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W obecnym okresie programowania inicjatywy LEADER wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) powoli kończy się. Na koniec 2020
r. blisko 77% środków dotacyjnych (tj. 1,9 mln
euro) zostało zakontraktowanych na projekty, które są w trakcie realizacji lub już zostały
zakończone przez beneficjentów.

Większość tej kwoty (1,37 mln euro, tj. 54,80%) jest przeznaczona
dla mieszkańców na tworzenie
nowych działalności gospodarczych (dotacje w wysokości 60 tys.
zł) oraz na wsparcie dla lokalnych
firm (dotacje do 100 tys. zł), które

Pozostała część środków (1,11
mln euro, tj. 45,20%) jest przeznaczona na inicjatywy niekomercyjne takie jak: rozwój
lokalnej ogólnodostępnej infrastruktury na cele kulturalne
(np. ośrodki kultury, świetlice
wiejskie, świetlice środowiskowe, inne lokalne obiekty na
cele kulturalne), rekreacyjne
(jak np. w boiska, place zabaw,
plenerowe siłownie) czy turystyczne (np. szlaki turystyczne,
miejsca wypoczynkowe dla
turystów, przystosowanie istniejących obiektów do pełnienia funkcji turystycznej, eleLokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” (LGD) będą rozwijać swoją działalność.
menty infrastruktury przy istdysponuje w Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach Przewidujemy, że dzięki temu poniejących lub tworzonych szlainicjatywy LEADER limitem środków w wysokości wstanie w naszym subregionie 65
kach
turystycznych,
inne
blisko 2,5 mln euro (ponad 10 mln zł) na dotacje mikroprzedsiębiorstw i blisko 100
atrakcje turystyczne) oraz madla beneficjentów.
nowych miejsc pracy.
łe przedsięwzięcia aktywizujące lokalne społeczności
Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień”, Kośmin 7, 24-103 Żyrzyn, tel./fax: 81 50 16 140, www.zielonypierscien.eu

Na koniec 2020 r.
LSR prawie na 80%

-ce lokalne społeczności (tzw. projekty grantowe).
Według stanu na koniec 2020 r. blisko 77% środków dotacyjnych (tj. 1,9 mln euro) zostało zakontraktowanych lub rozliczonych na projekty, które
są w trakcie realizacji lub już zostały zakończone
przez beneficjentów. Pozostałe pieniądze będą
przeznaczone na trzy konkursy, które są przez nas
ogłoszone i zostaną zamknięte na początku lutego
br. Mowa jest o naborach wniosków na podejmowanie działalności gospodarczej oraz rozwój lokalnej infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej.
LGD od drugiej połowy 2016 r. do końca 2020 r.
przeprowadziła 32 nabory wniosków, w których
wpłynęło łącznie 309 projektów do oceny. Do
końca ubiegłego roku podpisano z wnioskodawcami 156 umów, ponieważ na tyle wystarczyło
środków finansowych.
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OD MARCA 2021
KIERMASZE PL
W 2021 roku Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” planuje zorganizować 21 Kiermaszów Produktów Lokalnych, które odbędą się od
marca do grudnia w Kazimierzu Dolnym i Nałęczowie.
Ich współorganizatorami są także
Gmina Kazimierz Dolny oraz Nałęczowski Ośrodek Kultury. Patronem
medialnym jest Radio Impuls.
Mamy nadzieję, że odbędą się one
bez zakłóceń w związku z ogłoszoną
pandemią, w zaplanowanych terminach. Przewidujemy, że na każdym
Kiermaszu PL będzie minimum kilkunastu lokalnych wystawców z certyfikowanymi przez nas lokalnymi produktami spożywczymi i rękodziełem.
W marcu zapraszamy na trzy Kiermasze PL, w tym dwa świąteczne. Inauguracja odbędzie się 14 marca na
Dużym Rynku w Kazimierzu Dolnym.

A później za koleją dwa Świąteczne
Kiermasze PL, najpierw w niedzielę,
21 marca, na placu przed Nałęczowskim Ośrodkiem Kultury, a następnie
w Kazimierzu Dolnym na Dużym Rynku w sobotę, 26 marca.
Dodatkowo w okresie wakacyjnym
(na przełomie lipca i sierpnia br.)
chcemy zorganizować w Nałęczowie

10. Festiwal Produktu Lokalnego. W
tej sprawie zostały już podjęte starania
o pozyskanie środków finansowych.
Więcej informacji na temat terminów
poszczególnych imprez kiermaszowych
w Nałęczowie i Kazimierzu Dolnym
można znaleźć na naszej stronie internetowej www.zielonypierscien.eu w
zakładce „Aktualności”.

