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Lokalna Grupa Działania „Kraina Na  y” zwa-
na dalej LGD jest stowarzyszeniem powołanym 
na Walnym Zebraniu Członków w dniu 28 lutego 
2008 roku w Bóbrce.

Nazwa LGD nawiązuje do występującej na 
obszarze wszystkich gmin ropy na  owej. 

W skład Lokalnej Grupy Działania „Kraina 
Na  y”, zgodnie z założeniami osi Leader wcho-
dzą przedstawiciele trzech sektorów: społeczne-
go, publicznego i gospodarczego.

Zadaniem Stowarzyszenia jest przekonanie 
mieszkańców do podjęcia wysiłku kreowania 
własnej przyszłości. 

„Kraina Na  y” to obszar dobrze rozwinięty 
gospodarczo i społecznie, atrakcyjny dla miesz-
kańców i turystów, zachowujący dziedzictwo 
kulturowe i zasoby przyrodnicze, otwarty na 
współpracę.

Jesteśmy obszarem z malowniczym krajo-
brazem, bogatym dziedzictwem kulturowym, 
obszarami chronionymi i uzdrowiskowymi, 
dużym potencjałem społecznym, zmierzającym 
do wzrostu dobrobytu, poprawy jakości życia 
i rozwiązywania problemów obszaru. 

Lokalna Grupa Działania wykorzystując 
swoje zdolności i zasoby obszaru działa na 
rzecz rozwoju obszarów wiejskich, poprawy 
jakości życia, aktywizuje społeczność lokalną 
i promuje obszar oraz wspiera i upowszechnia 
realizację Lokalnej Strategii Rozwoju. 

Cele strategiczne LGD:

Poprawa jakości życia;
Różnicowanie działalności gospodarczej po-
przez tworzenie pozarolniczych miejsc pracy;
Aktywizacja mieszkańców, wzmocnienie ka-
pitału społecznego;
Zachowanie dziedzictwa kulturowego i przy-
rodniczego obszaru;
Poprawa samoorganizacji i zarządzania na po-
ziomie lokalnym.
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Na osiągnięcie celów strategicznych składa 
się kilka celów operacyjnych:

Podniesienie poziomu życia społeczności wsi,
Wykorzystanie walorów krajobrazowych do 
celów rekreacyjnych, 
Poprawa infrastruktury kulturalnej,
Rozwój przedsiębiorczości,
oprawa kwalifi kacji zawodowej mieszkańców 
Wzrost dochodów z działalności pozarolniczej,
Wpieranie i promowanie aktywności lokalnej,
Wspieranie inicjatyw społeczności lokalnych,
Ochrona krajobrazu i zabudowy wsi, popra-
wa wizerunku wsi i zagospodarowanie prze-
strzeni publicznej,
Rewitalizacja obiektów ważnych dla danej 
miejscowości (w tym zabytkowych),
Zachowanie tradycji lokalnych i tożsamości 
społeczności lokalnych,
Poprawa zarządzania LGD,
Współpraca i wymiana wzajemnych doświad-
czeń z innymi LGD oraz zaangażowanie 
i uczestnictwo w sieci współpracy LGD.
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Podstawą atrakcyjności obszaru LGD „Kra-
ina Na  y” jest Beskid Niski z malowniczym 
krajobrazem. Analizowany obszar wciąż posia-
da słabo rozwiniętą infrastrukturę turystyczno-
rekreacyjną. Obiekty już istniejące wymagają 
modernizacji i rozbudowy. Coraz większą po-
pularnością cieszą się rozwĳ ające się gospodar-
stwa agroturystyczne, które oferują turystom 
noclegi, wiejskie jedzenie i atrakcje charaktery-
styczne dla turystyki wiejskiej. 


