
Budżet LSR na lata 2016-2023 

CEL SZCZEGÓŁOWY  I.1: WZROST ILOŚCI  MIEJSC  PRACY  NA TERENIE „SOLNEJ DOLINY” 

BUDŻET  NA REALIZACJĘ 

CELU PLN 

POWIĄZANIE BUDŻETU  

Z CELAMI I DIAGNOZĄ OBSZARU 

Realizacja LSR: 

2 500 000 

 

- 50% budżetu LSR na realizację 

poddziałania 19.2 

przeznaczone jest na przedsięwzięcia 

związane z tworzeniem lub 

utrzymaniem miejsc pracy. 

Rozwój gospodarczy obszaru jest uwarunkowany w sposób istotny od rozwoju przedsiębiorczości  

i działających na obszarze podmiotów gospodarczych, które tworzą korzystne warunki dla złagodzenia  słabych stron 

obszaru. Gospodarka obszaru jest stosunkowo słaba i nie zapewnia mieszkańcom satysfakcjonujących dochodów. 

Sytuacja wymaga podjęcia działań sprzyjających tworzeniu i rozwojowi małych i średnich przedsiębiorstw. Miejsca 

pracy utworzone dzięki tym działaniom umożliwią zmniejszenie poziomu zatrudnienia w rolnictwa, a przez to ułatwią 

pozytywne zmiany struktury rolnej. Szczególnie istotnym jest podnoszenie i kształtowanie kompetencji 

przedsiębiorczych wśród mieszkańców obszaru LGD, wspieranie rozwoju przedsiębiorczości lokalnej. Rozwój 

przedsiębiorczości, w tym kontekście, należy rozumieć jako tworzenie potencjalnych miejsc pracy dla mieszkańców, co 

istotnie ma przyczynić się do odpowiedzi na ważne problemy społeczne. Atrakcyjność obszaru LGD istotnie 

warunkowana jest rozwojem przedsiębiorczości na jej terenie, gdyż przekłada się to przede wszystkim na miejsca pracy 

dla mieszkańców, a w konsekwencji na płacenie podatków, które zasilają również budżet lokalnego samorządu  

i wpływają na zwiększenie możliwości rozwojowych. Rozwój przedsiębiorczości i tworzone miejsca pracy 

przeciwdziałają także wykluczeniu społecznemu poprzez poprawę jakości życia mieszkańców. 

CEL SZCZEGÓŁOWY  II.1: POPRAWA DOSTĘPNOŚCI I STANU INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ, REKREACYJNEJ, SPORTOWEJ 

ORAZ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH INTEGRACJI I AKTYWIZACJI 

BUDŻET  NA 

REALIZACJĘ 

CELU PLN 

POWIĄZANIE BUDŻETU  

Z CELAMI I DIAGNOZĄ OBSZARU 

 

Realizacja LSR: 

2 090 000 

 

 

Współpraca: 

60 000 

Na obszarze Solnej Doliny występują dobre warunki do rozwoju turystyki i agroturystyki: wysoka jest jakość środowiska przyrodniczego, 

funkcjonuje w działającej kopalni soli podziemna trasa turystyczna będąca unikatem w skali europejskiej, występują tu wody geotermalne  

i obszar NATURA 2000, a nieopodal znajduje się uzdrowisko termalne. Wykorzystanie walorów obszaru do rozwoju funkcji turystycznych 

wymaga zarówno zagospodarowania istniejącej jak i budowy nowej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. W ostatnich latach nastąpił 

wzrost zainteresowania mieszkańców Solnej Doliny aktywnym wypoczynkiem i rekreacją w miejscu zamieszkania lub jego bliskim 

sąsiedztwie. Coraz więcej osób widzi potrzebę dbania o dobrą kondycję zdrowotną. Zaspokojenie wymienionych wyżej potrzeb 

mieszkańców wymaga utworzenia, zagospodarowania lub rozwoju tzw. centrów rekreacji i wypoczynku. Uczestnicy spotkań 

konsultacyjnych zwracali uwagę na duże deficyty w tym zakresie występujące na obszarze. Rozwiązaniem zidentyfikowanych w diagnozie 

problemów, jest podjęcie działań w zakresie rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej pozwalającej na tworzenie oferty spędzania 

czasu wolnego i integracji dla mieszkańców i turystów, a także promocji obszaru. 



 

CEL SZCZEGÓŁOWY  II.2: WZROST INTEGRACJI, AKTYWNOŚCI  I KOMPETENCJI MIESZKAŃCÓW OBSZARU 

 

BUDŻET  NA 

REALIZACJĘ 

CELU PLN 

 

 

POWIĄZANIE BUDŻETU  

Z CELAMI I DIAGNOZĄ OBSZARU 

 

 

Realizacja LSR: 

50 000 

 

 

Aktywizacja: 

135 800 

 

Największym kapitałem obszaru Solnej Doliny są ludzie, którzy tu żyją i mieszkają. Istotne jest podejmowanie przedsięwzięć 

wzmacniających kapitał społeczny i integrujących mieszkańców. Ogólnie aktywność społeczna na obszarze jest niska i należy podjąć 

działania aktywizujące mieszkańców i wpływające na zwiększenie ich integracji i chęci samoorganizowania się. Aby przeciwdziałać 

zagrożeniu, będących poza sferą oddziaływania LDG, a mianowicie niechęci młodzieży do podejmowania aktywności społecznej, oferty 

należy kierować także do młodych mieszkańców obszaru. Należy wykorzystać istniejącą sieć obiektów, które stanowić mogą „centra życia” 

i aktywizacji  mieszkańców. Szansą jest tu niewątpliwie rozwój społeczeństwa obywatelskiego i zapoczątkowana współpraca pomiędzy 

organizacjami. Docelowo działania te stanowić odpowiedź na wyzwania związane z rosnącą potrzebą zapewnienia interesującej oferty czasu 

wolnego dla mieszkańców oraz włączenia grup defaworyzowanych w celu zapobiegania wykluczeniu społecznemu zdefiniowanych grup 

defaworyzowanych. Niezbędne jest wzmocnienie ich integracji ze społecznością lokalną i zwiększenie aktywności poprzez działania 

edukacyjne podnoszące ich samoocenę. 

 

 

 

CEL SZCZEGÓŁOWY:  II.3 WYPROMOWANIE OBSZARU SOLNEJ DOLINY 

 

BUDŻET  NA 

REALIZACJĘ 

CELU PLN 

POWIĄZANIE BUDŻETU  

Z CELAMI I DIAGNOZĄ OBSZARU 

Realizacja LSR: 

30 000 

 

Współpraca: 

40 000 

 

Jednym ze sposobów wspierania rozwoju obszaru  jest promocja. Przyczynia się ona do zwiększenia jego rozwoju gospodarczego  

i atrakcyjności. Niewykorzystywanie dużego potencjału przyjaznego rozwojowi turystyki i agroturystyki wiąże się również ze słabą 

promocję regionu, także promocją dziedzictwa kulturowego, które stanowi istotny element wpływający na atrakcyjność oferty turystycznej. 

Dlatego należy podejmować działania w kierunku promowania Solnej Doliny jako obszaru atrakcyjnego gospodarczo i turystycznie. 

 

 



CEL SZCZEGÓŁOWY  III.1: ZWIĘKSZENIE ZAINTERESOWANIA TRADYCJĄ, HISTORIĄ OBSZARU  

I OCHRONĄ DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO 

 

BUDŻET  NA 

REALIZACJĘ 

CELU PLN 

POWIĄZANIE BUDŻETU  

Z CELAMI I DIAGNOZĄ OBSZARU 

Realizacja LSR: 

330 000 

 

 

 

Aktywizacja: 

5 000 

Dziedzictwo kulturowe to ważny czynnik życia i działalności każdego człowieka. Stanowi ono zarówno dorobek materialny i duchowy 

poprzednich pokoleń, jak również dorobek naszych czasów. Oznacza wartość – materialną lub niematerialną – przekazaną przez przodków  

i określającą naszą kulturę. Zawiera w sobie wszystkie skutki środowiskowe wynikające z interakcji pomiędzy ludźmi a otoczeniem na 

przestrzeni dziejów. Istotne jest wzmacnianie spójności społecznej, w tym poprzez ochronę środowiska przyrodniczego i kulturalnego oraz 

działania na rzecz kształtowania tożsamości lokalnej w kontekście posiadanego dziedzictwa, co stanowi istotne wsparcie, nie tylko dla osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym. Spójność obszaru LGD wykazana w diagnozie, w sposób istotny związana jest z dwoma 

aspektami, tożsamością mieszkańców oraz dbałością o dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze. Dlatego też, w ramach tego celu realizowane 

będą działania integrujące i edukujące mieszkańców w zakresie lokalnej tożsamości  oraz mające na celu zachowanie i ochronę dziedzictwa 

również poprzez ochronę zabytków. Dodatkowo ważnym aspektem jest współodpowiedzialność za środowisko naturalne, jako wspólne 

dobro, dlatego też ważnym elementem jest podnoszenie świadomości mieszkańców na temat roli rozwiązań proekologicznych, w tym 

wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. 

 


