Pomysły na projekty zebrane w czasie konsultacji społecznych
Pomysły na operacje zebrane w czasie uspołecznionych warsztatów dotyczących opracowania LSROR

Cel
1.1 Budowa, modernizacja, remont
infrastruktury
technicznej
przyczyniającej
się
dla
rozwoju
działalności
gospodarczej
oraz
poprawiającej warunki zamieszkiwania
dla mieszkańców

1.

Budowa wieży widokowej w gminie Grębów „Łowisko Grębów” 1

2.

Podniesienie atrakcyjności Centrum Bojanowa poprzez jego rewitalizację

3.

Zagospodarowanie parku w Stanach z oczkiem wodnym

4.

Budowa przystani dla żaglówek oraz budowa stanowisk dla wędkarzy na zalewie nowodębskim

5.

Budowa „Super akwarium” jako atrakcja LGR Puszczy Sandomierskiej (koncepcja, projekty, realizacja)

6.

Rewitalizacja Zalewu w Nowej Dębie i przywrócenie mu funkcji turystycznej (drogi dojazdowe, melioracje, infrastruktura turystyczna)

7.

Wyznaczenie międzygminnego szlaku turystycznego, łączącego wszystkie gminy LGR (Padew Narodowa -...-Kolbuszowa),
uwzględniającego łowiska, kąpieliska i inne elementy infrastruktury turystycznej

8.

Rewitalizacja ośrodka wypoczynkowego „Nad Zalewem”, w tym odnowienie terenów zielonych oraz infrastruktury turystycznej

9.

Adaptacja „budynku rybackiego” w Budzie Stalowskiej na potrzeby biura LGR Puszczy Sandomierskiej

10. Rewitalizacja miejscowości Buda Stalowska
11. Projekt: „Ścieżką rowerową z Nowej Dęby do Budy Stalowskiej”
12. Organizacja muzeum/izba rybacka (tradycyjne lub nietypowe łowienie ryb jako produkt turystyczny)
13. Przebudowa ul. Wolskiej prowadzącej do skansenu obejmująca modernizację drogi, wytyczenie chodników i ścieżki rowerowej oraz miejsc
parkingowych
14. Modernizacja dróg dojazdowych do Weryni, Kłapówki, Poręb Kupieńskich
15. Zagospodarowanie starorzeczy Łęgu w miejscowościach Bojanów i Przyszów
16. Zagospodarowanie turystyczne zbiornika „Balaton”, w tym stworzenie infrastruktury turystycznej, dróg dojazdowych i parkingów
17. Modernizacja dróg dojazdowych do miejscowości Babule
18. Rewitalizacja miejscowości Babule i Padew Narodowa
19. Modernizacja drogi dojazdowej do obiektów rybackich i terenów rekreacyjnych „Łowisko Grębów”
20. Inwestycje związane z zapewnieniem odpowiedniego poziomu wody w stawach w gminie Baranów Sandomierski
21. Wytyczenie trasy turystycznej łączącej Baranów Sandomierski ze Stawami (ośrodek edukacyjny i rekreacyjny oraz wieża widokowa)
22. Rewitalizacja miejscowości Durdy
23. Zagospodarowanie turystyczne obszarów szczególnie atrakcyjnych Gminy Dzikowiec (zgodnie z lokalna strategią rozwoju)
24. Modernizacja infrastruktury transportowej i parkingów terenów przyległych do zalewu „Wilcza Wola”
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boldem – pomysły zgłoszone przez osoby reprezentujące sektor rybacki

1.2 Wsparcie dla inicjatyw mieszkańców
oraz lokalnych organizacji społecznych i
instytucji publicznych tworzących i/lub
rozwijających infrastrukturę społeczną
na terenie wdrażania LSROR

25. Tworzenie sieci świetlic środowiskowych

2.1 Rozwój działalności gospodarczej
wykorzystującej istniejący potencjał firm
branży rybackiej oraz opartych na
lokalnych zasobach
środowiskowych
przyczyniający się do tworzenia miejsc
pracy poza sektorem rybackim

28. Adaptacja istniejących budynków wraz z budową nowych oraz ich wyposażenie w celu utworzenia gospodarstwa agroturystycznego
przy „Łowisku Grębów”

26. Organizacja programów wsparcia dla lokalnych grup działania (nieformalnych, ukierunkowanych na samopomoc), kreujących liderów i
wzmacniających aktywność i współpracę na poziomie sołectwa
27. Utworzenie lokalnego funduszu stypendialnego dla uzdolnionej młodzieży

29. Utworzenie bazy turystycznej (zaplecze campingowo-noclegowe) dla turystów odwiedzających region i korzystających z zasobów
„Łowiska Grębów”
30. Utworzenie ośrodka rekreacyjno – wypoczynkowego na terenie gospodarstwa rybackiego (Stawy Krasiczyn” w miejscowości Durdy.
Ośrodek oferował będzie nocleg, możliwość obserwacji ptaków i zwierzyny, dysponował będzie smażalnią ryb i małą infrastruktura
służącą do rekreacji i wypoczynku
31. Tworzenie infrastruktury i otoczenia łowisk wędkarskich (podesty, zadaszenia, paleniska, stanowiska, parking, wiaty grylowe, łodzie
wędkarskie z osprzętem , zakup wędzisk i innych akcesorii, przystań dla sprzętu wodnego, ścieżki groblowe) na terenie „Łowiska Grębów”
oraz Gospodarstwa Rybackiego Grądy w Budzie Stalowskiej
32. Utworzenie smażalni ryb na terenie „Łowiska Grębów” oraz Gospodarstwa Rybackiego Grądy w Budzie Stalowskiej

2.2 Podnoszenie, zmiana, aktualizacja
kwalifikacji zawodowych osób oraz
wsparcie szkoleniowo – doradcze w
zakresie
prowadzenia
działalności
gospodarczej dla osób zamierzających
podjąć pracę w sektorze innym niż
rybacki
3.1 Pomoc w rozwoju działalności
detalicznej firm branży rybackiej

33. Utworzenie „Inkubatora Przedsiębiorczości” działającego przy LGR Puszcza Sandomierska
34. Pomoc w przekwalifikowaniu zawodowym dla pracowników „Łowiska Grębów” oraz Gospodarstwa Rybackiego „Grądy” w Budzie
Stalowskiej

35. Przygotowanie i uposażenie punktów sprzedaży detalicznej ryb (ubojnia, patroszenie i filetowanie, tuszowanie, wędzenie, utylizacja
odpadów) na terenie „Łowiska Grębów” oraz Gospodarstwa Rybackiego Grądy w Budzie Stalowskiej
36. Tworzenie działalności sportowej, szkoleniowej, rozrywkowej i rekreacyjnej na terenie „Łowiska Grębów” oraz Gospodarstwa
Rybackiego Grądy w Budzie Stalowskiej
37. Opracowanie i zarejestrowanie w Urzędzie Marszałkowskim produktów regionalnych z ryb opartych na tradycyjnych recepturach
pochodzących z obszaru LGR
38. Organizacja cyklicznej imprezy dla mieszkańców oraz osób zajmujących się zawodowo o hobbistycznie kuchnią warsztatów
kulinarnych promujących i uczących przygotowanie potraw z ryb

3.2 Wsparcie procesów modernizacji
gospodarstw rybackich przyczyniających
się
do
zmniejszania
kosztów
prowadzonej działalności

39. Utworzenie ośrodka kształcenia rybackiego i/lub organizacja wspólnych szkoleń z zakresu prowadzenia gospodarstwa rybackiego,
40. Zorganizowanie grupy producentów skupiających przedsiębiorców branży rybackiej,
41. Zorganizowanie wspólnej kampanii promocyjnej i informacyjnej (wspólne materiały informacyjne, wspólna strona www, jednorodna
strategia cenowa, etc)
42. Organizacja wspólnych zakupów materiałów do produkcji w celu zmniejszenia kosztów zakupów (większe marże, mniejsze koszty transportu,
etc)

3.3 Rozwój usług adresowanych na rzecz
społeczności
zamieszkującej
tereny

43. Przeprowadzenie analizy aktywności gospodarczej obszarów bezpośrednio związanych z rybactwem – wskazanie „nisz” rynkowych,
44. Przeprowadzenie szkoleń związanych z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej popartych szkoleniami wyjazdowymi

prezentujących tworzenie firm w analogicznych do obszaru LGR warunkach i zasobach,

zależne od rybactwa

45. Utworzenie przy biurze LGR „Inkubatora Przedsiębiorczości” dla osób zamierzających założyć własną firmę na terenach przyległych do
gospodarstw rybackich lub związanych z działalnością rybacką
4.1 Ochrona posiadanych zasobów
środowiskowych, szczególnie położonych
na terenach objętych Programem Natura
2000
4.2 Budowa, renowacja, modernizacja
małych
obiektów
infrastruktury
zlokalizowanych
na
terenach
bezpośrednio związanych z zasobami
wodnymi LGR Puszcze Sandomierska

46. Opracowanie informatora „Fauna i flora iódemki z puszczy””
47. Remont pałacyku myśliwskiego w Budzie Stalowskiej pod potrzeby utworzenia Centrum Edukacji Ekologicznej Puszczy
Sandomierskiej
48. Opracowanie operatu (studium wykonalności projektu) obejmującego analizę sytuacji i określenie kierunków inwestycji w infrastrukturze
melioracyjnej,
49. Opracowanie zintegraowanej mapy zasobów, urządzeń wodnych, sieci infrastruktury , etc jako element diagnozujący sytuację,
50. Regulacja koryta rzeki Łęg – jako forma zabezpieczenia przeciwpowodziowego,
51. Odnowa, modernizacja i oznakowanie obiektów małej infrastruktury melioracyjnej na obszarze kanałów regulacyjnych na terenie
stawów w Budzie Stalowskiej

4.3.
Odbudowa
infrastruktury
zniszczonej na wskutek klęski żywiołowej
5.1
Zapewnienie
infrastruktury
technicznej oraz kadr dla efektywnego
funkcjonowania biura LGR
5.2 Wsparcie dla lokalnych społeczności
oraz instytucji publicznych, organizacji
społecznych i podmiotów gospodarczych
w zakresie aktywnego włączania się we
wdrażanie
LSR
OR
Puszcza
Sandomierska, zgodnie z jej założeniami
6.1
Pozyskiwanie
doświadczeń
związanych z rozwojem obszaru LGR
Puszcza
Sandomierska
poprzez
współpracę z innymi LGR oraz udział w
imprezach,
targach,
szkoleniach
związanych z rozwojem gospodarczym i
społecznym
6.2 Promocja działalności LGR Puszcza
Sandomierska mająca za zadanie
ułatwienie nawiązywania kontaktów
pomiędzy partnerami i członkami LGR a
instytucjami branżowymi z poza obszaru

52. Adaptacja „budynku rybackiego” w Budzie Stalowskiej na potrzeby biura LGR Puszczy Sandomierskiej

53. Utworzenie lokalnej izby gospodarczej zrzeszającej producentów ryb oraz firmy i instytucje współpracujące z sektorem rybackim,
54. Przeprowadzenie analizy potencjału gospodarczego obszaru LGR Puszcza Sandomierska pod kątem rozwoju działalności gospodarczej,
55. Nawiązanie współpracy z wiodącymi organizacjami społecznymi z poszczególnych gmin przynależnych do LGR Puszcza Sandomierska
dotyczącej wspieraniu osób i instytucji w uczestnictwie w realizacji LSROR Puszcza Sandomierska
-

56. Strona internetowa LGR plus podstrony na stronach gmin,
57. Umieszczenie przy drodze krajowej nr 9 dużych reklam świetlnych informujących o stawach i łowiskach rybackich

