Określenie celów ogólnych i szczegółowych LSR oraz wskazanie
planowanych przedsięwzięć służących osiągnięciu poszczególnych celów
szczegółowych, w ramach których będą realizowane operacje, zwanych
dalej „przedsięwzięciami" w zakresie Ogólnym naboru II/2014
Turystyka, promocja, wygląd obszaru
1 Cel ogólny - Zachowanie dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego obszaru w oparciu o wysoką
świadomość społeczną, turystykę i promocję regionu. /okres realizacji 2009-2015/
Cele szczegółowe:
1.1. Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców
1.2. Animowanie i podtrzymywanie wielokulturowego życia obszaru oraz dbanie o jego
zasoby przyrodnicze i spuściznę historyczną
1.3. Rozwój bazy i infrastruktury turystycznej, ze szczególnym uwzględnieniem
infrastruktury związanej z turystyką wodną po Odrze
1.4. Utworzenie oferty usług i produktów lokalnych opartych o lokalne zasoby
1.5. Prowadzenie wspólnej polityki promocyjnej region Krainy Łęgów Odrzańskich
Przedsięwzięcia
I „Turystyka na Szlaku Odry”
II „Rozpoznawalna, o wyjątkowych walorach Kraina Łęgów Odrzańskich”

Mieszkańcy i ich aktywność
2 Cel ogólny - Budowa zintegrowanego, wykształconego i aktywnego społeczeństwa
obywatelskiego oraz poprawa jakości życia mieszkańców. /okres realizacji 2009-2015/
Cele szczegółowe:
2.1. Wzrost dostępu mieszkańców do wiedzy i edukacji
2.2. Wsparcie różnych form aktywności społecznej i inicjatyw oddolnych na obszarach
wiejskich
2.3. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury społecznej i technicznej
2.4. Rozwój platformy wymiany informacji i doświadczeń wzmacniającej integrację
mieszkańców i regionu
Przedsięwzięcia
IV „Nowoczesny i zaspokajający potrzeby mieszkańców region”
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Planowane przedsięwzięcia służące osiągnięciu celów szczegółowych:
1 Cel ogólny - Zachowanie dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego obszaru w oparciu o wysoką
świadomość społeczną, turystykę i promocję regionu.
Przedsięwzięcie I „Turystyka na Szlaku Odry”

Cele szczegółowe

Działania

1.1. Podniesienie świadomości
ekologicznej mieszkańców

a) Tworzenie Parków Edukacyjnych (np.
Ornitologicznych w Wietszycach wykonanie przez
rzeźbiarzy makiet 50 ptaków występujących w dolinie
Odry i umieszczenie ich na platformie obserwacyjnej
przygotowanej do rozpoznawania podstawowych
gatunków ptaków - po rozpoznawaniu sztucznych
okazów wędrówka nad Odrę i poszukiwania
oryginałów w terenie)

1.2. Animowanie i podtrzymywanie
wielokulturowego życia obszaru oraz dbanie
o jego zasoby przyrodnicze i spuściznę
historyczną

b) Wsparcie działań dla tworzenia i rozwijania
ekomuzeów (m.in. osada Dziadoszan w Wietszycach,
wieś rybacka w Dziewinie)

1.3. Rozwój bazy i infrastruktury
c) Budowa przystani kajakowych i portów rzecznych na
turystycznej, ze szczególnym uwzględnieniem
Odrze
infrastruktury związanej z turystyką wodną po d) Odbudowa, przebudowa, remont połączony z
Odrze
modernizacją, zagospodarowanie lub oznakowanie
obiektów małej infrastruktury turystycznej i
rekreacyjnej oraz wyposażenie obiektów pełniących
funkcje turystyczne i rekreacyjne
e) Budowa nowych oraz rozbudowa i konserwacja
istniejących szlaków pieszych, rowerowych etc. po
regionie
f) Mała infrastruktura służąca turystom przy szlakach
turystycznych (np. wiaty, miejsca odpoczynku, punkty i
wieże widokowe, pomosty, stanice, miejsca postoju
parkingi, kubły na śmieci, etc.)
1.4. Utworzenie oferty usług i produktów g) Budowa i rozwijanie tematycznych ścieżek
lokalnych opartych o lokalne zasoby
edukacyjnych w oparciu o lokalne zasoby (wraz z
infrastrukturą, wyposażone w materiały edukacyjne)
h) Utworzenie i wdrożenie oferty edukacyjnej dla szkół w
ekomuzeach
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1.5. Prowadzenie wspólnej polityki
promocyjnej region Krainy Łęgów
Odrzańskich

i) Wsparcie imprez o charakterze regionalnym,
nastawionych na szerokie grono odbiorców promujących produkty lokalne i walory regionu (m.in.
Święto Łęgów Odrzańskich)
j) Kampanie promocyjne Krainy Łęgów Odrzańskich, w
tym wydawnictwa, strony internetowe

Przedsięwzięcie II „Rozpoznawalna, o wyjątkowych walorach Kraina Łęgów Odrzańskich”

Cele szczegółowe
1.1. Podniesienie świadomości
ekologicznej mieszkańców

1.2. Animowanie i podtrzymywanie
wielokulturowego życia obszaru oraz dbanie
o jego zasoby przyrodnicze i spuściznę
historyczną

1.3. Rozwój bazy i infrastruktury
turystycznej, ze szczególnym
uwzględnieniem infrastruktury związanej z
turystyką wodną po Odrze

1.4. Utworzenie oferty usług i produktów
lokalnych opartych o lokalne zasoby

Działania
a) Wsparcie działań i programów w zakresie ekologii i
czynnej ochrony przyrody (np. kampanie informacyjne,
wprowadzanie systemów segregacji odpadów,
tworzenie biologicznych oczyszczalnie ścieków przy
świetlicach wiejskich)
b) Wykorzystanie nowatorskich narzędzi w promocji
regionu oraz edukacji mieszkańców i turystów (np. gry
internetowe, planszowe, terenowe typu „larp” etc.)
c) Organizacja plenerów i wydarzeń artystycznych (np.
malarskie, rzeźbiarskie, fotograficzne)
d) Wsparcie lokalnych imprez, świąt i festiwali, m.in.:
„Dni Winobrania i Bociana” w Wińsku, „Dymarki” w
Tarchalicach, „Oblężenie klasztoru” w Lubiążu,
festiwal zespołów ludowych w Mojęcicach (imprez o
charakterze historyczno-kulturalnym)
e) Waloryzacja, remonty i zabezpieczenie obiektów
zabytkowych, małej architektury i pomników przyrody
(min. kapliczki, krzyże pokutne, pomniki, stare
cmentarze, parki, mury, grobowce) oraz ich
oznakowanie
f) Znakowanie zasobów, miejsc i infrastruktury
turystycznej wspólnym i ujednoliconym oznakowaniem
kreującym tożsamość obszaru (w tym odnawianie
oznakowania)
g) "Jeżdżąca piekarnia" - obwoźny piec chlebowy
prezentujący tradycyjny wypiek pieczywa podczas
imprez lokalnych i regionalnych (promocja produktów
regionu Wzgórz Wińskich)
h) Wspieranie działań przywracających dawny krajobraz
charakterystyczny w paśmie Odry (winnice, sady,
szkółki rodzimych drzew i krzewów)
i) Dokumentacja niezbędna do odtworzenia lub objęcia
ochroną wybranych obiektów (zabytki, pomniki
przyrody, tereny cenne przyrodniczo)
j) Tworzenie minimuzeów, izb pamięci regionalnej oraz
miejsc promujących region w oparciu o lokalne zasoby
i walory
k) Budowa adaptacja lub wyposażenie niemieszkalnych
obiektów budowlanych wykorzystywanych do
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l)
1.5. Prowadzenie wspólnej polityki
promocyjnej region Krainy Łęgów
Odrzańskich

m)
n)

o)

prowadzenia sprzedaży produktów lub usług lokalnych
Budowa adaptacja lub wyposażenie niemieszkalnych
obiektów budowlanych wykorzystywanych do
tradycyjnego wyrobu produktów lokalnych
Promocja i rozwijanie marki „Szlak Odry” jako
produktu turystycznego
Działania promujące walory, usługi i produkty z
regionu (tablice informacyjne, ulotki, foldery, mapy,
przewodniki, wystawy i inne)
Badanie rynku produktów lub usług lokalnych

2 Cel ogólny - Budowa zintegrowanego, wykształconego i aktywnego społeczeństwa
obywatelskiego oraz poprawa jakości życia mieszkańców.
Przedsięwzięcie IV „Nowoczesny i zaspokajający potrzeby mieszkańców region”

Cele szczegółowe

Działania

2.1. Wzrost dostępu mieszkańców do
wiedzy i edukacji

a) Zastosowanie innowacyjnych technologii w edukacji
b) Tworzenie i rozbudowa Internetu na wsi

2.2. Wsparcie różnych form aktywności
społecznej i inicjatyw oddolnych na
obszarach wiejskich

c) Kreowanie w przestrzeni wsi - zielonych miejsc
wypoczynku – z odpowiednią infrastrukturą (jak np.
ławki, kosze na śmieci i inne funkcjonalne elementy)
jak również nasadzenia i pielęgnacja miejsc
wpływających na wizerunek i estetykę wsi
d) Tworzenie, modernizacja i wyposażenie miejsc
pozwalających spędzać czas wolny i animować życie
kulturalne regionu
e) Budowa i modernizacja obiektów sportoworekreacyjnych
f) Budowa placów zabaw dla dzieci
g) Rozbudowa infrastruktury służącej poprawie
bezpieczeństwa społeczności lokalnych (np. zatoczki,
chodniki, azyle dla pieszych i oświetlenie)
h) Zagospodarowanie przestrzeni publicznej pod potrzeby
mieszkańców oraz turystów (np. miejsca
przystosowane do imprez plenerowych,
zagospodarowanie zbiorników wodnych, etc.) z
wyłączeniem pasów drogowych dróg publicznych,
i) Wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł
odnawialnych w celu poprawienia warunków
prowadzenia działalności kulturalnej lub gospodarczej,
w tym polegającej na wynajmie pokoi w gospodarstwie
rolnym z wyłączeniem działalności rolniczej.

2.3. Rozbudowa i modernizacja
infrastruktury społecznej i technicznej

2.4. Rozwój platformy wymiany
informacji i doświadczeń wzmacniającej
integrację mieszkańców i regionu
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