14 maja 2019 r.

Konkurs na wielkanocną babkę
i mazurka oraz palmę wielkanocną i współczesną, pisankę, baranka ze słomy i kartkę z wycinanką
z motywem wielkanocnym rozstrzygnięty.

e-biuletyn
Marzec, 2018 r.
nr 1/8, Rok 3

Konkursy rozstrzygnięte zostały podczas
Wielkanocnego Kiermaszu Produktów Lokalnych w Nałęczowie który odbył się 18
marca na placu przed Nałęczowskim
Ośrodkiem Kultury. W konkursie na pisankę tradycyjną 1. miejsce zdobyła Małgorzata Miller z gm. Baranów, 2. miejsce – Zofia
Błaszczyńska z Kazimierza Dolnego, a 3.
miejsce – Olena Suvorova z Kazimierza
Dolnego. (ciąg dalszy na str. 2)
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Pierwszy projekt grantowy - „Inicjatywy na rzecz aktywizacji
mieszkańców obszaru LSR”.
Od stycznia przystąpiliśmy do realizacji projektu grantowy w ramach którego
na naszym obszarze realizowanych będzie osiem inicjatyw dotyczących różnego rodzaju działania służące budowie kapitału społecznego oraz włączeniu
mieszkańców w życie społeczne na obszarze wsparcia w 2018 r.
Wartość całkowita projektu to 101.713,18 zł, a dofinansowanie z inicjatywy
LEADER - 88.860,00 zł.
W ramach tego projektu swoje zadania realizować będą następujący
Grantobiorcy:
- Stowarzyszenie "Zakręcone-Kulturalnie" (gm. Wojciechów) – Inicjatywa:
"Aktywizacja mieszkańców obszaru LGD 'Zielony Pierścień' poprzez udział w
szkoleniu: Wioski tematyczne -szansą wykorzystania, zachowania i promowania dziedzictwa przyrodniczego , kulturowego i historycznego";
- Stowarzyszenie "Aktywni - Kreatywni" (gm. Wąwolnica) - Inicjatywa: "Dziedzictwo kulturowe naszą dumą";
- Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Zawsze Czesławice" (gm. Nałęczów) - Inicjatywa: "Pracownia rękodzieła ludowego i artystycznego";
-Ochotnicza Straż Pożarna Sporniak (gm. Wojciechów) - Inicjatywa: "Zakup
sprzętu do wyposażenia i prowadzenia zajęć w świetlicy w m. Sporniak";
Stowarzyszenie "Mam Pasję" (gm. Kurów) - Inicjatywa: "Kobiety w akcji
w gminie Kurów";
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- Stowarzyszenie "Pozytywni w Kulturze"
(gm. Janowiec) - Inicjatywa: "Organizacja
warsztatów wokalno- instrumentalnych
wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia";
- Parafia Katolicka p.w. Św. Andrzeja Boboli w Parafiance (gm. Żyrzyn) - Inicjatywa: "Organizacja warsztatów wyplatania
palm oraz konkursu palm wielkanocnych";
- Kazimierskie Stowarzyszenie Dobroczynne p. w. Św. Anny (gm. Kazimierz
Dolny) - Inicjatywa: "Powrót do starych
smaków Kazimierza Dolnego".
Zachęcamy do udziału w zaplanowanych
inicjatywach.

KONKURS
NA
UTWORZENIE
INKUBATORA
PRZETWÓRSTWA
LOKALNEGO OGŁOSZONY
Inkubator ma powstać na obszarze
objętym Lokalną Strategią Rozwoju,
a wnioskodawca musi udostępniać powstała infrastrukturę dla minimum 4 lokalnych przetwórców. Na ten cel można
uzyskać wsparcie do 500 tys. zł. Wnioski
należy składać do Biura Lokalnej Grupy
Działania "Zielony Pierścień" od 6 do 23
kwietnia br.

Szlak kajakowy na
dolnym Wieprzu
walczy o finał
Miło nam poinformować, że nasz projekt pn.
„Utworzenie szlaku kajakowego Pradoliną
Wieprza” jest jednym z trzech projektów
z
Polski,
który
będzie
konkurował
z propozycjami z Estonii, Finlandii, Litwy, Łotwy, Niemiec i Szwecji o miano najlepszej
praktyki w 2018 r. w konkursie na inicjatywy,
projekty lub inwestycje na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i obszarów przybrzeżnych
(Nordic-Baltic Rural and Maritime Award
2018) finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich lub Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w okresie programowania 2007-2013 oraz 2014-2020.

(ciąg dalszy ze str. 1)

W konkursie na palmę tradycyjną przyznano dwie
nagrody: 2. miejsce zajęła palma tradycyjna wykonana przez Koło Gospodyń Wiejskich w Stasinie
(gm. Wojciechów) a 3. miejsce – grupa przedszkolna (grupa „0”) z Przedszkola w Baranowie.

Nabory wniosków
W styczniu zakończyliśmy nabór wniosków na rozwój infrastruktury
kulturalnej nr 9/2018 z poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
.
społeczność
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020 na operacje w zakresie rozwoju ogólnodostępnej
i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej. W naborze tym zarejestrowaliśmy 12 wniosków.
Limit dostępnych środków w naborze wynosi 971.747,60 zł.
Wnioskowana kwota wsparcia w ramach wszystkich złożonych wniosków wynosi 1.151.574,27 zł.
Zakończyliśmy także nabór wniosków nr 10/2018 na rozwój istniejących przedsiębiorstw. Limit dostępnych środków w naborze wynosi
1.100.000 zł. Wnioskowana kwota wsparcia w ramach 16 złożonych
projektów wynosi 1.494.716 zł.
Wnioski po wstępnej weryfikacji, zgodnie z przyjęta procedurą, zostały przekazane do oceny Rady LGD. Rada wszystkie złożone projekty
w naborach oceniła pozytywnie, ale z uwagi na limity dostępnych
środków w naborze na rozwój infrastruktury kulturalnej 10 projektów będzie miało szanse na realizację, a w naborze na rozwój firm
realizowanych będzie 11 najwyżej ocenionych projektów. Szczegółowe wyniki oceny dostępne są na naszej stronie internetowej. Wybrane wnioski oceniane będą teraz przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego.
Od 19 lutego do 9 marca prowadzony był także nabór wniosków
na podjęcie działalności gospodarczej. Na ten cel w naborze przeznaczonych zostało 540.000 zł. Swoje wnioski w tym zakresie złożyło
19 mieszkańców naszego obszaru. Rada przystąpi do oceny złożonych
wniosków w kwietniu.

W kategorii palma współczesna przyznano cztery
nagrody: 1. miejsce zajęły dwie osoby: Teresa
Mizura z gm. Baranów oraz Krystyna Twardowska
z gm. Wojciechów, 2. miejsce zdobyła Zofia
Stelmach z Kazimierz Dolnego, a 3. miejsce –
Regionalne Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju
„Wokół Bystrej” w Celejowie.
W konkursie na „baranka ze słomy” przyznano
jedną nagrodę, za 3 miejsce dla Zofii Stelmach
z Kazimierza Dolnego.
W konkursie na kartkę z wycinanką z motywem
wielkanocnym przyznano również jedną nagrodę
za zajęcie 1. miejsca dla Iwony Szlendak z Kośmina
(gm. Żyrzyn).
W kategorii na wykonanie wielkanocnej baby tradycyjnej 1. miejsce przyznano Agnieszce Sargsyan
z gm. Baranów, 2. Miejsce – Elżbiecie Tomaszewskiej – Dunia z Kazimierza Dolnego, a 3. miejsce –
Urszuli Wojdzie ze Śniadówki (gm. Baranów).

W konkursie na wykonanie tradycyjnego mazurka wielkanocnego
przyznano dwie nagrody: 1. miejsce zajęła Maria Figiel z Klementowic (gm. Kurów) a 2. miejsce – Samodzielne Koło Gospodyń Wiejskich w Sadurkach.

