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Informujemy, że w trzecim kwartale 2010 roku odbędą się dwa 
nabory wniosków:

„Odnowa i rozwój wsi”, „Małe projekty”, „Róznicowanie w 
kierunku działalności nierolniczej”, „Tworzenie i rozwój mikro-

przedsiębiorstw”
Wszystkich zainteresowanych wnioskodawców prosimy o udział 
w spotkaniach aktywizujących i konsultacjach. Terminy spotkań 

zostaną ogłoszone na stronie www.krainawokollublina.pl
Również w siedzibie LGD „Kraina wokół Lublina” można otrzymać 
informacje na temat przygotowania wniosków o dofinansowanie 

oraz pozostałych działań Stowarzyszenia.

To temat spotkania szkoleniowo-informacyjnego dla przedstawicieli lokal-
nych grup działania z województwa lubelskiego, które odbyło  się w dniach 
20-21 maja 2010 roku. Organizatorami byli Lokalna Grupa Działania „Kraina 
wokół Lublina” i Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 
Województwa Lubelskiego. 

Pierwszym punktem spotkania była prezentacja „małych projektów”, które 
zostały przyjęte do realizacji na podstawie wniosków złożonych w pierwszym 
naborze (październik-listopad 2009) za pośrednictwem LGD „Kraina wokół Lu-
blina”.  Swoje projekty prezentowali przedstawiciele sektora samorządowego  
Małgorzata Sanaluta – zastępca wójta gminy Garbów i Beata Woroszyło – za-
stępca wójta gminy Jastków oraz  właściciel gospodarstwa agroturystycznego 
w Niemcach – Andrzej Nowicki. 

 Dzięki działaniu „małe projekty” w Garbowie powstanie „Multi medial-
na Izba Tradycji” – która jest odpowiedzią na panującą obecnie „modę na 
wieś”  – wykorzystującą trendy do poznawania kultury oraz tradycji związanej 
z wsią. Wartością dodaną projektu jest bez wątpienia zaangażowanie lokalnej 
społeczności w realizację przedsięwzięcia, a takie działania doskonale wpisują 
się w ideę LEADER.  

Kolejny „mały projekt” to „Wydanie i promocja publikacji pt. Dzieje Jast-
kowa i okolic od zarania do 1939 r.”. W naszych lokalnych społecznościach 
istnieje duże zapotrzebowanie na publikacje o charakterze monografi i. To je-
dyna szansa na zachowanie i jak najszersze propagowanie dziedzictwa histo-
rycznego i kulturowego naszych wsi i miasteczek. 

„Ścieżka dydaktyczna orkisz i gryka” to pomysł na uatrakcyjnienie gospo-
darstwa agroturystycznego w Niemcach. Wnioskodawca – Andrzej Nowicki 
podzielił się również swoim doświadczeniem i spostrzeżeniami jak z dofi nan-
sowania w ramach „małego projektu” może skorzystać osoba fi zyczna. Zwró-
cił uwagę na to, że cennym elementem dla potencjalnego benefi cjenta jest 
ogólna dostępność LGD. Do minusów zaliczył częste zmiany w interpretacji 
zakresu małych projektów i kwalifi kowalności kosztów.  

O tym, co  zostało zrealizowane i jakie są  plany na najbliższą przyszłość 
LGD „Kraina wokół Lublina” opowiedział  Prezes Stowarzyszenia – Paweł Pi-
kula. Plany zawierają zadania turystycznego i gospodarczego ożywienia ob-
szaru gmin powiatu lubelskiego oraz szeroką akcję informacyjno-promocyjną, 
dotyczącą możliwości pozyskiwania środków na dofi nansowanie działań za 
pośrednictwem LGD. Szczególnie istotnym elementem działania w przyszłych 
latach jest rozwój turystyki na obszarach wiejskich, tworzenie i organizacja 
placów zabaw, wsparcie dla fi rm w regionie.

Kolejno prezentowane były: LGD „Dolina Giełczwi” – wystąpienie Prezesa Pio-
tra Dumy oraz Bialskopodlaska LGD – wystąpienie Prezesa Mariusza Kostki.  Te 
trzy lubelskie lokalne grupy działania mają różną historię (Bialskopodlaska LGD 
funkcjonowała już w ramach LEADER +) i różnią się wielkością (LGD „Dolina Gieł-
czwi”  to jedna z najmniejszych lokalnych grup – obejmuje swoim obszarem 3 
gminy). Pomimo wielu różnic związanych z działalnością tych stowarzyszeń dało 
się zauważyć, że wszyscy planują położenie szczególnego nacisku na rozwój tury-
styki na obszarach wiejskich poza naturalnymi działaniami dotyczącymi wsparcia 
dla benefi cjentów przed i w trakcie naboru wniosków o dofi nansowanie.

Rok  funkcjonowania lokalnych grup działania w województwie lubelskim 
z punktu widzenia instytucji wdrażającej  program LEADER podsumował Prze-
mysław Zaleski  – Zastępca Dyrektora Departamentu Koordynacji Projektów 
Europejskich Urzędu Marszałkowskiego  Województwa Lubelskiego. Omawia-
jąc działania LEADER 2007-2013 zauważył, że lokalne grupy działania zaistniały 
w sposób pozytywny na swoim terenie, a ich działania – tak różnorodne, jak 
różnorodny jest obszar województwa lubelskiego – są widoczne w swoich 
środowiskach. Zaprosił obecnych do szeroko rozumianej współpracy z Krajo-
wą Siecią Obszarów Wiejskich, do udziału w konferencjach, konkursach, wy-
stawach na targach lokalnych i krajowych, wyjazdach szkoleniowych.

Wstępem do kolejnego 
punktu spotkania – wyjaz-
du studyjnego po obszarze 
LGD „Kraina wokół Lubli-
na” – był wykład Jadwigi 
Tatary – zastępcy Dyrektora 
Departamentu Rolnictwa 
i Środowiska Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa 
Lubelskiego. Pani dyrektor 
w bardzo interesujący spo-
sób przedstawiła, jak lokalne 

i tradycyjne produkty oraz produkcja żywności wysokiej jakości mogą stanowić  
dodatkowe źródło dochodu i możliwość rozwoju gospodarstw agroturystycznych. 

Druga część spotkania w dniu 20 maja miała odmienny charakter – był to 
wyjazd studyjny, którego celem było zaprezentowanie walorów przyrodniczych, 
historycznych i kulturowych obszaru LGD „Kraina wokół Lublina”.  Uczestnicy 
wyjazdu zwiedzili Muzeum Pszczelarstwa i obejrzeli Klub Jeździecki w Pszczelej 
Woli. „Szlakiem Rodu Koźmianów” przebiegającym przez Piotrowice, Strzyżewi-
ce, Bychawę i Gałęzów udali się do gospodarstwa agroturystycznego we wsi Dę-
bina w gminie Zakrzew. Tam, podjęci przez gospodarzy, między innymi swojski-
mi wyrobami garmażeryjnymi, swojskim chlebem, serami, miodem, plackami 
drożdżowymi i napojami ziołowymi, omawiali dokonania i plany na przyszłość 
oraz ścieżki działania swoich lokalnych grup działania.  

Kolejny dzień spotkania miał charakter szkoleniowy. Adam Panasiuk – 
przedstawiciel Grupy  Roboczej KSOW na województwo lubelskie – przedsta-
wił aktualne informacje z ostatniego spotkania Grupy Roboczej w Warszawie, 
dotyczące opiniowania zmian w przepisach o funkcjonowaniu LGD, wdrażaniu 
lokalnych strategii rozwoju oraz projektów współpracy. Poprosił obecnych na 
szkoleniu przedstawicieli LGD o nadsyłanie opinii na temat tych zmian. Poin-
formował również, że zgłaszane podczas szkolenia wnioski i opinie przedstawi 
na najbliższym posiedzeniu Grupy Roboczej.

Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w świetle projektu Rozporządzenia Mi-
nistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego Rozporządzenie w sprawie szcze-
gółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy fi nansowej 
w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego progra-
mem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz rozliczanie „Małe-
go projektu” (wniosek o płatność) przedstawiła Irena Plucińska, przedstawiciel 
ARiMR Centrala w Warszawie. Wszyscy uczestnicy spotkania z dużą uwagą wysłu-
chali informacji o planowanych zmianach, zwłaszcza tych dotyczących wniosku 
o przyznanie pomocy i wniosku o płatność w ramach „małych projektów”.

Część merytoryczną szkolenia zakończyło wystąpienie Jarosława Supery 
– eksperta Polsko-Hiszpańskiej Fundacji Rozwoju w Warszawie oraz prezesa 
największej w Polsce LGD „Kapitał-Praca-Rozwój” z województwa mazowiec-
kiego. Omówił zagadnienia dotyczące wyboru odpowiedniego partnera do 
realizacji projektu współpracy oraz aspekty metodologiczne i fi nansowe pro-
jektu. Wystąpienie to – pełne temperamentu i swady – uzmysłowiło uczest-
nikom spotkania korzyści płynące z realizacji projektów współpracy, a jedno-
cześnie zwróciło uwagę na niuanse i meandry aktów prawnych, na których 
opierają się w swoim funkcjonowaniu lokalne grupy działania.

Pierwsza rocznica podpisania umowy z Samorządem Województwa Lubelskiego 
na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD „Kraina wokół Lublina” to 
dobry moment na podsumowanie dokonań i przedstawienie planów na przyszłość 
naszego Stowarzyszenia. Poniżej kilka zestawień obrazujących rok działalności:

I/2009 nabór wniosków 
(20 października - 18 listopada 2009)

I/2010 nabór wniosków 
(9 kwietnia-7 maja 2010)

Liczba 
złożo-
nych 
wnio-
sków

Wartość 
wniosko-
wanego 
wsparcia 

w PLN

Wysokość 
dostępnych 
środków 

w ramach 
ogłoszonego 

konkursu 
w PLN

Liczba 
złożo-
nych 
wnio-
sków

Wartość 
wniosko-
wanego 
wsparcia 

w PLN

Wysokość 
dostępnych 
środków 

w ramach 
ogłoszonego 

konkursu 
w PLN

Małe projekty 34 740 302,36 390 000,00 38 770 028,75 540 000,00

Odnowa 
i rozwój wsi

5 666 212,00 800 000,00 Nie ogłoszono naboru

Tworzenie 
i rozwój 
mikroprzed-
siębiorstw

2 299 536,50 500 000,00 3 450 818,50 400 000,00

Różnicowanie 
w kierunku 
działalności 
nierolniczej

– – 150 000,00 6 397 987,50 200 000,00

Łącznie 41 1 706 050,86 1 840 000,00 47 1 618 834,75 1 140 000,00
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na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD „Kraina wokół Lublina” to 
dobry moment na podsumowanie dokonań i przedstawienie planów na przyszłość 
naszego Stowarzyszenia. Poniżej kilka zestawień obrazujących rok działalności:

I/2009 nabór wniosków
(20 października - 18 listopada 2009)

I/2010 nabór wniosków
(9 kwietnia-7 maja 2010)

Liczba 
złożo-
nych
wnio-
sków

Wartość 
wniosko-
wanego 
wsparcia

w PLN

Wysokość 
dostępnych 
środków

w ramach 
ogłoszonego 

konkursu 
w PLN

Liczba 
złożo-
nych
wnio-
sków

Wartość 
wniosko-
wanego
wsparcia

w PLN

Wysokość
dostępnych
środków 

w ramach
ogłoszonego

konkursu 
w PLN

Małe projekty 34 740 302,36 390 000,00 38 770 028,75 540 000,00

Odnowa
i rozwój wsi

5 666 212,00 800 000,00 Nie ogłoszono naboru

Tworzenie 
i rozwój 
mikroprzed-
siębiorstw

2 299 536,50 500 000,00 3 450 818,50 400 000,00

Różnicowanie 
w kierunku 
działalności 
nierolniczej

– – 150 000,00 6 397 987,50 200 000,00

Łącznie 41 1 706 050,86 1 840 000,00 47 1 618 834,75 1 140 000,00



Minął już rok od zarejestrowania Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania 
na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina” i dziesięć 
miesięcy funkcjonowania biura LGD. W tym czasie naszym członkom i pra-
cownikom przyszło odpowiedzieć na dziesiątki pytań, odnieść się do licznych 
dylematów i wątpliwości osób, które zetknęły się z nami. Poza najczęstszy-
mi pytaniami merytorycznymi, dotyczącymi możliwości aplikowania o środki 
pomocowe dla mieszkańców obszarów wiejskich związanymi z wnioskami 
o przyznanie pomocy kilkakrotnie padło pytanie-stwierdzenie: „po co tworzy 
się LGD skoro te same pieniądze można pozyskać za pośrednictwem ARiMR 
lub Urzędu Marszałkowskiego?”.

Najprostsza odpowiedź to ta, że 
stowarzyszenia gmin LGD powsta-
wały w Unii Europejskiej od począt-
ku lat 90., a w Polsce od 2006 roku 
w celu aktywizacji społeczności wiej-
skich poprzez włączenie partnerów 
sektora społecznego, gospodarczego 
i samorządowego do opracowania, 
a następnie realizacji Lokalnej Strate-
gii Rozwoju. Stwierdzenie to, chociaż 

prawdziwe i nieomal fundamentalne dla Lokalnych Grup Działania, nie odpo-
wiada na zadane pytanie w sposób pełny, jasny i czytelny; jest jednym z haseł 
– znaków rozpoznawczych.

Oczywiście mieszkańcy obszarów objętych działaniem LGD mogą składać wnio-
ski o przyznanie pomocy bezpośrednio do instytucji wdrażających (jak ARiMR czy 
UM). I nie jest sprawą najważniejszą, chociaż nie pozbawioną znaczenia, że do 
powyższych instytucji muszą przyjść z gotowym, poprawnie wypełnionym wnio-
skiem (gdyż w innym przypadku będą wzywani do dokonania uzupełnień), a za 
pośrednictwem LGD uzyskają bezpłatną pomoc doradczą obejmującą wypełnie-
nie i przygotowanie niezbędnych załączników do wniosku o przyznanie pomocy.

Równie ważna, jeśli nie ważniejsza, chociaż niewymierna i trudna do policzenia 
zwłaszcza w pierwszych latach działania LGD,  jest realizacja opracowanej i przy-
jętej do wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju. Jest to najważniejszy dokument 
stowarzyszenia. Opracowany w oparciu o dane historyczne, przyrodnicze i sta-
tystyczno-demografi czne, przedstawia stan obecny obszaru objętego działaniem 
LGD a wizje rozwoju opiera na zwerbalizowanych przez mieszkańców podczas 
konsultacji społecznych potrzebach. 
Cele działania, które przyjęto do reali-
zacji, to promocja obszarów wiejskich, 
upowszechnianie i wymiana informacji 
o inicjatywach związanych z aktywiza-
cją ludności, działania na rzecz rozwoju 
obszarów wiejskich, z uwzględnieniem 
ochrony środowiska przyrodniczego, 
krajobrazu i zasobów historyczno-kultu-
rowych, popularyzacja i rozwój produk-
cji wyrobów regionalnych, działania na 
rzecz rozwoju turystyki i sportu. I wła-
śnie wcielanie w życie tych celów jest 
powodem, dla którego istnieją lokalne 
grupy działania. 

Działania związane z funkcjonowaniem lokalnej grupy działania, nabywa-
niem umiejętności i aktywizacją (sierpień 2009 – maj 2010)
• Doradztwo, pomoc przy wypełnianiu wniosków aplikacyjnych – (łącznie 

udzielono 320 indywidualnych porad potencjalnym wnioskodawcom).
• Informacja nt. LSR i promocja obszaru LGD – (opracowano stronę inter-

netową, wydano folder informacyjny, ulotki promocyjne, przewodnik dla 
wnioskodawców, biuletyn informacyjny LGD, publikowano informacje 
w prasie lokalnej).

• Organizacja Biura LGD (rozpoczęcie działalności – sierpień 2009).
• Udział w wydarzeniach i imprezach kulturalnych (dożynki, festyny, uroczy-

stości gminne) – LGD była współorganizatorem 11 imprez, wydarzeń kul-
turalnych i promocyjnych.

• Organizacja szkoleń i spotkań informacyjnych – zorganizowano 29  szkoleń 
i spotkań aktywizujących, łączna liczba uczestników ok. 1000 osób.

Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i akty-
wizacja – plany na najbliższą przyszłość  (2010 r.) 
• Organizacja kolejnego naboru wniosków (III kwartał).
• Udział w wydarzeniach i imprezach kulturalnych (dożynki, festyny, uroczy-

stości gminne) – planuje się współorganizację 18 imprez i wydarzeń kul-
turalnych.

• Organizacja szkoleń i spotkań informacyjnych, doradztwo i wsparcie dla 
potencjalnych Benefi cjentów w przygotowaniu wniosków aplikacyjnych, 
doradztwo i pomoc Benefi cjentom w realizacji i rozliczaniu projektów – 
planuje się przeprowadzenie akcji informacyjno-szkoleniowej przed kolej-
nym naborem wniosków.

• Przygotowanie  projektu współpracy.
• Opracowanie i promocja produktu turystycznego spójnego dla całego ob-

szaru LGD.
• Pomoc w rejestracji i promocji produktów lokalnych.

ODBYŁO SIĘ:
7, 12, 13, 15, 16.04.2010 – Spotkania aktywizujące na temat możliwo-
ści pozyskania wsparcia na realizacje projektów za pośrednictwem LGD 
w gminach:  Garbów, Bełżyce, Strzyżewice, Niedrzwica Duża, Jabłonna.
9.04.-7.05.2010 – I nabór wniosków w 2010 r.
9.04.2010 – udział pracowników biura LGD oraz producentów trady-
cyjnych produktów w II Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej 
i Agroturystyki  Agrotravel w Kielcach.
19.04.2010 – Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia.
12.05.2010 – Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia.
14.05.2010 – Posiedzenie Rady Stowarzyszenia.
18.05.2010 – Posiedzenie Zespołu Oceniającego wnioski w zakresie dzia-
łania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.
18.05.2010 – Posiedzenie Zespołu Oceniającego wnioski w zakresie  
„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”.
19.05.2010 – Posiedzenia Zespołu Oceniającego „Małe projekty”.
20-21.05.2010 – Spotkanie szkoleniowo-informacyjne „Rok wdrażania 
lokalnych strategii rozwoju w województwie lubelskim”.
22.05.2010 – Udział LGD w XI Festynie Rodzinnym „Skąd przychodzimy, 
kim jesteśmy, dokąd zmierzamy” w Jastkowie.
25.05.2010 – Posiedzenie Rady Stowarzyszenia – wybór projektów do re-
alizacji w ramach LSR złożonych w I/2010 naborze wniosków.
30.05.2010 – Udział LGD w festynie „W krainie pierogów” w Bychawie.
30.05.2010 – Udział LGD w festynie „Miodobranie” w Pszczelej Woli.
13.06.2010 – Udział  LGD w Festynie „Dni Bełżyc”.
13.06.2010 – Udział LGD w Pikniku rodzinnym „Otwarcie szlaku rowero-
wego w Gminie Głusk”.
14.06.2010 – Posiedzenie Rady Stowarzyszenia – rozpatrzenie odwołań 
od oceny Rady, ostateczny wybór projektów do realizacji  w ramach LSR 
złożonych w I/2010 naborze wniosków.
20.06.2010 – Udział LGD w „Festynie Piroga Drożdżowego” w Piotrkowie.
24.06.2010 – Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
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Liczba wniosków złożonych  do LGD z zakresu działania 

„Małe projekty” 

według kategorii wnioskodawcy

Nabór I/2009 Nabór I/2010

Samorząd 9 12

Organizacje pozarządowe 9 10

Instytucje kultury 4 7

Osoby fi zyczne 6 4

Przedsiębiorcy 4 4

Parafi e 2 1

Łącznie 34 38

ODBĘDZIE SIĘ:
27.06.2010 – Festyn „Dni Niedrzwicy Dużej”.
27.06.2010 – Festyn „Dni Konopnicy”.
lipiec  2010 – II/2010 nabór wniosków za pośrednictwem LGD w ramach 
działania „Odnowa i rozwój wsi”.
lipiec/sierpień 2010 – III/2010 nabór wniosków za pośrednictwem LGD 
w ramach działania „Małe projekty”, „Różnicowanie w kierunku działal-
ności nierolniczej”.
wrzesień/październik 2010 – IV/2010 nabór wniosków za pośrednic-
twem LGD w ramach działań: „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.
lipiec, sierpień, wrzesień 2010 – organizacja spotkań informacyjnych 
i aktywizujących w gminach (szczegółowy program zostanie zamieszczony 
na stronie www.krainawokollublina.pl).

Minął już rok od zarejestrowania Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania 
na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina” i dziesięć 
miesięcy funkcjonowania biura LGD. W tym czasie naszym członkom i pra-
cownikom przyszło odpowiedzieć na dziesiątki pytań, odnieść się do licznych 
dylematów i wątpliwości osób, które zetknęły się z nami. Poza najczęstszy-
mi pytaniami merytorycznymi, dotyczącymi możliwości aplikowania o środki 
pomocowe dla mieszkańców obszarów wiejskich związanymi z wnioskami 
o przyznanie pomocy kilkakrotnie padło pytanie-stwierdzenie: „po co tworzy 
się LGD skoro te same pieniądze można pozyskać za pośrednictwem ARiMR 
lub Urzędu Marszałkowskiego?”.

Najprostsza odpowiedź to ta, że 
stowarzyszenia gmin LGD powsta-
wały w Unii Europejskiej od począt-
ku lat 90., a w Polsce od 2006 roku 
w celu aktywizacji społeczności wiej-
skich poprzez włączenie partnerów
sektora społecznego, gospodarczego 
i samorządowego do opracowania, 
a następnie realizacji Lokalnej Strate-
gii Rozwoju. Stwierdzenie to, chociaż 

prawdziwe i nieomal fundamentalne dla Lokalnych Grup Działania, nie odpo-
wiada na zadane pytanie w sposób pełny, jasny i czytelny; jest jednym z haseł 
– znaków rozpoznawczych.

Oczywiście mieszkańcy obszarów objętych działaniem LGD mogą składać wnio-
ski o przyznanie pomocy bezpośrednio do instytucji wdrażających (jak ARiMR czy 
UM). I nie jest sprawą najważniejszą, chociaż nie pozbawioną znaczenia, że do 
powyższych instytucji muszą przyjść z gotowym, poprawnie wypełnionym wnio-
skiem (gdyż w innym przypadku będą wzywani do dokonania uzupełnień), a za 
pośrednictwem LGD uzyskają bezpłatną pomoc doradczą obejmującą wypełnie-
nie i przygotowanie niezbędnych załączników do wniosku o przyznanie pomocy.

Równie ważna, jeśli nie ważniejsza, chociaż niewymierna i trudna do policzenia 
zwłaszcza w pierwszych latach działania LGD,  jest realizacja opracowanej i przy-
jętej do wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju. Jest to najważniejszy dokument 
stowarzyszenia. Opracowany w oparciu o dane historyczne, przyrodnicze i sta-
tystyczno-demografi czne, przedstawia stan obecny obszaru objętego działaniem 
LGD a wizje rozwoju opiera na zwerbalizowanych przez mieszkańców podczas 
konsultacji społecznych potrzebach.
Cele działania, które przyjęto do reali-
zacji, to promocja obszarów wiejskich,
upowszechnianie i wymiana informacji
o inicjatywach związanych z aktywiza-
cją ludności, działania na rzecz rozwoju
obszarów wiejskich, z uwzględnieniem
ochrony środowiska przyrodniczego,
krajobrazu i zasobów historyczno-kultu-
rowych, popularyzacja i rozwój produk-
cji wyrobów regionalnych, działania na
rzecz rozwoju turystyki i sportu. I wła-
śnie wcielanie w życie tych celów jest
powodem, dla którego istnieją lokalne
grupy działania. 

Działania związane z funkcjonowaniem lokalnej grupy działania, nabywa-
niem umiejętności i aktywizacją (sierpień 2009 – maj 2010)
• Doradztwo, pomoc przy wypełnianiu wniosków aplikacyjnych – (łącznie 

udzielono 320 indywidualnych porad potencjalnym wnioskodawcom).
• Informacja nt. LSR i promocja obszaru LGD – (opracowano stronę inter-

netową, wydano folder informacyjny, ulotki promocyjne, przewodnik dla 
wnioskodawców, biuletyn informacyjny LGD, publikowano informacje 
w prasie lokalnej).

• Organizacja Biura LGD (rozpoczęcie działalności – sierpień 2009).
• Udział w wydarzeniach i imprezach kulturalnych (dożynki, festyny, uroczy-

stości gminne) – LGD była współorganizatorem 11 imprez, wydarzeń kul-
turalnych i promocyjnych.

• Organizacja szkoleń i spotkań informacyjnych – zorganizowano 29  szkoleń 
i spotkań aktywizujących, łączna liczba uczestników ok. 1000 osób.

Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i akty-
wizacja – plany na najbliższą przyszłość  (2010 r.) 
• Organizacja kolejnego naboru wniosków (III kwartał).
• Udział w wydarzeniach i imprezach kulturalnych (dożynki, festyny, uroczy-

stości gminne) – planuje się współorganizację 18 imprez i wydarzeń kul-
turalnych.

• Organizacja szkoleń i spotkań informacyjnych, doradztwo i wsparcie dla 
potencjalnych Benefi cjentów w przygotowaniu wniosków aplikacyjnych, 
doradztwo i pomoc Benefi cjentom w realizacji i rozliczaniu projektów – 
planuje się przeprowadzenie akcji informacyjno-szkoleniowej przed kolej-
nym naborem wniosków.

• Przygotowanie  projektu współpracy.
• Opracowanie i promocja produktu turystycznego spójnego dla całego ob-

szaru LGD.
• Pomoc w rejestracji i promocji produktów lokalnych.

ODBYŁO SIĘ:
7, 12, 13, 15, 16.04.2010 – Spotkania aktywizujące na temat możliwo-
ści pozyskania wsparcia na realizacje projektów za pośrednictwem LGD 
w gminach:  Garbów, Bełżyce, Strzyżewice, Niedrzwica Duża, Jabłonna.
9.04.-7.05.2010 – I nabór wniosków w 2010 r.
9.04.2010 – udział pracowników biura LGD oraz producentów trady-
cyjnych produktów w II Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej 
i Agroturystyki  Agrotravel w Kielcach.
19.04.2010 – Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia.
12.05.2010 – Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia.
14.05.2010 – Posiedzenie Rady Stowarzyszenia.
18.05.2010 – Posiedzenie Zespołu Oceniającego wnioski w zakresie dzia-
łania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.
18.05.2010 – Posiedzenie Zespołu Oceniającego wnioski w zakresie  
„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”.
19.05.2010 – Posiedzenia Zespołu Oceniającego „Małe projekty”.
20-21.05.2010 – Spotkanie szkoleniowo-informacyjne „Rok wdrażania
lokalnych strategii rozwoju w województwie lubelskim”.
22.05.2010 – Udział LGD w XI Festynie Rodzinnym „Skąd przychodzimy, 
kim jesteśmy, dokąd zmierzamy” w Jastkowie.
25.05.2010 – Posiedzenie Rady Stowarzyszenia – wybór projektów do re-
alizacji w ramach LSR złożonych w I/2010 naborze wniosków.
30.05.2010 – Udział LGD w festynie „W krainie pierogów” w Bychawie.
30.05.2010 – Udział LGD w festynie „Miodobranie” w Pszczelej Woli.
13.06.2010 – Udział  LGD w Festynie „Dni Bełżyc”.
13.06.2010 – Udział LGD w Pikniku rodzinnym „Otwarcie szlaku rowero-
wego w Gminie Głusk”.
14.06.2010 – Posiedzenie Rady Stowarzyszenia – rozpatrzenie odwołań 
od oceny Rady, ostateczny wybór projektów do realizacji  w ramach LSR 
złożonych w I/2010 naborze wniosków.
20.06.2010 – Udział LGD w „Festynie Piroga Drożdżowego” w Piotrkowie.
24.06.2010 – Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

K A L E N D A R I U M

Dlaczego powstały LGD?

2

c.d. ze str. 1

Liczba wniosków złożonych  do LGD z zakresu działania 
„Małe projekty” 

według kategorii wnioskodawcy

Nabór I/2009 Nabór I/2010

Samorząd 9 12

Organizacje pozarządowe 9 10

Instytucje kultury 4 7

Osoby fi zyczne 6 4

Przedsiębiorcy 4 4

Parafi e 2 1

Łącznie 34 38

ODBĘDZIE SIĘ:
27.06.2010 – Festyn „Dni Niedrzwicy Dużej”.
27.06.2010 – Festyn „Dni Konopnicy”.
lipiec  2010 – II/2010 nabór wniosków za pośrednictwem LGD w ramach 
działania „Odnowa i rozwój wsi”.
lipiec/sierpień 2010 – III/2010 nabór wniosków za pośrednictwem LGD 
w ramach działania „Małe projekty”, „Różnicowanie w kierunku działal-
ności nierolniczej”.
wrzesień/październik 2010 – IV/2010 nabór wniosków za pośrednic-
twem LGD w ramach działań: „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.
lipiec, sierpień, wrzesień 2010 – organizacja spotkań informacyjnych
i aktywizujących w gminach (szczegółowy program zostanie zamieszczony 
na stronie www.krainawokollublina.pl).



Rozwój turystyki weekendowej jest dużą szansą dla wsi podlubelskich. 
Oferta, jaką możemy przedstawić potencjalnym turystom, to piękne 
krajobrazy z lekko pofałdowanym terenem, przestrzeń, pola, lasy, rzeki, 
rzeczki, strumyki, zalewy. Te walory turystyczne są dostępne. Do dużej 
turystyki niezbędna jest infrastruktura, niosąca za sobą duże nakłady 
środków. Takiej nie mamy. Może warto w takim razie zastanowić się nad 
tym, czym dysponujemy. Nim powstaną trasy rowerowe z prawdziwego 
zdarzenia, doskonale wytyczone, utwardzone, oznakowane, nim obok 
nich wyrosną stanice, kafejki z tarasami widokowymi, hoteliki, motele – 
wytyczmy trasy spacerowe. To nie jest ani trudne ani drogie – w każdej 
miejscowości mamy ścieżki, dróżki prowadzące w ciekawe miejsca: kąciki 
zadumy nad potokiem, skarpę nad rzeką z pięknym widokiem, ścieżkę 
przy której rosną piękne drzewa, tajemnicze zarośla, o których wiemy tyl-
ko my i kilku sąsiadów.

Podzielmy się naszą wiedzą, zaprośmy innych, by razem z nami 
mogli cieszyć się oglądaniem tych miejsc, wędrówką kończącą się na 
uroczysku, gdzie przed wiekami miały miejsce zdarzenia tajemnicze i 
fascynujące.

Na taką trasę zaprośmy nauczyciela biologii z miejscowej szkoły, 
niech opisze rosnące na niej rośliny, fruwające motyle, śpiewające 
i przelatujące ptaki. Zapytajmy nauczyciela historii – może miały tu 
miejsce ciekawe zdarzenia zapomniane przez wszystkich? Może nie 
tylko wojna i bitwy, ale coś ciekawego, co zdarzyło się przed wieka-
mi? Zapytajmy najstarszych mieszkańców o dawne historie, legendy...
Czy nie mieszkał tu jakiś psotny diablik lub inne licho, a może studnie 
i rzeczki zamieszkiwały panny wodne, komplikując życie miejscowych, 
czy na skraju łąk i lasów nie błąka się od 200 lat wspomnienie dziew-
częcia nadal czekającego na ukochanego, który poszedł na wojnę i ni-
gdy nie wrócił?

Zastanówmy się – gdyby takie miejsca oznakować, opisać, zrobić zdję-
cia i wydać ulotkę reklamową, umieścić te informacje na stronie interne-
towej naszej gminy (w myśl nowej zasady, że czego nie ma w internecie 
to nie istnieje), może napisać kilka słów do lokalnej gazety, potem do re-
gionalnej – z całą pewnością przyjedzie kilku nudzących się w weekend 
mieszczuchów. Po 2 tygodniach być może wrócą ze swoimi przyjaciółmi 
rowerem, by pojechać 10 km dalej niż dotarli za pierwszym razem. Za 
miesiąc zawitają ich koledzy z pracy, a w wakacje przyjadą ich dorastające 
dzieci ze szkolnymi kolegami.

Tak może się zdarzyć, możemy zaistnieć na mapie turystyki weeken-
dowej powiatu lubelskiego. Jednak, żeby to wszystko się stało, musi-
my zebrać wokół siebie kilka osób którym „chce się chcieć” wykonać te 
proste kroki, dzięki którym przyjedzie do nas kilku turystów (to na po-
czątek). A trzeba pamiętać, że turyści przywożą ze sobą pieniądze i lu-
bią ich trochę zostawić w miejscu pobytu rekreacyjnego. Na początek 
zrobią drobne zakupy w miejscowym sklepie, kiosku. Ale kiedy wrócą 
następnym razem może zechcą odwiedzić nasze gospodarstwo, kupić 
jaja, twaróg, „nie pryskane” warzywa, dżem własnej roboty, czy inne 
domowe wyroby dla nas będące codziennością, a dla nich atrakcją 
i niepowtarzalnym smakiem dzieciństwa ich dziadków. Żeby do nas 
trafili wystarczy informacja na płocie i zaproszenie do naszego obej-
ścia. Na początek nie musi to być baner o wymiarach 2x3 m ani mi-
gający wszystkimi kolorami tęczy neon. Wystarczy napis wypalony na 
drewnianej tabliczce lub wydrukowany na zafoliowanym kartonie. Na 
profesjonalną reklamę przyjdzie czas później, kiedy zarejestrujemy 
nasze wyroby jako produkt lokalny, a obok naszego gospodarstwa za-
trzymywać się będą dziesiątki turystów.

„Małe projekty” to działanie adresowane do największej liczby mieszkań-
ców obszaru LGD. 

Wnioskodawcą może być pełnoletnia osoba fi zyczna, zamieszkała na obszarze 
objętym Lokalną Strategią Rozwoju lub wykonująca tam działalność gospodarczą, 
osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, 
którym ustawy przyznają osobowość prawną, organizacje pozarządowe (funda-
cje, stowarzyszenia), kościoły i związki wyznaniowe.

Jednak należy pamiętać, że zrealizować można, sięgając po dofi nansowanie 
za pośrednictwem LGD, jedynie projekty, które będą miały następujący zakres:
• Podnoszenie świadomości społeczności lokalnej, w tym przez orga-

nizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym 
i warsztatowym;

• Podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej, w tym przez udostępnia-
nie urządzeń i sprzętu komputerowego, dostęp do Internetu oraz organi-
zację imprez kulturalnych, rekreacyjnych lub sportowych;

• Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej (promocja lokalnej twórczości 
kulturalnej z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycz-
nego, przyrodniczego, kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwy-
czajów, języka regionalnego i gwary, tradycyjnych zawodów);

• Rozwijanie turystyki lub rekreacji na obszarze objętym LSR;
• Zachowanie, odtworzenie, zabezpieczenie lub oznakowanie cennego lokalne-

go dziedzictwa krajobrazowego, przyrodniczego kulturowego i historycznego;
• Inicjowanie powstawania, przetwarzania lub wprowadzania na rynek pro-

duktów i usług opartych na lokalnych zasobach, tradycyjnych sektorach 
gospodarki lub lokalnym dziedzictwie albo podnoszenie jakości tych pro-
duktów.

Koszty kwalifi kowane podlegające refundacji to:
1. Koszty ogólne (w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów), 

w tym przygotowanie dokumentacji technicznej wniosku, opłaty za patenty 
i  licencje, badania i analizy, sprawowanie nadzoru autorskiego;

2. Roboty budowlane;
3. Wynagrodzenie za świadczenie usług, w tym prawniczych lub księgowych;
4. Podłączenie do Internetu;
5. Opracowanie, druk, powielanie i dystrybucja materiałów informacyjnych 

lub szkoleniowych, reklamy w mediach dotyczących zadania;
6. Najem sal lub innych powierzchni albo dzierżawa gruntów;
7. Zakup materiałów lub przedmiotów, w tym materiału siewnego lub nasa-

dzeniowego roślin wieloletnich;
8. Zakup, najem lub dzierżawa maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia, 

sprzętu, z wyłączeniem środków transportu;
9. Organizacja i przeprowadzanie wydarzeń promocyjnych, kulturalnych, re-

kreacyjnych lub sportowych;
10. Wytyczanie lub oznakowanie szlaków turystycznych, ścieżek dydaktycz-

nych lub przyrodniczych.
11. Utworzenie lub aktualizacja baz danych, w tym bazy informacji tury-

stycznej;
12. Tworzenie stron internetowych;
13. Upominki lub nagrody do łącznej wysokości 5% pozostalych kosztów;
14. Wynagrodzenia osób prowadzących (w tym koszty tłumaczeń) szkolenia 

oraz podróży, wyżywienia i noclegów  uczestników szkolenia.
Pomoc ma formę zwrotu poniesionych 70% kosztów kwalifi kowalnych. 
Całkowity planowany koszt projektu nie może wynosić mniej niż 4 500 zł.
Wysokość pomocy przyznanej na realizację nie może przekraczać 25 000 zł oraz 

maksymalnie 100 000 zł na jednego benefi cjenta w okresie realizacji programu.
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Zacznijmy od małych kroków Czym jest działanie „Małe Projekty”?

UWAGI PRAKTYCZNE
Przed napisaniem wniosku należy się zapoznać z celami Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW) oraz celami Lo-
kalnej Strategii Rozwoju LGD „Kraina wokół Lublina” (LSR).

Wypełniając wniosek o przyznanie pomocy wnioskodawca powinien 
między innymi zwrócić uwagę na następujące aspekty:
• posiadać numer identyfi kacyjny nadany przez Oddział Terenowy 

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;
• w tytule operacji określić jej zakres;
• w celach operacji opisać jej rezultaty z uwzględnieniem celów PROW 

i celów LSR;
• opis operacji powinien zawierać szczegółową charakterystykę zapla-

nowanych zadań i wskazywać, jakie cele przyjęte w lokalnej strategii 
rozwoju będą realizowane;

• opis zadań wymienionych w Zestawieniu rzeczowo-fi nansowym ope-
racji powinien być zgodny i zawierać charakterystykę zadań (lub grup 
zadań) realizowanej operacji wymienionych w Zestawieniu rzeczowo-
fi nansowym operacji.

• oświadczenie wnioskodawcy o spełnianiu kryteriów wyboru operacji 
przez LGD powinno być zgodne z informacjami zawartymi we wnio-
sku o przyznanie pomocy.

Szczegółowe informacje osoby zainteresowane mogą uzyskać osobiście 
w biurze LGD, drogą mailową lub telefonicznie. Serdecznie zapraszamy 
do kontaktowania się z nami.

c.d. na str. 4

Gospodarstwo agroturystyczne w Dębinie
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gionalnej – z całą pewnością przyjedzie kilku nudzących się w weekend 
mieszczuchów. Po 2 tygodniach być może wrócą ze swoimi przyjaciółmi 
rowerem, by pojechać 10 km dalej niż dotarli za pierwszym razem. Za 
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Wnioski w ramach działania „Małe projekty” oceniane będą przez Radę LGD według następujących kryteriów:
K R Y T E R I A   W Y B O R U

K R Y T E R I U M P U N K T A C J A

1 Projekt służy  jak największej liczbie mieszkańców 0 – 3

0 pkt – skierowany do grupy mniej niż 20 osób
1 pkt – służy mieszkańcom  1 miejscowości
2 pkt – służy mieszkańcom jednej gminy (mieszkańcom co najmniej 

2 miejscowości w jednej gminie)
3 pkt – służy mieszkańcom co najmniej 2 gmin z terenu LGD

2
Doświadczenie w realizacji projektów fi nansowanych ze 
środków UE

1 – 2
1 pkt  – wnioskodawca realizował projekt współfi nansowany ze środków UE 
2 pkt – wnioskodawca nie realizował żadnego  projektu współfi nansowanego ze 

środków UE 

3
Pozytywny wpływ na rozwój turystyki, w tym agroturystyki  
oraz oferty spędzania wolnego czasu na obszarze LSR 

0 – 4

0 pkt – operacja nie wpłynie na rozwój turystyki, w tym agroturystyki oraz oferty 
spędzania wolnego czasu na obszarze LSR 

4 pkt – operacja będzie miała  pozytywny wpływ na rozwój turystyki, w tym 
agroturystyki oraz oferty spędzania wolnego czasu na obszarze LSR 

4
Wpływ realizacji operacji na osiągnięcie celów ogólnych i 
szczegółowych LSR

1 – 3

1 pkt – projekt zgodny z jednym celem ogólnym i szczegółowym 
i przedsięwzięciem

3 pkt – projekt zgodny z więcej niż jednym celem ogólnym 
i szczegółowym i przedsięwzięciem

5

Wykorzystanie lokalnych zasobów
*zasoby kulturowe - niematerialne zasoby stanowiące o 
kulturze, obyczajowości danej społeczności (tu obrzędy). 
Zasoby kulturowe mogą mieć krótką historię, wystarczy, że 
będą powtarzalne w kręgach społecznych;
*zasoby historyczne - materialne przekazy typu - 
podania, legendy, prasa, książki, obrzędowość oparta 
na historycznych wydarzeniach, np. odtwarzanie walk, 
tworzenie wiosek średniowiecznych na podstawie 
wykopalisk, itp.  
*zasoby przyrodnicze - elementy przyrody mające 
znaczenie dla bytowania i gospodarki człowieka: np. gleby, 
surowce mineralne, wody, lasy, zwierzęta.

0 – 6

0 pkt – projekt nie jest oparty na lokalnych zasobach (dziedzictwo kulturowe lub 
historyczne lub przyrodnicze)

2 pkt – projekt oparty jest na lokalnych zasobach dziedzictwa kulturowego lub 
historycznego lub przyrodniczego

4 pkt – projekt oparty jest na dwóch z trzech lokalnych zasobów
6 pkt – projekt oparty jest na zasobach dziedzictwa kulturowego 

i historycznego i przyrodniczego

6 Zaangażowanie społeczności lokalnej w realizację operacji 0 – 2
0 pkt – w realizację projektu nie będą zaangażowane inne podmioty (osoby)  oprócz 

wnioskodawcy
 2 pkt – projekt będzie realizowany we współpracy z innymi podmiotami (osobami)

7
Wpływ operacji na promocję LGD i wizerunek obszaru 
objętego LSR

0 – 2
0 pkt – realizacja projektu nie wiąże się z promocją obszaru LGD  
2 pkt – realizacja projektu przewiduje elementy promocji obszaru LGD  (stronna www, 

publikacje,  ogłoszenia itp.)

8 Wkład pracy własnej 0 – 2

0 pkt – brak wkładu pracy własnej
1 pkt – wkład pracy własnej stanowi do 5% wartości całkowitych kosztów 

kwalifi kowanych projektu (bez kosztów ogólnych)
2 pkt – wkład pracy własnej stanowi od 5% do 10% wartości  całkowitych kosztów 

kwalifi kowanych projektu (bez kosztów ogólnych)

RAZEM 24 pkt

Działania prowadzone przez LGD „Kraina wokół Lublina” wspie-
rające działalność agroturystyczną (planowane i w trakcie reali-
zacji):
• Inwentaryzacja i popularyzacja walorów turystycznych obszaru 

„Krainy wokół Lublina” (opracowanie informacyjnego portalu tu-
rystycznego LGD).

• Udział w targach i imprezach promocyjnych regionalnych i kra-
jowych (możliwość  wykupienia stoiska dla  wystawców z terenu 
LGD).

• Opracowanie i wypromowanie produktu turystycznego „Krainy 
wokół Lublina”.

• Organizacja szkoleń i spotkań informacyjnych nt. działalności 
agroturystycznej.

• Pomoc w zarejestrowaniu produktu na Liście Produktów Trady-
cyjnych prowadzonej przez  Urząd  Marszałkowski Województwa 
Lubelskiego.

c.d. ze str. 3

Jednak, żeby zrobić ten pierwszy krok, muszą się znaleźć ludzie chętni, 
odważni, ciekawi nowych wyzwań. A pierwszym krokiem może być ścieżka 
spacerowa. Na jej opracowanie i oznakowanie możemy uzyskać pomoc fi -
nansowaną z działania „Małe projekty” w ramach osi 4 LEADER. Wniosek na 
tę pomoc można złożyć w Lokalnej Grupie Działania „Kraina wokół Lublina”.

Ponieważ realizacja takiego projektu pociąga za sobą konieczność 
poniesienia kosztów, musimy znaleźć „Płatnika”. Może będzie to 
Urząd Gminy, może Centrum Kultury czy fundacja działająca na na-
szym terenie (70% poniesionych kosztów wróci do wnioskodawcy po 
zrealizowaniu zadania).

Gdy będzie pomysł i chęć jego realizacji, z pewnością znajdziemy 
w naszym najbliższym otoczeniu instytucję, która zechce i będzie mogła 
uczestniczyć w naszym projekcie od strony fi nansowej. 

Pomocą w przygotowaniu wniosku służą pracownicy biura LGD. Wszelkie 
dostępne informacje na ten temat znaleźć można na stronie internetowej 
www.krainawokollublina.pl bądź pod numerem telefonu 81 532 30 65.

Szczerze zachęcamy do działania. Pamiętajmy, że najdłuższa podróż za-
czyna się od pierwszego kroku.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Publikacja współfi nansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader 
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Wnioski w ramach działania „Małe projekty” oceniane będą przez Radę LGD według następujących kryteriów:
K R Y T E R I A   W Y B O R U

K R Y T E R I U M P U N K T A C J A

1 Projekt służy  jak największej liczbie mieszkańców 0 – 3

0 pkt – skierowany do grupy mniej niż 20 osób
1 pkt – służy mieszkańcom  1 miejscowości
2 pkt – służy mieszkańcom jednej gminy (mieszkańcom co najmniej

2 miejscowości w jednej gminie)
3 pkt – służy mieszkańcom co najmniej 2 gmin z terenu LGD

2
Doświadczenie w realizacji projektów fi nansowanych ze 
środków UE

1 – 2
1 pkt  – wnioskodawca realizował projekt współfi nansowany ze środków UE 
2 pkt – wnioskodawca nie realizował żadnego  projektu współfi nansowanego ze

środków UE

3
Pozytywny wpływ na rozwój turystyki, w tym agroturystyki  
oraz oferty spędzania wolnego czasu na obszarze LSR 

0 – 4

0 pkt – operacja nie wpłynie na rozwój turystyki, w tym agroturystyki oraz oferty 
spędzania wolnego czasu na obszarze LSR

4 pkt – operacja będzie miała  pozytywny wpływ na rozwój turystyki, w tym 
agroturystyki oraz oferty spędzania wolnego czasu na obszarze LSR 

4
Wpływ realizacji operacji na osiągnięcie celów ogólnych i 
szczegółowych LSR

1 – 3

1 pkt – projekt zgodny z jednym celem ogólnym i szczegółowym 
i przedsięwzięciem

3 pkt – projekt zgodny z więcej niż jednym celem ogólnym
i szczegółowym i przedsięwzięciem

5

Wykorzystanie lokalnych zasobów
*zasoby kulturowe - niematerialne zasoby stanowiące o 
kulturze, obyczajowości danej społeczności (tu obrzędy). 
Zasoby kulturowe mogą mieć krótką historię, wystarczy, że 
będą powtarzalne w kręgach społecznych;
*zasoby historyczne - materialne przekazy typu - 
podania, legendy, prasa, książki, obrzędowość oparta 
na historycznych wydarzeniach, np. odtwarzanie walk,
tworzenie wiosek średniowiecznych na podstawie
wykopalisk, itp.  
*zasoby przyrodnicze - elementy przyrody mające 
znaczenie dla bytowania i gospodarki człowieka: np. gleby, 
surowce mineralne, wody, lasy, zwierzęta.

0 – 6

0 pkt – projekt nie jest oparty na lokalnych zasobach (dziedzictwo kulturowe lub 
historyczne lub przyrodnicze)

2 pkt – projekt oparty jest na lokalnych zasobach dziedzictwa kulturowego lub
historycznego lub przyrodniczego

4 pkt – projekt oparty jest na dwóch z trzech lokalnych zasobów
6 pkt – projekt oparty jest na zasobach dziedzictwa kulturowego

i historycznego i przyrodniczego

6 Zaangażowanie społeczności lokalnej w realizację operacji 0 – 2
0 pkt – w realizację projektu nie będą zaangażowane inne podmioty (osoby)  oprócz

wnioskodawcy
 2 pkt – projekt będzie realizowany we współpracy z innymi podmiotami (osobami)

7
Wpływ operacji na promocję LGD i wizerunek obszaru 
objętego LSR

0 – 2
0 pkt – realizacja projektu nie wiąże się z promocją obszaru LGD  
2 pkt – realizacja projektu przewiduje elementy promocji obszaru LGD  (stronna www, 

publikacje,  ogłoszenia itp.)

8 Wkład pracy własnej 0 – 2

0 pkt – brak wkładu pracy własnej
1 pkt – wkład pracy własnej stanowi do 5% wartości całkowitych kosztów 

kwalifi kowanych projektu (bez kosztów ogólnych)
2 pkt – wkład pracy własnej stanowi od 5% do 10% wartości  całkowitych kosztów 

kwalifi kowanych projektu (bez kosztów ogólnych)

RAZEM 24 pkt

Działania prowadzone przez LGD „Kraina wokół Lublina” wspie-
rające działalność agroturystyczną (planowane i w trakcie reali-
zacji):
• Inwentaryzacja i popularyzacja walorów turystycznych obszaru 

„Krainy wokół Lublina” (opracowanie informacyjnego portalu tu-
rystycznego LGD).

• Udział w targach i imprezach promocyjnych regionalnych i kra-
jowych (możliwość  wykupienia stoiska dla  wystawców z terenu
LGD).

• Opracowanie i wypromowanie produktu turystycznego „Krainy 
wokół Lublina”.

• Organizacja szkoleń i spotkań informacyjnych nt. działalności 
agroturystycznej.

• Pomoc w zarejestrowaniu produktu na Liście Produktów Trady-
cyjnych prowadzonej przez  Urząd  Marszałkowski Województwa 
Lubelskiego.

c.d. ze str. 3

Jednak, żeby zrobić ten pierwszy krok, muszą się znaleźć ludzie chętni, 
odważni, ciekawi nowych wyzwań. A pierwszym krokiem może być ścieżka 
spacerowa. Na jej opracowanie i oznakowanie możemy uzyskać pomoc fi -
nansowaną z działania „Małe projekty” w ramach osi 4 LEADER. Wniosek na 
tę pomoc można złożyć w Lokalnej Grupie Działania „Kraina wokół Lublina”.

Ponieważ realizacja takiego projektu pociąga za sobą konieczność 
poniesienia kosztów, musimy znaleźć „Płatnika”. Może będzie to 
Urząd Gminy, może Centrum Kultury czy fundacja działająca na na-
szym terenie (70% poniesionych kosztów wróci do wnioskodawcy po 
zrealizowaniu zadania).

Gdy będzie pomysł i chęć jego realizacji, z pewnością znajdziemy
w naszym najbliższym otoczeniu instytucję, która zechce i będzie mogła 
uczestniczyć w naszym projekcie od strony fi nansowej. 

Pomocą w przygotowaniu wniosku służą pracownicy biura LGD. Wszelkie 
dostępne informacje na ten temat znaleźć można na stronie internetowej 
www.krainawokollublina.pl bądź pod numerem telefonu 81 532 30 65.

Szczerze zachęcamy do działania. Pamiętajmy, że najdłuższa podróż za-
czyna się od pierwszego kroku.


