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Załącznik ………… 

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy 

„Aktywne Roztocze” 

GMINA BIŁGORAJ 

Cel Strategiczny 1. 
Lepsza dostępność komunikacyjna obszaru oraz  poprawa stanu ochrony środowiska 

Nazwa inwestycji Szacunkowa wartość (zł) 

Stan przygotowania inwestycji do 
realizacji (posiadana dokumentacja 
techniczna, zezwolenia na realizację 

inwestycji, itp.) 

Planowane źródło 
finansowania 

inwestycji 

Podmiot 
realizujący 

(gmina, nazwa 
jednostki 
podległej) 

Cel operacyjny 1.1. Poprawa zewnętrznej dostępności komunikacyjnej obszaru 

     
     

Cel operacyjny 1.2. Wewnętrzna spójność komunikacyjna z rozwiniętym ekologicznym transportem zbiorowym  

     
     

Cel operacyjny 1.3. Zwiększenie dostępności sieci wodno – kanalizacyjnej oraz poprawa czystości obszaru 

     
     

Cel operacyjny 1.4. Wzrost efektywności energetycznej obiektów i budynków wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii  
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Cel strategiczny 2. Zintegrowany rozwój turystyki 

Nazwa inwestycji Szacunkowa wartość (zł) Stan przygotowania inwestycji do 
realizacji (posiadana dokumentacja 
techniczna, zezwolenia na realizację 

inwestycji, itp.) 

Planowane źródło 
finansowania 

inwestycji 

Podmiot 
realizujący 

(gmina, nazwa 
jednostki 

podległej) oraz 
partnerzy 

Cel operacyjny 2.1. Zwiększenie dostępności do obszarów cennych przyrodniczo i kulturowo poprzez integrację lokalnych szlaków  turystycznych z 
ponadregionalnymi szlakami rowerowymi 

Stworzenie spójnego systemu tras 
rowerowych na terenie gminy Biłgoraj  
poprzez budowę nowych odcinków 
ścieżek rowerowych oraz wyznaczenie 
nowych odcinków szlaków rowerowych 

40 200 000,00  

RPO WL 2014-2020 
Działanie 7.4 
Turystyka 
przyrodnicza 

Przedsięwzięcie 
Zintegrowane 

Rowerem lub konno od Janowa przez 
Biłgoraj do Biszczy 

31 500 000,00 (wartość 
całego projektu) 

 

RPO WL 2014-2020 
Działanie 7.4 
Turystyka 
przyrodnicza 

Przedsięwzięcie 
Zintegrowane 
Miasto Biłgoraj – 
Lider (14730000 
zł) 
Janów Lubelski 
(150 000 zł) 
Biszcza (2000000 
zł) 
Biłgoraj (14620000 
zł) 

     

Cel operacyjny 2.2. Zachowanie atrakcji dziedzictwa naturalnego i kulturowego 

Zagroda Bukowska - odtworzenie 
dawnej zagrody wiejskiej 

1 300 000,00  

RPO WL 2014-2020 
Działanie 7.1 
Dziedzictwo 
kulturowe 

Przedsięwzięcie 
Zintegrowane 

     
     

Cel operacyjny 2.3. Rozwój specjalizacji turystycznej poprzez integrację produktów oferty turystycznej 

E-turysta – Aktywne Roztocze – od 
natury do kultury 

530 000,00  
RPO WL Działanie 
2.1. Cyfrowe 
Lubelskie 

Przedsięwzięcie 
Zintegrowane 
- M. Biłgoraj – 
Lider (projekt 
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partnerski ze 
wszystkimi jst 
przedsięwzięcia) 

Promocja zintegrowanego produktu 
turystycznego „Aktywne Roztocze – od 
kultury do natury” 

960 000,00  
RPO WL Działanie 
3.6. Marketing 
gospodarczy 

Przedsięwzięcie 
Zintegrowane 
- M. Biłgoraj – 
Lider (projekt 
partnerski ze 
wszystkimi jst 
przedsięwzięcia) 

 

 

Cel  Strategiczny 3. Rozwijająca się specjalizacja gospodarcza oraz wzrost jakości życia 

Nazwa inwestycji Szacunkowa wartość (zł) Stan przygotowania inwestycji do 
realizacji (posiadana dokumentacja 
techniczna, zezwolenia na realizację 

inwestycji, itp.) 

Planowane źródło 
finansowania 

inwestycji 

Podmiot 
realizujący 

(gmina, nazwa 
jednostki 
podległej) 

Cel operacyjny 3.1. Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez rozwój przedsiębiorczości ze szczególną rolą przetwórstwa produktów lokalnych 

     
     

Cel operacyjny 3.2. Zwiększenie dostępności do usług edukacyjnych na wysokim poziomie 

     
     

Cel operacyjny 3.3. Wzrost bezpieczeństwa oraz opieki zdrowotnej na terenie obszaru o funkcji turystycznej 

     
     

Cel operacyjny 3.4. Efektywne kształtowanie przestrzeni publicznej 

     
     

 

 


