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NA PÓŁMETKU
Koniec 2018 r. stał się sprawdzianem z wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju (LSR) dla wszystkich
Lokalnych Grup Działania w naszym kraju.
Do tego czasu każda Grupa musiała
osiągnąć (wynikające z umowy z
Samorządem Województwa) wymagane minimum liczby podpisanych umów przez beneficjentów na
realizację projektów oraz określony
poziom zakontraktowanego budżetu LSR. Nie wywiązanie się z tych
warunków powodowało sankcje dla
LGD w postaci zmniejszenia budżetu na wdrażanie Strategii od 2019 r.

nawet o 10%. Z kolei LGD,
które osiągnęły na wysokim
poziomie założone wskaźniki,
w nagrodę mogły liczyć na
dodatkowe wsparcie finansowe Ministerstwa Rolnictwa.
Nasza organizacja spełniła
wszystkie warunki z nawiązką i
może otrzymać extra dotację
na rozwój lokalnej przedsiębiorczości.
Poniżej w skrócie podsumowanie naszych działań z wdrażania LSR od 2016 do maja
2019 r.

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

Efekty wdrażania LSR
do maja 2019 r.
Do maja 2019 r. beneficjenci, którzy skorzystali ze wsparcia finansowego z Lokalnej Strategii Rozwoju wdrażanej przez LGD
„Zielony Pierścień” podpisali 89 umów na
realizację społecznych i gospodarczych
inicjatyw w naszym subregionie. Łącznie
zakontraktowali 5,3 mln zł, tj. ponad 59%
całego budżetu LSR. Z tego 46 projektów
zostało rozliczonych na łączną kwotę 2,6
mln zł.

Nabory wniosków
LGD „Zielony Pierścień” w okresie od 24
września 2016 r. do 10 maja 2019 r. zorganizowała i zakończyła 25 naborów wniosków.
Z tego 11 konkursów dotyczyło działań
grantowych. W ramach wszystkich 25 naborów do biura LGD wnioskodawcy złożyli do
oceny 255 projektów. W 24 konkursach, w
których Rada zakończyła ocenę wniosków,
zostały wybrane 154 projekty, które

mieściły się w limicie dostępnych środków finansowych.

Podpisane umowy
Do maja 2019 r. beneficjenci podpisali
89 umów na realizację społecznych i
gospodarczych inicjatyw lokalnych.
Łącznie zakontraktowali 5,3 mln zł, tj.
ponad 59% całego budżetu. Najwięcej
umów (34) podpisali beneficjenci małych grantów. W tym przypadku doficd. na str. 2

BĘDZIE
FINANSOWY
BONUS
Miło nam poinformować, że
Lokalna Grupa Działania
„Zielony Pierścień” będzie
mogła zwiększyć budżet Lokalnej Strategii Rozwoju
(LSR) o prawie 1 mln zł.
To jest bonus, który przyznaje
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi tym LGD, które osiągnęły wysoki poziom wskaźników we wdrażaniu LSR w latach 2016-2018.
Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rolnictwa dodatkowe
środki będą mogły być przeznaczone wyłącznie na projekty dotyczące rozwoju lokalnej
przedsiębiorczości. Stąd na
zaplanowanym 14 maja br.
Walnym Zebraniu Członków
zostanie zwiększony budżet
LSR o 990 tys. zł.

Efekty wdrażania LSR
dokończenie ze str. 1

- nansowanie wynosiło od 5 tys. zł
do 15 tys. zł. Dzięki temu były realizowane projekty ukierunkowane na
promocję dziedzictwa lokalnego oraz
aktywizację i integrację społeczną
mieszkańców obszaru LSR.
Na drugim miejscu pod względem
liczby podpisanych umów znaleźli się
beneficjenci, którzy otrzymali wsparcie na podjęcie działalności gospodarczej (19 umów). Są to dotacje w
wysokości 60 tys. zł. Dzięki nim
mieszkańcy utworzyli nowe podmioty gospodarcze zajmujące się takimi
działalnościami jak: usługi turystyczne (7 firm), usługi filmowe i fotograficzne (3 firmy), usługi budowlane (2
firmy), projektowanie wnętrz i wykonawstwo mebli (2 firmy) oraz projektowanie i usługi w zakresie architektury krajobrazu, naprawa samochodów, czyszczenie i pranie, warsztaty artystyczne czy usługi gastronomiczne.
Kolejne miejsce, jeśli chodzi o liczbę
podpisanych umów, zajmuje działanie ukierunkowane na poprawę infrastruktury służącej działalności
kulturalnej na obszarach wiejskich,
czyli budowa lub przebudowa świetlic wiejskich. W tym przypadku było
lub jest realizowanych 13 projektów
w gminach: Kazimierz Dolny, Puławy

Kurów, Żyrzyn, Janowiec, Nałęczów,
Końskowola, Baranów i Wojciechów.
Statystyka dotycząca liczby zawartych i rozliczonych umów oraz wykonanie budżetu LSR według stanu
na 10 maja 2019 r. znajduje się w
tabeli na następnej stronie.

Projekty w ocenie
Obecnie w trakcie oceny znajdują się
jeszcze 53 projekty, tj. 26 grantów,
16 wniosków na podjęcie działalności gospodarczej oraz 11 wniosków
na poprawę lokalnej infrastruktury
rekreacyjnej (place zabaw, lokalne
boiska, plenerowe siłownie). Podpisywanie umów na realizację tych
projektów będzie postępować sukcesywnie do końca br.

Kolejne nabory
W 2019 r. i następnym przewidujemy kolejne nabory wniosków głównie na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej. Na te działania
przewidujemy łącznie ponad 2 mln zł
wsparcia. Nabory będą ogłoszone
pod koniec III kwartału br.
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Od 2016 r. do maja 2019 r. Biuro LGD
„Zielony Pierścień” zorganizowało i
przeprowadziło dla mieszkańców 108
szkoleń, warsztatów i spotkań aktywizujących. Wzięło w nich udział łącznie
1260 uczestników.
Były to m.in.: (a) spotkania informacyjne w poszczególnych gminach promujące działania zaplanowane w LSR, (b)
szkolenia w zakresie przygotowania
wniosków o wsparcie finansowe i
wniosków o płatność na zakładanie lub
rozwój działalności gospodarczej oraz
rozwój aktywności i integracji społecznej, (c) szkolenia dotyczące tworzenia i
prowadzenia działalności gospodarczej,
tworzenia partnerstw i sieciowania na
rzecz wspólnych inicjatyw gospodarczych oraz (d) szkolenia aktywizujące
mieszkańców w zakresie identyfikacji
nowych produktów lokalnych.
Pracownicy Biura udzielili także 336
mieszkańcom oraz podmiotom przygotowującym się do składania wniosków
indywidualnego doradztwa w zakresie
prawidłowego wypełnienia wniosku,
przygotowania załączników oraz opracowania biznesplanu w przypadku
przedsięwzięć gospodarczych.
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Tabela: dane dotyczące wdrażania LSR za okres od 2016 r. do maja 2019 r.
Wyszczególnienie

Liczba

planowanych
projektów do
2022 r.

podpisanych
umów

Limit wsparcia w
LSR w zł
rozliczonych
umów

Wsparcie finansowe w zł

udzielone na
podstawie umów

w tym rozliczone

Ogółem

157

89

47

9.000.000

5.334.119,01

2.648.730,29

Poprawa infrastruktury na
rzecz rozwoju lokalnej działalności kulturalnej

14

13

4

1.750.000

1.633.296,59

772.003,25

Poprawa lokalnej infrastruktury rekreacyjnej

18

6

6

1.267.556

421.553,83

421.553,83

Poprawa ogólnodostępnej
infrastruktury turystycznej

5

4

3

515.000

423.559,59

357.482,25

Zadania projektowe w ramach
projektów grantowych

62

34

20

717.444

384.451

0,00

Tworzenie podmiotów
gospodarczych (start-up)

37

10

2.220.000

1.140.000

600.000

Rozwój działalności gospodarczej

17

11

3

2.280.000

1.208.515

450.887,96

Operacja własna

2

1

1

100.000

48.704

46.803,00

Współpraca sieciowa przedsiębiorców

2

1

0

150.000

74.039,00

0,00

+ 11 w ocenie

+ 26 w ocenie

19
+ 16 w ocenie

Projekty współpracy
W tym okresie programowania w ramach LSR nasza organizacja będzie mogła
wykorzystać 450 tys. zł na realizację krajowych i międzynarodowych projektów współpracy z innymi LGD. Są to środki pozostające poza budżetem dotacyjnym, o którym mowa w powyższej tabeli.
Zaplanowane przez nas projekty
współpracy dotyczą rozwoju i promocji lokalnej przedsiębiorczości opartej
na produktach lokalnych i tradycyjnych oraz na turystyce kajakowej i
rowerowej.
Z początkiem 2019 r. został zakończony projekt pn. „Rozwój i promocja
turystyki kajakowej na rzece Wieprz”,
który był wdrażany przez siedem
nadwieprzańskich LGD. Zaplanowane
przez LGD „Zielony Pierścień” wydatki
wyniosły blisko 77 tys. zł. m.in. na
przygotowanie i druk przewodnika
kajakowego, film promocyjny, ulotkę,

audycje radiowe, kajakowe imprezy
promocyjne i doposażenie miejsca
wypoczynkowego dla kajakarzy w
Kośminie.
W kwietniu br. została przez nas
podpisana umowa na wdrażanie
międzynarodowego projektu współpracy pn. „Marka lokalna szansą
rozwoju regionu”, który będzie realizowany przez siedem krajowych i
zagranicznych LGD. Jego celem jest
budowanie wspólnej marki produktów i usług lokalnych z naszego
obszaru oraz gospodarcza aktywizacja mieszkańców.

Przykłady rozliczonych
projektów
Bravo Chef!
www.bravochef.pl
Projekt: „Mobilny szef kuchni”
Beneficjent: Ewa Gonzalez – Bravo, gm. Wąwolnica
Termin realizacji: listopad 2017 – marzec 2018
Wsparcie finansowe: 60 tys. zł
Zakres rzeczowy projektu: zakup samochodu dostawczego, mobilnej kuchni, sprzętu kuchennego,
komputera z drukarką i aparatu fotograficznego.
Efekt: utworzenie rodzinnej firmy i 1 miejsca pracy.
Zakres usług: mobilne usługi kateringowe u klienta

(np. przyjęcia okolicznościowe, stoły weselne itp.) głównie z kuchnią śródziemnomorską i polską, w tym potrawy lokalne; oraz warsztaty gotowania.

Retro Melex!
Projekt:
„Świadczenie
usług
rekreacyjnych pojazdem melex”

turystyczno-

Beneficjent: Beata Kędzierska, gm. Wąwolnica
Termin realizacji: sierpień 2017 – luty 2018
Wsparcie finansowe: 60 tys. zł
Zakres rzeczowy projektu: zakup pojazdu elektrycznego typu melex wraz z wyposażeniem przystosowanego do prowadzenia usług turystycznoprzewodnickich, zapasowych akumulatorów i opon
zimowych.
Efekt: utworzenie rodzinnej firmy i 1 miejsca pracy.
Zakres usług: świadczenie usług turystycznorekreacyjnych dwoma pojazdami typu melex w
okolicach Nałęczowa, Wąwolnicy i Wojciechowa.

Projekty i pielęgnacja zieleni!
Projekt:
„Utworzenie
firmy
projektowowykonawczej oferującej usługi w branży architektury krajobrazu”
Beneficjent: Krystian Lendas, gm. Żyrzyn
Termin realizacji: wrzesień 2017 – czerwiec 2018
Wsparcie finansowe: 60 tys. zł
Efekt: utworzenie firmy i 1 miejsca pracy.
Zakres usług: projektowanie, urządzanie i pielęgnacja terenów zielonych.

Zakres rzeczowy projektu: zakup komputera z drukarką i oprogramowania do projektowania, szkolenie z zakresu obsługi oprogramowania komputerowego, zakup przyczepki samochodowej i blaszanego garażu, zakup narzędzi do urządzania i pielęgnacji ogrodów oraz
terenów zielonych.

