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Krajowa Sieć 

Obszarów Wiejskich  

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi do końca ubiegłego roku 
zobowiązane było do utworzenia 
struktur Krajowej Sieci Obszarów 
Wiejskich (KSOW). Taki obowiązek 
nakładała nowelizacja ustawy o 
wspieraniu rozwoju obszarów 
wiejskich z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
oraz wydane na jej podstawie 
rozporządzenie z dnia 18 marca 
2009 r. w sprawie krajowej sieci 
obszarów wiejskich.  

Strukturę KSOW tworzą: tzw. 
Sekretariat Centralny (w 
Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi) oraz sekretariaty regionalne 
(po jednym w każdym 
województwie) utworzone w 
Urzędach Marszałkowskich.  

Sekretariat Centralny jest   
odpowiedzialny m. in. za 
koordynację prac KSOW, 
koordynację stworzenia i 
prowadzenia portalu internetowego 
Sieci oraz ułatwianie kontaktu 
między członkami Sieci. Natomiast 
sekretariaty regionalne mają 
wspierać realizację zadań KSOW, 
ułatwiać kontakty między członkami 
Sieci w danym regionie oraz 
współpracę między regionami. 

Podstawą realizacji celu KSOW, czyli 
„wsparcie wdrażania i oceny polityki 
w zakresie rozwoju obszarów 
wiejskich oraz identyfikację, analizę, 
rozpowszechnianie oraz wymianę  

→ Czytaj  na str. 4 

A Zarząd LGD „Zielony Pierścień” i Zarząd Województwa Lubelskiego w dniu 27 maja br. podpisali 
stosowną umowę o warunkach i sposobie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.   

Rok 1, nr 4 (4)/2009 

 

Taka jest nasza Misja: 

Tworzenie i umacnianie partnerstwa na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców oraz rozwoju i promocji 

obszaru objętego działaniem LGD „Zielony Pierścień”. 
 

BARANÓW       JANOWIEC      KAZIMIERZ DOLNY      KOŃSKOWOLA      KURÓW     MARKUSZÓW 
NAŁĘCZÓW      PUŁAWY       WĄWOLNICA      WOJCIECHÓW       ŻYRZYN      POWIAT PUŁAWSKI 

 
To stało się już faktem. Nasza Lokalna Grupa Działania będzie mogła wdrażać w latach 2009-2015 
opracowaną przez siebie Lokalną Strategię Rozwoju w ramach Osi 4 – LEADER Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 2007-2013. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego rozstrzygnął 
konkurs na wybór lokalnej grupy działania i wyłonił naszą grupę do realizacji Strategii.  

 

Wszystkie LGD dostały   
szansę  
Jak już informowaliśmy wcześniej 
województwo lubelskie w całości pokryte jest 
siecią 26 lokalnych grup działania. Tyle też 
grup z naszego województwa złożyło wnioski 
o ich wybór i dofinansowanie z Osi 4  - LEADER 
PROW 2007-2013 wdrażania opracowanych 
przez nich lokalnych strategii rozwoju. 
Wszystkie wnioski spełniały wymogi konkursu 
i uzyskały podczas oceny notę wyższą od 
liczby punktów uprawniającej do wyboru 
takiej grupy. W ramach dostępnych środków 
wszystkie LGD będą mogły więc otrzymać 

wsparcie finansowe na wdrażanie swoich Strategii. Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” i 
przygotowana przez nią LSR uzyskały łącznie 183 punkty, jest to jedna z wyższych not jakie 
otrzymały LGD z województwa lubelskiego. Daje to naszej grupie 4 miejsce w województwie 
wraz z 2 innymi LGD, które otrzymały tyle samo punktów. Z ogólnej liczby uzyskanych przez 
naszą grupę punktów -  92 punkty przyznano w ramach oceny samej LGD jako organizacji (m.in. 
jej struktura, funkcjonowanie organów, procedury), zaś 91 punktów w ramach oceny Lokalnej 
Strategii Rozwoju. Najwięcej - po 191 punktów - otrzymały LGD: „Poleska Dolina Bugu” oraz 
„Krasnystaw Plus” a także LGD Ziemi Kraśnickiej (187 punktów).  

→ Czytaj  na str. 2 
   

„Jeunesse et oeuvre” 
Czyli „Młodzież i twórczość”. Tak brzmi 
tłumaczenie z języka francuskiego tytułu 
międzynarodowego projektu, który 
wdrażany będzie m.in. przez naszą Lokalną 
Grupę Działania wraz z partnerami 
zagranicznymi z Francji, Węgier i Bułgarii. 
Język francuski będzie językiem roboczym 
dla uczestników projektu.  

Projekt, którego pełny tytuł brzmi: 
„Utworzenie europejskiego klastra kultury 
Młodzież i Twórczość” (Création de cluster 
européen culturel Jeunesse et oeuvre) 
opracowany został przez Szkołę Hristo Boteva 
w Ivaylovgradzie w Bułgarii, która jest 
jednocześnie jego liderem.    

→ Czytaj  na str. 2 
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zobowiązała się do zrealizowania 
szeregu działań. Wśród nich m.in. do: 
promocji LSR; rozpowszechniania 
informacji o zasadach przyznawania 
pomocy finansowej w LEADERZE, 
bezpłatnego świadczenia przez 
pracowników Biura LGD doradztwa w 
zakresie przygotowywania projektów 
przez beneficjentów, terminowego 
postępowania w sprawie wyboru 
operacji, udostępniania dokumentów 
właściwym instytucjom kontrolnym do 
przeprowadzenia kontroli do 2020 r., 
przechowywania dokumentów do końca 
2020 r., zatrudniania pracowników o 
wymaganiach zgodnych z procedurą 
przewidzianą w LSR.  

Zakazy  

Umowa nakłada także na LGD szereg 
zakazów, m.in.: niepowoływania na 
członków Rady osób o kwalifikacjach i 
doświadczeniu niższym niż w dniu 
dokonania wyboru LGD do realizacji LSR; 
niezatrudniania członków Rady w biurze 
LGD; wyłączenie członka Rady z oceny 
operacji, gdy występuje wątpliwość co 
do jego bezstronności.   

Nabory projektów 

Jednym z istotnych załączników do 
umowy jest harmonogram 
przewidywanych terminów podawania 
do publicznej wiadomości informacji o 
możliwości składania wniosków o 
przyznanie pomocy. Zgodnie z tym 
harmonogramem jeszcze w tym roku, w 
III kwartale, LGD „Zielony Pierścień” 
zamierza ogłosić konkursy na nabór 
wniosków. Pierwsze ogłoszenie może 
pojawić się już w lipcu i dotyczyć będzie 
operacji w ramach działania „Odnowa i 
rozwój wsi”. Do rozdysponowania 
będzie kwota 500.000 zł. Kolejne 
konkursy ogłoszone zostaną nie 
wcześniej niż we wrześniu br. Na każde 
z trzech pozostałych działań w tym roku 
do rozdysponowania będzie po 100.000 
zł. 

□ Opr. ZBIGNIEW PACHOLIK 

 

Nie jest jednak aż tak istotne to, na 
którym miejscu listy rankingowej 
znalazła się dana LGD. Najważniejsze, 
że każda z nich dostała swoją szansę na 
wdrażanie LSR.  

Jest umowa 

Przedstawiciele: Zarządu LGD „Zielony 
Pierścień” oraz Zarządu Województwa 
Lubelskiego podpisali w dniu 27 maja 
2009 r. umowę o warunkach i sposobie 
realizacji lokalnej strategii rozwoju. 
Najistotniejszym jej załącznikiem jest 
LSR. Nasza LGD będzie realizowała 
Strategię na obszarze 11 gmin. W 
przypadku wystąpienia którejś z gmin z 
LGD obszar realizacji LSR nie ulegnie 
zmianie. Nie zmieni się także w takiej 
sytuacji wysokość środków przyznanej 
dla grupy z tytułu członkowstwa takiej 
gminy w LGD. W przypadku 
poszerzenia obszaru LSR o kolejną 
gminę zwiększy się wówczas budżet 
LGD o kwoty wyliczone na podstawie 
liczby mieszkańców gminy, która chce 
wstąpić do grupy.  

Wysokość dotacji 

Zarząd LGD „Zielony Pierścień” we 
wniosku o wybór lokalnej grupy 
działania wystąpił do Urzędu 
Marszałkowskiego o maksymalną 
kwotę dofinansowania LSR, tj. o kwotę 
8.493.288 zł. Z tego na operacje w 
ramach: „Różnicowania w kierunku 
działalności nierolniczej” przewidziano 
kwotę 980.000  zł; „Tworzenia i rozwoju 
mikroprzedsiębiorstw” – 880.000 zł; 
„Odnowy i rozwoju wsi” – 3.853.644  zł a 
„Małych projektów” – 2.779.644zł. 
Ponadto LGD wystąpiła o środki na 
funkcjonowanie grupy  w łącznej 
wysokości 2.123.322 zł a także na 
realizację projektów współpracy na 
kwotę 219.654 zł.    

Zobowiązania  

Na podstawie zapisów podpisanej 
umowy LGD „Zielony Pierścień” 

→ Dokończenie ze str. 1  

Teraz wdrażamy Lokalną Strategię Rozwoju 
 

ZOSTALIŚMY WYBRANI „Jeunesse et oeuvre” 
 

→ Dokończenie ze str. 1  

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”) 

 

Wniosek uzyskał częściowe dofinansowanie ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Programu 
YOUTH (Młodzież). Partnerami w projekcie są: 
Stowarzyszenie - Komitet Współpracy 
Europejskiej w Longueau (Francja), LGD 
„Zielony Pierścień” oraz miasto Karcag (Węgry).  
W projekcie udział weźmie młodzież z 4 wyżej 
wymienionych krajów w wieku 16-19 lat 
potrafiąca komunikatywnie posługiwać się 
językiem francuskim. Stronę polską 
reprezentować będzie 10 – osobowa grupa 
młodzieży z Liceum Ogólnokształcącego im. S. 
Żeromskiego w Nałęczowie ucząca się języka 
francuskiego wraz z Małgorzatą Gajdzińską 
(nauczyciel języka francuskiego z LO) oraz 
Beatą Antoniak (Członek Zarządu LGD Zielony 
Pierścień”). 
Projekt realizowany będzie w dniach od 10 do 
20 lipca br. w Ivaylovgradzie w Bułgarii. Jego 
celem jest nawiązanie kontaktów i przyjaźni 
młodzieży z 4 krajów oraz aktywne poznanie 
kultury tych krajów.  
Młodzież podzielona zostanie (w zależności od 
zainteresowań poszczególnych uczestników) na 
3 tematyczne grupy międzynarodowe. Pierwsza 
grupa tzw. „archeologiczna” zajmować się 
będzie poznaniem dziedzictwa 
archeologicznego regionu Ivaylovgrad. Grupa 
druga – „etnograficzna” pozna zwyczaje, folklor 
oraz lokalne rzemiosło. Zaś ostatnia grupa – 
„ekologów” badać będzie różnorodność fauny i 
flory regionu Ivaylovgrad. Każda z grup będzie 
musiała przygotować raport z 
przeprowadzonych prac.  Jego synteza znajdzie 
się w specjalnie wydanej wielojęzycznej (wersja 
angielska, polska, bułgarska, francuska i 
węgierska) broszurze upamiętniającej projekt. 
Młodzież goszcząca w Ivaylovgradzie 
przedstawi w formie prezentacji 
multimedialnej region naszej LGD a także 
wykona charakterystyczne potrawy regionalne.    

→ Dokończenie na str. 3  
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→ Dokończenie ze str. 2  

„ Jeunesse et oeuvre” 

 
Spotkanie przygotowawcze w Domu Kultury w Ivaylovgradzie.  

W dniach od 5 do 7 czerwca br. w Ivaylovradzie w Bułgarii 
odbyło się spotkanie przygotowujące projekt. Uczestniczyli w 
nim przedstawiciele partnerów projektu z 3 krajów. LGD 
„Zielony Pierścień” reprezentował Zbigniew Pacholik. 
Uczestnicy spotkania zapoznali się z miejscem gdzie będzie 
realizowany projekt oraz ostatecznie przyjęli jego szczegółowy 
program. Obok zamieszczamy zdjęcia prezentujące miejsca 
gdzie młodzież wdrażać będzie poszczególne działania oraz 
panoramę Ivaylovgradu.  
Ivaylovgrad to blisko 5-tysięczne miasteczko położone w 
południowo-wschodniej części Bułgarii tuż przy granicy z Grecją. 
Stąd jest tylko 2 godziny jazdy samochodem do Istambułu w 
Turcji. Miejsce to cechują wysokie walory krajobrazowe 
(otoczenie gór) i turystyczne.      

 
Wizytacja warsztatu produkcji masy sezamowej, w którym przebywać będzie 

młodzież z grupy etnograficznej. 

 
Miejsce pracy grupy archeologicznej – pozostałości willi rzymskiego 

patrycjusza z IV w.  

 
Kampania wyborcza do Parlamentu Europejskiego w Ivaylovgradzie w 2009 r.  

 
 Ivaylovgrad  

Panorama na pasmo gór wokół Ivaylovgradu. → 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

KSOW ma charakter otwarty i mogą do niej 
przystąpić podmioty działające na rzecz rozwoju 
obszarów wiejskich. Sieć skupia struktury 
administracyjne (na poziomie lokalnym, 
regionalnym i krajowym) oraz zainteresowane 
podmioty, które przyczyniają się do rozwoju 
obszarów wiejskich oraz mają w sposób bezpośredni 
lub pośredni wpływ na lepsze wykorzystanie 
instrumentów EFRROW. Są to przede wszystkim 
struktury administracyjne, m.in. samorządy 
województw, gmin i powiatów, organizacje 
branżowe, izby rolnicze, instytuty resortowe, 
organizacje pozarządowe, jednostki badawczo-
rozwojowe, ośrodki doradztwa rolniczego, służby 
ochrony przyrody, lokalne grupy działania oraz sieci i 
porozumienia wymienionych jednostek. 
Uczestnikami KSOW mogą być podmioty, które są 
aktywnie zaangażowane w rozwój obszarów 
wiejskich oraz wyrażą chęć otrzymywania oraz 
dostarczania informacji w tym zakresie. 

Nasza LGD jest także uczestnikiem KSOW i aktywnie 
włączyła się w wybory przedstawiciela lokalnych 
grup działania z całego kraju do Grupy Roboczej przy 
Ministrze Rolnictwa. 

Sekretariat Regionalny KSOW na Lubelszczyźnie 
funkcjonuje w Urzędzie Marszałkowskim w 
Departamencie Koordynacji Projektów Europejskich. 
Więcej informacji o SR KSOW i planach jego działań 
w roku bieżącym znaleźć można na stronie 
internetowej www.prow.lubelskie.pl  

 

informacji i wiedzy w tym zakresie wśród wszystkich zainteresowanych 
partnerów na poziomie lokalnym, regionalnym oraz wspólnotowym” będą 
działania zaplanowane do realizacji w ramach dwuletnich Planów działania 
KSOW przygotowanych przez Sekretariat Centralny we współpracy z 16 
Sekretariatami Regionalnymi.  
Plan działania KSOW zawiera m.in. następujące nazwy działań, w ramach 
których będą realizowane zadania szczegółowe: 
- identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie 
rozwoju obszarów wiejskich oraz przekazanie informacji na ich temat; 
- przeniesienie dobrych praktyk oraz projektów innowacyjnych oraz organizacja 
i wymiana doświadczeń i „know-how”; 
- przygotowanie programów szkoleniowych dla LGD w procesie tworzenia, w 
tym wymiana doświadczeń między lokalnymi grupami działania; 
- zarządzanie siecią; 
- pomoc techniczna dla współpracy międzyterytorialnej i transnarodowej; 
- wspieranie dla współpracy międzyinstytucjonalnej, w tym międzynarodowej; 
- wymiana wiedzy oraz ocena polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich. 
Budżet Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich planowany jest na poziomie 55 mln 
euro i jest zapewniony w ramach Pomocy Technicznej PROW 2007-2013. 
Obejmuje on wydatki na funkcjonowanie struktury KSOW m.in. koszty 
organizacji oraz funkcjonowania jednostki centralnej KSOW (w ramach komórki 
organizacyjnej MRiRW), jednostek regionalnych – 11 mln euro oraz wydatki 
związane z realizacją zadań w ramach sieci (zgodnie z Planem działania KSOW) – 

44 mln euro. 
W celu określania priorytetów KSOW i rekomendacji działań oraz bieżącego 
monitorowania prac KSOW, zostanie powołana Grupa Robocza, która będzie 
składała się z przedstawicieli administracji publicznej, przedstawicieli 
samorządu terytorialnego oraz reprezentantów organizacji i instytucji 
zaangażowanych w rozwój obszarów wiejskich. Do zadań Grupy Roboczej 
będzie należało również powoływanie i kierowanie pracami tematycznych grup 
roboczych. W posiedzeniach Grupy Roboczej będą mogli brać udział eksperci 
oraz przedstawiciele innych instytucji zaproszeni przez przewodniczącego. 
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→ Dokończenie ze str. 1 

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich 

Podstawą do określenia wielkości dotacji 
dla każdej lokalnej grupy działania (LGD) 
jest liczba mieszkańców zameldowanych na 
pobyt stały na obszarze realizacji lokalnej 
strategii rozwoju (LSR) przez daną LGD. Im 
liczba mieszkańców jest większa tym więcej 
środków przypada dla LGD. W przeliczeniu 
na jednego mieszkańca zameldowanego na 
obszarze realizacji LSR przypada 116 zł na 
wdrażanie LSR, 3 zł na wdrażanie projektów 
współpracy i 29 zł na funkcjonowanie LGD. 
W przypadku naszej LGD, która pod 
względem potencjału ludnościowego 
zajmuje 4 miejsce w województwie 
lubelskim, dysponować będziemy jednym z 
największych budżetów. Całkowita wielkość 
dotacji na lata 2009 – 2015 wynosić może 
maksymalnie 10,84 mln zł, z tego 8,49 mln zł 
na wdrażanie LSR, 2,12 mln zł na 
funkcjonowanie LGD a 0,22 mln zł na 
wdrażanie projektów współpracy  

międzyregionalnej i międzynarodowej. Z 
kwoty przeznaczonej na wdrażanie LSR, LGD 
„Zielony Pierścień” najwięcej środków 
przeznaczy na „Odnowę wsi” – 3,85 mln zł, 
w dalszej kolejności na małe projekty – 2,78 
mln zł oraz na różnicowanie działalności dla 
rolników – 0,98 mln zł i 
mikroprzedsiębiorstw – 0,88 ml zł.  
Na terenie naszego województwa 
największą dotacją na wdrażanie SR 
dysponować będą 3 największe grupy, tj. 
„Kraina Wokół Lublina” – 15,72 mln zł, 
Bialskopodlaska LGD – 10,52 mln zł oraz „Ku 
lepszej Przyszłości” – 10,51 mln zł. 
Najmniejszą pulę środków na wdrażanie LSR 
posiadać będą niewielkie grupy, tj.: „Małe 
Mazowsze” – 1,62 mln zł i Nasza Nadzieja – 
2,06 mln zł. Poniżej przedstawiamy wykres 
prezentujący budżety dotacji poszczególnych 
LGD z całego województwa lubelskiego na 
wdrażanie LSR.  

W dalszej części Biuletynu 
przedstawiono wykresy z wykazem LGD, 
które w największym i najmniejszym 
procencie na tle innych LGD z 
województwa lubelskiego zaplanowały 
wydatki z dotacji LEADERA na 
poszczególne działania.  
I tak w przypadku „małych projektów” 
największy udział w budżecie na to 
działanie posiada Bialskopodlaska LGD 
(blisko 70%) oraz Jagiellońska Przystań i 
Polesie (połowa budżetu). Z kolei 
największy odsetek wydatków w 
budżecie na „Odnowę wsi”  zaplanowały 
LGD: Promenada S-12 (70%) i Małe 
Mazowsze (67,22%). Pozostałe działania, 
tj, „różnicowanie” i 
„mikroprzedsiębiorczość” stanowiły w 
budżetach LGD zaledwie kilkanaście 
procent z wyjątkiem LGD Ziemia 
Chełmska i Lepsza Przyszłość Ziemi 
Ryckiej.□ 

 

Budżety LGD z Lubelszczyzny     



 

 

 

                            

                             

                              

 

           

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III Ogólnopolski Kongres Odnowy Wsi 
W dniach 28-30 maja br. w Podlesiach w województwie 
śląskim odbył się III Ogólnopolski Kongres Odnowy Wsi. 
Dzięki zaangażowaniu Sekretariatu Regionalnego 
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w spotkaniu tym 
udział wzięło około 40 lokalnych liderów, przedstawicieli 
Lokalnych Grup Działania i organizacji pozarządowych z 
terenu województwa lubelskiego. 
Kongres umożliwił wymianę doświadczeń pomiędzy 
przedstawicielami różnych regionów naszego kraju, 
upowszechnienie wzorów i dobrych praktyk odnowy wsi. 
W inauguracji kongresu wziął udział wicepremier 
Grzegorz Schetyna oraz parlamentarzyści, marszałkowie 
i wojewodowie z całego kraju. 
W trakcie pierwszych dwu dni kongresowych odbywały 
się warsztaty i panele dyskusyjne moderowane przez 
inicjatorów tej idei. Wśród kongresowych atrakcji 
znalazły się koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”, 
plenerowy pokaz Regionalnych Filmów Obrzędowych 
oraz wioska Lokalnych Grup Działania. 
Trzeci dzień kongresu to wyjazdy studyjne. Delegacja z 
województwa lubelskiego miała okazję obejrzeć 
prezentację działań Grupy Odnowy Wsi Suszec: 
Olimpiadę Gier i Zabaw Ulicznych i Podwórkowych oraz 
Suszeckie Jarmarki. Grupa zwiedziała także Muzeum 
Regionalne Kamojówka oraz miejscową kuźnię. Mieliśmy 
okazję podziwiać również miejscowość Ochaby, która 
jest laureatem II miejsca w konkursie na najpiękniejszą 
wieś województwa śląskiego. W Dzięgielowie 
oglądaliśmy Izbę Regionalną i Miasteczko Pszczele Jana 
Gajdacza. 
Kongres stworzył doskonałą okazję do transferu wiedzy i 
doświadczeń wśród osób zaangażowanych w 
problematykę odnowy wsi. Zainteresowanych tym 
tematem odsyłam na stronę internetową 
www.kongres.odnowawsi.pl, gdzie znaleźć się mają 
prezentacje z kongresu. 
Już dziś zapraszam na IV Ogólnopolski Kongres Odnowy 
Wsi, który odbędzie się za dwa lata w województwie 
dolnośląskim. 

ANETA SOSIK-KIERSZNIEWSKA 
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Pszczele miasteczko 
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Budżety LGD z Lubelszczyzny     

 
Budżety (w mln zł) poszczególnych LGD z województwa Lubelskiego na wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju w latach 

2009-2015 
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LGD o najmniejszym i największym udziale procentowym wydatków na "małe projekty" w ramach LSR. 
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LGD o najmniejszym i największym udziale procentowym wydatków w ramach „Odnowy wsi” w LSR 
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LGD o  największym udziale procentowym wydatków w ramach „Różnicowania działalnościi” w LSR 
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LGD o  największym udziale procentowym wydatków w ramach „Rozwoju mikroprzedsiębiorstw” w LSR 
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