
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie 
 

 

e-biuletyn 

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

Pomoc finansową w postaci grantów w 
wysokości od 5.000 zł do 15.000 zł będzie 
można otrzymać na projekty, które będą 
dotyczyć inicjatyw wspierających lokalną 
aktywizację i integrację społeczną, włą- 

-czenie społeczne grup zmarginalizo-
wanych (w tym seniorów) oraz za-
chowanie dziedzictwa lokalnego 
(przyrodniczego, historycznego i kul-
turowego). Poziom wsparcie może 
wynosić nawet do 97%. Więcej 

Grudzień, 2016 r. 

nr 3/3, Rok 1 

Ogłosimy nabory na 
małe granty 

W tej sprawie na początku 2017 r. Biuro 
LGD „Zielony Pierścień” zaplanowało 
serię szkoleń dla wnioskodawców. Od-
będą się one w każdej gminie objętej 
naszą Lokalną Strategią Rozwoju według 
ustalonego harmonogramu w terminie 
od 6 do 22 lutego 2017 r. 

Strona 1 

PROMOCJA 
PRODUKTÓW 
LOKALNYCH 

Od 3 do 30 listopada br., od 
poniedziałku do piątku, w po-
rannych audycjach Radia Pu-
ławy24 lokalni producenci na 
żywo opowiadali o swoich pa-
sjach związanych z promocją 
rodzimej kuchni i tradycji. 
 

Audycje doszły do skutku dzięki 
współpracy Lokalnej Grupy 
Działania „Zielony Pierścień” i 
Radia Puławy24. Serdecznie 
dziękujemy naszej lokalnej sta-
cji za życzliwość, otwartość i 
zrozumienie. 

Przede wszystkim dziękujemy 
bohaterom tych audycji, którzy 
spontanicznie i barwnie opo-
wiadali o swoich wyrobach. 

Szczególne podziękowania kie-
rujemy do radiosłuchaczy, któ-
rych każdego dnia było bardzo 
wielu przy głośnikach. Świad-
czyły o tym liczne telefony z 
odpowiedziami na pytania kon-
kursowe dotyczące produktów 
lokalnych. Więcej informacji 
TUTAJ 

 

Zarejestrowane audycje radio-
we można odsłuchać TUTAJ 

 

Są one adresowane do mieszkańców, 
a w szczególności do organizacji po-
zarządowych, kościołów, jednostek 
sektora publicznego oraz lokalnych 
liderów (sołtysów, radnych). Zainte-
resowani mogą wybrać dowolny ter-
min. 

 

http://www.zielonypierscien.eu/aktualnosci/male-granty-%e2%80%93-szkolenia-ws-przygotowania-wniosku
http://www.zielonypierscien.eu/aktualnosci/produkty-lokalne-podsumowanie-dotychczasowych-dzialan-i-plany-na-przys
http://www.zielonypierscien.eu/player
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Jak otrzymać wsparcie finansowe 

z inicjatywy LEADER? 

 
Informujemy o tym szczegółowo na naszej stronie internetowej w za-

kładce LEADER, w podzakładce „Przedsięwzięcia i lokalne kryteria wybo-

ru operacji”. Znajduje się tam opis kilkunastu przedsięwzięć oraz kryteria 

oceny i wyboru wniosków do każdego z nich. 

 

Poniżej linki do przykładowych przedsię-

wzięć: 

- rozpoczęcie działalności gospodarczej; 

- rozwój firmy; 

- ogólnodostępna infrastruktura na cele 

kulturalne; 

- infrastruktura rekreacyjna. 

 Strona 2 

Z inicjatywy Lokalnej Grupy 
Działania „Zielony Pierścień” 
w dniu 21 października br. w 
dworku Kossaków w Kośmi-
nie odbyło się spotkanie 
twórców i producentów 
lokalnych.  

Wzięło w nim udział 25 osób, 
które zajmują się lokalnym 
rękodziełem oraz wytwarza-
niem produktów spożyw-
czych. 

Podsumowano organizację 
tegorocznych imprez promu-
jących produkty lokalne( 
kiermasze i Festiwal Produk-
tu Lokalnego).  

Zbigniew Pacholik, prezes 
LGD, przedstawił propozycje 
działań wpisanych do Lokal-
nej Strategii Rozwoju na lata 
2016 – 2023. 

W pierwszej połowie 2017 r. 
zaplanowano realizację ope-

racji własnej LGD, która 

obejmuje cykl  22 inicjatyw  

 

Produkty lokalne: podsumowanie 
dotychczasowych działań i plany 
na przyszłość 
 

 
promujących lokalną twórczość rękodziel-
niczą oraz produkty lokalne. W ramach 
tych inicjatyw przewidziano Kiermasze 
Produktów Lokalnych w Kazimierzu Dol-
nym i Nałęczowie oraz warsztaty z ręko-
dzieła tradycyjnego:  wycinkarskie, garn-
carskie, wyplatania z rogożyny, tkackie, 
rzeźbiarskie (ludowe), wykonywania palm 
wielkanocnych, kompozycji z suszonych 
kwiatów, tradycyjnych wieńców dożyn-
kowych a także ozdób oraz kapeluszy ze 
słomy. Warsztaty są adresowane do 
mieszkańców naszego obszaru, którzy 
chcą promować lokalne rękodzieło. 

W ramach kolejnej operacji własnej LGD 
przewidziano w 2018 r. wydanie dwu pu-
blikacji, tj.: katalogu z produktami lokal-
nymi oraz podręcznika rękodzieła z trady-
cyjnymi lokalnymi wzorami. To drugie  

 

wydawnictwo jest adresowane do miesz-
kańców naszego obszaru, którzy chcą 
włączyć się w popularyzowanie lokalnego 
rękodzieła. 

Wskazano także na ważną inicjatywą 
zaplanowaną do realizacji w latach 2017-
2018 w ramach Lokalnej Strategii Rozwo-
ju, którą jest utworzenie inkubatora 
przetwórstwa lokalnego. 

Ma on umożliwić rolnikom oraz rodzin-
nym przedsiębiorstwom przetwarzanie 
owoców i warzyw z naszego obszaru 
według naturalnych procedur i legalne 
wprowadzenie przetworów na rynek.  

Mamy nadzieję, że inkubator przetwór-
stwa lokalnego przyczyni się do zwięk-
szenia dochodów naszych lokalnych pro-
ducentów.  

 

http://www.zielonypierscien.eu/leader-2014-2020/przedsiewziecia-i-lokalne-kryteria-wyboru-operacji/rozwoj-firm/kryteria-wyboru641
http://www.zielonypierscien.eu/leader-2014-2020/przedsiewziecia-i-lokalne-kryteria-wyboru-operacji/rozwoj-firm/kryteria-wyboru641
http://www.zielonypierscien.eu/leader-2014-2020/przedsiewziecia-i-lokalne-kryteria-wyboru-operacji/tworzenie-firm-start-up
http://www.zielonypierscien.eu/leader-2014-2020/przedsiewziecia-i-lokalne-kryteria-wyboru-operacji/rozwoj-firm
http://www.zielonypierscien.eu/leader-2014-2020/przedsiewziecia-i-lokalne-kryteria-wyboru-operacji/infrastruktura-na-rzecz-rozwoju-dzialalnosci-kulturalnej
http://www.zielonypierscien.eu/leader-2014-2020/przedsiewziecia-i-lokalne-kryteria-wyboru-operacji/infrastruktura-na-rzecz-rozwoju-dzialalnosci-kulturalnej
http://www.zielonypierscien.eu/leader-2014-2020/przedsiewziecia-i-lokalne-kryteria-wyboru-operacji/infrastruktura-rekreacyjna

