
ROZDZIAŁ VII. PLAN DZIAŁANIA 

Plan działania jest ściśle powiązanych z logiką realizacji poszczególnych celi Lokalnej Strategii 

Rozwoju opisanej w rozdziale V.  Posiada on racjonalny harmonogram osiągania wskaźników produktu 

oraz planowany budżet na przedsięwzięcia przewidziane w LSR. Realizacja działań w lamach LSR 

została zaplanowana w kontekście 3 kluczowych etapów: 

1 etap: lata 2016-2018 

2 etap: lata 20119-2021 

3 etap: lata 2022-2023 

Większość operacji planowanych do realizacji, została zaplanowana w 1 i 2 etapie w sposób 

umożliwiający minimalizowanie ryzyk związanych z osiąganiem wskaźników przyjętych jako miary 

sukcesu jej wdrażania.  

W ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Zamojska” na 

realizację celu ogólnego 1 Rozwój gospodarczy i przeciwdziałanie marginalizacji obszaru LSR 

przewidziano budżet w wysokości: 3 350 000 zł., w tym na cel szczegółowy 1.1 Wsparcie 

przedsiębiorczości i przeciwdziałanie bezrobociu na obszarze LSR przewidziano: 3 200 000 zł., a na cel 

szczegółowy 1.2 Wsparcie współpracy pomiędzy podmiotami gospodarczymi na obszarze LGD – 

150 000 zł. Na realizację celu ogólnego 2 Zapewnienie wysokiej jakości życia mieszkańców obszaru 

LGD poprzez wzmocnienie atrakcyjności oraz rewitalizację obszaru przewidziano budżet w wysokości: 

3 604 000 zł., w tym na cel szczegółowy 2.1 Poprawa jakości infrastruktury przestrzennej i turystycznej 

oraz pobudzenie oddolnych inicjatyw przewidziano: 2 834 000 zł. 2 734 000 zł., a na cel szczegółowy 2.2 

Zachowanie i promocja lokalnego dziedzictwa oraz wsparcie działań edukacyjnych i kulturalnych dla 

mieszkańców obszaru LGD – 770 000 zł. 870 000 zł. Budżet na poddziałanie Aktywizacja w ramach celu 

ogólnego 2 przewidywana jest w wysokości 171 000 zł. Realizacja projektów współpracy przewidywana 

jest w ramach celu ogólnego 2 w kwocie 133 000 zł. Na koszty bieżące przewidziano 1 396 500 zł. 

W ramach budżetu planowane wsparcie na tworzenie i utrzymanie miejsc pracy przewidziane jest 

3 350 000 zł , co stanowi 50,4% budżetu  poddziałania Realizacja LSR. W latach 2016 – 2018 planowane 

wsparcie w ramach Realizacji LSR, aktywizacji, projektów współpracy oraz kosztów bieżących będzie 

wynosić: 3 581 290 zł., natomiast w latach 2019 – 2021 przewidziano 4 479 910,00 zł, zaś na ostatnim 

etapie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju założono 289 300,00 zł. 

 

Wszelkie szczegóły planu działania zawarte są w załączniku do niniejszej LSR



 


