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

inspirujemy
   doradzamy
       wspólpracujemy 

Współpracujemy z grupami 
partnerskimi i lokalnymi grupami 
działania z różnych regionów 
Polski. Należymy do Krajowej Sieci 
Obszarów Wiejskich oraz Krajowej 
Sieci Grup Partnerskich. Jesteśmy 
koordynatorem międzynarodo- 
wego Szlaku Bursztynowego na 
odcinku od Janowca do Dęblina 
w ramach Programu Zielone Szlaki 
Greenways, który jest częścią mię- 
dzynarodowej inicjatywy „Central & 
Eastern European Greenways” (CEG) 
w Europie Środkowo-Wschodniej. 
Za działania podejmowane w ramach 
partnerstwa trójsektorowego oraz 
za tworzenie partnerstw projek-
towych mających na celu rozwój 
obszarów wiejskich nasza LGD 
zdobyła tytuł Mistrza Rejonowego 
na Lubelszczyźnie w kategorii �rma 
w konkursie ogólnopolskim 
AGROLIGA 2010.

Wspomagamy �nansowo inicjatywy lokalne naszych partnerów 
z sektora społecznego, gospodarczego i publicznego z Osi 4 
LEADER PROW 2007-2013 w ramach 4 Działań: „Małe projekty”, 
„Odnowa i rozwój wsi”, „Różnicowanie w kierunku działalności 
nierolniczej” oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.  

Dotychczas wnioskodawcy złożyli do LGD ponad 110 projektów.  
33 bene�cjentów podpisało umowy o do�nansowanie na 
łączną kwotę przekraczającą 1,1 mln zł.
W 2011 r. i w latach następnych przewidujemy kolejne nabory 
wniosków aż do wyczerpania środków w 2014 r.

Zapraszamy do współpracy.
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Spółdzielcza

Biuro LGD
„ZIELONY PIERŚCIEŃ” 

ul. St. Żeromskiego 1
24-150 Nałęczów

tel./fax +48 81 50 16 140
tel.       +48 81 50 16 141

lgd@zielonypierscien.pl
www.zielonypierscien.pl

Publikacja współ�nansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 4.31 
Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania,  Oś 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2007-2013

Aby uzyskać więcej informacji na temat wsparcia �nansowego 
z Osi 4 LEADER, działań LGD „Zielony Pierścień” oraz Lokalnej 

Strategii Rozwoju na obszarze 11 gmin należących do 
stowarzyszenia prosimy zwrócić się do biura LGD.

www.grupypartnerskie.pl

www.ksow.pl



Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” z siedzibą 
w Nałęczowie powstała na początku 2008 r. jako partnerstwo 
trójsektorowe. Obecnie  zrzeszamy ponad 180 członków – 
partnerów wywodzących się z sektora społecznego, gospodar-
czego i publicznego. Jesteśmy jedną z 26 lokalnych grup 
działania na Lubelszczyźnie. Wdrażamy Lokalną Strategię 
Rozwoju (LSR) w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na obszarze 11 gmin: 
Baranów, Janowiec, Kazimierz Dolny, Końskowola, Kurów, 
Markuszów, Nałęczów, Puławy, Wąwolnica, Wojciechów i 
Żyrzyn znajdujących się w obrębie dwu powiatów: puławskiego 
i lubelskiego.

Naszą misją jest umacnianie partnerstwa na rzecz poprawy 
jakości życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju 
obszaru objętego działalnością LGD. Chcemy, aby ten obszar 
stał się najatrakcyjniejszym i najbardziej rozpoznawalnym 
subregionem turystycznym Lubelszczyzny. 

Nasze działania to m.in.:

1.   Promocja produktów lokalnych i tworzenie warunków 
ich sprzedaży wytwórcom z naszego obszaru. W 2010 r.  LGD 
przyznała podczas I Festiwalu Produktu Lokalnego  w Nałęczowie 
47 znaków promocyjnych Produkt Lokalny Zielonego Pierścienia 
w 5 kategoriach: produkt spożywczy, produkt usługowy, 
sztuka/rękodzieło, zespół regionalny oraz wydarzenie/impreza.
               

2.   Tworzenie sieciowych i zintegrowanych produktów 
turystycznych na obszarach wiejskich.

3.   Przystąpienie do Programu Zielone Szlaki Greenways  
i pełnienie roli koordynatora międzynarodowego Szlaku 
Bursztynowego Greenways, którego celem jest rozwijanie 
turystyki aktywnej opartej na wykorzystaniu zasobów 
dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz inspirowanie 
i wspieranie inicjatyw lokalnych.

4.   Aktywizowanie mieszkańców obszarów wiejskich do 
podejmowania działań na rzecz ożywienia gospodarczego 
regionu.

www.szlakbursztynowy.pl 


