Kolejny Projekt Grantowy
Z przyjemnością informujemy, że 21 grudnia br.
Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” podpisała z Zarządem Województwa Lubelskiego umowę
na realizację Projektu Grantowego pn. „Inicjatywy na rzecz integracji społecznej mieszkańców z grup defaworyzowanych z obszaru
LSR”.
Jego celem jest integracja społeczna mieszkańców
z grup defaworyzowanych poprzez realizację
7 lokalnych inicjatyw do 2020 r.
Wartość całkowita projektu to 94.599,00 zł,
a dofinansowanie z inicjatywy LEADER Programu - Regionalne Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – "Wokół Bystrej" (gm. Wąwolnica) – Inicjatywa:
„Plenerowa scena miejscem integracji i włączenia osób
86.725,00 zł.
z grup defaworyzowanych w działania kulturalnoNa początku stycznia 2019 r. LGD „Zielony Pier- teatralne”;
ścień” zaprosi do podpisania umów 7 Grantobiorców, którzy zostali wyłonieni w konkursie, na reali- - Stowarzyszenie "Zakręcone-Kulturalnie" (gm.
Wojciechów) – Inicjatywa: „Integracja i włączenie osób
zację zaproponowanych przez nich zadań.
z grup defaworyzowanych, poprzez utworzenie niezbędnej
Przypominamy, że w ramach wyżej wymienionego infrastruktury i organizację warsztatów”;
Projektu Grantowego, zadania będą realizować następujący Grantobiorcy:
- Gminny Ośrodek Kultury w Janowcu - Inicjatywa:
„Utworzenie koła zainteresowań ceramiką ozdobną
- Stowarzyszenie Twórców Ludowych i Rę- poprzez wyposażenie pracowni ceramicznej oraz przeprokodzieła Artystycznego w Kazimierzu Dol- wadzenie warsztatów tematycznych w Gminnym Ośrodku
nym – Inicjatywa: „Przeprowadzenie warsztatów Kultury w Janowcu”;
w zakresie tkactwa, garncarstwa oraz wykonania
wianka z kwiatów łąkowych i polnych dla mieszkań- - Ochotnicza Straż Pożarna w Żyrzynie – Inicjatywa:
ców subregionu objętego Lokalną Strategią Rozwoju „Stworzenie miejsca integracji dla grup defaworyzowanych
w tym dla grup defaworyzowanych społecznie i środowiska lokalnego”;
z uwagi na wiek (60+) oraz orzeczoną niepełnosprawność”;
- Ochotnicza Straż Pożarna w Wojciechowie – Inicjatywa: „Utworzenie infrastruktury dostępnej dla osób z
- Stowarzyszenie "Zakręcone-Kulturalnie" grup defaworyzowanych oraz włączenie społeczne
(gm. Wojciechów) – Inicjatywa: „Zakup wyposaże- poprzez organizację ogniska integracyjnego”.
nia do kuchni «Szkoły dobrej gospodyni» jako przykład włączenia osób z grup defaworyzowanych
w życie społeczne wsi”;
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Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
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To będzie pierwszy przewodnik kajakowy na całej długości rzeki Wieprz!
Mowa oczywiście o zakresie, który da się przepłynąć
kajakiem, tj. od miejscowości Hutki na Roztoczu
do miasta Dęblina. W przewodniku znaleźć będzie
można

rewelacyjne informacje o samej rzece oraz

o miejscach wodowania kajaków i odpoczynku oraz
noclegach i atrakcjach turystycznych.
Przewodnik ten będzie dostępny dla miłośników
kajaków na początku 2019 r.
Pracuje nad nim siedem Lokalnych Grup Działania
z Lubelszczyzny: LGD Zielony Pierścień; Lgd Ziemi
Ryckiej LGD Nasze Roztocze Lokalna Grupa Działania
"Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem" Lokalna Grupa
Działania Krasnystaw PLUS LGD "Dolina Giełczwi"
i LGD "Polesie". Mapy, skład i druk wykonuje Compass
Wydawnictwo Turystyczne. Obok projekt okładki
nowego przewodnika.

18 października 2019 r. w dworku Kossaków w Kośminie odbyło się spotkanie pn.: „Podsumowanie działań w 2018 r. i plany na 2019 r.
dotyczące rozwoju przedsiębiorczości związanej z produktami lokalnymi i tradycyjnymi”.
W spotkaniu udział wzięli producenci i twórcy produktów lokalnych i tradycyjnych z obszaru LGD „Zielony
Pierścień”.
Podczas spotkania przedstawiciel Lubelskiej Fundacji
Rozwoju przedstawił uczestnikom możliwości finansowania przedsięwzięć w branży turystycznej i okołoturystycznej (w tym działalności w obszarze produktów
lokalnych i tradycyjnych) z preferencyjnych pożyczek w
ramach projektu „Pożyczka na Rozwój Turystyki".
Z kolei na przykładzie platformy LOKALNEO.PL zaprezentowane zostały możliwości
sprzedawania i kupowania produktów lokalnych (rękodzieło i produkty spożywcze) drogą internetową.
Przedstawiono także efekty i podsumowanie projektu
własnego LG pn.: „Promocja produktów lokalnych i rękodzieła z obszaru LSR”, który był realizowany w 2018 r. Projekt ten obejmował organizację
kiermaszów i Festiwalu Produktu Lokalnego oraz
warsztatów rękodzielniczych.

Spotkanie było także okazją do dyskusji nad organizacją kolejnego 10. Festiwalu Produktu Lokalnego
w Nałęczowie oraz kolejnych kiermaszów w roku
2019 (w jakiej maja odbywać się formule, jak przygotować promocje tych wydarzeń). Prezes LGD Zielony Pierścień” Zbigniew Pacholik przedstawił także
zasady identyfikacji i certyfikacji nowych produktów
lokalnych.

