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ZAKRESY TEMATYCZNE LSR 

 
1. Rozwój zielonej gospodarki poprzez wzrost świadomości społecznej w zakresie ochrony środowiska, 
wyczerpywaniem zasobów naturalnych, ekologizacją sektorów i branż w polskiej gospodarce oraz  
z postępującą degradacją środowiska naturalnego. 
2. Rozwój sektora usług czasu wolnego i gospodarki doświadczeń poprzez wykorzystanie 
środowiskowego i turystycznego potencjału (np.: poprzez tworzeniu oferty tematycznych pobytów 
średnio- i długoterminowych tj.: pobyty lecznicze, rehabilitacyjne, „Slow Food”, „Slow Tourism”, 
couchsurfing, „EatWith” „WWOF – Willing Workers on Organic Farms”), a także z zakresu turystyki 
społecznej (gospodarstwa opiekuńcze, gospodarstwa społeczne) oraz prozdrowotnej. 
3. Poprawa dostępu do infrastruktury publicznej podejmując działania zmierzające do zniwelowania 
różnic rozwojowych miasto-wieś w obszarze infrastruktury społecznej i zdrowotnej oraz turystyczno-
rekreacyjnej; 
4. Rozwój usług opiekuńczych, ochrony zdrowia, kultury i dziedzictwa kulturowego, przy 
wykorzystaniu zasobów infrastruktury turystycznej i usługowej, ze szczególnym uwzględnieniem 
gospodarstw agroturystycznych i ekoturystycznych, w kontekście realizowania publicznej misji  
w zakresie kształtowania świadomości obywatelskiej o rolnictwie, gospodarce rolno-spożywczej oraz 
dziedzictwie kulturowym polskiej wsi i obszarów rybackich. 
5. Rozwój współpracy w wymiarze produkcyjnym, usługowym, społecznym dążąc do wdrożenia 
formuły tzw. „wielofunkcyjności”, która rozwija się przez rozwój różnych gałęzi lokalnej gospodarki  
z zachowaniem zasad proekologicznych oraz sprzyja zauważalnemu podwyższeniu jakości życia 
mieszkańców. 
6. Rozwój przedsiębiorczości, lokalnych rynków pracy oraz zwiększanie aktywności 
gospodarczej poprzez tworzenie sprzyjających warunków do dywersyfikacji gospodarki, w tym 
biogospodarki, oraz tworzenia i utrzymania miejsc pracy poprzez rozwijanie i upowszechnianie 
narzędzi skutecznego zapobiegania ryzyku i kryzysom oraz zwiększania odporności i radzenia sobie  
z nimi przez podmioty gospodarcze, a także wzrost liczby aktywnych małych i średnich przedsiębiorstw 
oraz gospodarstw rolnych i rybackich, wdrażających innowacje i charakteryzujących się wyższą niż 
dotychczas efektywnością i dochodowością. 
7. Włączenie osób z grup defaworyzowanych lub wykluczonych poprzez włączenia społeczne osób 
niepełnosprawnych, starszych i kobiet, a także mające na celu zwiększanie dostępności usług 
opiekuńczych nad dziećmi oraz osobami starszymi, szczególnie na wsi, m.in. w ramach rozwoju 
rolnictwa społecznego oraz dostępności wysokiej jakości usług edukacji, kultury i sportu. 
8. Wzmacnianie programów edukacji liderów życia publicznego i społecznego, w tym systemu 
identyfikacji liderów społecznych i wspieranie ich rozwoju, podnoszenie umiejętności i kwalifikacji 
zawodowych osób pracujących, także w sektorze rolno-spożywczym, oraz podnoszenie umiejętności 
związanych z wykorzystywaniem technologii ICT i prowadzeniem działalności gospodarczej. 
9. Wyrównywanie szans rozwojowych i dywersyfikacja zatrudnienia poprzez działania 
dotyczące pobudzania przedsiębiorczości, przekształceń strukturalnych, zwiększania mobilności  
i zapewnienia odpowiedniej jakości usług decydujących o perspektywach rozwojowych (zdrowie, 
edukacja, transport publiczny), zapewniając przy tym zachowanie walorów kulturowych, krajobrazu  
i środowiska przyrodniczego, a także konieczność wsparcia podnoszenia kwalifikacji zawodowych, 
szkoleń w kierunku reorientacji zawodowej i tworzenie warunków do rozwoju edukacji  
i wyrównywanie szans w dostępie do usług edukacyjnych (m.in. zwiększenie dostępności zajęć 
pozalekcyjnych, lepsze wykorzystywanie świetlic wiejskich czy stwarzanie warunków do rozwoju 
gospodarstw rolnych świadczących usługi edukacyjne). 
10. Stymulowania rozwoju gospodarczego i innowacyjności miejscowości z wykorzystaniem 
potencjału społecznego, ekonomicznego, kulturowego i środowiskowo-krajobrazowego oraz narzędzi 
cyfrowych, z uwzględnieniem potrzeb cyfrowych, edukacyjnych oraz przeciwdziałania zmianom 
klimatu i ochrony środowiska, poprzez upowszechnienie nowych technologii i modeli biznesowych 
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opartych na cyfryzacji i sieci internetowej, dzięki czemu nastąpi poprawa dostępu do produktów i usług 
umożliwiających mobilność społeczną i zawodową. 
 
UWAGA: 
W ramach PS WPR możliwa będzie realizacja operacji w następujących zakresach wsparcia: 
1) kształtowanie świadomości obywatelskiej o znaczeniu zrównoważonego rolnictwa, gospodarki 
rolno-spożywczej oraz ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego polskiej wsi, a także 
wzmacnianie programów edukacji liderów życia publicznego i społecznego; 
2) poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej stanowiącej element przedsięwzięcia w LSR  
i mającej na celu wzmocnienie przewag danego obszaru oraz wyrównywanie szans rozwojowych 
wszystkich mieszkańców i dywersyfikację zatrudnienia; 
3) stymulowanie zrównoważonego rozwoju gospodarczego i innowacyjności poprzez tworzenie  
i rozwój przedsiębiorczości (także biogospodarki) oraz współpracę, w tym ekonomii społecznej oraz 
rozwój sektora usług czasu wolnego i gospodarki doświadczeń, w tym rozwój pozarolniczych funkcji 
gospodarstw rolnych m.in. w ramach gospodarstw agroturystycznych i zagród edukacyjnych, a także 
krótkich łańcuchów żywnościowych; 
4) poszukiwanie sposobów dostarczania usług dla lokalnych społeczności, w tym rozwój usług 
opiekuńczych, ochrony zdrowia, kultury i dziedzictwa kulturowego, z wyłączeniem inwestycji  
w publiczną infrastrukturę techniczną; 
5) rozwój zielonej gospodarki i przeciwdziałanie zmianom klimatycznym, w tym przez zastosowanie 
odnawialnych źródeł energii. 
 
Z pomocy ze środków EFRROW wykluczone są operacje: 
1) obejmujące budowę lub modernizację dróg, targowisk, sieci wodno-kanalizacyjnych, przydomowych 
oczyszczalni ścieków, 
2) dotyczące świadczenia usług dla rolnictwa 
 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” zostało powołane do życia 10 marca 2006 
roku. Głównym celem powstania LGD była chęć zaangażowania przedstawicieli trzech sektorów 
(publicznego, gospodarczego i społecznego) do wspólnych działań na rzecz rozwoju obszarów 
wiejskich. Naszym nadrzędnym celem jest poprawa jakości życia na obszarach wiejskich. Działamy  
w ramach osi LEADER finansowanej z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Obszarów Wiejskich. 

Dzięki tym funduszom na terenie LGD „Kraina Rawki” powstają m.in. nowe miejsca pracy, place zabaw, 
siłownie zewnętrzne i w pełni wyposażone świetlice wiejskie. 

Realizujemy działania na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego, wspomagamy rozwój wspólnot 
i społeczności lokalnych poprzez wspieranie oddolnych inicjatyw mieszkańców. Od 2010 roku  
w ramach działania „Granty Krainy Rawki” finansowanego ze środków własnych stowarzyszenia 
zrealizowaliśmy 21 naborów, dofinansowaliśmy 642 inicjatywy, a kwota przyznanych środków wynosi 
ponad 1,6 miliona złotych. 

Zapraszamy na naszą stronę i profil na Facebooku, będziecie mogli Państwo zobaczyć  
co w Krainie Rawki słychać.  

www.krainarawki.eu   www.facebook.com/krainarawki  tel. 695 700 565 

 

http://www.krainarawki.eu/
http://www.facebook.com/krainarawki

