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Lista wdrażanych
projektów on-line

Łączna wartość realizowanych 15 projektów
to kwota 1.630.605 zł, z tego 1.243.882 zł
stanowi wsparcie finansowe z PROW 20142020. Zostaną one zakończone w roku bieżącym lub w 2018 r.

Na naszej stronie internetowej w zakładce
„LEADER” w podzakładce „Podpisane umowy”
Do końca czerwca br. LGD „Zielony Pierścień” przeprowadziła 11 będzie można znaleźć na bieżąco wykaz
umów, które z beneficjentami podpisuje
naborów wniosków w ramach inicjatywy LEADER.
Urząd Marszałkowski Województwa LubelWedług stanu na koniec sierpnia br. podpisanych zostało przez skiego lub LGD „Zielony Pierścień” (w przyUrząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego 15 umów z wnio- padku grantów na małe inicjatywy społeczne).
skodawcami na realizację projektów wybranych przez Lokalną
Do każdej umowy będzie przyporządkowana
Grupę Działania „Zielony Pierścień”, które są finansowane z Lokaltzw. fiszka projektowa z podstawową infornej Strategii Rozwoju w ramach działania LEADER Programu Rozmacją o projekcie.
woju Obszarów Wiejskich (PROW) 2014-2020.

Jak rozliczyć projekt
- szkolenia
W październiku br. odbędą się szkolenia
dotyczące wdrażania i rozliczenia projektów, na które beneficjenci podpisali już
umowy.
Szkolenia adresowane są wyłącznie do
Wnioskodawców wybranych przez LGD „Zielony Pierścień” do realizacji projektów w
naborach dotyczących rozwijania działalności
gospodarczej i zakładania firm, którzy podpisali lub podpiszą umowy z Zarządem Województwa Lubelskiego.
Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy
o zgłaszanie się (telefonicznie: 81 50 16 140
lub mailem: lgd@zielonypierscien.eu) do
Biura LGD w terminach, o których mowa na
bieżąco na naszej stronie internetowej:
www.zielonypierscien.eu
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Informujemy, że Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” rozpoczyna w listopadzie br.
cykl zajęć warsztatowych zaplanowanych w
ramach projektu (operacji własnej) pn. „Promocja produktów lokalnych i rękodzieła z obszaru LSR”.
Jako pierwsze odbędą się warsztaty wykonywania palm wielkanocnych, wieńców dożynkowych i kompozycji z suszonych kwiatów,
które poprowadzi Małgorzata Urban, twórczyni
ludowa z Cholewianki i jednocześnie prezes
Stowarzyszenia Twórców Ludowych i Rękodzieła Artystycznego w Kazimierzu Dolnym. Zajęcia
będą trwać 3 dni (po 6 godzin lekcyjnych
dziennie).

Rozpoczynamy
warsztaty z rękodzieła
Pierwsze zajęcia będą dotyczyć wykonania palm wielkanocnych,
wieńców dożynkowych i kompozycji z suszonych kwiatów. Kolejne to: warsztaty tkackie i wycinanki ludowej z papieru. Szkolenia będą realizowane w ramach operacji własnej LGD, a ich
uczestnikami będą mieszkańcy obszaru LSR.

Jako następne zaplanowane zostały warsztaty
wycinania w papierze. Poprowadzi je Joanna
Nowakowska, twórczyni ludowa specjalizująca
się w wycinkarstwie należąca do Stowarzyszenia Twórców Ludowych i Rękodzieła Artystycznego w Kazimierzu Dolnym. Zajęcia będą trwać
również 3 dni (po 6 godzin lekcyjnych dziennie).
Listy osób zakwalifikowanych na poszczególne
zajęcia warsztatowe będziemy publikować na
bieżąco na naszej stronie internetowej w zakładce „Aktualności”.

Jak otrzymać wsparcie finansowe
z inicjatywy LEADER?

Poniżej linki do przykładowych przedsięwzięć:
- rozpoczęcie działalności gospodarczej;
- rozwój firmy;

a

Informujemy o tym szczegółowo na naszej stronie internetowej w za- ogólnodostępna infrastruktura na cele
kładce LEADER, w podzakładce „Przedsięwzięcia i lokalne kryteria wybokulturalne;
ru operacji”. Znajduje się tam opis kilkunastu przedsięwzięć oraz kryteria
oceny i wyboru wniosków do każdego z nich.
- infrastruktura rekreacyjna.
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