Załącznik nr 1

Opis operacji pod względem jej zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju Szwajcarii Kaszubskiej dla
obszaru LGD Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby dla konkursów w ramach działania

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Proszę o wypełnienie poniższej tabeli zgodnie z zawartymi w niej informacjami

Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Szwajcarii Kaszubskiej
DZIAŁANIE: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
IMIĘ i NAZWISKO lub NAZWA WNIOSKODAWCY:
Status wnioskodawcy1:

Wpływ realizacji projektu na cele główne Lokalnej Strategii Rozwoju. Proszę zaznaczyć do założeń
którego celu / których celów głównych przyczynia się realizacja Państwa operacji2.
I. Poprawa jakości życia



II. Aktywizacja mieszkańców, budowa i wzmocnienie kapitału społecznego



III. Zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi oraz jego wykorzystanie dla
zrównoważonego rozwoju regionu
IV. Różnicowanie działalności gospodarczej, tworzenie pozarolniczych miejsc pracy




Wpływ realizacji projektu na cele szczegółowe Lokalnej Strategii Rozwoju. Proszę zaznaczyć do
założeń którego celu / których celów szczegółowych przyczynia się realizacja Państwa operacji3.
I.1. Stworzenie alternatywnych form spędzania wolnego czasu dla mieszkańców poprzez
turystykę aktywną i rekreację



I.2. Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi,



II.1. Podnoszenie kwalifikacji mieszkańców obszaru Szwajcarii Kaszubskiej,



II.2. Wspieranie instytucji społeczeństwa obywatelskiego, wspomaganie powstawania i
działalności inicjatyw obywatelskich,
III.1. Stworzenie i rozwój zintegrowanego systemu informacji i promocji turystycznej,
III.2. Tworzenie, upowszechnianie, promocja i ochrona produktów markowych,
tradycyjnych i regionalnych,
III.3. Zagospodarowanie, ochrona i wykorzystanie zasobów naturalnych, kulturowych i
historycznych dla rozwoju turystyki i rekreacji,
III.4. Zachowanie, kreowanie i promocja kultury kaszubskiej.
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Proszę wpisać: osoba podejmująca działalność gospodarczą lub osoba wykonująca działalność gospodarczą,
Projekt aby mógł otrzymać dofinansowanie w ramach LSR musi być zgodny przynajmniej z jednym celem
głównym Strategii.
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Projekt aby mógł otrzymać dofinansowanie w ramach LSR musi być zgodny przynajmniej z jednym celem
szczegółowym Strategii
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IV.1. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o lokalny potencjał społeczno –
gospodarczy i posiadane zasoby,.
IV.2. Różnicowanie dochodów na terenach wiejskich,




Wpływ realizacji projektu na przedsięwzięcia zaplanowane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.
Proszę zaznaczyć do założeń którego przedsięwzięcia / których przedsięwzięć przyczynia się
realizacja Państwa operacji4.
Tworzenie klubów zainteresowań, klubów hobbystycznych i innych związków scalających
miejscową społeczność.
Organizacja imprez kulturalnych w tym imprez promujących i kultywujących kulturę
kaszubską.





Stworzenie, zagospodarowanie i wyposażenie centrów życia kulturalnego, centrów spotkań
społeczności lokalnej i możliwości spędzania wolnego czasu przez społeczność obszarów



wiejskich,
Organizacja szkoleń podnoszących kwalifikacje mieszkańców obszaru LGD
Organizacja konferencji i seminariów podnoszących wiedzę mieszkańców obszaru LGD oraz
informujących o atrakcjach turystycznych i walorach regionu




Wymiana doświadczeń z zakresu wykorzystania posiadanych zasobów dla zrównoważonego
rozwoju, społeczeństwa obywatelskiego, innowacyjnego, opartego na wiedzy,



informacyjnego itp. z innymi lokalnymi społecznościami w kraju i za granicą.
Szkolenia dla mieszkańców z samoorganizacji i zakładania organizacji pozarządowych oraz
ich funkcjonowania



Informacja i promocja o działalności organizacji pozarządowych na obszarze LGD



Promocja regionu na targach krajowych i zagranicznych



Tworzenie wydawnictw promocyjnych i informacyjnych o ofercie turystycznej i atrakcjach
regionu
Promocja oferty turystycznej oraz walorów obszaru LGD w mediach i internecie
Odnawianie, rekonstrukcja i oznakowanie obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru
zabytków
Ochrona, oznakowanie, zagospodarowanie i promocja obiektów i obszarów naturalnych
podlegającej prawnej ochronie
Zagospodarowanie jezior na obszarze Szwajcarii Kaszubskiej – jednego z głównych
walorów naturalnych regionu dla celów rekreacji, turystyki i kultury
Tworzenie infrastruktury rekreacyjnej i wypoczynkowej dla mieszkańców i turystów










Wytyczenie, oznakowanie i zagospodarowanie szlaków turystycznych - tras, ścieżek,
szlaków i dróg o tematyce edukacyjnej, kulturowej, turystycznej, rekreacyjnej lub



sportowej.
Rozwój produktów turystycznych w tym przede wszystkim Nordic Walking
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Projekt aby mógł otrzymać dofinansowanie w ramach LSR musi być zgodny przynajmniej z jednym
przedsięwzięciem planowanym do realizacji w ramach Strategii
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Wsparcie działalności regionalnych zespołów folklorystycznych



Wytwarzanie, promocja oraz wprowadzanie na rynek lokalnych produktów opartych o
posiadane dziedzictwo kulturowe i zasoby
Nabycie środków trwałych, know-how, wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych
do działalności przynoszącej dochód poza rolnictwem





Rozwój lokalnej bazy noclegowej i gastronomicznej w oparciu o posiadane zasoby



Rozwój usług turystycznych i około turystycznych



Rozwój agroturystyki z wykorzystaniem lokalnych zasobów oraz tradycyjnej kultury
kaszubskiej

Miejscowość, data…………………………………………………



Podpis………………………………………………......
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