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Marka Lokalna 
„Zielony Pierścień”   

Na Konferencję zostali zapro-
szeni twórcy i producenci certy-
fikowanych produktów lokal-
nych, przedsiębiorcy z branży 
turystycznej, członkowie LGD 
„Zielony Pierścień”, przedsta-
wiciele samorządów oraz lokal-
nych i regionalnych mediów, 
którzy wymieli się swoimi do-
świadczeniami.  

Konferencja zorganizowana zo-
stała w ramach projektu współ-
pracy pn. „Marka Lokalna 
szansą rozwoju regionu”. 

W dniu 24 czerwca br. w Nałęczowskim Ośrodku 
Kultury odbyła się Konferencja pn. „Markowe pro-
dukty lokalne czynnikiem rozwoju lokalnej przed-
siębiorczości na obszarach wiejskich i promocji re-
gionu”. 

e-biuletyn 

Czerwiec, 2021 r. 

nr 2/21, Rok 6 

Jej celem było podsumowanie do-
tychczasowych inicjatyw Lokalnej 
Grupy Działania „Zielony Pier-
ścień” oraz mieszkańców z okolic 
Nałęczowa, Kazimierza Dolnego i 
Puław w obszarze wytwarzania i 
promocji produktów lokalnych 
oraz współpracy wytwórców i pro-
ducentów lokalnych. Miała miej-
sce dyskusja na temat wypraco-
wania współpracy pomiędzy pro-
ducentami lokalnych wyrobów i 
przedsiębiorców z branży tury-
stycznej. 

 

Walne Zebranie LGD 

24 czerwca o godz. 16 od-

było się Walne Zebranie 

Członków Lokalnej Grupy 

Działania „Zielony Pier-

scień” podczas którego za-

twierdzono sprawozdanie 

merytoryczne i finansowe 

za 2020 rok oraz udzielono 

jednogłośnie absolutorium 

Członkom Zarządu.  

Została przyjęta również 

aktualizacja Lokalnej Stra-

tegii Rozwoju.  

Gratulujemy Zarządowi ab-

solutorium, a wszystkim 

Członkom i naszym Partne-

rom dziękujemy za pracę w 

minionym roku. 

   



 

 

 

 

 

Jesienią dodatkowe wsparcie na start                     

oraz ogólnodostępną infrastrukturę 

 

Pozostała kwota do wykorzystania to 430.000,00 

EURO, którą  proponujemy zagospodarować na: 

 - 220.000,00 EURO – projekty z zakresu infrastruk-

tury rekreacyjnej (np. place zabaw, siłownie plene-

rowe, małe boiska) 

 - 105.000,00 EURO - projekty z zakresu infrastruk-

tury turystycznej 

- 105.000,00 EURO - projekty z zakresu infrastruktury 

na cele kulturalne (świetlice wiejskie itp.) 

Dodatkową kwotą, o którą będzie ubiegała się LGD to 

jest wsparcie finansowe w wysokości 79.440,00 EURO 

na bieżące funkcjonowanie LGD (biuro i jego utrzyma-

nie) w związku z wydłużeniem okresu wdrażania LSR. 

Do końca obecnego okresu programowania inicjatywy LEA-

DER Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przewidziało do-

datkowe środki finansowe na wdrażanie Lokalnych Strategii 

Rozwoju (LSR) przez Lokalne Grupy Działania (LGD). 

Dodatkowe środki o jakie będzie ubiegać się nasza LGD to 

kwota 662.000,00 EURO. Z tej kwoty musimy – zgodnie z wy-

tycznymi Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi - minimum 

35% przeznaczyć na projekty dotyczące zakładania działalno-

ści gospodarczej, tj. 232.000,00 EURO. I taką kwotę zabezpie-

czono w zmianach LSR. 

Oznacza to, że późną jesienią możemy zaplanować kolejny 

nabór wniosków dla osób, które będą chciały uruchomić 

swój własny biznes. 

 

 

Maraton Kajakowy na Wieprzu 

26 czerwca 2021 r. (sobota) odbył się 3. Maraton     

kajakowy na rzece Wieprz. 

Jest to impreza o charakterze rekreacyjno –             

sportowym w ramach cyklu CANOA CUP 2021      

(www.canoa.com.pl).  

Uczestnicy sprawdzili się na dystansie 104 lub 43 km. 

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

http://www.canoa.com.pl/

