OBSZAR
DZIAŁANIA

Zapraszamy od
poniedziałku do piątku
7:30 – 15:30

LGD w liczbach

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa
Działania

• 1 powiat
• 8 gmin powiatu

ł

inowroc awskiego:
o 4 gminy miejsko – wiejskie –

KONTAKT

Gniewkowo, Janikowo,

52 353 71 12, 600 818 821

ść,
o 4 gminy wiejskie : Dąbrowa
Biskupia, Złotniki Kujawskie,
Rojewo, Inowrocław
• Powierzchnia całkowita

Czarnoziem na Soli

Kruszwica, Pako

wynosi 1 195 km 2

ADRES
88-100 Inowrocław
ul. Poznańska 133 a lok. 106

czarnoziemnasoli.pl

• Obszar LGD zamieszkuje 88
681 osób

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

CO TO JEST
LGD?
Lokalna Grupa Działania (w skrócie "LGD") –
rodzaj partnerstwa terytorialnego
tworzonego zwykle na obszarach wiejskich,
zrzeszający przedstawicieli lokalnych
organizacji (z sektora publicznego,
prywatnego i pozarządowego) oraz
mieszkańców danego obszaru wyznaczonego
.
granicą gmin członkowskich.
W Polsce
podstawą prawną funkcjonowania LGD są
ustawy: o wspieraniu rozwoju obszarów
wiejskich oraz o stowarzyszeniach.

Co to jest LEADER ?
Leader jest oddolnym partnerskim
podejściem do rozwoju obszarów
wiejskich, realizowanym przez
lokalne grupy działania (LGD),
polegającym na opracowaniu przez
lokalną społeczność wiejską lokalnej
strategii rozwoju (LSR) oraz realizacji
wynikających z niej innowacyjnych
projektów łączących zasoby ludzkie,
naturalne, kulturowe, historyczne,
itp., wiedzę i umiejętności
przedstawicieli trzech sektorów:
publicznego, gospodarczego i
społecznego.

KIM
JESTEŚMY ?
Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Działania Czarnoziem na Soli powstało
19 czerwca 2008 roku w wyniku
wspólnego działania zmierzające do
powstania LGD miały miejsce już 2003
roku, gdy zarejestrowane zostało
Stowarzyszenie „Partnerstwo Powiatu
Inowrocławskiego” – apolityczne
stowarzyszenie samorządowców i
liderów wiejskich, którego głównym
celem była bliska współpraca z gminami
dla pozyskania tzw. środków „miękkich”
na rozwój zasobów ludzkich oraz
przedsiębiorczości.

Cele LGD
1.1 Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LSR
do 2023 r.
2.1 Rozbudowa i poprawa standardu
infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz
rewitalizacja i poprawa estetyki przestrzeni
publicznej na obszarze LSR do 2023 r.
3.1 Włączenie społeczne mieszkańców obszaru
LSR do 2023 r.
3.2 Aktywizacja i integracja mieszkańców
obszaru LSR do 2023 r.
3.3 Promocja zasobów lokalnych obszaru LSR
do 2023 r.

GŁÓWNE
ZADANIA
LGD
- Działania na rzecz
zrównoważonego rozwoju
obszarów wiejskich,
- udzielanie wsparcia
mieszkańcom obszaru LGD w
zakresie przygotowania projektów
i pozyskania środków na ich
realizacje
- opracowanie i realizacja
Lokalnej Strategii Rozwoju dla
obszaru gmin członkowskich LGD
- podejmowanie działań mających
na celu: rozwój turystyki,
przedsiębiorczości, zasobów
ludzkich oraz produktów
lokalnych
- promocja obszarów wiejskich
oraz gmin położonych na obszarze
działania LGD
- aktywizowanie ludności
wiejskiej

