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Sieciowanie organizacji 
pozarządowych     
 
Służymy pomocą w poszukiwaniu partnerów do projektów 
grantowych. Blisko 40 osób wzięło udział w spotkaniu 
przedstawicieli organizacji pozarządowych, lokalnych lide-
rów i twórców, które odbyło się 21 marca br. w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Kurowie. 

Strona 1 

W latach 2008-2016 na obszarze działania LGD „Zie-
lony Pierścień” wzrosła aktywność społeczności lo-
kalnych, która przejawia się m.in. wzrostem liczby 
organizacji pozarządowych (ze 150 w 2008 r. do 250 
w 2016 r.). W zdecydowanej większości są to małe 
stowarzyszenia, które działają na rzecz swojej wioski. 

Swoimi doświadczeniami w realizacji inicjatyw lokal-

nych i projektów finansowanych ze środków pomo-

cowych w ostatnich latach podzielili się w krótkich 

wystąpieniach przedstawiciele kilku organizacji po-

zarządowych, tj.: Elżbieta Tomaszewska, prezes 

Regionalnego Stowarzyszenia Odnowy i Rozwoju 

„Wokół Bystrej” w Celejowie; Sławomir Łowczak, 

członek Zarządu LGD „Zielony Pierścień” i działacz 

Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych Gminy Marku-

szów; Kazimiera Wójtowicz ze Stowarzyszenia Ak-

tywna Wieś Drzewce i Małgorzata Urban, prezes 

Klubu Twórców Ludowych w Kazimierzu Dolnym. 

Najważniejszym punktem programu były warsztaty z 
sieciowania. Uczestnicy spotkania podzieleni na gru-
py w rozmowach przy stolikach mogli poznać się, 
przedstawić działalność swojej organizacji i snuć 
plany w sprawie wspólnych inicjatyw lub projektów. 

Cieszymy się, że ta forma integracji sprawdziła się, 
ponieważ – jak wynika z naszych obserwacji – 
uczestnicy „narzekali” na zbyt rygorystyczne ograni-
czenia czasowe narzucone przez organizatorów. 
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za intensywną 
pracę podczas warsztatów i wytrwałość. Mamy na-
dzieję, że to zaprocentuje wspólnymi projektami. 

 

Celem spotkania było m.in. stworzenie możliwości przed-
stawicielom sektora społecznego do poznania się, przedsta-
wienia swoich stowarzyszeń, nawiązania współpracy i poszu-
kiwanie partnerów do realizacji inicjatyw lokalnych.  

 Zbigniew Pacholik, prezes Lokalnej Grupy Działania „Zielony 
Pierścień”, przedstawił informacje na temat potencjału sek-
tora społecznego na obszarze wiejskim objętym działaniem 
LGD oraz możliwości wsparcia organizacyjnego i finansowe-
go dla organizacji pozarządowych w ramach Lokalnej Strate-
gii Rozwoju na lata 2016-2022. Wskazał, że wielką szansą i 
inspiracją dla stowarzyszeń jest współpraca i sieciowanie, 
dzięki którym możliwa jest wymiana doświadczeń, wymiana 
dobrych praktyk, wspieranie się. 
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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 

 

W planach Galeria 

Produktu Lokalnego 

Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” 

zainicjowała działania związane z przygoto-

waniem projektu w sprawie uruchomienia 

w Lublinie Galerii Produktu Lokalnego dla 

producentów z obszarów wiejskich z Lu-

belszczyzny. Galeria, czyli wyposażony w 

meble punkt sprzedaży, ma być uruchomio-

na na przełomie 2018 i 2019 r. 

Przedsięwzięcie to ma być zrealizowane dzięki projek-

towi współpracy, w który włączy się co najmniej osiem 

Lokalnych Grup Działania (LGD) z Lubelszczyzny.  Wy-

posażony punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w gale-

rii GALA przy ul. Fabrycznej w Lublinie.  

Liderem projektu jest LGD „Zielony Pierścień” z Kośmi-

na (gmina Żyrzyn), a partnerami: LGD „Doliną Wieprza i  

Leśnym Szlakiem” z Lubartowa, LGD „Krasnystaw PLUS” z 

Krasnegostawu, LGD „Dolina Giełczwi” z Piask, LGD z Ryk, 

LGD „Leśny Krąg” z Janowa Lubelskiego, LGD „Promenada 

S12” z Rejowca Fabrycznego i LGD „Jagiellońska Przystań” 

z Parczewa. 

Obecnie partnerzy pracują nad opracowaniem dokumen-

tacji technicznej mebli na stoiska i założeń projektu.  

 

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

