
                   

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Północnej Jury” rozpoczyna prace nad 

tworzeniem Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2014-2020, która umożliwi pozyskanie środków 

unijnych na realizację zadań, inwestycji, wydarzeń i wszelkich inicjatyw, które wpłyną na rozwój 

naszego terenu oraz przyczynią się do poprawy życia mieszkańców. 

Zwracamy się do Państwa z prośbą o zaangażowanie się w prace związane z tworzeniem Lokalnej 

Strategii Rozwoju poprzez uzupełnienie poniższego Arkusza Pomysłu, który umożliwi nam określenie 

celów i kierunków działania. Prosimy o przedstawienie tego, co chcieliby Państwo, aby w przyszłości 

zostało zrealizowane, dzięki wsparciu finansowemu z funduszy unijnych za pośrednictwem i przy 

pomocy naszej LGD. Propozycje projektów mogą być realizowane zarówno przez osoby fizyczne, 

przedsiębiorców, rolników, organizacje pozarządowe, gminy i jednostki gminne. Prosimy o zgłaszanie 

pomysłów dotyczących zadań inwestycyjnych, wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, sportowych, 

rekreacyjnych oraz zadań wspierających rozwój przedsiębiorczości. 

Informujemy, że podane poniżej informacje zostaną wykorzystane przez Stowarzyszenie 
LGD „Partnerstwo Północnej Jury” wyłącznie na potrzeby utworzenia Lokalnej 

Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. 

Arkusze Pomysłów można składać w wersji papierowej lub elektronicznej do 30.04.2015 roku. 

Wszystkie informacje o poszczególnych etapach prac nad tworzeniem Lokalnej Strategii 
Rozwoju są zamieszczane na oficjalnej stronie www.jura-ppj.pl 

 

OPIS PLANOWANEGO PROJEKTU, KTÓRY BĘDZIE SPEŁNIAŁ PAŃSTWA 
OCZEKIWANIA I ODPOWIADAŁ NA PROBLEMY SPOŁECZNE 

Co, jak i gdzie ma być 

zrealizowane?(czego ma dotyczyć 

projekt, w jakiej gminie ma być 

realizowany?) 

 

 

 

 

 

Jaki problem zostanie rozwiązany 

dzięki realizacji projektu? 

 

Kto ma być głównym  

realizatorem pomysłu? 

(np. nazwa organizacji/ 

instytucji/przedsiębiorstwa) 

 

 

 

 

 

 

Szanowni mieszkańcy                                                
Gmin Janów, Koziegłowy, Lelów, Mstów, Niegowa, 

Olsztyn, Poraj, Przyrów, Żarki! 



Czy projekt może być zrealizowany we 

współpracy? (jeśli tak proszę podać z 

kim?) 

 

 

 

Szacunkowe koszty  

realizacji pomysłu 

 

Imię i nazwisko 

osoby zgłaszającej pomysł 

lub 

nazwa instytucji/organizacji, 

w imieniu której zgłaszany jest pomysł 

 

Kontakt (adres, telefon, e-mail)  

 

 

Data  dokonania zgłoszenia  

Uwagi uzupełniane przez LGD 

 

 

 

Dziękujemy!                                          

Zarząd oraz pracownicy biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo 
Północnej Jury”.    

Stowarzyszenie „Partnerstwo Północnej Jury” 

ul. Kościuszki 7 

Złoty Potok 

42-253 Janów 


