
ROZDZIAŁ VIII. BUDŻET LSR 

 

Budżet LGD Ziemia Zamojska na lata 2016-2023 kształtuje się na poziomie: 6 650 000 zł na 

wdrażanie operacji w ramach LSR, 133 000 zł na projekty współpracy oraz 1 567 500  zł na koszty 

bieżące i aktywizację.  Wsparcie finansowe pochodzi z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

 

Poniżej zaprezentowano powiązania budżetu z poszczególnymi celami LSR, które mają przyczynić się 

do zrealizowania wizji, określonej w partycypacyjnym  procesie tworzenia założeń strategii 

 

Tabela 17.  Powiązania budżetu LSR z poszczególnymi celami LSR 

Cel szczegółowy 

Budżet na 

realizację celu 

(PLN) 

Powiązanie budżetu z celami 

Cel szczegółowy 

1.1.Wsparcie 

przedsiębiorczości i 

przeciwdziałanie 

bezrobociu na obszarze 

LSR 

3 200 000  Wsparcie podejmowania i rozwijania 

działalności gospodarczej na obszarach 

wiejskich 

 Wsparcie podmiotów tworzących nowe 

miejsca pracy 

Cel szczegółowy 1.2 

Wspieranie współpracy 

pomiędzy podmiotami 

gospodarczymi na obszarze 

LGD 

150 000  Wsparcie dla budowania powiązań 

podmiotów w zakresie tworzenia i rozwoju 

produktów lokalnych, usług turystycznych 

lub krótkich łańcuchów dostaw 

Razem Cel ogólny 1 3 350 000  

Cel szczegółowy 2.1 

Poprawa jakości 

infrastruktury przestrzennej 

i turystycznej oraz 

pobudzenie oddolnych 

inicjatyw 

2 834 000 (w 

tym: projekty 

współpracy – 

100 000 zł., 

koszty 

aktywizacji –  

32 000 zł) 

2 734 000 (w 

tym: koszty 

aktywizacji –  

32 000 zł)  

 Budowa i przebudowa niekomercyjnej 

infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej 

 Przebudowa, budowa lub wyposażenie 

obiektów, terenów i przestrzeni w celu 

odtworzenia lub nadania funkcji 

kulturalnych, społecznych i gospodarczych 

 Wzmocnienie aktywizacji i integracji 

społecznej 

Cel szczegółowy 2.2 

Zachowanie i promocja 

lokalnego dziedzictwa oraz 

wsparcie działań 

edukacyjnych i 

kulturalnych dla 

mieszkańców obszaru LGD 

770 000 zł. ( w 

tym: projekty 

współpracy – 

33 000 zł., 

koszty 

aktywizacji – 

139 000 zł.  

870 000(w tym: 

2 projekty 

współpracy – 

133 000 zł, 

koszty 

aktywizacji – 

139 000 zł) 

 Konserwacja i rewitalizacja obiektów o 

szczególnym znaczeniu historycznym, 

przyrodniczym lub kulturowym 

 Promocja lokalnego dziedzictwa i zasobów 

lokalnych 

 Zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez 

tworzenie i doposażenie muzeów lub 

obiektów   

pełniących ich funkcje 

 Organizacja zajęć kulturalnych i 

edukacyjnych dla mieszkańców obszaru 

Razem Cel ogólny 2 3 604 000 

(w tym: 

projekty 

 



współpracy – 

133 000 zł, 

koszty 

aktywizacji  

171 000 zł    

Koszty bieżące  1 396 500  

 


