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 Najlepsze praktyki 

Leader + 

Na stronie internetowej www.zielonypierscien.pl w zakładce 
„Projekty” publikujemy w wersji elektronicznej wydawnictwa Komisji 

Europejskiej – „Leader + Magazine” oraz „Wybór najlepszych praktyk 
Leader+” z przykładami projektów zrealizowanych w różnych 
państwach Unii Europejskiej w ramach wdrażania Leadera+ w latach 

2000-2006. Tymi przykładami chcemy zainspirować naszych 
Czytelników i potencjalnych wnioskodawców do przygotowania 

ciekawych projektów, które będą mogły mieć wpływ na poprawę 

3 marca br. mija rok od rejestracji naszej Lokalnej Grupy Działania w Krajowym Rejestrze Sądowym. Byliśmy jedną z pierwszych LGD w 

województwie lubelskim, która formalnie spełniała wszystkie wymogi przepisów dotyczących  osi IV LEADER Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich PROW 2007-2013. Ten ważny dla nas dzień poprzedziło szereg spotkań, które  odbywaliśmy od września 2007 r. najpierw w 

gronie samorządowców, a później razem dyskutowaliśmy także w gronie przedsiębiorców, rolników i organizacji pozarządowych nad 

powołaniem LGD, jej nazwą, celami statutowymi i funkcjonowaniem organizacji. Od tego czasu zaczęło się tworzyć partnerstwo 

trójsektorowe z udziałem podmiotów społecznych, gospodarczych i publicznych. Dzięki temu poznaliśmy się, nabraliśmy do siebie zaufania. 

Opracowując Lokalną Strategię Rozwoju zaczęliśmy myśleć o wspólnych działaniach i wspólnym rozwoju naszych gmin. Owocem tego są 

wspólne projekty, które przygotowujemy, aby pozyskać bezzwrotne środki finansowe dla samorządów i mieszkańców.  

Rok naszej pracy zamknęliśmy  najpierw (1) uchwaleniem Lokalnej Strategii Rozwoju, która jest podstawą dalszego funkcjonowania LGD a 

dla mieszkańców, organizacji pozarządowych i samorządów z 11 gmin Programem, który daje wsparcie finansowe na lokalne 

przedsięwzięcia, a następnie (2) złożeniem wniosku do samorządu województwa w konkursie o wybór  LGD do realizacji  Strategii i jej 

sfinansowania z budżetu Unii Europejskiej. Tak jak 25 pozostałych LGD z województwa lubelskiego będziemy czekać na rozstrzygnięcie 

konkursu przynajmniej do kwietnia br. 

Kolejny rok pracy naszej organizacji jest rokiem nadziei na otrzymanie dofinansowania z PROW 2007-2013 oraz pierwszym rokiem ciężkiej 

pracy nad wdrażaniem Strategii. Myślę, że efekty tych działań – wiele zrealizowanych projektów – wpłyną na rozwój obszaru 11 gmin i 

poprawę jakości życia mieszkańców.                                                                                                                                 

→ Dokończenie na str. 2 

jakości życia i rozwój obszaru objętego Lokalną 
Strategią Rozwoju LGD „Zielony Pierścień”. W 
najbliższym czasie chcemy zamieścić także przykłady 

projektów zrealizowanych na obszarze objętym 
działaniem LGD „Zielony Pierścień” w ramach 

Sektorowego Programu Operacyjnego – 
Restrukturyzacja i modernizacja sektora 

żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, 
2004-2006. 

RBI 

Rok 1, nr 1 (1)/2009 

 
Fot. Dożynki Powiatowe 2008 w Żyrzynie 

Zobacz ciekawe informacje o Leaderze na stronie : 

www.ec.europa.eu/agriculture/rur/leaderplus 
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„Inicjatywy na rzecz rozwoju 
regionalnego regionów peryferyjnych i 

słabo rozwiniętych”. Termin składania 
wniosków upłynął 23 grudnia 2008 r. W 

sumie wpłynęło 37 projektów. Całkowita 
wartość naszego projektu wynosi 5,6 

mln CHF, z czego oczekiwane 
dofinansowanie na poziomie 85%, tj. 4,8 
mln CHF. 

Nasz projekt pomyślnie przeszedł ocenę 

formalną i prawdopodobnie jeszcze w 
pierwszej połowie marca br. dowiemy 

się, które miejsce zajmie na liście 
rankingowej pod względem uzyskanych 
punktów po ocenie merytorycznej.  

Realizacja projektu przewidywana jest 

na lata 2010-2013. Jego celem jest 
wyrównanie szans rozwojowych 
obszarów wiejskich poprzez rozwój 

atrakcyjności turystycznej trójkąta 
turystycznego: Nałęczów, Puławy, 

Kazimierz Dolny. 

Wspólnie sięgamy 
po pieniądze 
szwajcarskie 
LGD „Zielony Pierścień” wspólnie z 11 
gminami objętymi działaniem LGD oraz 

Powiatem Puławskim, Lubelskim 
Ośrodkiem Samopomocy w Lublinie i 

Lubelskim Ośrodkiem Doradztwa 
Rolniczego w Końskowoli opracowała 

projekt pn. „EUROszansa dla 
Lubelszczyzny – budowanie konsensusu 

społecznego na rzecz zrównoważonego 
rozwoju subregionu w krajobrazie 

kulturowym trójkąta turystycznego: 
Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny”. 

Liderem projektu jest Powiat Puławski a 
partnerami: LGD, LOS oraz LODR.  

Projekt złożony został w ramach I 
naboru wniosków ogłoszonym przez 

Biuro Szwajcarsko-Polskiego Programu 
Współpracy w obszarze tematycznym: 

Chrońmy ekosystemy 

LGD wystąpiła z kolejną inicjatywą 
opracowania wspólnego projektu, który 
będzie złożony do Biura Szwajcarsko-
Polskiego Programu Współpracy.  

Tym razem projekt będzie dotyczył 

ochrony ekosystemów na obszarze 
Powiatu Puławskiego oraz gmin: 
Wojciechów i Jeziorzany. Termin 

złożenia projektów upływa 20 marca 
2009 r. 

W prace nad projektem włączyła się LGD 
„Zielony Pierścień”, 13 gmin, Powiat 

Puławski oraz eksperci z Kazimierskiego 
Parku Krajobrazowego i UMCS w 
Lublinie. 

Celem projektu będzie zachowanie i 
ochrona walorów przyrodniczych 

obszaru Przełomu Wisły i Pradoliny 
Wieprza oraz ich popularyzacja co  

będzie podstawą do rozwoju 
ekoturystyki.   

Wartość całkowita projektu stanowić 
będzie kwotę blisko 3 mln zł. Jego 
realizację przewiduje się w latach 2010-

2011. 

Tworzenie i umacnianie partnerstwa na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców oraz 
rozwoju i promocji obszaru objętego działaniem LGD „Zielony Pierścień”. 

(Misja LGD „Zielony Pierścień” sformułowana w Lokalnej Strategii Rozwoju) 

 

 → Dokończenie ze str. 1  

Na pierwsze urodziny LGD wydajemy 1 numer Biuletynu Informacyjnego (BI), który będzie 

informował m.in. o życiu naszej organizacji, o wszystkim co jest pomocne do przygotowania 

dobrego projektu i uzyskania pomocy finansowej na jego realizację z Leadera, o ciekawych 

inicjatywach podejmowanych w naszych środowiskach lokalnych przyczyniających się do 

rozwoju obszarów wiejskich. Chciałbym, aby ten Biuletyn jeszcze bardziej nas łączył w 

wysiłkach na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru LGD „Zielony Pierścień”. 

Jak na razie Biuletyn wydawany będzie tylko w wersji  elektronicznej i będzie go można 

znaleźć na naszej stronie internetowej www.zielonypierscien.pl. Dla naszych stałych 

Czytelników zapewniamy elektroniczną subskrypcję, wystarczy tylko zaprenumerować BI na 

wyżej wymienionej stronie internetowej w zakładce Biuletyn LGD „ZP” podając swoją 

skrzynkę elektroniczną.  

Póki co BI posiada roboczy tytuł, jeśli nasi Czytelnicy przedstawią ciekawe propozycje nazwy 

naszego periodyku, zastanowimy się wspólnie i wybierzemy tę nazwę. 

BI wydawany będzie w cyklu miesięcznym a jego objętość będzie uzależniona od ilości 

ciekawego do publikacji materiału. Oczekujemy, że do redagowania naszego periodyku 

włączą się aktywnie także członkowie LGD, mieszkańcy oraz organizacje pozarządowe i 

przedsiębiorcy. Chcemy, aby pismo stało się żywym forum dyskusyjnym i wiarygodnym 

źródłem informacji. 

ZBIGNIEW PACHOLIK, PREZES LGD „ZIELONY PIERŚCIEŃ”   

Obszar działania LGD „Zielony Pierścień” najatrakcyjniejszym i najbardziej rozpoznawalnym 

subregionem turystycznym Lubelszczyzny, przyjaznym dla gości i zapewniającym swoim 

mieszkańcom dobrobyt i satysfakcję z podejmowanych przedsięwzięć społecznych i 

gospodarczych.                                                                                           (Wizja sformułowana w Lokalnej Strategii Rozwoju przez LGD „Zielony Pierścień”) 

 



 

 

Poznaj Lokalną Strategię Rozwoju
 

Jak opracować projekt? 
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Lokalna Grupa Działania 

„Zielony Pierścień” 

Ul. Lipowa 3, 24-150 Nałęczów 
www.zielonypierscien.pl 

[Numer faksu] 
[Adres e-mail] 

[Motto firmowe] 

Jak nas znaleźć w sieci Web: 

[Adres URL firmy] 

Fot. Posiedzenie Zarządu LGD 

Bez znajomości zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Zielony Pierścień” 

będzie przygotować projekt lub będzie to wręcz nie

tego dokumentu opisano m.in. jakie zadania preferuje się do dofinansowania, na co 

można dostać dofinansowanie oraz jakie kryteria projekt powinien spełniać, aby 

uzyskać jak największa liczbę punktów i szansę na dofinansowanie.

 LSR zawiera 4 cele ogólne oraz 11 celów szczegółowych. Będą one osiągnięte poprzez 

wdrożenie 9 przedsięwzięć, które brzmią następująco:

    I. Tworzenie i rozwój produktów turystycznych integrujących obszar LGD 

    II. Turystyka wiejska – nową ofertą turystyczną obszaru LGD 

   III. Bądź przedsiębiorczy – wsparcie dla obecnych i przyszłych mikroprzedsiębiorców

   IV. Lokalne produkty marką regionu 

    V. Nowoczesna i funkcjonalna infrastruktura podstawą integracji i aktywności społecznej

   VI. Dziedzictwo kulturowe i historyczne bogactwem turystycznym obszaru „Zielonego

        Pierścienia” 

  VII. Ochrona i promocja „Zielonego Pierścienia” 

        przyrodniczym i krajobrazowym 

 VIII. Akademia Inicjatyw Społecznych i Gospodarczych
    IX. Centrum Promocji Dobrych Praktyk w zakresie partnerstw i inicjatyw lokalnych

Nie powinni się martwić wnioskodawcy, którzy będą chcieli złożyć projekty do naszej LGD i 

uzyskać dofinansowanie. Uzyskają pomoc i doradztwo. Przed uruchomieniem pierwszego 

naboru projektów Biuro LGD zorganizuje nieodpłatne szkolenia dla wszystkich 

zainteresowanych. W ramach szkoleń przewiduje się 

wdrażania i rozliczania. Chcemy, aby wnioski były jak najlepsze i uzyskały dofinansowanie. 

terminach szkoleń informować będziemy w BI i na stronie internetowej.

 

Poznaj Lokalną Strategię Rozwoju!  

Jak opracować projekt? – będą  szkolenia 

Bez znajomości zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Zielony Pierścień” trudno 

będzie przygotować projekt lub będzie to wręcz nie możliwe.  W części strategicznej 

tego dokumentu opisano m.in. jakie zadania preferuje się do dofinansowania, na co 

dostać dofinansowanie oraz jakie kryteria projekt powinien spełniać, aby 

uzyskać jak największa liczbę punktów i szansę na dofinansowanie. 

LSR zawiera 4 cele ogólne oraz 11 celów szczegółowych. Będą one osiągnięte poprzez 

brzmią następująco: 

I. Tworzenie i rozwój produktów turystycznych integrujących obszar LGD Zielony Pierścień 

nową ofertą turystyczną obszaru LGD Zielony Pierścień 

wsparcie dla obecnych i przyszłych mikroprzedsiębiorców 

V. Nowoczesna i funkcjonalna infrastruktura podstawą integracji i aktywności społecznej 

bogactwem turystycznym obszaru „Zielonego 

VII. Ochrona i promocja „Zielonego Pierścienia” – obszarów cennych pod względem 

VIII. Akademia Inicjatyw Społecznych i Gospodarczych 
omocji Dobrych Praktyk w zakresie partnerstw i inicjatyw lokalnych 

 

→ Dokończenie na str. 4 

Nie powinni się martwić wnioskodawcy, którzy będą chcieli złożyć projekty do naszej LGD i 

uzyskać dofinansowanie. Uzyskają pomoc i doradztwo. Przed uruchomieniem pierwszego 

naboru projektów Biuro LGD zorganizuje nieodpłatne szkolenia dla wszystkich 

esowanych. W ramach szkoleń przewiduje się m.in. instruktaż pisania projektów oraz ich 

wdrażania i rozliczania. Chcemy, aby wnioski były jak najlepsze i uzyskały dofinansowanie.  O 

terminach szkoleń informować będziemy w BI i na stronie internetowej.  

Pełny tekst Lokalnej Strategii Rozwoju dla LGD 
„Zielony Pierścień” 
internetowej www.zielonypierscien.pl

Ile pieniędzy z Leadera? 

Na realizację przedsięwzięć przewidzianych 

w Lokalnej Strategii Rozwoju

„Zielony Pierścień” 

finansowe. Budżet naszej LSR na lata 2009

2015 wynosi w sumie blisko 

tego dofinansowanie z Leadera stanowić 

będzie kwotę 

całości budżetu. Pozostałe środki będą 

wkładem własnym wnioskodawców.

Poziom dofinansowania z Leadera dla 

naszej LGD wynika z kwoty bazowej 

przypisanej na jednego mieszkańca i liczby 

mieszkańców objętych Strategią. 

Z kwoty dofinansowania w wysokości 10,8 

mln zł, 8,5 mln zł będzie przeznaczonych na 

wdrażania LSR, 

funkcjonowanie LGD a 0,2 mln zł na 

projekty współpracy. 

Dla rolników na podjęcie pozarolniczej 

działalności zabezpieczono kwotę blisko 1 

mln zł, dla mikroprzedsiębiorców 

działalność gospodarczą 

na projekty z zakresu „Odnowy i r

wsi” – prawie 3,9 mln zł a na małe granty 

blisko 2,8 mln zł.

Zarząd LGD przewiduje, że pierwszy nabór 

wniosków w ramach działania „Odnowa i 

rozwój wsi” odbędzie się najpóźniej we 

wrześniu br.
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Pełny tekst Lokalnej Strategii Rozwoju dla LGD 
„Zielony Pierścień” znajduje się na stronie 
internetowej www.zielonypierscien.pl 

Ile pieniędzy z Leadera?  

Na realizację przedsięwzięć przewidzianych 

w Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) LGD 

„Zielony Pierścień” niezbędne są środki 

finansowe. Budżet naszej LSR na lata 2009-

2015 wynosi w sumie blisko 15,2 mln zł. Z 

tego dofinansowanie z Leadera stanowić 

będzie kwotę 10,8 mln zł, czyli ponad 71% 

całości budżetu. Pozostałe środki będą 

wkładem własnym wnioskodawców. 

oziom dofinansowania z Leadera dla 

naszej LGD wynika z kwoty bazowej 

przypisanej na jednego mieszkańca i liczby 

mieszkańców objętych Strategią.  

Z kwoty dofinansowania w wysokości 10,8 

mln zł, 8,5 mln zł będzie przeznaczonych na 

wdrażania LSR, ponad 2 mln zł na 

funkcjonowanie LGD a 0,2 mln zł na 

projekty współpracy.  

Dla rolników na podjęcie pozarolniczej 

działalności zabezpieczono kwotę blisko 1 

mln zł, dla mikroprzedsiębiorców na 

działalność gospodarczą blisko 0,9 mln zł, 

na projekty z zakresu „Odnowy i rozwoju 

prawie 3,9 mln zł a na małe granty – 

blisko 2,8 mln zł. 

Zarząd LGD przewiduje, że pierwszy nabór 

wniosków w ramach działania „Odnowa i 

rozwój wsi” odbędzie się najpóźniej we 

wrześniu br. 



 

Poznaj Lokalną Strategię Rozwoju! 
 

 
 

 

 

Fot. Prezentacja dziedzictwa kulturowego Żyrzyna 

 

 

 

 

 

Numer i nazwa przedsięwzięcia: I. Tworzenie i rozwój produktów turystycznych integrujących 
obszar LGD Zielony Pierścień 

Beneficjenci – grupy docelowe: Rolnicy, przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego i ich 

jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe, mieszkańcy, 

kościoły lub inne związki wyznaniowe, LGD „Zielony Pierścień” 

Lista rekomendowanych operacji w ramach: 

Odnowy i rozwoju wsi: Preferowane będą operacje dotyczące inwestycji w zakresie:  

- budowy, przebudowy lub remontu infrastruktury turystycznej, 

obiektów sportowych, ścieżek rowerowych, szlaków pieszych, 

placów i miejsc rekreacji,  

 - urządzenia i porządkowania terenów zielonych i parków,  

- zagospodarowania zbiorników i cieków wodnych w celach 

turystycznych, 

- rewitalizacji zabytków i obiektów małej architektury oraz 

odnawianie lokalnych pomników historycznych i miejsc pamięci. 

Różnicowanie w kierunku 
działalności nierolniczej: 

Preferowane będą operacje dotyczące: usług turystycznych i 

agroturystycznych, rzemiosła i rękodzieła. 

Tworzenie i rozwój 
mikroprzedsiębiorstw: 

Preferowane będą operacje dotyczące: usług turystycznych, 

rzemiosła i rękodzieła. 

Małe projekty: Preferowane będą operacje dotyczące:  

- oznakowania małej infrastruktury turystycznej (w tym: punktów 

widokowych, miejsc wypoczynkowych, szlaków wodnych, 

szlaków rowerowych, szlaków konnych, ścieżek spacerowych lub 

dydaktycznych); 

- oznakowania cennego lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i 

przyrodniczego; 

- oznakowania obiektów lokalnego dziedzictwa kulturowego i 

historycznego; 

- mapy, wydawnictwa, foldery i witryny internetowe odnoszące 

się do historii, kultury oraz walorów turystycznych obszaru LSR; 

- budowy/odbudowy małej infrastruktury turystycznej, w 

szczególności punktów widokowych, miejsc wypoczynkowych i 

biwakowych, tras rowerowych, szlaków wodnych, szlaków 

konnych; 

- inwestycji służących utrzymaniu i kultywowaniu tradycyjnych 

zawodów i rzemiosła oraz inwestycji służących wspieraniu 

twórczości lokalnej lub ludowej; 

- renowacji, zabezpieczenia i oznakowania przydrożnych 

kapliczek, pomników przyrody oraz miejsc i budowli istotnych dla 

realizacji LSR wraz z uporządkowaniem terenu wokół tych miejsc; 

 

Funkcjonowanie LGD, aktywizacja i 
nabywanie umiejętności: 

Preferowane będą działania dotyczące:  

- szkoleń w zakresie promocji usług i produktów turystycznych, 

- informowania i doradztwa w zakresie przygotowania wniosku o 

pomoc finansową w ramach PROW 2007-2013; 

- wydawnictw i publikacji promujących walory turystyczne 

obszaru LSR. 

 

Numer i nazwa przedsięwzięcia: II. Turystyka wiejska – nową ofertą turystyczną obszaru LGD Zielony Pierścień 

Beneficjenci – grupy docelowe: Rolnicy, przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, organizacje 

pozarządowe, mieszkańcy, LGD „Zielony Pierścień”. 

Lista rekomendowanych operacji w ramach: 

Odnowy i rozwoju wsi: Preferowane będą operacje dotyczące inwestycji w zakresie:  

- kultywowania tradycji społeczności lokalnej oraz tradycyjnych zawodów. 

Różnicowanie w kierunku działalności 
nierolniczej: 

Preferowane będą operacje dotyczące:  

- usług agroturystycznych, rzemiosła i rękodzieła 

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw: Preferowane będą operacje dotyczące:  

- usług turystycznych, rzemiosła i rękodzieła. 

Małe projekty: Preferowane będą operacje dotyczące  

- promocji lokalnej twórczości kulturalnej z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa (kulturowego, historycznego lub 

przyrodniczego); 

- kultywowania miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów; 

- kultywowania tradycyjnych zawodów i rzemiosła; 

- utworzenie lub zmodernizowanie bazy informacji związanej z turystyką wiejską oraz stron internetowych, 

przygotowanie i wydanie folderów oraz innych publikacji informacyjnych dotyczących turystyki wiejskiej z obszaru 

LGD 

Funkcjonowanie LGD, aktywizacja i nabywanie 
umiejętności: 

Preferowane będą operacje dotyczące:  

- szkoleń w zakresie usług agroturystycznych i promocji produktów turystycznych; 

- wydawnictw promujących turystykę wiejską obszaru LSR.  

 

Numer i nazwa 
przedsięwzięcia: 

III. Bądź 
przedsiębiorczy – 
wsparcie dla obecnych 
i przyszłych 
mikroprzedsiębiorców 

Beneficjenci – grupy 
docelowe: 

Przedsiębiorcy i 

mieszkańcy z obszaru 

LSR, LGD „Zielony 

Pierścień”. 

Lista rekomendowanych operacji w ramach: 

Tworzenie i rozwój 
mikroprzedsiębiorstw: 

Liczba operacji: min. 2 

Preferowane będą 

operacje dotyczące:  

- usług turystycznych i 

okołoturystycznych. 

Aktywizacja i 
nabywanie 
umiejętności: 

Liczba operacji: min. 3 

Preferowane będą 

operacje dotyczące  

- szkoleń w zakresie 

utworzenia i 

prowadzenia 

mikroprzedsiębiorstw; 

- informowania o 

działaniach w zakresie 

promocji 

mikroprzedsiębiorczości 

na obszarze LGD 
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Na niniejszej i następnej stronie 
przedstawiamy przedsięwzięcia wpisane w 
Lokalnej Strategii Rozwoju, podając 
wnioskodawców do jakich skierowane jest 
dane przedsięwzięcie oraz wykaz 
rekomendowanych projektów w ramach 4 
typów działań. Pełniejszy opis 
przedsięwzięć w tekście LSR. 



 

 

Numer i nazwa 
przedsięwzięcia: 

V. Nowoczesna i funkcjonalna infrastruktura 
podstawą integracji i aktywności społecznej  

Beneficjenci – grupy 
docelowe: 

Rolnicy, przedsiębiorcy, jednostki samorządu 

terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, organizacje 

pozarządowe, mieszkańcy, kościoły lub inne związki 

wyznaniowe, LGD „Zielony Pierścień”. 

Lista rekomendowanych operacji w ramach: 

Odnowa i rozwój wsi Preferowane będą operacje dotyczące:  

- budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia 

obiektów pełniących funkcje publiczne, społeczno-

kulturalne, rekreacyjne i sportowe, oraz służące 

propagowaniu i zachowaniu dziedzictwa historycznego, 

tradycji, sztuki oraz kultury obszaru LSR 

- kształtowania obszaru przestrzeni publicznej jak: 

rynki, place zabaw, centra miejscowości z obszaru LSR. 

Małe projekty: Preferowane będą operacje dotyczące 

- zakupu oprogramowania, urządzeń i sprzętu 

komputerowego (w tym urządzeń i sprzętu 

umożliwiającego dostęp do Internetu oraz zakup usługi 

dostępu do Internetu) i ich udostępnianie na potrzeby 

społeczności na obszarze LSR; 

- remont lub wyposażenie świetlic; 

- odnowienie dachów lub elewacji zewnętrznych 

budynków wpisanych do rejestru zabytków lub 

objętych wojewódzka ewidencją zabytków. 

Aktywizacja i nabywanie 
umiejętności: 

Preferowane będą operacje dotyczące:  

-szkolenia i  promocja w zakresie operacji objętych 

niniejszym przedsięwzięciem.  

 

Numer i nazwa 
przedsięwzięcia: 

IV. Lokalne produkty marką 
regionu 

Beneficjenci – grupy 
docelowe: 

Przedsiębiorcy i mieszkańcy z 

obszaru LSR, organizacje 

pozarządowe, LGD „Zielony 

Pierścień”. 

Lista rekomendowanych operacji w ramach: 

Różnicowanie w 
kierunku działalności 
nierolniczej 

Preferowane będą operacje 

dotyczące:  

- usług związanych z 

turystyką wiejską 

Tworzenie i rozwój 
mikroprzedsiębiorstw: 

Preferowane będą operacje 

dotyczące:  

- promocji i sprzedaży 

lokalnych produktów i usług  

 

Małe projekty: Preferowane będą operacje 

dotyczące 

- promocji lokalnej 

twórczości kulturalnej z 

wykorzystaniem lokalnego 

dziedzictwa (kulturowego, 

historycznego lub 

przyrodniczego); 

- inicjowania powstawania, 

przetwarzania lub 

wprowadzania na rynek 

produktów i usług opartych 

na lokalnych zasobach, 

tradycyjnych sektorach 

gospodarki lub lokalnym 

dziedzictwie, w tym 

kulturowym, historycznym 

lub przyrodniczym. 

Aktywizacja i 
nabywanie 
umiejętności: 

Preferowane będą operacje 

dotyczące:  

- szkoleń i informowania o 

działaniach w zakresie 

promocji 

mikroprzedsiębiorczości i 

usług na obszarze LGD 

 

Numer i nazwa 
przedsięwzięcia: 

VII. Ochrona i promocja „Zielonego Pierścienia” – 
obszarów cennych pod względem przyrodniczym i 
krajobrazowym  

Beneficjenci – grupy 
docelowe: 

Rolnicy, przedsiębiorcy, jednostki samorządu 

terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, 

organizacje pozarządowe, mieszkańcy, LGD „Zielony 

Pierścień”. 

Lista rekomendowanych operacji w ramach: 

Małe projekty: Preferowane będą operacje dotyczące 

- zachowania, odtworzenia, zabezpieczenia lub 

oznakowania cennego lokalnego dziedzictwa 

krajobrazowego i przyrodniczego, w szczególności 

obszarów objętych poszczególnymi formami ochrony 

przyrody, w tym obszarów Natura 2000; 

- wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł 

odnawialnych w celu poprawy warunków 

prowadzenia działalności kulturalnej lub 

gospodarczej, w tym rolniczej; 

- promowanie postaw proekologicznych; 

- tworzenie, znakowanie i promowanie szlaków 

edukacyjnych o charakterze przyrodniczo-

krajobrazowym. 

Aktywizacja i nabywanie 
umiejętności: 

Preferowane będą operacje dotyczące:  

- szkolenia i promocji w zakresie operacji objętych 

Numer i nazwa 
przedsięwzięcia: 

VI. Dziedzictwo kulturowe i 
historyczne bogactwem 
turystycznym obszaru 
„Zielonego Pierścienia”  

Beneficjenci – grupy 
docelowe: 

Rolnicy, przedsiębiorcy, 

jednostki samorządu 

terytorialnego i ich jednostki 

organizacyjne, organizacje 

pozarządowe, mieszkańcy, 

kościoły lub inne związki 

wyznaniowe, LGD „Zielony 

Pierścień”. 

Lista rekomendowanych operacji w ramach: 

Odnowa i rozwój wsi Preferowane będą operacje 

dotyczące:  

- budowy, przebudowy, 

remontu lub wyposażenia 

obiektów służących promocji 

obszarów wiejskich, w tym 

propagowaniu i zachowaniu 

dziedzictwa historycznego, 

tradycji, sztuki oraz kultury. 

Małe projekty: Preferowane będą operacje 

dotyczące 

- organizacji imprez 

kulturalnych, rekreacyjnych lub 

sportowych; 

- promocji lokalnej twórczości 

kulturalnej z wykorzystaniem 

lokalnego dziedzictwa 

(kulturowego, historycznego lub 

przyrodniczego); 

- kultywowania miejscowych 

tradycji, obrzędów i zwyczajów; 

- kultywowania tradycyjnych 

zawodów i rzemiosła; 

Aktywizacja i 
nabywanie 
umiejętności: 

Preferowane będą operacje 

dotyczące:  

- szkolenia i promocji w zakresie 

operacji objętych niniejszym 

przedsięwzięciem.  

 

Numer i nazwa 
przedsięwzięcia: 

VIII. Akademia Inicjatyw Społecznych i 
Gospodarczych  

Beneficjenci – grupy 
docelowe: 

LGD. 

Lista rekomendowanych operacji w ramach: 

Projekty współpracy: Preferowane będą operacje dotyczące 

- wizyt studyjnych zagranicznych i krajowych 

dotyczących doświadczeń w zakresie m.in. 

funkcjonowania LGD i wdrażania LSR, rozwoju i 

promocji turystyki wiejskiej 

- działań na rzecz promocji obszaru LGD 

Funkcjonowanie LGD, 
aktywizacja i nabywanie 
umiejętności: 

Preferowane będą operacje dotyczące:  

- szkoleń w zakresie objętym niniejszym 

przedsięwzięciem.  

 
Numer i nazwa 
przedsięwzięcia: 

IX. Centrum Promocji Dobrych Praktyk w zakresie 
partnerstw i inicjatyw lokalnych  

Beneficjenci – grupy 
docelowe: 

LGD 

Lista rekomendowanych operacji w ramach: 

Aktywizacja i nabywanie 
umiejętności: 

Preferowane będą operacje dotyczące:  

- wykonania strony internetowej, publikacji, 

promocji 
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