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Więcej środków
na dotacje

e-biuletyn
Wrzesień, 2020 r.
nr 3/18, Rok 5

Walne Zebranie Członków przyjęło
zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju. Głównie dotyczyły one
przewalutowania limitu środków
finansowych w poszczególnych
przedsięwzięciach LSR z waluty
polskiej na euro.

- neficjentów. na złotówki według wyższego aktualnie obowiązującego kursu euro (generalnie ponad 4 zł). Dzięki temu
w budżecie LSR znajdzie się
więcej środków na dotacje dla
wnioskodawców.

Dotychczasowe limity wykazane
w złotówkach zostały wyliczone
według kursu euro równemu 4 zł.
Obecnie po zmianach LSR limity
dostępnych środków
finansowych
Czerwiec,
2020 r.
w euro będą nr
przeliczane
2/17, Rokdla5 beneficjentów

W związku z tym zaplanowano
teraz więcej dotacji, o 12, dla
wnioskodawców, którzy będą
chcieli rozpocząć działalność
gospodarczą. Będzie także
więcej środków na projekty

(Ciąg dalszy na str. 2)
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Obradowała Kapituła
Marki Lokalnej
27 sierpnia br. w siedzibie Lokalnej
Grupy Działania „Zielony Pierścień”
odbyło się pierwsze posiedzenie Kapituły Marki Lokalnej w sprawie oceny
wniosków złożonych przez producentów i usługodawców dotyczących przyznania znaku Marki Lokalnej „Zielony
Pierścień” lokalnym produktom i usługom.

-wych i Rękodzieła Artystycznego w
Kazimierzu Dolnym, przedsiębiorca), Maria Figiel (przedsiębiorca w
zakresie przetwórstwa owoców i
warzyw), Agnieszka Filiks (przedsiębiorca w zakresie usług hotelarskich i gastronomicznych) oraz Czesława Borowik (dziennikarka, reportażystka, promotorka lokalnej
twórczości i produktów lokalnych).

Takim znakiem mogą być certyfikowane
produkty lub usługi, które: (a) są lokalne, czyli związane z naszym subregionem; (b) charakteryzują się wysoką
jakością; (c) są dostępne na rynku i (d)
są przyjazne dla środowiska.

To Kapituła ostatecznie dokonuje
merytorycznej oceny wniosków i
rozstrzyga jaki produkt lub usługa
otrzymuje znak Marki Lokalnej.

Zarząd LGD wybrał do Kapituły 5 osób.
Są to: Zbigniew Pacholik (przedstawiciel Zarządu LGD „Zielony Pierścień”),
Małgorzata Urban (twórczyni ludowa,
prezes Stowarzyszenia Twórców Ludowych i Rękodzieła Artystycznego w Ka-

Kapituła miała do oceny ponad 50
różnorodnych produktów (spożywczych, rękodzielniczych) i usług.
Produkty, którym przyznano znak
ML, można zobaczyć na stronie
www.markalokalnazielonypierscien
.pl

Celem znakowania produktów i usług jest
m.in.: wspieranie lokalnej przedsiębiorczości; wyróżnienie produktów i usług
wysokiej jakości; tworzenie oferty turystycznej bazującej na lokalnych produktach i usługach; budowanie sieci współpracy lokalnych producentów.

(Ciąg dalszy ze str. 1)
w zakresie poprawy ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej (np. place zabaw,
małe lokalne boiska, plenerowe siłownie) i
turystycznej.

W Przedsięwzięciu 1.2.3 (Wsparcie na
rozwój istniejących przedsiębiorstw)
zmniejszono limit środków i liczbę dotowanych projektów. W Przedsięwzięciu 1.2.7 (Promocja i budowa marki
produktów lokalnych i tradycyjnych)
dodano operację własną LGD na zakup
elementów promocyjnych.

zmiany polegają na przeliczeniu limitów
dostępnych środków z waluty polskiej na
euro. Przeliczenie to jest niezbędne do
efektywnego wykorzystania środków finansowych w ostatnich zaplanowanych W Przedsięwzięciu 2.1.1 (Poprawa inprzez nas naborach (w ogłoszeniach o nafrastruktury na rzecz rozwoju lokalnej

Więcej środków
na dotacje
-borach limity środków będą podawane
wyłącznie w euro) i do rozliczenia Lokalnej
Strategii Rozwoju do wartości przyznanego
limitu na dotacje w euro. Ponadto w
Przedsięwzięciu 1.2.2 (Tworzenie nowych
podmiotów
gospodarczych
(start-up)
zwiększono limit dostępnych środków i
liczbę projektów, które uzyskają wsparcie
finansowe.

działalności kulturalnej) zmniejszono
limit środków i liczbę dotowanych projektów. W Przedsięwzięciu 2.1.2 (Poprawa lokalnej infrastruktury rekreacyjnej) oraz 2.2.1 (Poprawa infrastruktury
turystycznej związanej z promocją dziedzictwa lokalnego) zwiększono limit
dostępnych środków i liczbę projektów,
które uzyskają wsparcie finansowe.

WYBÓR NOWEJ
RADY LGD
Podczas sierpniowego Walnego
Zebrania Członków LGD wybrano
skład nowej 15-osobowej Rady.
Rada zajmuje się oceną i wyborem
projektów do dofinansowania z LSR,
które składają mieszkańcy i uprawnione podmioty lokalne na lokalne
inicjatywy.
Zgodnie z §21 statutu Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień” Rada składa się z nie większej liczby niż
15 członków wybieranych i odwoływanych w głosowaniu tajnym
przez Walne Zebranie Członków na
wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
W skład nowej Rady zostało wybranych 2 przedstawicieli z sektora
publicznego, 7 – z sektora społecznego i 6 – z sektora gospodarczego.
Jej kadencja rozpocznie się z początkiem grudnia 2020 r.

WSPARCIE NA
START
Lokalna Grupa Działania „Zielony
Pierścień” organizuje dwudniowe
szkolenie, które odbędzie się 8 i 13
października br. w godz. 9.00 –
14.00 w Biurze LGD „Zielony Pierścień” w Kośminie (dworek Kossaków), Kośmin 7, gmina Żyrzyn.
Szkolenie adresowane jest do
mieszkańców (osób fizycznych) z
obszaru następujących gmin: Baranów, Janowiec, Kazimierz Dolny,
Końskowola, Kurów, Markuszów,
Nałęczów, Puławy (gmina wiejska),
Wąwolnica, Wojciechów i Żyrzyn.
Jego celem jest podniesienie wiedzy
mieszkańców w zakresie m.in. samodzielnego przygotowania biznesplanu i wniosku o przyznanie pomocy finansowej w ramach inicjatywy LEADER. W części warsztatowej uczestnicy będą pracować nad
wersją roboczą biznesplanu swojej
działalności.

