiarze 

co najmniej: 

 

1A. 0,5 etatu 

średniorocznego 
4 

0-6 

Weryfikacja nastąpi w oparciu o informacje zawarte we wniosku o przyznanie pomocy (część B.III. OPIS 

PLANOWANEJ OPERACJI – 6.1 Wskaźniki obowiązkowe – Lp. 1 – Liczba utworzonych miejsc pracy) 

lub w biznesplanie (część VIII. Wskazanie planowanych do utworzenia miejsc pracy).  

 

Kryterium zostanie uznane za spełnione: 

 1A. w przypadku wskazania utworzenia stanowisk pracy w łącznym wymiarze minimum 1,5 etatu (1 

etat jako wymagane minimum + 0,5 etatu); 

 1B. w przypadku wskazania utworzenia stanowisk pracy w łącznym wymiarze minimum 2 etatów (1 etat 

jako wymagane minimum +1 etat dodatkowy). 

 

Kryterium rozłączne, punkty nie sumują się. 

Operacja otrzyma 0 lub 4 lub 6 pkt. 

1B. 1 etatu 

średniorocznego 
6 

2. 

Wnioskodawca w dniu 

złożenia wniosku jest 

osobą z grupy 

2A. osobą po 50 roku 

życia 
8 0-8 

Weryfikacja kryterium nastąpi w oparciu o informacje zawarte we wniosku o przyznanie pomocy (część 

B.III. OPIS PLANOWANEJ OPERACJI, pole 1.4 Uzasadnienie zgodności z celami LSR i kryteriami 

wyboru operacji przez LGD) oraz na podstawie dołączonych do wniosku: 



 

 
defaworyzowanej, 

określonej w LSR: 

2B. osobą niepracującą 8 

- potwierdzenie, że jest się osobą po 50 roku życia – kserokopia dowodu osobistego, 

- potwierdzenie, że jest się osobą niepracującą – oświadczenie zawierające numer PESEL Wnioskodawcy 

oraz klauzulę dotyczącą świadomości odpowiedzialności w przypadku poświadczenia nieprawdy: 

„Świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oświadczam, że ….”. 

 

Osoby po 50 roku życia – aby spełnić ten warunek na dzień składania wniosku należy być jeden dzień po 

dniu, w którym upłynął 50 rok życia (jeden dzień po dniu urodzin). 

Osoba niepracująca to osoba , która jest niezatrudniona i nie wykonuje innej pracy zarobkowej (np. nie jest 

zatrudniona w ramach umowy o pracę, umowy zlecenie, umowy o dzieło). 

 

Przynależność do więcej niż jednej grup nie wpływa na liczbę punktów w ramach kryterium. 

Operacja otrzyma 0 lub 8 pkt. 

3. 

Projekt zakłada 

utworzenie firmy w 

jednej z premiowanych 

kategorii: 

. 

 

3A. świadczącej usługi 

noclegowe 
8 

0-8 

Weryfikacja nastąpi w oparciu o informacje zawarte we wniosku o przyznanie pomocy (weryfikacja 

wskazanego kodu PKD 2007 w części B.II – 4.2 Kod PKD dla działalności związanej z realizacją operacji) 

lub biznesplanie (część IV. Opis wyjściowej sytuacji ekonomicznej podmiotu ubiegającego się o przyznanie 

pomocy – 4.1. Opis planowanej operacji – 4. Przedmiot i zakres planowanej / działalności gospodarczej (wg 

PKD)).  

 

Wnioskodawca ma obowiązek określić we wniosku główny zakres planowanej działalności gospodarczej, 

wraz ze wskazaniem kodów PKD 2007. W przypadku, jeśli ww. zakresy działalności nie wskazują 

jednoznacznie na przynależność do co najmniej jednej z punktowanych kategorii (3A, 3B lub 3C), zadaniem 

Wnioskodawcy jest w sposób przejrzysty i niebudzący wątpliwości uzasadnić w BIZNESPLANIE, w jaki 

sposób planowana działalność wpisuje się w kategorie punktowane w ramach kryterium.  

 

Aby otrzymać punkty konieczne jest wykazanie, że jedna z punktowanych kategorii będzie główną, 

dominującą działalnością Wnioskodawcy. W razie wątpliwości członkowie Rady dokonają oceny 

planowanych kosztów projektu. Aby zostały przyznane punkty w ramach kryterium, planowane nakłady 

finansowe na jedną z preferowanych kategorii powinny stanowić co najmniej 50% kosztów 

kwalifikowalnych operacji. 

 

Przykład: Wnioskodawca, planuje otworzyć warsztat mechaniczny i argumentuje, że będzie w nim 

prowadzić też działalność rekreacyjną, tj. wypożyczalnię rowerów. Z budżetu wynika jednak, że koszty 

utworzenia wypożyczalni rowerów stanowią tylko 5% kosztów kwalifikowalnych. Projekt nie otrzyma 

punktów. 

 

Kryterium rozłączne, przynależność do więcej niż jednej kategorii nie wpływa na liczbę punktów. 

Operacja otrzyma 0 lub 8 pkt. 

3B. świadczącej usługi 

gastronomiczne 
8 

3C. świadczącej usługi 

turystyczne 
8 

4. 

W planowanej operacji 

zostaną wykorzystane 

lokalne zasoby: 

 

 

4A. produkty i/lub 

materiały i/lub surowce 

i/lub dostawcy i/lub 

kapitał społeczny 

4 0-8 

Weryfikacja nastąpi w oparciu o informacje zawarte we wniosku o przyznanie pomocy (część B.III. OPIS 

PLANOWANEJ OPERACJI, pole 1.4 Uzasadnienie zgodności z celami LSR i kryteriami wyboru operacji 

przez LGD). 

 

W celu zachowania elastyczności kryterium oraz równych szans w dostępie do środków, LGD nie zamyka 

listy sposobów wykorzystania lokalnych zasobów. Zadaniem Wnioskodawcy jest szczegółowo opisać, w 

jaki sposób zamierza wykorzystać lokalne zasoby obszaru oraz uzasadnić w jaki sposób wykorzystanie 



 

 

4B. przyrodnicze i/lub 

historyczne i/lub 

kulturowe 

4 

wskazanych zasobów wpłynie to na realizację celów opisywanego projektu. 

 

Członkowie Rady dokonają oceny informacji przedstawionych przez wnioskodawcę i mogą nie zgodzić się 

z jego argumentacją (pozostawiając ślad rewizyjny w postaci pisemnego uzasadnienia). 

 

Punktów nie uzyska operacja, która nie przewiduje szczególnego sposobu wykorzystania lokalnych zasobów 

i walorów przyrodniczych (np. uzasadnienie wnioskodawcy sprowadzi się do stwierdzenia, że będzie 

wykorzystywał zasoby historyczne obszaru). 

 

Kryterium łączne. 

Kryterium łączne, operacja może otrzymać 0 lub 4 lub 8 pkt. 

5. 

Wnioskodawca wziął 

udział w 

szkoleniu/doradztwie 

przeprowadzonym przez 

LGD w ramach danego 

naboru: 

5A. udział na szkoleniu 1 

0-3 

Punkty otrzymają wnioskodawcy, którzy opracowując wniosek skorzystali z oferty doradztwa świadczonego 

przez LGD w ramach ogłoszonego naboru. Wnioskodawca wskazuje we wniosku o przyznanie pomocy 

(część B.III. OPIS PLANOWANEJ OPERACJI, pole 1.4 Uzasadnienie zgodności z celami LSR i kryteriami 

wyboru operacji przez LGD), że wziął udział w jednej lub obu formach wsparcia LGD w ramach naboru, 

w którym składa wniosek. Weryfikacja nastąpi w oparciu o dokumentację LGD, tj. listy obecności z 

potwierdzeniem udziału  w szkoleniu, rejestr udzielonego doradztwa (karty doradztwa).  

Obowiązkiem Wnioskodawcy jest złożenie podpisu na odpowiednim dokumencie,  jako dowodu na 

skorzystanie ze wsparcia.  

 

Potwierdzenie udziału w szkoleniu będzie poświadczane podpisem pracownika biura LGD na liście 

obecności z danego szkolenia. Udział w szkoleniu będzie potwierdzany na zakończenie szkolenia – 

potwierdzenie uzyskają tylko te osoby, które wezmą udział w całym szkoleniu. 

W przypadku stwierdzenia, że wnioskodawca pomimo wskazania na uzyskanie wsparcia, nie figuruje na 

liście obecności z potwierdzeniem udziału w szkoleniu i/lub nie widnieje w rejestrze doradztwa (kartach 

doradztwa) zrealizowanych w ramach naboru, w którym został złożony wniosek, punkty nie zostaną 

przyznane.  

 

Kryterium nie zostanie uznane za spełnione w przypadku doradztwa udzielonego w rozmowie telefonicznej, 

podczas spotkania informacyjnego lub udziału w szkoleniu i/lub doradztwie w naborze innym niż nabór, w 

ramach którego został złożony wniosek. 

 

Operacja otrzyma 0 lub 1 lub 2 lub 3 pkt. 

5B. udział na 

doradztwie 
2 

5C. udział w szkoleniu 

i doradztwie 
3 



 

 

6. 

Wnioskodawca w ramach operacji uwzględnił i 

opisał działania dotyczące wykorzystania metod 

i/lub narzędzi z zakresu ochrony środowiska, 

przeciwdziałania zmianom klimatu. 

7 0-7 

Weryfikacja nastąpi na podstawie opisu spełnienia tego kryterium we wniosku o przyznanie pomocy (część 

B.III. OPIS PLANOWANEJ OPERACJI, pole 1.4 Uzasadnienie zgodności z celami LSR i kryteriami 

wyboru operacji przez LGD) lub biznesplanie (część IV. Opis wyjściowej sytuacji ekonomicznej podmiotu 

ubiegającego się o przyznanie pomocy, 4.1. Opis planowanej operacji – ogólne informacje o planowanej 

działalności gospodarczej, pole 8. Wpływ operacji na ochronę środowiska i pole 9. Wpływ operacji na 

przeciwdziałanie zmianom klimatu) oraz na podstawie dołączonych do wniosku dokumentów (fakultatywnie 

- maksymalnie 3 zaświadczenia, certyfikaty lub inne oficjalne dokumenty wydane przez upoważnione 

podmioty, niezbędne do uzasadnienia spełnienia kryterium). 

 

Zadaniem wnioskodawcy jest opisanie narzędzi i/lub metod z zakresu ochrony środowiska, przeciwdziałania 

zmianom klimatu wraz z uzasadnieniem.  

 

W przypadku gdy wnioskodawca nie dostarczy dokumentów, a szczegółowo opisze we wniosku działania 

dotyczące wykorzystania metod i/lub narzędzi z zakresu ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom 

klimatu, może otrzymać punkty w tym zakresie. 

 

Członkowie Rady dokonają oceny informacji przedstawionych przez wnioskodawcę i mogą nie zgodzić się 

z jego argumentacją (pozostawiając ślad rewizyjny w postaci pisemnego uzasadnienia). 

 

Przykłady działań sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu: 

- zakup energooszczędnych maszyn urządzeń, narzędzi sprzętów, 

- zastosowanie nowoczesnych technologii odzyskiwania ciepła, 

- zastosowanie ekologicznych rozwiązań gospodarki odpadami, 

- zastosowanie ekologicznych materiałów, 

- wykorzystanie usług, które nie oddziałują negatywnie na środowisko, 

- promowanie walorów środowiska naturalnego, 

- podnoszenie świadomości ekologicznej, 

- promowanie postaw prośrodowiskowych i proklimatycznych w celu przeciwdziałania pogorszeniu stanu 

środowiska naturalnego i zmianom klimatycznym, 

- inwestycje na obszarach Natura 2000 związane z ekoturystyką. 

 

Punktów nie uzyska operacja, w której nie przedstawiono konkretnych działań, narzędzi, metod (np. 

uzasadnienie wnioskodawcy sprowadzi się do stwierdzenia, że planuje uwzględnić metody i/lub narzędzia z 

zakresu ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu). 

 

Operacja otrzyma 0 lub 7 pkt. 

7. 

Wnioskodawca posiada 

wiedzę/doświadczenie 

potwierdzające 

przygotowanie do 

rozpoczęcia planowanej 

7A. posiadanie wiedzy 

w zakresie 

uruchamianej 

działalności 

 

9 0-18 

Weryfikacja nastąpi w oparciu o informacje zawarte we wniosku o przyznanie pomocy (część B.III. OPIS 

PLANOWANEJ OPERACJI, pole 1.4 Uzasadnienie zgodności z celami LSR i kryteriami wyboru operacji 

przez LGD) lub w biznesplanie (część II. Informacje dotyczące zasobów lub kwalifikacji posiadanych przez 

podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy niezbędnych ze względu na przedmiot operacji, którą zamierza 

realizować, pole 2.3. Stan przygotowań do podjęcia/rozwijania działalności gospodarczej i jej 



 

 
działalności 

gospodarczej: 

7B. posiadanie 

doświadczenia 

zawodowego w 

zakresie uruchamianej 

działalności 

9 

wykonywania) oraz dokumenty załączone do wniosku: 

- 7A: certyfikaty, dyplomy ukończenia kursów, szkoleń, kierunków studiów etc. bezpośrednio związanych z 

planowaną do podjęcia działalnością; 

- 7B: świadectwa pracy, umowy o pracę, cywilnoprawne, umowy wolontariacie itp. potwierdzające 

doświadczenie w danej branży. 

 

Liczba dokumentów złożonych w ramach danej kategorii nie ma wpływu na liczbę punktów. 

 

Kryterium łączne, punkty sumują się, operacja otrzyma 0 lub 9 lub 18 punktów. 

8. 

Operacja spełnia 

definicję innowacyjności 

zawartą w LSR: 

8A. operacja jest 

innowacyjna na 

obszarze gminy, w 

której będzie 

realizowana 

5 

0-5 

Definicja innowacyjności została określona w LSR oraz stanowi załącznik do Procedury wyboru i oceny 

operacji w ramach LSR w ramach Lokalne Kryteria Wyboru wraz z opisem. 

 

Weryfikacja nastąpi w oparciu o informacje zawarte we wniosku o przyznanie pomocy (część B.III. OPIS 

PLANOWANEJ OPERACJI, pole 1.4 Uzasadnienie zgodności z celami LSR i kryteriami wyboru operacji 

przez LGD) lub biznesplanie (część IV. Opis wyjściowej sytuacji ekonomicznej podmiotu ubiegającego się 

o przyznanie pomocy, 4.1. Opis planowanej operacji – ogólne informacje o planowanej działalności 

gospodarczej, pole 7. Innowacyjność operacji).  

 

Odnosząc się do kryterium Wnioskodawca powinien szczegółowo opisać i uzasadnić, w jaki sposób 

operacja wpisuje się w definicję innowacyjności, wskazując w szczególności rozwiązania: narzędzia i/lub 

metody i/lub formy działań i/lub usługi i/lub produkty innowacyjne oraz sposób zasięgu innowacyjności na 

obszarze. 

 

Członkowie Rady dokonają oceny informacji przedstawionych przez wnioskodawcę i mogą nie zgodzić się 

z jego argumentacją (pozostawiając ślad rewizyjny w postaci pisemnego uzasadnienia). 

 

W przypadku gdy operacja jest realizowana w kilku miejscowościach (lokalizacjach), punkty w ramach 8B. 

Operacja spełnia definicję innowacyjności zawartą w LSR na skalę miejscowości, w której będzie 

realizowana, punkty zostaną przyznane wtedy, gdy operacja spełni definicję innowacyjności w przynajmniej 

połowie wskazanych miejscowości. 

 

Aby operacja spełniła kryterium innowacyjności na skalę gminy, w której będzie realizowana opis i 

uzasadnienie musi wykazywać innowacyjność w kontekście obszaru całej gminy, a nie tylko miejscowości, 

gdzie operacja będzie realizowana. 

 

Punktów nie uzyska operacja, która nie przewiduje szczególnego uzasadnienia w powyższym zakresie (np. 

uzasadnienie wnioskodawcy sprowadzi się do stwierdzenia, że operacja będzie innowacyjna). 

 

Operacja otrzyma 0 lub 3 lub 5 pkt. 

8B. operacja jest 

innowacyjna na terenie 

miejscowości, gdzie 

będzie  realizowana 

3 



 

 

9. 

Operacja będzie wpływała pozytywnie na 

realizację celów ogólnych i szczegółowych 

zawartych w LSR innych niż te do których 

przypisano przedsięwzięcie. 

8 0-8 

Weryfikacja nastąpi w oparciu o informacje zawarte we wniosku o przyznanie pomocy (część B.III. OPIS 

PLANOWANEJ OPERACJI, pole 1.4 Uzasadnienie zgodności z celami LSR i kryteriami wyboru operacji 

przez LGD) lub biznesplanie (część III. Wskazanie celów pośrednich i końcowych, w tym zakładanego 

ilościowego i wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług, 3.1 Cele pośrednie i końcowe 

operacji oraz motywy realizacji operacji).  

 

Wnioskodawca powinien szczegółowo opisać i uzasadnić pozytywny wpływ operacji na cele inne niż Cel 

ogólny 2: Wzmocnienie konkurencyjności gospodarczej obszaru LGD i Cel szczegółowy 2.1: Tworzenie 

nowych podmiotów gospodarczych, czyli na: 

Cel ogólny 1: Tworzenie warunków dla zrównoważonego rozwoju obszaru LGD, w tym: Cel szczegółowy 

1.1: Wspieranie inicjatyw wzmacniających więzi społeczne oraz działań aktywizujących grupy 

defaworyzowane, Cel szczegółowy 1.2: Zdobywanie i podnoszenie wiedzy, kompetencji oraz umiejętności 

mieszkańców obszaru LGD, Cel szczegółowy 1.3: Poprawa estetyki przestrzeni publicznej – rozwój 

infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej. 

Cel ogólny 3: Wzrost inicjatyw ukierunkowanych na turystykę i dziedzictwo lokalne, w tym: Cel 

szczegółowy 3.1: Wzmocnienie atrakcyjności turystycznej obszaru, Cel szczegółowy 3.2:  Zachowanie 

lokalnego dziedzictwa – ochrona zabytków i obiektów związanych z dziedzictwem lokalnym oraz 

wspieranie inicjatyw związanych z dziedzictwem lokalnym, Cel szczegółowy 3.3: Promocja obszaru LGD. 

 

Punkty zostaną przyznane jeżeli wnioskodawca wykaże, że operacja pozytywnie wpływa na realizację 

minimum jednego innego celu ogólnego i szczegółowego. 

 

Członkowie Rady dokonają oceny informacji przedstawionych przez wnioskodawcę i mogą nie zgodzić się 

z jego argumentacją (pozostawiając ślad rewizyjny w postaci pisemnego uzasadnienia). 

 

Operacja otrzyma 0 lub 8 pkt. 

10. 

Operacja wpłynie pozytywnie na sytuację grup 

defaworyzowanych: operacja zakłada świadczenie 

usług dla co najmniej jednej grupy 

defaworyzowanej. 

 

7 0-7 

Weryfikacja nastąpi w oparciu o informacje zawarte we wniosku o przyznanie pomocy (część B.III. OPIS 

PLANOWANEJ OPERACJI, pole 1.4 Uzasadnienie zgodności z celami LSR i kryteriami wyboru operacji 

przez LGD) lub biznesplanie (część IV. Opis wyjściowej sytuacji ekonomicznej podmiotu ubiegającego się 

o przyznanie pomocy, pole 4.2.2.Klienci).  

 

Wnioskodawca powinien szczegółowo opisać i uzasadnić powiązanie między planowaną działalnością, a 

potrzebami grup defaworyzowanych, tj. osób po 50 roku życia lub osób niepracujących. 

 

Przykład: wnioskodawca planuje otworzyć warsztat mechaniczny i argumentuje, że będzie w nim świadczyć 

usługi dla seniorów, gdyż są oni klientami warsztatu – taka operacja nie otrzyma punktów w ramach 

kryterium. 

 

Operacja otrzyma 0 lub 7 pkt. 



 

 

11. 

Podstawę działalności będącej przedmiotem 

operacji będą stanowiły lokalne produkty rolne 

wytwarzane na obszarze objętym Lokalną 

Strategią Rozwoju 

2 0-2 

Weryfikacja nastąpi na podstawie opisu spełnienia tego kryterium we wniosku o przyznanie pomocy (część 

B.III. OPIS PLANOWANEJ OPERACJI, pole 1.4 Uzasadnienie zgodności z celami LSR i kryteriami 

wyboru operacji przez LGD) lub biznesplanie (część IV. Opis wyjściowej sytuacji ekonomicznej podmiotu 

ubiegającego się o przyznanie pomocy, pole 4.2.3 Rynek, 1. Należy opisać głównych dostawców). 

 

Pod pojęciem lokalne produkty rolne należy rozumieć płody ziemi, produkty pochodzące z hodowli, jak 

również produkty pierwszego przetworzenia, które pozostają w bezpośrednim związku z tymi produktami 

(na podstawie art. 38, ust.1Traktatu Rzymskiego) – z zakresu tego usunięto produkty pochodzące z 

rybołówstwa. Szczegółowy wykaz tych produktów znajduje się w Załączniku II do Traktat Rzymskiego. 

 

Wnioskodawca powinien szczegółowo opisać i uzasadnić, w jaki sposób zostanie spełniony ten warunek 

Operacja otrzyma 0 lub 2 pkt. 

 

Maksymalna liczba punktów, którą można uzyskać: 80 pkt. 

Warunkiem wybrania operacji do finansowania jest uzyskanie minimum 25 pkt. 

 

 

DEFINICJA INNOWACYJNOŚCI: 

Innowacyjne rozwiązania zaproponowane w LSR stanowią rodzaj dodatkowej szansy dla rozwoju obszaru LGD. W ramach LSR zostały przyjęte poniższe kryteria 

innowacyjności, ponieważ wykorzystują zasoby unikalne i charakterystyczne na danym obszarze. Pozwalają również na podniesienie konkurencyjności w odniesieniu 

do pozostałych regionów. Na terenie działania Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka”, innowacyjnymi uznać należy więc przedsięwzięcia: 

- polegające na pomocy w podjęciu lub rozwoju działalności gospodarczej i agroturystyki w zakresie usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i 

wypoczynkiem;  

- polegające na pomocy w podjęciu lub rozwoju działalności o dużym potencjale rozwojowym; 

- polegające na nietypowych, nowatorskich działaniach na rzecz aktywizacji zawodowej i włączenia społecznego, w tym w zakresie przedsiębiorczości społecznej i 

samo zatrudnienia; 

- polegające na wykorzystaniu zasobów lokalnych do tworzenia ciekawych miejsc rekreacyjnych, turystycznych, kulturowych, sportowych, społecznych; 

- polegające na wykorzystaniu lokalnej społeczności do promocji regionu;  

- polegające na promocji zdrowego stylu życia i wykorzystaniu produktów lokalnych; 

- polegające na inicjatywach trwale podnoszących aktywność mieszkańców, wzmacniających więzi społeczne i sprzyjających kształtowaniu się tożsamości lokalnej;  

- polegające na nietypowych, nowatorskich działaniach na rzecz aktywizacji społecznej, w szczególności grup marginalizowanych (głównie osoby 50+); 

- polegające na tworzeniu atrakcyjnych miejsc integracji społecznej, w porozumieniu ze społecznością lokalną; 

- polegające na tworzeniu ciekawej marki regionu, 

- polegające na tworzeniu punktów informacyjnych i informacji związanych z regionem; 

- polegające na budowie i wytyczaniu ścieżek i tras rowerowych, dzięki czemu turysta będzie mógł zapoznać się z charakterystycznym folklorem tych ziem i włączeniu 

powstałej sieci tras i ścieżek rowerowych, w ciąg międzynarodowej trasy rowerowej; 

- polegające na inwestowaniu w potencjał mieszkańców poprzez realizację przedsięwzięć związanych z obszarem, które jednocześnie będą wzmacniały tożsamość i 

więzi lokalne;  

- polegające na wspieraniu inicjatyw ekologicznych. 

 

 


