
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

e-biuletyn 

 

Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień”, Kośmin 7, 24-103 Żyrzyn, tel./fax: 81 50 16 140, www.zielonypierscien.eu 

Wrzesień, 2016 r. 

nr 2/2, Rok 1 

Pierwsze nabory 

Na posiedzeniu w dniu 4 sierpnia br. Zarząd Lokalnej Grupy Dzia-
łania „Zielony Pierścień” podjął decyzję w sprawie wyznaczenia 
daty pierwszych naborów wniosków.  

  

 
Nie są to jeszcze terminy ostateczne, ponieważ musi je zatwier-
dzić Zarząd Województwa Lubelskiego. Ale może to być już tylko 
formalność. Zgodnie z przyjętym harmonogramem najpierw zo-
staną ogłoszone konkursy w ramach dwu przedsięwzięć: 2.1.1 – 
Poprawa infrastruktury na rzecz rozwoju lokalnej działalności 
kulturalnej (limit do dostępnych środków w naborze: 875.000 zł) 

Strona 1 

oraz 2.1.2 – Poprawa lokalnej infrastruktury 
rekreacyjnej (limit dostępnych środków w na-
borze: 543.000 zł). W tym przypadku nabór 
wniosków rozpocznie się 17 października, a 
zakończy 15 listopada 2016 r.  

Nieco później ogłoszony zostanie nabór na dwa 
kolejne przedsięwzięcia, tj.: 1.2.2 – Tworzenie 
nowych podmiotów gospodarczych /start-up/ 
(limit dostępnych środków w naborze: 420.000 
zł)  i 1.2.3 – Wsparcie na rozwój istniejących 
przedsiębiorstw  (limit dostępnych środków w 
naborze: 500.000 zł). Nabór wniosków potrwa 
od 22 listopada do 21 grudnia 2016. 

Oficjalne ogłoszenia o naborach wraz z doku-
mentacją konkursową opublikujemy na naszej 
stronie internetowej po zatwierdzeniu termi-
nów przez Zarząd Województwa Lubelskiego. 

Więcej informacji TUTAJ 

CHCESZ KORZYSTAĆ 
Z INKUBATORA?  
 
Napisz do nas. Do 20 września br. można do 
nas zgłaszać się w/s zamiaru korzystania z 
planowanego w LSR inkubatora przetwórstwa. 

 
 

Wszystkich zainteresowanych (z obszaru gmin należących do LGD „Zielony Pierścień”) prosimy o podanie danych 
kontaktowych oraz informacji jakie wyroby chcieliby wytwarzać i z jakich surowców. Te dane pomogą realizatorowi 
projektu wybrać linie technologiczne do potrzeb potencjalnych producentów. 

Przypominamy, że jednym z przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 
2016-2023 jest uruchomienie inkubatora przetwórstwa lokalnego. Funkcjonowanie takiego inkubatora polega na 
tym, że z jego infrastruktury korzystają podmioty zewnętrzne (właściciel inkubatora musi tak dostosować zakład by 
mógł być w sposób legalny udostępniany lokalnym producentom chcącym przetwarzać posiadane produkty rolne).  

Informacje w powyższej sprawie prosimy przesyłać droga mailową: lgd@zielonypierscien.eu Osoba do kontaktu: 
Zbigniew Pacholik, tel. 81 50 16 140. 

  

 
 

http://www.zielonypierscien.eu/leader-2014-2020/przedsiewziecia-i-lokalne-kryteria-wyboru-operacji/infrastruktura-na-rzecz-rozwoju-dzialalnosci-kulturalnej
http://www.zielonypierscien.eu/leader-2014-2020/przedsiewziecia-i-lokalne-kryteria-wyboru-operacji/infrastruktura-na-rzecz-rozwoju-dzialalnosci-kulturalnej
http://www.zielonypierscien.eu/leader-2014-2020/przedsiewziecia-i-lokalne-kryteria-wyboru-operacji/infrastruktura-na-rzecz-rozwoju-dzialalnosci-kulturalnej
http://www.zielonypierscien.eu/leader-2014-2020/przedsiewziecia-i-lokalne-kryteria-wyboru-operacji/infrastruktura-rekreacyjna
http://www.zielonypierscien.eu/leader-2014-2020/przedsiewziecia-i-lokalne-kryteria-wyboru-operacji/infrastruktura-rekreacyjna
http://www.zielonypierscien.eu/leader-2014-2020/przedsiewziecia-i-lokalne-kryteria-wyboru-operacji/tworzenie-firm-start-up
http://www.zielonypierscien.eu/leader-2014-2020/przedsiewziecia-i-lokalne-kryteria-wyboru-operacji/tworzenie-firm-start-up
http://www.zielonypierscien.eu/leader-2014-2020/przedsiewziecia-i-lokalne-kryteria-wyboru-operacji/rozwoj-firm
http://www.zielonypierscien.eu/leader-2014-2020/przedsiewziecia-i-lokalne-kryteria-wyboru-operacji/rozwoj-firm
http://www.zielonypierscien.eu/aktualnosci/znamy-planowane-terminy-naborow-wnioskow-w-tym-roku
mailto:lgd@zielonypierscien.eu
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TERMINY 
SZKOLEŃ 

Szkolenia dotyczą wsparcia 

finansowego na poprawę 

lokalnej ogólnodostępnej 

infrastruktury kulturalnej i 

rekreacyjnej. 

Lokalna Grupa Działania „Zie-
lony Pierścień” organizuje w 
dniach: 15 (w Kurowie), 19 (w 
Nałęczowie) i 23 (w Puławach) 
września br. szkolenia doty-
czące przygotowania wnio-
sków o pomoc finansową na 
poprawę lokalnej ogólnodo-
stępnej infrastruktury kultu-
ralnej i rekreacyjnej. 

Program szkoleń w każdym 
terminie jest taki sam. Osoby 
zainteresowane udziałem w 
zajęciach mogą wybrać sobie 
dowolny termin. Szkolenia są 
adresowane do podmiotów z 
11 gmin należących do LGD 
„Zielony Pierścień”. 

Zgłoszenia przyjmujemy tele-
fonicznie (81 50 16 140) lub 
mailem: 
lgd@zielonypierscien.eu naj-
później na dwa dni przed roz-
poczęciem zajęć w danym 
terminie. W zgłoszeniu należy 
podać: imię i nazwisko 
uczestnika, telefon kontakto-
ry i adres e-mail. Dla osób, 
które zgłoszą się w podanym 
wyżej czasie przygotujemy 
pakiet materiałów szkolenio-
wych w wersji papierowej.    

Szkolenia są organizowane w 
związku z zaplanowanym na-
borem wniosków, który roz-
pocznie się 17 października, a 
zakończy 15 listopada 2016 r. 

 

 

Jak założyć własną firmę? 
Wsparcie z inicjatywy LEADER 
To atrakcyjne, trzydniowe szkolenie dla mieszkańców, którzy chcą pracować na 

własny rachunek. Zgłoszenia przyjmujemy do 30 września! 

Lokalna Grupa Działania „Zielony Pier-
ścień” uprzejmie zaprasza w dniach: 4, 11 
i 12 października 2016 r. na bezpłatne 
szkolenie na temat: „JAK ZAŁOŻYĆ WŁA-
SNĄ FIRMĘ? WSPARCIE Z INICJATYWY 
LEADER w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”. 

Szkolenie adresowane jest do mieszkań-
ców (osób fizycznych) z obszaru następu-
jących gmin: Baranów, Janowiec, Kazi-
mierz Dolny, Końskowola, Kurów, Marku-
szów, Nałęczów, Puławy (gmina wiejska), 
Wąwolnica, Wojciechów i Żyrzyn, którzy: 

- są osobami pełnoletnimi, 

- chcą ubiegać się o wsparcie finansowe 
na założenie własnej działalności gospo-
darczej (start-up) z inicjatywy LEADER 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020, 

- i nie wykonują działalności gospodar-
czej, do której stosuje się przepisy ustawy 
z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia-
łalności gospodarczej. 

Celem szkolenia jest podniesienie wiedzy 

i kompetencji mieszkańców wyżej wy-

mienionych gmin w zakresie m.in. samo-

dzielnego przygotowania biznesplanu dla 

planowanej działalności gospodarczej, 

przygotowania wniosku o przyznanie 
pomocy finansowej w ramach inicjatywy 
LEADER oraz rejestracji własnej firmy. 

Szkolenie trwa 3 dni w terminach wska-
zanych w Programie szkolenia. Pierwsze 
dwa dni mają charakter wykładowo-
warsztatowy. Ostatni dzień to wizyta 
studyjna, podczas której uczestnicy szko-
lenia poznają doświadczenia 5 mikro-
przedsiębiorców w zakresie prowadzenia 
działalności gospodarczej. 

Informujemy, że liczba miejsc na szkole-
niu jest ograniczona. Przy wyborze 
uczestników kierować się będziemy ko-
lejnością zgłoszeń, statusem zawodo-
wym kandydata (preferujemy osoby 
bezrobotne) i czy kandydat weźmie 
udział we wszystkich dniach zajęć (takich 
kandydatów będziemy preferować). 

Osoby zainteresowane szkoleniem pro-
simy o wypełnienie i podpisanie Formu-
larza zgłoszeniowego i przesłanie go na 
adres: Lokalna Grupa Działania „Zielony 
Pierścień”, Kośmin 7, 24-103 Żyrzyn lub 
faksem pod numer (81) 50 16 140 lub na 
e-mail (skan podpisanego zgłoszenia) 
lgd@zielonypierscien.eu w terminie do 
30 września 2016 r. 
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