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Preferowane rodzaje operacji: 
„Różnicowanie w 

kierunku działalności 
nierolniczej” 

„Tworzenie i rozwój 
mikroprzedsiębiorstw” 

„Odnowa i rozwój wsi” Małe projekty 
Przedsięwzięcia 

• tworzenie i rozwój 
gospodarstw 
agroturystycznych  

• usługi turystyczne oraz 
w zakresie rekreacji 

• handel, transport, 
drobna wytwórczość, 
rzemiosło oraz inna 
działalność gospodarcza 
związana z obsługą 
ruchu turystycznego 

• usługi turystyczne oraz usługi 
w zakresie rekreacji 

• handel, transport, drobna 
wytwórczość, rzemiosło oraz 
inna działalność gospodarcza 
związana z obsługą ruchu 
turystycznego 

• promocja, reklama i marketing 
w branży turystycznej 

• budowa, przebudowa lub remont 
infrastruktury turystycznej [np. szlaki 
turystyczne, kąpieliska, pomosty, 
stanice wodne, ścieżki dydaktyczne, 
miejsca wypoczynku] 

• budowa i modernizacja parkingów, 
chodników i oświetlenia w pobliżu 
miejsc atrakcyjnych turystycznie  

• budowa, przebudowa lub remont 
obiektów sportowych i rekreacyjnych, 
ścieżek rowerowych, placów zabaw 

• budowa, odbudowa lub oznakowanie małej 
infrastruktury turystycznej [np. tras 
turystycznych, punktów widokowych, miejsc 
wypoczynku] 

• tworzenie centrów informacji turystycznej 
• organizacja imprez sportowych, 

kulturalnych i rekreacyjnych promujących 
walory turystyczne obszaru 

• organizacja szkoleń nt. przedsiębiorczości w 
branży turystycznej 

 

Przedsięwzięcie I: 
Kraina turystyczna 
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 • dostosowanie budynków 
zabytkowych lub 
charakterystycznych dla 
regionu do prowadzenia 
działalności gospodarczej 

• budowa, przebudowa, remont i 
wyposażenie obiektów pełniących 
funkcje społeczno-kulturalne 

• remonty i rewitalizacja obiektów 
zabytkowych 

 

• remont lub wyposażenie świetlic wiejskich 
• organizacja imprez promujących 

dziedzictwo historyczno-kulturowe [np. 
turnieje gmin, jarmarki, warsztaty ginących 
zawodów, tradycyjne zwyczaje ] 

• organizacja szkoleń i konkursów oraz 
wydawanie publikacji nt. walorów 
przyrodniczo-krajobrazowych i 
kulturowych obszaru, ich zachowania i 
ochrony 

Przedsięwzięcie II:  
Zachowanie 

walorów 
przyrodniczo-

krajobrazowych 
oraz dziedzictwa 

historyczno-
kulturowego 

• działalność gospodarcza 
oparta o wykorzystanie 
innowacji i nowych 
technologii, w tym 
energii z 
alternatywnych źródeł 

• wytwarzanie oraz 
wprowadzanie na rynek 
żywności ekologicznej 

• przetwórstwo artykułów 
rolniczych 

• wytwarzanie i marketing 
żywności ekologicznej 

• doradztwo gospodarcze w 
zakresie innowacji i nowych 
technologii, w tym rozwoju 
rynku produktów 
ekologicznych 

• skup i przetwórstwo grzybów 
• przetwórstwo artykułów 

rolniczych 
• wyrób produktów lokalnych 

 • promocja lokalnych produktów [np. 
wystawa kwiatów] 

• utworzenie bazy informacji turystycznej i 
stron internetowych z informacjami 
promującymi miejscowe atrakcje 
turystyczne 

• organizacja szkoleń i wydawanie publikacji 
nt. produktów innowacyjnych i 
wykorzystujących nowe technologie [np. 
ekologiczne, alternatywne źródła energii] 

Przedsięwzięcie III:  
Rozwój nowych 

produktów i usług 
opartych o 

wykorzystanie 
lokalnych zasobów 

 


