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

BAZA INICJATYW/PROJEKTÓW/PRZEDSIĘWZIĘĆ

FISZKA (KARTA PROJEKTU)
Chcesz mieć wpływ na to jak zmienia się otaczająca Cię rzeczywistość?
Masz ciekawy pomysł? Włącz się do tworzenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju.
Trwają prace nad tworzeniem Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2023-2027, która
umożliwi pozyskanie środków unijnych na realizację zadań, inwestycji, wydarzeń i wszelkich
inicjatyw, które wpłyną na rozwój naszego terenu oraz przyczynią się do poprawy życia
mieszkańców gmin: Czarna, Lutowiska, Olszanica, Sanok (z wyłączeniem miasta Sanok),
Solina, Tyrawa Wołoska i Ustrzyki Dolne. Da to szansę wielu podmiotom, w tym osobom
fizycznym, przedsiębiorcom, rolnikom, gminom i jednostkom gminnym, a także organizacjom
pozarządowym na realizację ciekawych przedsięwzięć. Dlatego też prosimy o przedstawienie
tego, co chcieliby Państwo aby w przyszłości zostało zrealizowane dzięki wsparciu
finansowemu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich za pośrednictwem i przy pomocy
naszej LGD. Prosimy o zgłaszanie pomysłów dotyczących zadań inwestycyjnych
i nieinwestycyjnych, np. wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, sportowych, rekreacyjnych
oraz zadań wspierających rozwój przedsiębiorczości.

Zebrane informacje zostaną wykorzystane przez Lokalną Grupę Działania
„Zielone Bieszczady” wyłącznie na potrzeby utworzenia Lokalnej Strategii
Rozwoju na lata 2023-2027, jednak nie stanowią gwarancji realizacji tych
przedsięwzięć ani włączenia ich w w/w strategię.
Pomysły można składać w wersji papierowej na adres: Lokalna Grupa Działania
„Zielone Bieszczady”, Orelec 35, 38-623 Uherce Mineralne lub elektronicznej na email:
lgdzielonebieszczady@wp.pl do 30.09.2022 r.

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014-2020, poddziałanie 19.1 „Wsparcie przygotowawcze”.

1

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

Wszystkie informacje o poszczególnych etapach prac nad tworzeniem Lokalnej Strategii
Rozwoju są zamieszczane na stronie www.lgd-zielonebieszczady.pl

PROJEKT
1. Nazwa projektu (wstępna).

2. Obszar tematyczny
(Można zaznaczyć kilka obszarów powiązanych ze sobą).
Lp.

Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na
lata 2023-2027 (EFRROW)

1.

Rozwój przedsiębiorczości, w tym rozwój
biogospodarki lub zielonej gospodarki w
szczególności:



podejmowanie pozarolniczej działalności
gospodarczej przez osoby fizyczne



rozwijanie pozarolniczej działalności
gospodarczej

Lp.

1.

 rozwijanie przedsiębiorstw społecznych

Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027
PRIORYTET VIII. ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ
SPOŁECZNOŚĆ (EFS+)
8.1 Rozwój zdolności uczniów poza edukacją formalną



wsparcie różnych form rozwijających kompetencje,
uzdolnienia, umiejętności, wiedzę oraz
zainteresowania uczniów (np. poprzez zajęcia
realizowane w obszarze bezpośrednio związanym z
tematem rozwijanych kompetencji umiejętności,
uzdolnień i wiedzy; korepetycje, szkolenia, warsztaty,
wyjazdy studyjne i szkoleniowe, półkolonie
tematyczne)



wsparcie działań służących pomocy uczniom w
radzeniu sobie w trudnych sytuacjach,
rozwiązywaniu problemów (np. związanych z
pandemią COVID-19; stresem, wymaganiami i
obowiązkami, presją społeczną i medialną)

 zajęcia dydaktyczno-wychowawcze skierowane do
uczniów z trudnościami edukacyjnymi
2.

Rozwój pozarolniczych funkcji gospodarstw
rolnych w szczególności w zakresie:

2.

8.2 Wsparcie szkół na terenach wiejskich

kompleksowe programy rozwojowe, ukierunkowane
gospodarstw agroturystycznych
zagród edukacyjnych

na podniesienie jakości edukacji m.in. poprzez
przygotowanie założeń systemu nauczania i
programów nauczania w zakresie dostosowania ich
do wymagań rynku pracy poprzez m.in.:
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gospodarstw opiekuńczych (wobec wyzwań
demograficznych to łączenie rolnictwa i
pomocy społecznej)

˗ współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym
szkoły
˗ szkolenia i kursy dla uczniów prowadzące m.in. do
nabywania, potwierdzania kompetencji i kwalifikacji

wsparcie uczniów w nabywaniu i rozwijaniu
kompetencji kluczowych

wsparcie szkoły w prowadzeniu skutecznej edukacji
włączającej (z wykorzystaniem modeli
wypracowanych w projekcie Przestrzeń dostępnej
szkoły)

podnoszenie kwalifikacji/kompetencji zawodowych
nauczycieli, pracowników dydaktycznych i kadry
zarządzającej szkół

 wsparcie psychologiczno-pedagogiczne uczniów i
nauczycieli

włączenie rodziców w działalność szkoły

wdrażanie programów dotyczących przeciwdziałaniu
zjawiskom patologicznym w szkole

3.


rozwój współpracy w ramach krótkich 3.
łańcuchów żywnościowych


8.3 Wsparcie osób dorosłych w zdobywaniu
podstawowych kompetencji


wsparcie w uzyskiwaniu podstawowych kompetencji,
również cyfrowych (realizowane poza systemem Bazy
Usług Rozwojowych i Podmiotowego Systemu
Finansowania umożliwiające wdrażanie Upskilling
pathways - ścieżki poprawy umiejętności), w tym
poprzez docieranie do grup docelowych.

4.


poprawa dostępu do usług dla lokalnych
społeczności, z wyłączeniem inwestycji
produkcyjnych oraz operacji w zakresach
wymienionych punktach 1 – 2

5.


przygotowanie koncepcji inteligentnej wsi
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6.


poprawa dostępu do małej infrastruktury

7.



kształtowanie świadomości obywatelskiej

publicznej

o znaczeniu zrównoważonego rolnictwa,
gospodarki rolno-spożywczej, zielonej
gospodarki, biogospodarki oraz ochrony
dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
polskiej wsi, a także wzmacnianie programów
edukacji liderów życia publicznego i
społecznego



włączenie społeczne osób w niekorzystnej

8.

sytuacji.

UWAGA!!! 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.

3. Cele i uzasadnienie realizacji projektu (jakie problemy zostaną rozwiązane / jakie potrzeby zaspokojone).

4. Opis projektu (krótko, gdzie będzie realizowany projekt (miejscowość, gmina) i jakie działania obejmuje).

5. Co zostanie osiągnięte w wyniku realizacji projektu (jakie będą 2-3 konkretne efekty).
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6. Czy w wyniku realizacji projektu zostaną
utworzone nowe miejsca pracy? Jeśli TAK to
Liczba osób:
ile?

 NIE
Liczba etatów:

 TAK

7. Czy projekt będzie realizowany
we współpracy z partnerami?
Jeśli TAK, to proszę wskazać nazwy 1-2
najważniejszych partnerów.
8. Planowany termin realizacji projektu (nie
wcześniej niż 10.2023 i nie później niż do
12.2027) (miesiąc/rok).

 TAK

 NIE




Od:

Do:

9. Planowana wartość realizacji projektu (brutto).
 101 – 300 tys. zł
 301– 500 tys. zł
 powyżej 500 tys. zł

 50 tys. zł
 51 – 100 tys. zł

Uwagi/dodatkowe informacje (np. oczekiwany poziom dofinansowania)

ZGŁASZAJĄCY
 Rolnik  Przedsiębiorca  Osoba fizyczna  NGO  JSFP  Inna forma prawna
Autor Fiszki Projektowej
(Imię i nazwisko,
miejscowość/telefon/e-mail)
Reprezentowana instytucja lub
organizacja (adres/telefon/
e-mail/strona www)

Imię i nazwisko
Osoba do kontaktu

Numer telefonu
E-mail

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w Fiszce (karcie projektu) przez Lokalną Grupę Działania „Zielone
Bieszczady” dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 (Zgodnie z
rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych można znaleźć na naszej stronie internetowej:
https://www.lgd-zielonebieszczady.pl/rodo.html

Dziękujemy za zgłoszenie Projektu
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