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Wsparcie na rozwój
turystyki kajakowej
W listopadzie 2017 r. siedem LGD z Lubelszczyzny podpisało umowę z Zarządem Województwa Lubelskiego na realizację projektu
współpracy pn. „Rozwój i promocja turystyki
kajakowej na rzece Wieprz”.

(c) opracowanie, skład graficzny i druk ulotki promującej turystykę
kajakową (4000 szt.); (d) wykonanie filmu i audycji radiowych promujących turystykę kajakową na rzece Wieprz oraz (e) urządzenie
i/lub doposażenie 13 miejsc wypoczynkowych nad Wieprzem.

Projekt dotyczy całego zakresu rzeki Wieprz dostępnego dla kajakarzy. Jego całkowity koszt to blisko 440 tys. zł. Wydatki LGD „Zielony
Pierścień” zamkną się w kwocie 88 tys. zł. Projekt zostanie zrealizoPartnerami wyżej wymienionego projektu są: wany do końca 2018 r.
LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” (lider
Projektu), LGD „Zielony Pierścień”, LGD „Nasze
Roztocze”, LGD „Krasnystaw PLUS”, LGD „Dolina
Giełczwi”, LGD „Polesie” i LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”.

Przypomnijmy, że na dolnym odcinku rzeki Wieprz od Baranowa do
Dęblina turystyka kajakowa rozwija się bardzo dynamicznie na przestrzeni ostatnich 4-5 lat. Działalność prowadzi prawie 10 firm wypożyczających kajaki i organizujących spływy. Poprawił się stan infrastruktury dla kajakarzy i nastąpił znaczny wzrost ruchu turystyczneGłównym celem projektu jest zwiększenie go.
atrakcyjności turystycznej szlaku kajakowego
na rzece Wieprz poprzez utworzenie lub doposażenie 13 miejsc postojowych dla kajakarzy.
Jego zakres rzeczowy obejmuje m.in.: (a) opracowanie projektu graficznego oraz druk przewodnika turystycznego dla kajakarzy w języku polskim i
angielskim; (b) aktualizacja strony internetowej
www.kajakiempowieprzu.pl,
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Rozpoczynamy pierwszy
projekt grantowy
Informujemy, że w styczniu 2018 r. Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień”
podpisze z Zarządem Województwa Lubelskiego umowę na realizację Projektu
Grantowego pn. „Inicjatywy na rzecz aktywizacji mieszkańców obszaru LSR”.
Jego celem jest aktywizacja społeczna
mieszkańców poprzez realizację 8 inicjatyw
służących budowie kapitału społecznego
oraz włączeniu mieszkańców w życie społeczne na obszarze wsparcia w 2018 r.
Wartość całkowita projektu to 101.713,18
zł, a dofinansowanie z inicjatywy LEADER 88.860,00 zł.
LGD „Zielony Pierścień” zaprosi do podpisania umowy 8 Grantobiorców, którzy zostali wyłonieni w konkursie, na realizację

zaproponowanych przez nich zadań.
Zadania będą realizować następujący
Grantobiorcy: (a) Stowarzyszenie
"Zakręcone-Kulturalnie" (gm. Wojciechów), (b) Stowarzyszenie "Pozytywni w Kulturze" (gm. Janowiec), (c)
Parafia Katolicka p.w. Św. Andrzeja
Boboli w Parafiance (gm. Żyrzyn), (d)
Stowarzyszenie "Aktywni - Kreatywni" (gm. Wąwolnica), (e) Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Zawsze Czesławice" (gm. Nałęczów), (f) Ochotnicza
Straż Pożarna Sporniak (gm. Wojciechów), (g) Stowarzyszenie "Mam
Pasję" (gm. Kurów) i (h) Kazimierskie
Stowarzyszenie Dobroczynne p. w.
Św. Anny (gm. Kazimierz Dolny).

Jak otrzymać wsparcie finansowe
z inicjatywy LEADER?

Wypełnij ankietę do 24
stycznia br. Możesz to zrobić,
jeśli jesteś mieszkańcem
jednej z gmin należących do
LGD.
Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień” zaprasza Państwa – mieszkańców
naszego regionu do wyrażenia opinii na temat działalności naszej organizacji. W tym
celu prosimy wypełnić do 24
stycznia br. anonimową ankietę, do której link znajduje
się TUTAJ.
Wyniki badań posłużą nam
do oceny naszych dotychczasowych działań i efektywności
wdrażania Lokalnej Strategii
Rozwoju.

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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