
Załącznik nr 1 
do uchwały nr 3/2019 
Walnego Zebrania Członków 
z dnia 14.05.2019 r. 

PLAN PRACY 
Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień” na 2019 r. 

 

Lp. Wyszczególnienie Planowany termin 
realizacji 

1. Walne Zebrania Członków LGD „Zielony Pierścień” I – IV kwartał 2019 r. 

2. Organizacja konferencji pn. „Rozwój Lokalny Kierowany przez 
Społeczność na obszarach wiejskich: osiągnięte efekty oraz  
najbliższa i dalsza perspektywa” 

II kwartał 2019 r. 

3. Prowadzenie punktu informacji turystycznej w dworku Kossaków w 
Kośminie 

I – IV kwartał 2019 r. 

4. Szkolenia dotyczące przygotowania i rozliczenia wniosków o 
wsparcie z LSR w ramach inicjatywy LEADER PROW 2014-2020 

I – IV kwartał 2019 r. 

5. Sprawozdawczość i monitoring Lokalnej Strategii Rozwoju I – IV kwartał 2019 r. 

6. Przeprowadzenie naborów wniosków w ramach:  
Przedsięwzięcia  1.2.2: Tworzenie nowych podmiotów 
gospodarczych (start-up), przedsięwzięcia 1.2.3: Wsparcie na rozwój 
istniejących przedsiębiorstw, przedsięwzięcia 1.2.6 – Wspieranie 
współpracy między przedsiębiorcami w zakresie sieciowania usług 
turystycznych; przedsięwzięcia 2.1.2: Poprawa lokalnej 
infrastruktury rekreacyjnej oraz na granty w ramach przedsięwzięcia 
2.2.2: Inicjatywy na rzecz zachowania dziedzictwa lokalnego 
(przyrodniczego, historycznego, kulturowego) w ramach inicjatywy 
LEADER PROW 2014-2020 

I – IV kwartał 2019 r. 

7.  Przygotowanie i wdrażanie projektów grantowych, w tym: 
podpisanie i rozliczanie umów na granty z grantobiorcami 

I – IV kwartał 2019 r. 

9. Realizacja międzynarodowego projektu współpracy dotyczącego 
marki produktów lokalnych w ramach inicjatywy LEADER PROW 
2014-2020 

I – IV kwartał 2019 r. 

10. Realizacja krajowego projektu współpracy dotyczącego promocji 
turystyki kajakowej na rzece Wieprz w ramach inicjatywy LEADER 
PROW 2014-2020 

I kwartał 2019 r. 

11. Przygotowanie i realizacja krajowego projektu współpracy 
dotyczącego utworzenia sklepu z produktami lokalnymi i 
tradycyjnymi w galerii handlowej w Lublinie w ramach inicjatywy 
LEADER PROW 2014-2020 

II – IV kwartał 2019 r. 

12. Organizacja imprez promujących obszar (m.in. rajdy rowerowe, 
pikniki)   

II – III kwartał 2019 r. 
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