Obszar LGD tworzą gminy: Chorkówka,
Dukla, Iwonicz - Zdrój, Jaśliska, Jedlicze
i Miejsce Piastowe.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Lokalna Grupa Działania
„Kraina Na y”
współfinansowana jest
ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4
LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013

LGD „Kraina Na y”
ul. Dworska 14,
38-430 Miejsce Piastowe
tel. 13 44 070 43
Czynne w poniedziałki i środy
od 10 do 17
we wtorki, czwartki i piątki
od 9 do 15
www.kraina-na y.pl
obszar LGD

gminy
tworzące
LGD

Lokalna Grupa Działania
„Kraina Na y”

Lokalna Grupa Działania „Kraina Na y” zwana 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.

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:

W skład Lokalnej Grupy Działania „Kraina
Na y”, zgodnie z założeniami osi Leader wchodzą przedstawiciele trzech sektorów: społecznego, 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 mieszkańców i turystów, zachowujący dziedzictwo
kulturowe i zasoby przyrodnicze, otwarty na
współpracę.
Jesteśmy obszarem z malowniczym krajobrazem, bogatym dziedzictwem kulturowym,
obszarami chronionymi i uzdrowiskowymi,
dużym potencjałem społecznym, zmierzającym
do wzrostu dobrobytu, poprawy jakości życia
i rozwiązywania problemów obszaru.

1. Poprawa jakości życia;
2. Różnicowanie działalności gospodarczej poprzez tworzenie pozarolniczych miejsc pracy;
3. Aktywizacja mieszkańców, wzmocnienie kapitału społecznego;
4. Zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego obszaru;
5. Poprawa samoorganizacji i zarządzania na poziomie lokalnym.

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 kwalifikacji zawodowej mieszkańców
• Wzrost dochodów z działalności pozarolniczej,
• Wpieranie i promowanie aktywności lokalnej,
• Wspieranie inicjatyw społeczności lokalnych,
• Ochrona krajobrazu i zabudowy wsi, poprawa wizerunku wsi i zagospodarowanie przestrzeni publicznej,
• Rewitalizacja obiektów ważnych dla danej
miejscowości (w tym zabytkowych),
• Zachowanie tradycji lokalnych i tożsamości
społeczności lokalnych,
• Poprawa zarządzania LGD,
• Współpraca i wymiana wzajemnych doświadczeń z innymi LGD oraz zaangażowanie
i uczestnictwo w sieci współpracy LGD.

Podstawą atrakcyjności obszaru LGD „Kraina Na y” jest Beskid Niski z malowniczym
krajobrazem. Analizowany obszar wciąż posiada słabo rozwiniętą infrastrukturę turystycznorekreacyjną. Obiekty już istniejące wymagają
modernizacji i rozbudowy. Coraz większą popularnością cieszą się rozwĳające się gospodarstwa agroturystyczne, które oferują turystom
noclegi, wiejskie jedzenie i atrakcje charakterystyczne dla turystyki wiejskiej.

