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Broszura  - klucz rozwiązań 

Unia Europejska bliżej Ciebie 

O rozwoju lokalnym 

 

Zadanie nr 1 

Zastanów się, jakie zmiany w Twoim otoczeniu 

poprawiłyby poziom i jakość życia mieszkańców? 

 

Przykładowe pomysły: 

1. Podjazd dla wózków inwalidzkich w szkole 

2. Ścieżka rowerowa  

3. Nowe boisko sportowe 

4. Wymiana autobusów na nowe, hybrydowe 

5. Wymiana pieców węglowych na urządzenia  

ekologiczne 

6. Budowa obwodnicy miasta 

7. Budowa domu kultury  

 

Zadanie nr 2 

Określ, które zdania są prawdziwe, a które fałszywe. 

W przypadku nieprawdziwych informacji postaraj 

się podać te zgodne z prawdą. 

 

1. Rozwój lokalny miast musi uwzględniać potrzeby danego obszaru. P  

2. Za rozwój lokalny miast powinny być odpowiedzialne wyłącznie władze lokalne. F 

3. Każdy z mieszkańców ma wpływ na rozwój swojego otoczenia. P 

4. Rozwój lokalny jest wspierany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy 

Europejskich. P 

5. Rozwój lokalny powinien obejmować równolegle wiele obszarów, takich jak kwestie 

społeczne, gospodarcze, środowiskowe czy instytucjonalne. P 

6. Celem rozwoju lokalnego mniejszych ośrodków miejskich jest m.in. przeciwdziałanie 

odpływowi do większych ośrodków młodych i dobrze wykształconych ludzi. P 

7. Budżet obywatelski pozwala realizować projekty ważne dla mieszkańców. P 

8. W konsultacjach społecznych mogą wziąć udział tylko przedsiębiorcy i władze lokalne. F 

9. Lokalne Grupy Działania dbają o rozwój wsi i mniejszych miejscowości. P 
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Zadanie nr 3 

Wpisz odpowiednie wyrazy w wykropkowane miejsca.  

 

Rozwój lokalny ma na celu poprawę (czego?) poziomu i jakości życia mieszkańców. Dotyczy 

wybranego obszaru, np. małego lub średniego (czego?) miasta. Jego istotą jest (co?) współpraca 

pomiędzy władzami (jakimi?) lokalnymi, (kim?) mieszkańcami, przedsiębiorcami i różnego typu 

organizacjami, które mogą pomóc w rozwoju danego obszaru. Mieszkańcy mogą przygotowywać 

różne projekty zmian w swoim otoczeniu i realizować je w ramach środków (z czego?)  z budżetu 

partycypacyjnego. Mieszkając na terenach wiejskich lub w mniejszych ośrodkach, mogą też 

angażować się w funkcjonowanie (czego?) Lokalnych Grup Działania. Jeśli chcą mieć wpływ na 

działania władz lokalnych, mogą brać udział (w czym?) w konsultacjach społecznych. Skuteczny 

rozwój miast mogą zagwarantować tylko spójne działania w czterech obszarach (jakich?): 

gospodarczych, społecznych, instytucjonalnych i środowiskowych. 

 


