
PPJ na półmetku wdrażania LSR 

Jak szybko mija czas, przekonujemy się o tym każdego kolejnego dnia. Stowarzyszenie „Partnerstwo 

Północnej Jury” jest już prawie na półmetku wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego 

przez społeczność  na lata 2014-2020 i może podzielić się już pierwszymi efektami zrealizowanych 

działań. 

 „Cudze chwalicie swego nie znacie”… 

Jakie są efekty dotychczasowych działań konkursowych ogłoszonych przez Stowarzyszenie PPJ? 

Przede wszystkim pozytywny wpływ na lokalną przedsiębiorczość, zainicjowane projekty polegające 

na utworzeniu nowych podmiotów gospodarczych na obszarze działania PPJ, rozwój już istniejących 

firm na obszarach wiejskich a przede wszystkim powstawanie nowych miejsc pracy. Chętnie 

wspieramy lokalny rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.  

Nie zapominamy o lokalnych potrzebach infrastrukturalnych i wzmacniających lokalny kapitał 

społeczny. Beneficjenci konkursów realizują projekty polegające na utworzeniu nowej bądź 

rozbudowie istniejącej infrastruktury sportowej i kulturalnej ( boiska wielofunkcyjne, place zabaw, 

siłownie zewnętrzne ,wyposażone świetlice wiejskie, stroje ludowe). Wpływamy na zmiany  lokalnych 

przestrzeni publicznych, dostępnych dla mieszkańców i turystów. 

Współpracujemy 

Razem z LGD „Bractwo Kuźnic” i Stowarzyszeniem Razem na wyżyny zrealizowaliśmy promocyjny 

projekt  współpracy zatytułowany: Zasoby obszaru naszym atrybutem rozwoju. W ramach projektu 

m.in. opracowaliśmy wspólnie z mieszkańcami autorską grę ZONAR promującą lokalne zasoby, którą 

aktualnie można wypożyczyć w partnerskich gminnych bibliotekach publicznych. 

Aktywizujemy lokalną społeczność 

Zrealizowaliśmy operację własną pt. „ Z komputerem za Pan brat- warsztaty komputerowe 

wsparciem dla osób 50+ wykluczonych cyfrowo”.  Organizacja warsztatów komputerowych była 

odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby eliminowania deficytów w zakresie braku kompetencji 

komputerowych u mieszkańców obszaru PPJ, powyżej 50 roku życia. Cieszyły się ogromnym 

zainteresowaniem, dlatego przewidujemy w kolejnym roku realizację kolejnego projektu o zbliżonej 

tematyce. 

Nie zwalniamy tempa 

Przed nami kolejne wyzwania.  Razem z sześcioma partnerami międzynarodowego projektu 

współpracy zatytułowanego: Od dziedzictwa do bogactwa złożyliśmy wniosek do Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Planujemy również ogłoszenie konkursu na realizację 

projektu grantowego jak również realizację operacji własnej. Stawiamy na rozwój Stowarzyszenia PPJ, 

jak również naszych Małych Ojczyzn. Zapraszamy do współpracy, dialogu i partnerstwa! 

Więcej o działalności Stowarzyszenia PPJ na stronie www.jura-ppj.pl 

                                                                   

     „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca 

PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał opracowany przez Stowarzyszenie „Partnerstwo Północnej Jury”, 

współfinansowany jest ze środków ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i 

aktywizacji” PROW 2014-2020. 


