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G³ówne za³o¿enia Lokalnej Strategii Rozwoju w okresie programowania 2014-2020 obejmuj±cej teren/y Gmin:
Grudzi±dz, Gruta, £asin, Radzyñ Che³miñski, Rogó¼no, ¦wiecie nad Os±, Che³mno, Lisewo, Stolno, P³u¿nica
Do minimalnych zadañ Lokalnej Grupy Dzia³ania (LGD) w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2014-2020
nale¿a³o bêdzie:
- rozwijanie zdolno¶ci podmiotów lokalnych do opracowania i wdra¿ania projektów, w tym rozwijania ich zdolno¶ci
zarz±dzania projektami;
- opracowanie niedyskryminuj±cej i przejrzystej procedury wyboru oraz obiektywnych kryteriów wyboru projektów, które
pozwalaj± unikn±æ konfliktów interesów, gwarantuj±, ¿e co najmniej 50 % g³osów w decyzjach dotycz±cych wyboru pochodzi
od partnerów niebêd±cych instytucjami publicznymi i umo¿liwiaj± wybór w drodze procedury pisemnej;
- zapewnienie spójno¶ci ze strategi± rozwoju lokalnego kierowanego przez spo³eczno¶æ podczas wyboru projektów
poprzez uszeregowanie tych operacji w zale¿no¶ci od ich wk³adu w realizacjê celów i strategii;
- opracowanie i publikowanie naborów wniosków lub ci±g³ej procedury sk³adania projektów, w tym okre¶lanie kryteriów
wyboru;
- przyjmowanie i dokonywanie oceny wniosków o dofinansowanie;
- wybór projektów i ustalanie kwoty wsparcia oraz w stosownych przypadkach, przedk³adanie wniosków do podmiotu
odpowiedzialnego za ostateczn± weryfikacjê kwalifikowalno¶ci przed ich zatwierdzeniem;
- monitorowanie wdra¿ania strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spo³eczno¶æ i projektów bêd±cych
przedmiotem wsparcia oraz przeprowadzenie szczegó³owych dzia³añ ewaluacyjnych zwi±zanych z t± strategi±.
Planowana do realizacji Lokalna Strategia Rozwoju zak³ada operacji, które wdra¿ane bêd± bezpo¶rednio przez LGD
lub przez beneficjentów realizuj±cych te operacje za po¶rednictwem LGD. Operacje te wdra¿ane bêd± w ramach dwóch
programów: Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Kujawsko-Pomorskiego i Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020.
Bêd± mog³y byæ realizowane nastêpuj±ce dzia³ania:
1. Dzia³ania infrastrukturalne przyczyniaj±ce siê do rewitalizacji spo³eczno - gospodarczej miejscowo¶ci wiejskich - w
szczególno¶ci o du¿ej koncentracji negatywnych zjawisk spo³ecznych - zmierzaj±ce do o¿ywienia spo³eczno gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkuj±cych obszary problemowe w ¿yciu
spo³ecznym i gospodarczym.
2. Wsparcie inwestycyjne mikro i ma³ych przedsiêbiorstw - projekty inwestycyjne poprawiaj±ce konkurencyjno¶æ
przedsiêbiorstwa, zwi±zane z unowocze¶nieniem sposobu dzia³ania jak i oferty poprzez: rozbudowê
przedsiêbiorstwa, rozszerzenie zakresu dzia³ania przedsiêbiorstwa, dzia³ania maj±ce na celu dokonywanie
zasadniczych zmian produkcji b±d¼ procesu produkcyjnego, prowadz±ce do wprowadzenia na rynek nowych lub
ulepszonych produktów/us³ug, zmianê stosowanych rozwi±zañ produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych,
zmianê wyrobu i us³ugi, w tym tak¿e zmianê sposobu ¶wiadczenia us³ugi.
3. Wspieranie tworzenia i rozwoju ma³ych inkubatorów przedsiêbiorczo¶ci poprzez dostosowanie istniej±cych budowli
do pe³nienia funkcji inkubatora i wsparcie us³ug ¶wiadczonych przez inkubator.
4. Dzia³ania na rzecz osób zagro¿onych ubóstwem lub wykluczeniem spo³ecznym, w zakresie wdro¿enia rozwi±zañ z
obszaru aktywnej integracji o charakterze ¶rodowiskowym takich jak: kluby samopomocy (w tym z programem
rówie¶niczym obejmuj±ce m.in.: rówie¶nicze doradztwo, edukacjê, liderowanie, coaching rówie¶niczy), ¶wietlice
¶rodowiskowe (w tym z programem socjoterapeutycznym, programem rówie¶niczym obejmuj±ce m.in.: rówie¶nicze
doradztwo, edukacjê, liderowanie, coaching rówie¶niczy), kluby m³odzie¿owe (w tym z programem rówie¶niczym
obejmuj±ce m.in.: rówie¶nicze doradztwo, edukacje, liderowanie, coaching rówie¶niczy), kluby pracy; aktywizacja
spo³eczno - zawodowa.
5. Dzia³ania wspieraj±ce rozwi±zania w zakresie organizowania spo³eczno¶ci lokalnej i animacji spo³ecznej z
wykorzystaniem m.in.: us³ug wzajemno¶ciowych, samopomocowych,) lidera lub animatora aktywno¶ci lokalnej oraz
obywatelskiej.
6. Dzia³ania wspieraj±ce rozwój gospodarki spo³ecznej i przedsiêbiorczo¶ci spo³ecznej, w tym: dzia³ania animacyjne,
budowa i rozwój lokalnych partnerstw publiczno - spo³ecznych na rzecz tworzenia i rozwoju przedsiêbiorstw
spo³ecznych.
7. Wzmocnienie kapita³u spo³ecznego, w tym poprzez podnoszenie wiedzy spo³eczno¶ci lokalnej w zakresie ochrony
¶rodowiska i zmian klimatycznych, tak¿e z wykorzystaniem rozwi±zañ innowacyjnych.
8. Rozwój przedsiêbiorczo¶ci na obszarze wiejskim objêtym strategi± rozwoju lokalnego kierowanego przez
spo³eczno¶æ przez: podejmowanie i rozwijanie dzia³alno¶ci gospodarczej w tym podnoszenie kompetencji; tworzenie
lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych bêd±cych przedsiêbiorcami spo¿ywczymi, w których jest
prowadzona dzia³alno¶æ w zakresie produkcji, przetwarzania lub dystrybucji ¿ywno¶ci pochodzenia ro¶linnego lub
zwierzêcego lub wprowadzania tej ¿ywno¶ci na rynek, przy czym podstaw± dzia³alno¶ci tego przedsiêbiorstwa jest
przetwarzanie;
9. Wspieranie wspó³pracy miêdzy podmiotami prowadz±cymi dzia³alno¶æ gospodarcz± na obszarze wiejskim objêtym
LSR: w ramach krótkich ³añcuchów dostaw; w zakresie ¶wiadczenia us³ug turystycznych; w zakresie rozwijania rynków
zbytu produktów lub us³ug lokalnych, w tym us³ug turystycznych.
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10. Rozwój rynków zbytu produktów i us³ug lokalnych, z wy³±czeniem operacji polegaj±cych na budowie lub modernizacji
targowisk.
11. Zachowanie dziedzictwa lokalnego.
12. Budowê lub przebudowê ogólnodostêpnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub
kulturalnej.
13. Budowê lub przebudowê publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które umo¿liwiaj± po³±czenie obiektów
u¿yteczno¶ci publicznej.
14. Promowanie obszaru objêtego LSR, w tym produktów lub us³ug lokalnych. Dok³adne rodzaje przedsiêwziêæ
zaplanowane do realizacji w ramach LSR bêd± konsultowane wspólnie z mieszkañcami z obszaru dzia³ania LGD.
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