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

WSTĘPNIAK
Od czerwca br. co kwartał Biuro LGD „Zielony
Pierścień” zaczyna publikować „e-biuletyn”. Ta
informacja kwartalna ukazuje się wyłącznie w
wersji elektronicznej.
Tematyka „e-biuletynu” będzie dotyczyć działań
podejmowanych przez LGD „Zielony Pierścień”

oraz naszych partnerów i inne
podmioty zaangażowane w rozwój lokalny naszego subregionu.
Mamy nadzieję, że naszym Czytelnikom spodoba się to, że w
artykułach będziemy zamieszczać
aktywne linki, które będą odsyłać
do bardziej szczegółowych informacji na dany temat. Liczymy
na współpracę i Wasze teksty,
które uatrakcyjnią to wydawnictwo.
Redakcja

Teraz
www.zielonypierscien.eu
Od maja 2016 r. nasza nowa strona internetowa
znajduje
się
na
zmienionej
domenie:
www.zielonypierscien.eu. Całkowicie zmieniliśmy także szatę graficzną i strukturę informacji. Mamy nadzieję, że jest atrakcyjna i przejrzysta.

NABORY
WNIOSKÓW
Na przełomie sierpnia i
września br. rozpoczniemy
szkolenia dla wnioskodawców. A na początku
października
ogłosimy
pierwsze konkursy.
Harmonogram
naboru
wniosków
zaplanowany
przez Zarząd LGD „Zielony
Pierścień” został opublikowany na naszej stronie
internetowej. Limit dostępnych środków w tym
konkursie wyniesie 2 mln
388 tys. zł.
Jednak to czy dotrzymamy
tego terminu zależy od
tego czy Ministerstwo Rolnictwa zdąży na czas z
przygotowaniem wzorów
formularzy wniosków.

Dużo miejsca poświęciliśmy na prezentację działań
zaplanowanych w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata
2016-2023. W zakładce „LEADER 2014-2020” można
znaleźć m.in. tekst Strategii, opis przedsięwzięć,
harmonogram konkursów, kryteria wyboru projektów i harmonogram zaplanowanych szkoleń.
Już niebawem zamieścimy na stronie formularze
wniosków oraz generator do wniosków na małe
granty. Umieściliśmy także nasze filmy i audycje radiowe na temat lokalnych liderów, twórców i atrakcji
turystycznych. Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi. Miłej lektury.
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W skrócie:
Kemping w Kośminie to pole namiotowe i postój dla kamperów. Może na
nim przenocować jednocześnie 196
turystów. Posiada toalety i prysznice,
jest ogrodzony i oświetlony. Obok
znajduje się największa przystań kajakowa nad rzeką Wieprz z pomostem
dla kajakarzy, stojakami na kajaki i
miejscem wypoczynkowym z wiatami,
stołami, ławami i miejscem na ognisko.
Blisko 80 kajakarzy, przedstawiciele samorządów lokalnych,
mieszkańcy z Kośmina i okolic
oraz turyści wzięli udział w pikniku i otwarciu kempingu w Kośminie 29 maja br. Kemping został wybudowany przez Lokalną
Grupę Działania "Zielony Pierścień" przy wsparciu finansowym
Szwajcarsko-Polskiego Programu
Współpracy. Jego koszt budowy
wyniósł 443 tys. zł, a dofinansowanie – ponad 398 tys. zł

Otworzyliśmy kemping w
Kośminie nad Wieprzem

W otwarciu kempingu wziął udział
także Roland Python, dyrektor Biura
Szwajcarsko - Polskiego Programu
Współpracy z Ambasady Szwajcarii w
Polsce.
Organizatorem imprezy była Lokalna
Grupa Działania "Zielony Pierścień" a
partnerami: Gmina Żyrzyn i Fundacja
"Przyroda-Tradycja-Ludzie".
Za pomoc w organizacji imprezy serdecznie dziękujemy mieszkańcom
Kośmina.
Kemping nosi nazwę „Zielona Dolina”, a
zarządza nim Fundacja „Przyroda Tradycja Ludzie” także z siedzibą w Kośminie. Fundacja została utworzona przez
LGD. Jej celem jest tworzenie, promocja i sprzedaż oferty komercyjnej w
naszym regionie.
Więcej informacji na temat kempingu i
oferty turystycznej można znaleźć na
stronie www.kempingzielonadolina.pl
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Od maja br. rozpoczęliśmy
organizowanie Kiermaszów
Produktów Lokalnych także
w Kazimierzu Dolnym.
Obok Nałęczowa miasteczko
nad Wisłą to kolejne miejsce
gdzie promujemy lokalne
produkty z naszego subregionu. Prezentują je wytwórcy z obszaru 11 gmin należących do naszej organizacji.

Od 2016 r. w Kazimierzu Dolnym
też będą Kiermasze
Kiermasze odbywają się raz w miesiącu na
skwerze u zbiegu ulic: Podzamcze i Nadwiślańska w Kazimierzu Dolnym. Pierwsza
tego typu impreza odbyła się 22 maja br.

Jak otrzymać wsparcie finansowe
z inicjatywy LEADER?

Na kolejne zapraszamy w lipcu, sierpniu,
wrześniu, październiku i listopadzie w
terminach podanych na naszej stronie.

Poniżej linki do przykładowych przedsięwzięć:
- rozpoczęcie działalności gospodarczej;
- rozwój firmy;

a

Informujemy o tym szczegółowo na naszej stronie internetowej w za- ogólnodostępna infrastruktura na cele
kładce LEADER, w podzakładce „Przedsięwzięcia i lokalne kryteria wybokulturalne;
ru operacji”. Znajduje się tam opis kilkunastu przedsięwzięć oraz kryteria
oceny i wyboru wniosków do każdego z nich.
- infrastruktura rekreacyjna.
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