
•	 Małe projekty	(limit	dostępnych	środków	400	000,00	zł)

•	 Odnowa i rozwój wsi	(limit	dostępnych	środków	1	061	602,00	zł)

•	 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 
(limit	dostępnych	środków	1	500	000,00	zł)

•	 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej	
(limit	dostępnych	środków	890	000,00	zł)

Wnioski	złożone	w	naszej	LGD	zostaną	ocenione	przez	Radę	zgodnie	
z	 kartą	 oceny	 operacji	 pod	 względem	 spełniania	 celów	 zawartych	
w	Lokalnej	Strategii	Rozwoju	oraz		lokalnych	kryteriów	wyboru.	
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L O K A L N A  G R U P A  D Z I A Ł A N I A
N A  R Z E C Z  R O Z W O J U  G M I N  P O W I A T U  L U B E L S K I E G O

„ K R A I N A  W O K Ó Ł  L U B L I N A ”

W lutym kolejny 

NABÓR WNIOSKÓW
W 2012 roku planowane są dwa nabory wnio-
sków za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania 
 „Kraina wokół Lublina” w ramach Osi 4 PROW.  

9 grudnia 2011r. odbył się „Kiermasz Świąteczny”, który zgromadził  
24 wystawców z obszaru naszej LGD. 

Przeważały	stoiska	Kół	Gospodyń	Wiejskich	-	Płouszowice,	Jabłonna	Druga,	
Czerniejów,	Skrzynice,	Strzeszkowice,	Garbów,	Marynin,	Tarnawka,	Sporniak,	
Motycz	Góry,	Moszna,	Miłocin,	Osmolice	Drugie,	Gutanów,	a	ponadto	swoje	
wyroby	 prezentowali	 twórcy	 rzemiosła	 artystycznego	 –	 Katarzyna	 Gospo-
darek,	 Andrzej	 Joński,	 Marek	 Barszcz,	 stowarzyszenia	 –	 Gminne	 Centrum	
Aktywizacji	 Społecznej	 i	 Zawodowej	w	Nasutowie,	 Stowarzyszenie	 Rodzin	
Katolickich	z	Żabiej	Woli,	Kiełczewicki	Klub	Seniora,	Środowiskowy	Dom	Sa-
mopomocy	z	Bychawy	i	indywidualni	wystawcy	–	Sulisz	Małgorzata,	Jan	Em-
binger,	Zofia	Skiba,	Agnieszka	Ołówka.

W	przedstawionej	ofercie	znalazły	się	zarówno	ozdoby	świąteczne,	jak	i	po-
trawy	wigilijne	oraz	wyroby	artystyczno	–	rzemieślnicze.	Całość	zachwycała	
odwiedzających	bogactwem	barw,	form,	zaskakującą	różnorodnością	wyko-
rzystanych	do	wykonania	ozdób	choinkowych	materiałów.

Anioły są nieodzowne na każdej choince

Konkurs plastyczny

„Moja miejscowoÊç 
coraz pi´kniejsza”
Lokalna Grupa Działania „Kraina wokół Lublina” ogłosi-
ła konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych. 
Zainteresowanie konkursem przeszło najśmielsze ocze-
kiwania organizatorów – przysłano 476 prac z 36 szkół. 

Komisja	konkursowa	nie	miała	 łatwego	zadania.	Na	uwagę	
zasługuje	 duża	 różnorodność	 technik	 plastycznych	 i	 kre-
atywność	młodych	 artystów.	Wszystkie	 prace	 zostały	 pod-
dane	 przez	 jurorów	 szczegółowej	 analizie	 pod	 względem	
zgodności	z	tematyką	konkursu,	poziomu	prac	w	odniesie-
niu	do	wieku,	wyczucia	barw	i	kompozycji.

Laureaci  „Konkursu plastycznego”
ciąg dalszy na stronie 3

ciąg dalszy na stronie 2

Informujemy, że  nabór  wniosków  I/2012  zaplanowano w terminie od 16 lutego do 2 marca 2012 r. w ramach następujących działań:   

TRADYCJA	NA	ŚWIĘTATRADYCJA	NA	ŚWIĘTA
ciąg dalszy na stronie 2



W LUTYM KOLEJNY NABÓR WNIOSKÓW
Przypominamy	 również,	 że	 ostateczna	 liczba	 przyznanych	 punktów,	
od	której	zależy	miejsce	projektu	na	liście	rankingowej	jest	wyliczona	
przy	uwzględnieniu	procentowej	realizacji	wskaźników	produktów	za-
łożonych	w	LSR.	Realizacja	wskaźników	jest	na	bieżąco	monitorowana	
przez	pracowników	biura	LGD	na	podstawie	 informacji	otrzymanych	
z	instytucji	wdrażających	oś	4	LEADER	–	Urząd	Marszałkowski	lub	Agen-
cja	Restrukturyzacji	i	Modernizacji	Rolnictwa	oraz	beneficjentów	i	aktu-
alizowana	przed	każdym	rozpoczynającym	się	naborem	wniosków.

Tabela	z	procentowymi	wartościami	realizacji	wskaźników	produktu	ak-
tualna	dla	danego	naboru	wraz	z	pozostałymi	informacjami	dotyczącymi	
konkursu	publikowana	jest	na	stronie	www.krainawokollublina.pl.

W	obecnej	chwili	najniższy	współczynnik	realizacji	mają	zadania:

promujące	lokalne	produkty	kulinarne;	a) 

dotyczące	 modernizacji	 i	 tworzenia	 gospodarstw	 agroturystycz-b) 
nych,	obiektów	gastronomicznych	i	hotelarskich;

dotyczące	 tworzenia	 lub	modernizowania	 szlaków	 turystycznych	c) 
oraz	obiektów	małej	architektury	turystycznej;	

	dotyczące	działalności	zespołów	artystycznych	lub	sportowych.	d) 

Projekty	mające	w	swoim	zakresie	powyższe	zadania	będą	preferowa-
ne	do	dofinansowania	przy	ocenie	wniosków.	

Pracownicy biura LGD serdecznie zapraszają wszystkie zainteresowa-
ne osoby do korzystania z doradztwa w biurze znajdującym się przy 
ulicy Karłowicza 4/100 w Lublinie. Chętnie	opowiemy	o	prowadzonych	
przez	nas	działaniach,	udzielimy	informacji	dotyczących	naboru	wniosków	
i	zasad	ich	opracowywania.	Służymy	również	informacjami	dotyczącymi	
naboru	wniosków	i	zasad	ich	pisania	w	ramach	poszczególnych	działań.

Organizujemy	również	szkolenia	i	warsztaty	z	pisania	wniosków.	Aktual-
ne	terminy	szkoleń	dostępne	są	na	stronie	www.krainawokollublina.pl

ciąg dalszy ze strony 1

Weselnych gości należy zachęcić do jadła i napitkuZ zapartym tchem oglądamy „Wesele chłopskie”Tak wyglądają „Światy” wykonane z opłatka

Jeść czy podziwiać cudeńka z pierników? Kiermasz zgromadził ponad 20 wystawców Choinka z początku XX wieku?

ciąg dalszy ze strony 1

Tradycyjne	ozdoby	wykonane	z	bibuły,	słomy,	zaprezentowały	panie	
z	KGW	oraz	pan	Jan	Embinger.	Na	zaprezentowanej	przez	niego	cho-
ince	zawisły	anioły	z	bibuły,	jeże,	pająki,	pajacyki,	łańcuchy,	gwiazdy	
i	„światy”	z	opłatka.	

Kiermasz	otworzył	oraz	zaprezentował	wystawców	prezes	LGD	„Kraina	
wokół	Lublina”	Paweł	Pikula.	Ciepłe	słowa	skierował	również	do	uczest-
ników	 obecny	 na	 naszym	 Kiermaszu	Wicemarszałek	Województwa	
Lubelskiego	Sławomir	Sosnowski.	W	swoim	wystąpieniu	powiedział,	
że	kryzys,	który	dotyka	Unię	Europejską	omija	i	będzie	omijał	sztukę	
ludową	naszego	obszaru,	a	gdyby		prezentowane	na	Kiermaszu	wy-
roby	znalazły	się	w	Brukseli	wzbudziłyby	niekłamany	zachwyt	tysięcy	
osób.	

W	trakcie	Kiermaszu	uczestnicy	wysłuchali	wykładu	mec.	Małgorza-
ty	Wrzołek	na	temat	możliwości	przekształcania	nieformalnych	grup	
społeczności	wiejskiej	(w	tym	KGW)	w	organizacje	posiadające	oso-
bowość	prawną,	co	umożliwia	pozyskiwanie	środków	zewnętrznych	
na	realizacje	przedsięwzięć.	Prezentacja	p.	Rafała	Sereja-	pracownika	
Departamentu	Rolnictwa	i	Środowiska	UMWL	dotyczyła	tematu	reje-

stracji	produktu	tradycyjnego	prowadzonej	przez	Urząd	Marszałkow-
ski	Województwa	Lubelskiego	w	Lublinie.	

Kiermaszowi	 towarzyszyła	wystawa	prac	plastycznych	wykonanych	
przez	 uczniów	 szkół	 podstawowych	 z	 naszego	 obszaru	 w	 ramach	
konkursu	„Moja	miejscowość	 coraz	 najpiękniejsza”.	 Z	 476	 prac	 jury	
nagrodziło	po	3	prace	w	kategorii	 klas	 I-III	 oraz	klas	 IV-VI.	 Ponadto	
przyznano	22	wyróżnienia.	Nagrody	dla	laureatów	konkursu	wręczył	
Starosta	Powiatu	Lubelskiego	Paweł	Pikula.

Kiermasz	 uświetnił	 występ	 uczniów	 Zespołu	 Szkół	 w	 Wysokiem.	
Uczniowie	 pokazali	„Wesele	 chłopskie	 z	 XIX	wieku”	według	Oskara	
Kolberga.	 Barwne	 przedstawienie	 wzbudziło	 aplauz	 publiczności.	
Muzycznie	występ	wzbogaciła	kapela	„Cyja”.

Wszystkim	uczestnikom	wydarzenia	składamy	w	imieniu	LGD	„Kraina	
wokół	Lublina”	serdeczne	podziękowania.	

Informujemy	 również,	 że	 współorganizatorem	 tegorocznego	 Kier-
maszu	była	Krajowa	Sieć	Obszarów	Wiejskich	Sekretariat	Regionalny	
w	Lublinie.

TRADYCJA	NA	ŚWIĘTATRADYCJA	NA	ŚWIĘTA



„Moja miejscowoÊç coraz pi´kniejsza”

Zorganizowane	 przez	 naszą	 LGD	 1	 grudnia	 2011	 roku	 szkolenie	 dla	
przedsiębiorców	 zgromadziło	 w	 Bogucinie	 30	 przedstawicieli	 mikro	
i	małych	przedsiębiorstw	z	naszego	obszaru.

Zgromadzonych	powitała	wicewójt	gminy	Garbów	–	Małgorzata	Sana-
luta,	członek	Zarządu	LGD.

Wykłady	wraz	z	prezentacjami	przedstawili:

Pani Dorota Babska z Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębior-
czości	nt.	możliwości	uzyskania	wsparcia	finansowego	w	ramach	po-
szczególnych	działań,	przygotowania	wniosku,	aktualnego	harmono-
gramu	naborów.

Pan Dariusz Kania z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa	nt.	zasad	konstruowania	projektów	inwestycyjnych,	oceny	for-
malnej	i	merytorycznej	wniosków.

Pani Bożena Szymula z Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie	nt.	
organizacji	stażów,	doposażenia	stanowiska	pracy,	tworzenia	nowych	
miejsc	pracy	i	otrzymywania	dofinansowania	z	tego	tytułu.

Pani Joanna Dras	zapoznała	uczestników	szkolenia		z	nowoczesnymi	
metodami	promocji	i	reklamy	mikroprzedsiębiorstw.

Szkolenie	zakończyło	wystąpienie	przedstawiciela	LGD	nt.	możliwości	
uzyskania	wsparcia	dla	przedsiębiorców	w	ramach	osi	4	PROW	.

Po	każdym	z	modułów	szkolenia	wykładowcy	zasypywani	byli	licznymi	
pytaniami,	na	które	udzielali	wyczerpujących	odpowiedzi.	

Uczestnicy	 szkolenia	wyrazili	 zadowolenie	 i	 chęć	uczestnictwa	w	ko-
lejnych	 spotkaniach,	na	których	będą	mogli	poszerzyć	 swoją	wiedzę	
obejmującą	 prowadzenie	 firm,	 pisanie	 wniosków	 o	 dofinansowanie	
i	wniosków	o	płatność,	działań	marketingowych	w	małych	firmach.

Prace	podzielono	na	dwie	kategorie:	klasy	I-III	i	IV-VI.		
W	każdej	kategorii	przyznano	trzy	nagrody:

W kategorii uczniów klas I-III: 

I	miejsce:	Karol	Drelich	–	Centrum	Kultury	i	Promocji	w	Strzyżewicach;

II	miejsce:		Alicja	Bijak	–	Szkoła	Podstawowa	w	Niemcach;

III	miejsce:		Klaudia	Budzyńska	–	Szkoła	Podstawowa	w	Kiełczewicach	
Górnych.

Wyróżniono	prace	następujących	uczniów:	Emilia	Depa,	Klaudia	Choiń-
ska,	Kamil	Cieślak,	Kacper	Kaproń,	Zofia	Bryda,	Kamila	Gołofit,	Adrianna	
Mazurek,	Kacper	Jelcow,	Martyna	Klimek,	Natalia	Fila,	Adrian	Langwiń-
ski,	Maciej	Maj,	Julia	Poleszak.

W kategorii uczniów klas IV-VI:

I	miejsce		-	Izabela	Zaborek	–	Szkoła	Podstawowa	w	Piotrkowie;

II	miejsce	-	Aleksandra	Studzińska	–	Szkoła	Podstawowa	w	Ciecierzynie;

III	miejsce	-	Patrycja	Firlej	–	Szkoła	Podstawowa	w	Rudce	Kozłowieckiej.	

Wyróżnienia	 przyznano:	 Mikołajowi	 Kusy,	 Oldze	 Rudzkiej,	 Dominice	
Maj,	Szymonowi	Piskorek,	Katarzynie	Kozłowskiej,	Natalii	Wypart,	Ma-
teuszowi	Mokusińskiemu,	Oktawii,	Mazurek,	Katarzynie	Rapa.

Laureaci	konkursu	otrzymali	cenne	nagrody	podczas	„Kiermaszu	Świą-
tecznego”	z	rąk	Prezesa	Stowarzyszenia	Pana	Pawła	Pikuli.	Podczas	im-
prezy	prezentowano	wszystkie	nagrodzone	i	wyróżnione	prace	w	sali	
konferencyjnej	Starostwa	Powiatowego	w	Lublinie.	Organizatorzy	kon-
kursu	gratulują	zwycięzcom	i	wyróżnionym,	a	wszystkim	uczestnikom	
konkursu	i	ich	opiekunom	plastycznym	dziękują	za	udział.

Zwycięska praca

Rzeczywistość i marzenia Plac zabaw powstał dzięki LGDCzy znajdziemy piękniejsze miejsce  
na wycieczkę rowerową?

SZKOLENIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
„Pozyskiwanie środków zewnętrznych na rozwój przedsiębiorstwa”

ciąg dalszy ze strony 1



Jedną z licznych możliwości dofinansowania przedsięwzięć dotyczących promocji lokalnych walorów jakie można pozyskać w ramach 
„Małych projektów” aplikując za pośrednictwem LGD jest  przygotowanie i wydanie folderów oraz innych publikacji informacyjnych 
i promocyjnych dotyczących obszaru  objętego Lokalną Strategią Rozwoju.

Jednym	z	przykładów		projektu		zrealizowanego	w	ramach	tego	zakresu		jest		wydanie		
pod	koniec	2011r.	przez	Gminne		Centrum	Kultury	w	Jabłonnie	z	siedzibą	w	Piotrkowie		
publikacji	 „Z pieśnią przez Gminę Jabłonna”.	Jest	to	zbiór	pieśni	wykonywanych	przez	
8	zespołów	śpiewaczych	działających	 	na	terenie	gminy	w	ramach	Kół	Gospodyń	Wiej-
skich.	Na	ponad	100	stronach	publikacji	oprócz	tekstów	piosenek	z	zapisem	nutowym	
znalazły	się	również	informacje	o	każdym	zespole	śpiewaczym	oraz	dokumentacja	zdję-
ciowa	działalności	KGW	oraz	GCK	w	Jabłonnie.	Do	książki	dołączona	jest	również	płyta	CD	
z	utworami.		Publikacja	ta	niewątpliwie		przyczyni	się	do	utrwalenia		bogatego		dziedzic-
twa	kulturowego	naszego		obszaru		jakim	z	pewnością	są		lokalne	przyśpiewki-	do	tej	pory	
w		większości		zachowywane		jedynie	w	bezpośrednich	przekazach	członkiń	KGW.

Inne	publikacje	wydane	w	 ramach	działania	„Małe	
projekty”	 	 dofinansowane	 za	 pośrednictwem	 LGD		
„Kraina	 wokół	 Lublina”	 	 to:	 „Gmina	 Strzyżewice	
wczoraj	 i	dziś”,	„Dzieje	 Jastkowa	 i	okolic	od	zarania	
do	1939”,	„Historia	Cukrowni	Garbów”	oraz	„Otwar-
cie	 szlaku	 rowerowego	w	Gminie	Głusk”.	W	 trakcie	
realizacji	 jest	monografia	„Gmina	 Zakrzew	 od	 pra-
dziejów	do	współczesności”.

Zachęcamy do realizacji zamierzeń związanych 
z utrwalaniem i rozpowszechnianiem walorów 
historycznych, przyrodniczych, kulturowych na-
szego obszaru i korzystania z możliwości wspar-
cia finansowego na ten cel w ramach programu 
LEADER.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestujàca w obszary wiejskie.
Publikacja wspó∏finansowana ze Êrodków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Instytucja Zarzàdzajàca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Publikacja opracowana przez LGD „Kraina wokó∏ Lublina”, 20-027 Lublin, ul. Kar∏owicza 4, pokój 100, tel./fax: 81 532 30 65, tel.: 81 534 45 28
e-mail: biuro@krainawokollublina.pl, www.krainawokollublina.pl

Odbyło się:
26	września	–	25	października	–	II/2011	nabór	wniosków	o	przyznanie	pomo-
cy	w	ramach	LSR	dla	działań	„Odnowa	i	rozwój	wsi”	oraz	Małe	projekty.
4	października	–	Warsztaty	z	pisania	wniosków	aplikacyjnych	na	Małe	projek-
ty	w	Bełżycach
27	października	–	Posiedzenie	Zarządu
28	października	–	Posiedzenie	Rady	w	sprawie	powołania	Zespołów	Ocenia-
jących	do	oceny	wniosków	złożonych	w	II/2011	naborze
7	listopada	–	Posiedzenie	Zarządu
10	listopada	–	Posiedzenie	Rady	w	sprawie	wyboru	wniosków	do	dofinanso-
wania	i	zatwierdzenie	list	rankingowych.
28	listopada	–	Posiedzenie	Rady	w	sprawie	zatwierdzenia	listy	wniosków	
o	przyznanie	pomocy	w	ramach	LSR	wybranych	do	dofinansowania	
w	ramach	działań	„Odnowa	i	rozwój	wsi”	oraz	Małe	projekty.
1	grudnia	–	Szkolenie	dla	przedsiębiorców	„Pozyskiwanie	środków	zewnętrz-
nych	na	rozwój	przedsiębiorstwa”
9	grudnia	–	Kiermasz	Świąteczny
14	grudnia	-	Walne	Zebranie	Członków	(sprawozdanie	z	prac	Zarządu	LGD;	
Aktualizacja	Lokalnej	Strategii	rozwoju;	wybory	uzupełniające	do	Rady	
Stowarzyszenia).

Odbędzie się:
Styczeń	–	szkolenie	dla	członków	LGD	„Ocena	efektywności	LGD	oraz	

realizacji	LSR”

Styczeń	–	marzec:

-	szkolenia	z	zakresu	wypełniania	wniosku	o	płatność	w	ramach	Osi	4	LEADER;

-	szkolenie	z	zakresu	przygotowania	wniosku	aplikacyjnego	w	ramach	dzia-

łań:		„Tworzenie	i	rozwój	mikroprzedsiębiorstw	„	oraz		„Różnicowanie	

w	kierunku	działalności	nierolniczej”;

Luty	–	warsztaty	z	zakresu	wypełniania	wniosku	aplikacyjnego	z	zakresu	

Małych	projektów	–	3	spotkania.

Luty	–	marzec:	3	spotkania	aktywizujące	dla	mieszkańców	obszaru	LGD	

z	zakresu	opracowania	Sieciowego	Produktu	Turystyki	Wiejskiej.

16	lutego	–	2	marca	–	I/2012	nabór	wniosków	o	przyznanie	pomocy	

w	ramach	Działania	4.1/413	w	ramach	działań	„Odnowa	i	rozwój	wsi”,		

„Tworzenie	i	rozwój	mikroprzedsiębiorstw”,	„Różnicowanie	w	kierunku	działal-

ności	nierolniczej”,	Małe	projekty.

Marzec	–	wyjazd	studyjny	szlakiem	turystycznym	„Małopolska	wieś	pachnąca	

ziołami”	dla	osób	zaangażowanych	w	opracowanie	i	wdrożenie	Sieciowego	

Produktu	Turystyki	Wiejskiej.
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