
STOWARZYSZENIE
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

,,DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM’’
wy poprzez który lokalni producenci będą 
mogli sprzedawać swoje produkty. szko-
lenia, warsztaty, konkursy oraz wyjazdy 

studyjne dotyczące promocji i rozwoju 
produktu lokalnego. Uczestnikami dzia-

łań będą mieszkańcy obszaru produkujący 
lokalne wyroby zainteresowani ich promocją  

i sprzedażą. 

Przedsięwzięcie 1.3.4: Organizacja i wdrożenie certyfikacji  
produktu lokalnego na obszarze LGD 
W ramach przedsięwzięcia przewiduje się opracowanie i wdro-
żenie koncepcji i mechanizmów certyfikacji produktów lokalnych 
we współpracy LGD i innych LGD, także z zagranicy. Przewiduje się  
m. in.: szkolenia, publikacje, stworzenie miejsc ekspo-
zycyjnych i sprzedażowych na terenie LGD certy-
fikowanych produktów. Docelowo certyfika-
cja będzie obejmowała produkty lokalne  
w kategoriach: smaki, rękodzieło, twór-
cy, produkt turystyczny, wydarzenie.

Cel szczegółowy 1.4: Odnowa  i pielę-
gnowanie  dziedzictwa lokalnego
Przedsięwzięcie 1.4.1: Organizacja przed-
sięwzięć mających na celu wspieranie 
twórczości ludowej, lokalnych zwyczajów 
oraz promocję twórców i artystów ludowych 
W ramach przedsięwzięcia zostaną wydane 
publikacje oraz zorganizowane szkolenia, warszta-
ty, konkursy oraz wyjazdy studyjne związane z promocją twórczości 
ludowej, lokalnych twórców oraz artystów ludowych. 

Przedsięwzięcie 1.4.2: Rozwój i rewitaliza-
cja lokalnych obiektów świadczących  

o lokalnej tradycji, kulturze i historii
W ramach przedsięwzięcia przewidu-

je się finansowanie operacji polega-
jących m.in. na tworzeniu nowych 
(np. muzea wiejskie, izby pamięci) 
oraz odnowie istniejących obiektów  
o wartości historycznej i kulturowej. 

Cel szczegółowy 1.5: Tworzenie wa-
runków do włączenia społecznego oraz 

aktywizacja mieszkańców i wzmacnianie 
kapitału społecznego na rzecz zrównoważo-

nego rozwoju społeczno-gospodarczego
Przedsięwzięcie 1.5.1: Wspieranie włączenia społecznego  
poprzez organizację kampanii aktywizujących i integrujących  
lokalną społeczność, w tym grupy defaworyzowane   

W ramach przedsięwzięcia planuje się zorgani-
zowanie 1 kampanii mającej na celu aktywiza-
cję, animację i integrację lokalnej społeczno-
ści. W ramach kampanii będą organizowane 
warsztaty, szkolenia, działania informacyjne 
i promocyjne. Głównym celem kampanii jest 

wspieranie włączenia społecznego i aktywiza-
cja środowisk z tzw. grup defaworyzowanych  

i zachęcenie ich do aktywnego uczestnictwa  
w procesie wdrażania LSR i kreowania roz-

woju lokalnego w ramach działalności  
i aktywności LGD. 

Przedsięwzięcie 1.5.2: Organizacja 
kampanii informacyjno-promocyj-
nych i innych przedsięwzięć inno-
wacyjnych na rzecz podnoszenia 

świadomości i wiedzy społeczności 
lokalnej w zakresie ochrony środowi-

ska, przyrody i zmian klimatycznych 
Wsparciu będą podlegać operacje po-

legające na organizacji i przeprowadzeniu 
kampanii proekologicznych. Odbiorcami dzia-

łań będą wszyscy mieszkańcy obszaru LSR.

Przedsięwzięcie 1.5.3: Organizacja kam-
panii informacyjno-promocyjnych  
i innych działań na rzecz efektyw-
nego wdrażania LSR
Wsparciu będą podlegać ope-
racje polegające na prowa-
dzeniu działań informacyjnych  
i aktywizujących mieszkańców 
we wdrażaniu LSR, szkoleń dla 
pracowników Biura oraz orga-
nów LGD, doradztwa dla poten-
cjalnych beneficjentów LSR. 

Kontakt:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

“Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”
ul. Lubelska 36 B (pok. 27-28)

21-100 Lubartów
Biuro czynne:

Poniedziałek – Piatek od 7.15 do 15.15
tel./fax: 81 854 58 53

strona internetowa:  
www.lgdlubartow.org.pl

e-mail: info@lgdlubartow.org.pl

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”., Instytucja Zarządzająca PROW
2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Publikacja opracowana

przez Lokalną Grupę Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”, 
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach  PROW 2014-2020.



Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”  
położona jest w północnej części województwa lubelskiego.  
Zajmuje obszar 1 046,17 km2, który zamieszkuje 58 738 osób.

Gminy obszaru LGD:
1.  Abramów
2.  Firlej
3.  Jeziorzany
4.  Kamionka
5.  Kock – gmina  

                                                                                                                                                            miejsko-wiejska
6.  Lubartów  

                                                                                                                                                            – gmina wiejska
7.  Michów
8.  Niedźwiada
9.  Ostrówek
10. Serniki

W latach 2016 -2022 Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza  
i Leśnym Szlakiem” realizować będzie Lokalną Strategię Rozwoju na 
w/w terenie.

Główne cele i przedsięwzięcia tej strategii przedstawiają się nastę-
pująco:
Cel ogólny 1: Poprawa jakości i warunków życia mieszkańców 
oraz podniesienie konkurencyjności i atrakcyjności społeczno-go-
spodarczej obszaru LSR
Cel szczegółowy 1.1: Wspieranie rozwoju 
przedsiębiorczości niezwiązanej z rolnic-
twem oraz podnoszenie kwalifikacji 
biznesowych mieszkańców z grup de-
faworyzowanych
Przedsięwzięcie 1.1.1: Wsparcie  
zakładania działalności gospodarczej
Przedsięwzięcie będzie realizowane 
poprzez wsparcie projektów z zakresu 
Rozwój przedsiębiorczości na obszarze 
wiejskim objętym LSR-podejmowanie 
działalności gospodarczej. Wsparcie bę-
dzie miało formę premii w wysokości do  
76 000 zł. Łączna pula środków przewidzianych 
na przedsięwzięcie wynosi 1 900 000 zł. Przedsię-
wzięcie dedykowane jest mieszkańcom obszaru LSR, w szczegól-
ności zaś przedstawicielom grup defaworyzowanych, którzy jako 
wnioskodawcy premiowani są w kryteriach wyboru. 

Przedsięwzięcie 1.1.2: Roz-
wój działalności gospodar-
czej 
Przedsięwzięcie będzie realizo-
wane poprzez wsparcie projektów  
z zakresu Rozwój przedsiębiorczości na 
obszarze wiejskim objętym LSR – rozwój działalności gospodarczej. 
Wsparcie będzie miało formę refundacji poniesionych kosztów zwią-
zanych z rozwojem istniejącego przedsiębiorstwa w wysokości średnio 
181 2500 zł. Łączna pula środków przewidzianych na przedsięwzięcie 
wynosi 1 450 000 zł.
Przedsięwzięcie 1.1.3: Organizacja szkoleń dla mieszkańców  

z grup defaworyzowanych w zakresie zakładania i pro-
wadzenia działalności gospodarczej 

Wsparciu będą podlegać operacje polegające 
na organizacji i przeprowadzeniu szkoleń dla 

mieszkańców obszaru, w szczególności grup 
defaworyzowanych w zakresie przedsię-
biorczości, w tym zakładania, prowadzenia 
i rozwijania działalności gospodarczej. Pla-
nuje się zorganizowanie 10 szkoleń o łącznej 

wartości 10 000 zł.  

Cel szczegółowy 1.2: Promocja oraz rozwój 
turystyki i rekreacji na obszarze LSR
Przedsięwzięcie 1.2.1: Tworzenie i rozwój 
ogólnodostępnej infrastruktury tury-
stycznej i rekreacyjnej 

Przedsięwzięcie będzie realizowane poprzez 
wsparcie projektów z zakresu rozwoju infra-

struktury turystycznej i rekreacyjnej obszaru. 
Beneficjentami wsparcia będą jednostki sektora  

finansów publicznych, fundacje oraz stowarzyszenia. Wsparcie 
będzie miało formę refundacji poniesionych kosztów związanych 
z tworzeniem nowych lub modernizacją istniejących obiektów in-
frastruktury turystycznej i rekreacyjnej w wysokości od 50 000 do 
100 000 zł na jedną operację. 

Przedsięwzięcie 1.2.2: Promocja turystyczna obszaru LSR poprzez 
organizację kampanii informacyjno - promocyjnych 
Wsparciu będą podlegać operacje polegające na organizacji i prze-
prowadzeniu kampanii informacyjno-promocyjnych dla mieszkańców 
obszaru turystów, odnoszących się potencjału turystycznego i stano-
wiących zachętę dla turystów. W ramach przed-
sięwzięcia planuje się m. in. wydawanie pu-
blikacji, sytuowaniu tablic informacyjnych, 
emisję spotów promocyjnych, organiza-
cję imprez rekreacyjno-sportowych pro-
mujących lokalne walory turystyczne. 

Przedsięwzięcie 1.2.3: Zagospodarowanie i promocja terenów 
nad rzeką Wieprz na cele turystyczne – projekt pn. Promocja tu-
rystyki kajakowej na Wieprzu
W ramach przedsięwzięcia przewiduje się m. in. opracowanie i wy-
daniu przewodnika turystycznego w języku polskim dla kajakarzy;  
opracowanie i wydaniu przewodnika turystycznego w języku an-
gielskim dla kajakarzy; utworzenie miejsca postojowego dla kaja-
karzy w miejscowości Leszkowice g. Ostrówek; aktualizacja i posze-
rzenie informacji na stronie www.kajakiempowieprzu.pl 
wraz z utworzeniem zakładki anglojęzycznej.

Cel szczegółowy 1.3: Rozwój i promocja pro-
duktów lokalnych, przetwórstwa lokalnego 
oraz rynków zbytu
Przedsięwzięcie 1.3.1: Organizacja szkoleń, 
warsztatów, konkursów, wyjazdów studyj-
nych oraz innych przedsięwzięć na rzecz roz-
woju i promocji lokalnych produktów 
W ramach przedsięwzięcia zostaną zorganizo-
wane szkolenia, warsztaty, konkursy oraz wyjazdy 
studyjne dotyczące promocji i rozwoju produktu lo-
kalnego. Uczestnikami działań będą mieszkańcy obszaru,  
w szczególności grupy defaworyzowane zainteresowani produkcją lo-
kalnych wyrobów oraz ich przetwarzaniem i sprzedażą bezpośrednią. 

Przedsięwzięcie 1.3.2: Tworzenie inkubatorów przetwórstwa  
lokalnego 
Beneficjentami wsparcia będą fundacje oraz stowarzyszenia. 

Wsparcie będzie miało formę refundacji ponie-
sionych kosztów związanych utworzeniem 

na obszarze LSR jednego inkubatora 
przetwórstwa lokalnego w wysokości 

500 000 zł. Planuje się, iż utworzony 
inkubator będzie miał charakter nie-
dochodowy (ewentualne przychody 
będą pokrywały koszty działalności) 
przynajmniej w okresie trwałości 

operacji. W ramach przedsięwzięcia 
zostaną zaadaptowane pomieszczenia 

przeznaczonego do tego budynku oraz zo-
stanie zakupione wyposażenie do przetwarza-

nia, suszenia i pakowania lokalnych produktów, tj. 
m. in. soków z warzyw i owoców, runa leśnego, owoców miękkich, 
wyrobów mleczarskich, miodów, wyrobów zbożowych i innych. 

Przedsięwzięcie 1.3.3: Organizacja targów, giełd, wystaw, punk-
tów zbytu oraz tworzenie portali internetowych i wydawanie  
publikacji związanych z promocją i zbytem produktów lokalnych 
W ramach przedsięwzięcia zostaną zorganizowane targi, giełdy, 
wystawy, punkty zbytu oraz zostanie stworzony portal interneto-


