Kiermasze Produktów
Lokalnych w wydaniu
świątecznym
5 grudnia na Rynku Głównym w Kazimierzu Dolnym i 19 grudnia w Nałęczowie przy Nałęczowskim
Ośrodku Kultury miłośnicy produktów oznaczonych
znakiem „Marka Lokalna Zielony Pierścień” mogli
wziąć udział w kiermaszach świątecznych organizowanych przez Lokalną Grupę Działania „Zielony
Pierścień”.
Kiermasze były doskonałą okazją do zakupu oryginalnych upominków i produktów, ponadto można
było wziąć udział w losowaniu nagród, a także posłuchać twórców lokalnych z repertuarem świątecznym.
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Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień”, Kośmin 7, 24-103 Żyrzyn, tel./fax. 81 5016 140 www.zielonypierscien.eu

Szkolenia
W grudniu br. prowadziliśmy szkolenia na przygotowanie wniosków o przyznanie pomocy finansowej
z Inicjatywy LEADER na rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej dla społeczności lokalnych
(m.in. boiska, place zabaw, plenerowe siłownie, inne
obiekty rekreacyjne), niekomercyjnej ogólnodostępnej
infrastruktury turystycznej oraz infrastruktury na cele
kulturalne, a także wniosków i biznesplanów na
tworzenie nowych podmiotów gospodarczych.
Szkolenia prowadzone były w związku z planowanym
uruchomieniem naborów wniosków we wskazanych
powyżej obszarach. Adresatami szkoleń byli potencjalni beneficjenci wsparcia, w tym m.in. samorządy, organizacje pozarządowe, osoby fizyczne, kościoły z obszaru następujących gmin: Baranów, Janowiec, Kazimierz Dolny, Końskowola, Kurów, Markuszów, Nałęczów, Puławy (gmina wiejska), Wąwolnica, Wojciechów i Żyrzyn.
Jako pierwszy zaplanowany został
w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i
mercyjnej infrastruktury kulturalnej.
składania wniosków zaplanowano w okresie
stycznia do 3 lutego 2022 r.

nabór
niekoTermin
od 18

Zakres tematyczny naboru wniosków dotyczy wsparcia
operacji na rozwój ogólnodostępnej niekomercyjnej
infrastruktury na cele kulturalne (ośrodki kultury,
świetlice wiejskie, świetlice środowiskowe, inne lokalne
obiekty na cele kulturalne), która będzie bezpośrednio
służyć mieszkańcom na obszarze objętym Lokalną
Strategią Rozwoju. Planowana infrastruktura ma stworzyć warunki do rozwoju społecznej aktywności w obszarze kultury i poprawić jakość życia mieszkańców
obszarów wiejskich. Pełna treść ogłoszenia wraz ze
wszystkimi dokumentami niezbędnymi do przygotowania wniosku będzie udostępniona na naszej stronie
internetowej w pierwszym tygodniu 2022 r.

Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania
„Zielony Pierścień” w dniu 7 grudnia przyjęło
zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR).
Ustalono także plan pracy i budżet stowarzyszenia
na 2022 r.
Zmiany w zasadniczym dokumencie LSR dotyczą:
- wprowadzenia informacji w diagnozie i analizie
SWOT na temat imprez cyklicznych specyficznych
dla obszaru LSR (str. 13 i 22);
- przeniesienia części środków z Przedsięwzięcia
nr 1.2.3 do Przedsięwzięcia nr 1.2.2;
- wykreślenia dwu projektów współpracy,
tj. w Przedsięwzięciu nr 1.2.10 i w Przedsięwzięciu
nr 2.2.2;
- wprowadzenie nowego
w Przedsięwzięciu nr 2.1.2;

projektu

współpracy

- zwiększenia budżetu na projekty współpracy
do 10% aktualnej kwoty na realizację LSR
(z uwzględnieniem dodatkowych środków wprowadzonych w czerwcu 2021 r.).
Konsekwencją powyższego są także wprowadzone
zmiany w planie działania i Budżecie LSR.

Nabór wniosków na dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej zostanie ogłoszony najwcześniej
w marcu 2022 r. Z uwagi na duże zainteresowanie
szkoleniami obejmującymi przygotowanie wniosku
i biznesplanu planujemy organizację kolejnych spotkań w tym zakresie na przełomie stycznia i lutego
2022 r.

W przyjętym planie pracy w 2022 r. jest wpisane
działanie dotyczące przygotowania kolejnej Lokalnej
Strategii Rozwoju na nowy okres programowania,
tj. na lata 2023-2029. Zgodnie z wstępnym harmonogramem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
te LGD, które chcą wdrażać nowe LSR w kolejnym
okresie programowania, będą musiały przygotować
nową Strategię w pierwszej połowie 2022 r.
i przystąpić do konkursu na wybór LSR. Strategie
do realizacji będą wybrane prawdopodobnie
w pierwszym kwartale 2023 r.

