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do Uchwały nr 3/2021 
Walnego Zebrania Członków LGD „Zielony Pierścień” 
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Planowane przychody LGD „Zielony  Pierścień” na 2021 r., w tym 

    

940.000 zł 

1 Składki członków LGD 80.000 zł 

2 Wyprzedzające finansowanie, refundacje lub kredyty/pożyczki na bieżące funkcjonowanie LGD 

i aktywizację mieszkańców, realizowanie operacji własnych LGD, projektów współpracy i 

projektów grantowych 

 

860.000 zł 

 

Planowane wydatki LGD „Zielony  Pierścień” na 2019 r., w tym 

 

670.419 zł 

1 Funkcjonowanie LGD „Zielony Pierścień”: koszty bieżące i aktywizacja mieszkańców z obszaru 

LSR w ramach inicjatywy LEADER PROW 2014 -2020 
380.000 zł 

2 Realizacja projektu współpracy w ramach inicjatywy LEADER - PROW 2014 – 2020 „Marka 

lokalna szansą rozwoju regionu” (planowany łączny budżet to: do 150000 zł, dotyczy promocji 

produktów lokalnych i tradycyjnych, w tym: spot filmowy, szkolenia, konferencja, audycje 

radiowe, wydawnictwo-katalog, roll-up, namiot promocyjny, ulotki, tablice, stojaki 

promocyjne, strona internetowa ze sklepem, opracowanie pakietów turystycznych, wizyty 

studyjne, opracowanie zasad przyznawania marki lokalnej, rejestracja marki lokalnej w 

urzędzie patentowym, opracowanie systemu identyfikacji marki lokalnej 

75.000 zł 

3 Operacja własna LGD – organizacja Festiwalu Produktu Lokalnego w Nałęczowie w ramach 

inicjatywy LEADER - PROW 2014 – 2020 

50.104 zł 

4 Operacja własna LGD - wydawnictwa promujące produkty lokalne i tradycyjne w ramach inicjatywy 

LEADER - PROW 2014 – 2020 

20.000 zł 

5. Operacja własna LGD - aktywizowanie mieszkańców w obszarze produktów lokalnych w 

ramach inicjatywy LEADER - PROW 2014 – 2020 

20.000 zł 

6. Operacja własna LGD - Zakup elementów promocyjno-wystawienniczych do promowania 

znaku Marki Lokalnej "Zielony Pierścień" i produktów lokalnych w ramach inicjatywy LEADER - 

PROW 2014 – 2020 

30.000 zł 

7. Realizacja projektu współpracy w ramach inicjatywy LEADER - PROW 2014 – 2020 w zakresie 

promocji turystyki rowerowej 

40.000 zł 

8. Realizacja projektu grantowego - Inicjatywy na rzecz integracji społecznej mieszkańców z 

grup defaworyzowanych z obszaru LSR 

10.315 zł 

9. Prace nad przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023 - 2029 5.000 zł 

10. Wdrażanie pozostałych działań nie objętych w/w projektami pomocowymi 40.000 zł 
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