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PLAN PRACY 

STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA  
„ DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM” NA 2022 R. 

 
 

Wyszczególnienie  
 

Planowany termin 
realizacji 

I. Przeprowadzenie spotkań informacyjnych związanych z naborem wniosków na 
rozpoczynanie działalności gospodarczej. 
 
II. Przygotowanie i przeprowadzenie naboru wniosków na rozpoczynanie działalności 
gospodarczej. 
 
II.  Przygotowywanie materiałów do sprawozdania z realizacji LSR za 2021. 
 
III. Warsztaty refleksyjne związane z przygotowaniem sprawozdania za 2021. 
 
IV. Zarzadzanie i stała aktualizacja stron internetowych LGD. 
 
V. Realizacja działań z planu komunikacji. 
 
VI. Monitoring realizacji LSR 2016 - 2022. 
 
VII. Przygotowywanie materiałów promocyjno – informacyjnych LGD. 
 
VIII. Złożenie uzupełnień do wniosku o płatność  projektu współpracy Produkt lokalny 
– Lokalną marką. Współpraca na rzecz rozwoju i promocji produktu lokalnego”. 
 
IX. Złożenie uzupełnień  do projektu współpracy Turystyka rowerowa – rozwój                    
i promocja regionu w oparciu o lokalne zasoby. 
 

Styczeń – marzec 
2022 

I. Aktualizacja zakładki turystycznej na stronie internetowej LGD.  
 
II. Rozliczenie międzynarodowego projektu współpracy Produkt lokalny – Lokalną 
marką. Współpraca na rzecz rozwoju i promocji produktu lokalnego” (uzupełnienia, 
kontrola). 
 
III.. Realizacja przedsięwzięć i imprez związanych z promocją terenu LGD. 
 
V. Złożenie do UM  dokumentów do projektu współpracy związanego        
z przygotowaniem miejsc wypoczynku dla uprawiania turystyki aktywnej. 
 
VI. Prowadzenie stron internetowych LGD. 
 
VII. Realizacja działań z planu komunikacji. 
 
VIII.. Złożenie wniosku o płatność 19.4. 
 
IX. Przygotowywanie materiałów do Informatora turystycznego LGD oraz Informatora 
rowerowego LGD. 
 

Kwiecień – 
czerwiec  

2022 

I. Realizacja projektu współpracy  Turystyka rowerowa – rozwój i promocja regionu w 
oparciu o lokalne zasoby. 
 
II. Realizacja przedsięwzięć i imprez związanych z promocją terenu LGD. 
 
III. Zbieranie materiałów i prace nad nowym przewodnikiem turystycznym, rowerowym 

Lipiec – wrzesień  
2022 
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i mapą  terenu LGD. 
 
IV. Realizacja działań z planu komunikacji. 
 
V. . Realizacja przedsięwzięć i imprez związanych z promocją terenu LGD. 
 
VI. Prowadzenie stron internetowych LGD. 
 
VII. Ewaluacja Lokalnej Strategii Rozwoju z okresu programowania 2014-2020. 
 
VIII. Spotkania informacyjne w gminach terenu LSR związane z przygotowaniem 
Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027. 
 
IX. Realizacja projektu współpracy Turystyka rowerowa – rozwój i promocja regionu w 
oparciu o lokalne zasoby. 
 
X. Przygotowanie i przeprowadzenie naboru wniosków na działanie Tworzenie i rozwój 
ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej. 
 
XI. Zakończenie przygotowywania materiałów i przekazanie do druku  
 
I.  Realizacja projektu współpracy Turystyka rowerowa – rozwój i promocja regionu w 
oparciu o lokalne zasoby. 
 
II.  Prace nad przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027. 
 
III. Prowadzenie stron internetowych LGD. 
 
IV. Realizacja działań z planu komunikacji. 
 
V.  Przygotowanie i złożenie do samorządu województwa wniosku o płatność w ramach 
działania LGD koszty bieżące (19.4). 
 
VI. Przygotowanie i przeprowadzenie posiedzenia Rady LGD. 
 
VII. Monitoring i ewaluacja LSR. 
 
VIII. Zakończenie przygotowywania materiałów i przekazanie do druku Informatora 
turystycznego LGD, Informatora rowerowego LGD oraz mapy turystycznej LGD. 
 
IX. Złożenie dokumentów z przeprowadzonego naboru wniosków w Urzędzie 
Marszałkowskim. 
 
X. Zakończenie prac nad przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-
2027 i złożenie do Samorządu Województwa Lubelskiego.  

 
Październik – 
grudzień 2022 


