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KARTA PROJEKTU: 

 

Nazwa Beneficjenta: 

 

Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” 

 

Tytuł Projektu Współpracy: 

 

Rozwój i promocja turystyki kajakowej na rzece Wieprz 

 

Partnerzy w Projekcie Współpracy: 

 

LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” (lider Projektu), LGD „Nasze 

Roztocze”, LGD „Krasnystaw PLUS”, LGD „Dolina Giełczwi”, LGD „Polesie”, 

LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” 

 

Numer i data podpisania umowy o 

przyznaniu pomocy: 

 

00003-6936-UM0320003/17 – 29.11.2017 r. 

 

 

Koszty kwalifikowane Projektu: 

 

Koszty całkowite:                               439 753 zł 

Koszty LGD „Zielony Pierścień”:    88 295 zł 

Koszty pozostałych Partnerów:          351 458 zł 

 

Kwota pomocy: 

 

Całkowita kwota pomocy:                                    439 753 zł  

Kwota pomocy dla LGD „Zielony Pierścień”:   88 295 zł 

Koszty pomocy dla pozostałych Partnerów:        351 458 zł 

 

Cel Projektu: 

 

1. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej szlaku kajakowego na rzece Wieprz 

poprzez utworzenie lub doposażenie 13 miejsc postojowych dla kajakarzy. 

2. Stworzenie całościowej bazy informacji dla kajakarzy w postaci przewodnika 

dla kajakarzy w języku polskim i angielskim oraz strony internetowej. 

3. Promocja turystyki kajakowej na rzece Wieprz poprzez opracowanie ulotki, 

filmu, audycji radiowej oraz organizacji kajakowych imprez promocyjnych. 

 

Zakres rzeczowy realizowany przez 

LGD „Zielony Pierścień”: 

  

(a) opracowanie projektu graficznego oraz druk przewodnika turystycznego dla 

kajakarzy w języku polskim (5500 szt.); (b) opracowanie projektu graficznego oraz 

druk przewodnika turystycznego dla kajakarzy w języku angielskim (500 szt.); (c) 

aktualizacja strony internetowej www.kajakiempowieprzu.pl; (d) opracowanie, 

skład graficzny i druk ulotki promującej turystykę kajakową (4000 szt.); (e) 

http://www.kajakiempowieprzu.pl/
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wykonanie filmu promującego turystykę kajakową na rzece Wieprz; (f) audycja 

radiowa promująca turystykę kajakową na dolnym odcinku rzeki Wieprz; (g) 

wyposażenie miejsca wypoczynkowego dla turystów w Kośminie; (h) 

zorganizowanie dwu spływów kajakowych. 

 

Termin zakończenia realizacji: 

 

31.07.2018 r. 

 

Numer i nazwa Przedsięwzięcia z 

Lokalnej Strategii Rozwoju:  

 

Przedsięwzięcie 1.2.8: Promocja turystyki kajakowej 

 

Wskaźnik rezultatu (efekt) Projektu: 

 

Ilość urządzonych miejsc wypoczynkowych dla kajakarzy: 1 

Koszty kwalifikowane Projektu po 

rozliczeniu: 

 

Kwota pomocy po rozliczeniu 

Projektu: 

 

 

 


