
Załącznik nr 1  
                                        do Uchwały nr 11/2012 

Walnego Zebrania Członków  
Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” 

z dnia 10.07.2012r. 
 
 
 

Aktualizowane elementy Lokalnej Strategii Rozwoju 
 

Przedsięwzięcie I.  
 
„Obszar LGD „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” przyjazny mieszkańcom i gościom” 
 

Przedsięwzięcie przyczynia się do realizacji celu ogólnego  1.: Wzrost potencjału obszaru poprzez zwiększenie spójności terytorialnej, zwiększenie aktywności 

mieszkańców służące budowie zintegrowanej wspólnoty społecznej, prowadzące do podniesienia poziomu i jakości życia oraz rozwoju gospodarczego, a także 

realizacji celu szczegółowego: 

 

Cel szczegółowy 1.1.: Rozwój infrastruktury publicznej, kulturowo – społecznej i sportowej obszaru LSR. 

 

 Uzasadnienie: 
Przedsięwzięcie ‘Obszar LGD „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” przyjazny mieszkańcom i gościom” ma na celu przede wszystkim lepsze wykorzystanie 

atrakcyjnych miejsc i zasobów obszaru LGD poprzez rozwój, przebudowę lub modernizację istniejącej infrastruktury publicznej, kulturowo- społecznej i 

sportowej tego terenu. Operacje tego przedsięwzięcia będą lokalizowane, albo w miejscach już wypromowanych turystycznie, albo wręcz odwrotnie w miejscach, 

gdzie w chwili obecnej brak jest impulsów rozwojowych. Przedsięwzięcie to pozwoli wyrównać dynamikę obszarów rozwijających się szybko i obszarów 

opartych głównie na mniej dochodowym rolnictwie.  

 

 Beneficjenci:  
Zgodnie z właściwym działaniem: 

Gmina, instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego, kościół lub inny związek wyznaniowy , organizacja pozarządowa o 

statusie organizacji pożytku publicznego, osoby fizyczne zameldowane na stałe na obszarze działania LGD, osoby fizyczne prowadzących działalność 

gospodarczą, posiadające siedzibę na obszarze działania LGD lub działające na tym obszarze, osoby prawne, organizacje pozarządowe, pozostałe osoby prawne 

posiadające siedzibę lub działające na obszarze LGD, osoba fizyczna ubezpieczona jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik, osoby prawne i jednostki 

organizacyjne związków wyznaniowych posiadające siedzibę na  obszarze działania LGD lub działające na obszarze LGD. 

  

 

 Lista operacji: 
• Odnowa i rozwój wsi – minimalna liczba operacji – 14 

• Odnowa i rozwój wsi – minimalna liczba operacji w zakresie dodatkowych zadań - 4 



 

Preferowane będą operacje związane z rozwojem infrastruktury przestrzeni publicznej, odnową terenów publicznych, przygotowanie pomieszczeń do spotkań, 

budowa i modernizacja infrastruktury sportowej, turystycznej i społeczno-kulturalnej. 

• Wdrażanie LSR - małe projekty -  minimalna liczba operacji – 11 

Preferowane operacje związane będą z zakupem i udostępnianiem sprzętów na potrzeby zarówno mieszkańców terenu LGD, jak i turystów, związanego z 

działalnością kulturowo-oświatową, sportową i rekreacyjną. Ważnymi operacjami w tym działaniu będzie remont i  modernizacja obiektów infrastruktury 

publicznej wraz z ich otoczeniem. 

Matryca logiczna dla Przedsięwzięcia I.  
„Obszar LGD „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” przyjazny mieszkańcom i gościom”. 
 

 Opis 
Wskaźniki realizacji 

przedsięwzięcia 
Źródła 

weryfikacji 
Założenia/ Ryzyko 

(niezależne od LGD) 

Cel ogólny 
realizowany 

przez 
przedsięwzięcie 

Przedsięwzięcie przyczynia się do 

realizacji  celu ogólnego  1. :  

Wzrost potencjału obszaru poprzez 

zwiększenie spójności terytorialnej, 

zwiększenie aktywności 

mieszkańców służące budowie 

zintegrowanej wspólnoty 

społecznej, prowadzące do 

podniesienia poziomu i jakości 

życia oraz rozwoju gospodarczego 

a także realizacji celu 

szczegółowego: 

Wskaźniki 

oddziaływania: 

Wzrost o 3 % odsetka 

osób deklarujących 

rosnącą integrację i 

aktywność 

mieszkańców obszaru 

LSR w stosunku do 

roku 2011 

 

Badania 

sondażowe 

LGD 

 

Ryzykiem niezależnym 

od LGD jest wystąpienie 

kryzysu gospodarczego i 

tym samym naturalne 

zaostrzenie konkurencji 

oraz niechęć zarówno 

podmiotów z terenu 

LGD, jak i zewnętrznych 

do realizacji zadań na 

terenie LGD, brak 

środków inwestycyjnych 

Cele 
szczegółowe 
realizowane 

przez 
przedsięwzięcie 

Cel szczegółowy 1.1.: Rozwój 

infrastruktury publicznej, 

kulturowo-społecznej i sportowej 

obszaru LSR 

 

Wskaźnik rezultatu: 

Liczba osób 

korzystających ze 

zmodernizowanych/wy

konanych obiektów 

infrastrukturalnych o 

funkcji publicznej, 

kulturowo- społecznej 

lub sportowej                 

– min. 5 000 

- min. 1000 w zakresie 

dodatkowych zadań 

LGD 

 

Ankieta 

monitorująca 

Dokumentacja 

w siedzibie 

LGD ( m.in. 

dokumentacje 

odbioru 

technicznego, 

oświadczenia 

beneficjentów, 

zdjęcia) 

 

Działania 
PROW 

    



Odnowa i 
rozwój wsi 

Operacje dotyczące: 

- budowy, przebudowy, 

modernizacji,  remontu lub 

wyposażenia obiektów pełniących 

funkcje publiczne, kulturowe, 

społeczne i sportowe 

- kształtowanie obszaru 

przestrzeni publicznej o 

szczególnym znaczeniu dla 

zaspokajania potrzeb 

mieszkańców, takiego jak: rynki, 

place zabaw, centra miejscowości z 

obszaru LSR, place parkingowe, 

chodniki, oświetlenie uliczne, 

- budowy, remontu lub 

przebudowy infrastruktury 

związanej z rozwojem funkcji 

sportowych, rekreacyjnych  lub 

społeczno - kulturalnych 

 

Wskaźnik produktu: 

Liczba 

zmodernizowanych/wy

konanych  obiektów 

infrastrukturalnych o 

funkcji publicznej, 

kulturowo- społecznej 

lub sportowej- do 2014 

r.  

- min. 14 

- 4 w zakresie 

dodatkowych zadań 

LGD 

 

Ankieta 

monitorująca 

Dokumentacja 

w siedzibie 

LGD ( m.in. 

dokumentacje 

odbioru 

technicznego, 

oświadczenia 

beneficjentów, 

zdjęcia 

obiektów) 

 

 

Wdrażanie 
LSR - małe 

projekty 

Operacje dotyczące: 

- zakupu oprogramowania, urządzeń i 

sprzętu komputerowego i ich 

udostępnianie na potrzeby społeczności  

na obszarze LSR 

- remontu połączonego z modernizacją 

lub wyposażeniem istniejących świetlic 

wiejskich oraz innych obiektów 

pełniących ich funkcję oraz 

zagospodarowania terenu 

przylegającego do tych obiektów. 

 

Wskaźnik produktu: 

Minimum 11 

zrealizowanych 

operacji 

Ankieta 

monitorująca 

Dokumentacja 

w siedzibie 

LGD ( m.in. 

dokumentacje 

odbioru 

technicznego, 

oświadczenia 

beneficjentów, 

zdjęcia 

obiektów) 
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Przedsięwzięcie VII.  
Zasoby historyczne i kulturowe bogactwem turystycznym obszaru LGD. 
 

Przedsięwzięcie przyczynia się do realizacji  celu ogólnego  3.: Wykorzystanie zasobów przyrodniczych, kulturowych, znajdujących się na terenie działania LGD i 

ich waloryzacja,  a także realizacji celów szczegółowych: 

 

Cel szczegółowy 3.2.:  Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego obszaru LSR. 

 

 Uzasadnienie: 



Na  terenie LGD znajdują się unikalne w skali regionalnej siedziby magnackie z wyjątkową w skali kraju Kozłówką, której zasoby przyciągają co roku licznych 

zwiedzających. 

Istnieją całe zachowane układy urbanistyczne wsi z licznymi przykładami drewnianych budynków historycznych – Brzostówka, Nowa Wieś, Firlej ,Kock. 

Położone na uboczu szlaków komunikacyjnych zachowały po dziś dzień nie zmieniony charakter.  

Z trenem LGD są związane takie postacie, jak: Jan Kochanowski, Bolesław Prus, Klemens Szaniawski, Leon Wyczółkowski, Józef Weyssenhoff oraz Biskup Ignacy 

Krasicki. 

Historycznie cały teren związany był z prowadzoną na szeroką skalę wymianą handlową  

i dalekosiężnymi kontaktami z sąsiednimi regionami bądź krajami. Zachowały się również zabytki architektury z XV w. i XVI w.  Szczególnie wyróżniają się takie 

miejsca jak: zespół urbanistyczny Kamionki (XV - XVI wiek), Kocka (XV - XVI wiek), Firleja (XVI wiek).  Na terenie LGD znajdują się również liczne zabytki 

architektury sakralnej z XVII, XVIII i XIX.. Całe to dziedzictwo wymaga stałej troski związanej zarówno z renowacja, remontami, jak i digitalizacją. 

Aby przyciągnąć turystów, zainteresowanych poznaniem dziedzictwa kulturowego LGD potrzebna jest stała modernizacja i poszerzanie bazy turystycznej. 

 

 Beneficjenci: 
 
Zgodnie z właściwym działaniem: 

Gmina, instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego, organizacja pozarządowa o statusie organizacji pożytku publicznego, 

osoby fizyczne zameldowane na stałe na obszarze działania LGD, osoby fizyczne prowadzących działalność gospodarczą, posiadające siedzibę na obszarze 

działania LGD lub działające na tym obszarze, osoby prawne, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe oraz pozostałe osoby prawne posiadające 

siedzibę lub działające na obszarze LGD, osoba fizyczna ubezpieczona jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik, osoby prawne i jednostki organizacyjne 

związków wyznaniowych posiadające siedzibę na  obszarze działania LGD lub działające na obszarze LGD. 

 

 Lista operacji: 
● Odnowa i rozwój wsi – minimalna liczba operacji – 2 

● Odnowa i rozwój wsi – minimalna liczba operacji w zakresie dodatkowych zadań– 2 

Preferowane operacje to rozwój infrastruktury turystycznej, budowa ścieżek pieszych, rowerowych, przygotowanie pomieszczeń do spotkań i 

eksponowania lokalnych tradycji, odnowa obiektów historycznych i zabytkowych, zagospodarowanie przestrzeni publicznych, budowa i wyposażenie 

świetlic wiejskich. 

● Wdrażanie LSR - małe projekty -  minimalna liczba operacji - 10 

Preferowane operacje to budowa infrastruktury turystycznej i oznaczeń turystycznych, kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów, wydawanie 

folderów, map, przewodników utworzenie bazy informacyjne. 

 

 

Matryca logiczna dla  Przedsięwzięcie VII.  
Zasoby historyczne i kulturowe bogactwem turystycznym obszaru LGD. 
 

 Opis 
Wskaźniki realizacji 

przedsięwzięcia 
Źródła weryfikacji 

Założenia/ 
Ryzyko                 

( niezależne od 



LGD)  

Cel ogólny 
realizowany 
przez 
przedsięwzięcie 

Przedsięwzięcie przyczynia się do 

realizacji  celu ogólnego  3. : 

Wykorzystanie zasobów 

przyrodniczych, kulturowych, 

znajdujących się na terenie działania 

LGD i ich waloryzacja. 

  a także realizacji celu 

szczegółowego: 

Wskaźniki oddziaływania: 

Wzrost o 5 % odsetka osób 

deklarujących poprawę 

wykorzystania zasobów 

przyrodniczych i 

kulturowych dla rozwoju 

obszaru LSR w stosunku do 

roku 2011 

 

Badania sondażowe 

LGD 

Dokumentacja w 

siedzibie LGD 

 

Cele 
szczegółowe 
realizowane 
przez 
przedsięwzięcie  

Cel szczegółowy 3.2.: Zachowanie 

dziedzictwa kulturowego i 

historycznego obszaru LSR. 

 

 

Wskaźnik rezultatu: 

Liczba osób korzystających 

ze zmodernizowanych / 

odnowionych/wypromowan

ych obiektów związanych z 

zachowaniem lokalnej 

tradycji i lokalnego 

dziedzictwa kulturowego, 

historycznego -  min. 5 000 

-min. 1000 osób w zakresie 

dodatkowych zadań LGD 

Ankieta monitorująca 

Dokumentacja w 

siedzibie LGD ( np.: 

oświadczenia 

beneficjentów, zdjęcia, 

opracowanie) 

 

Działania 
PROW 

    

Odnowa i 
rozwój wsi 

Operacje dotyczące: 

- budowy, przebudowy, remontu lub 

wyposażenia obiektów służących 

promocji obszarów wiejskich, w tym 

propagowaniu i zachowaniu 

dziedzictwa historycznego, tradycji, 

sztuki oraz kultury, 

- odnawiania, eksponowania lub 

konserwacji lokalnych pomników 

historycznych, budynków będących 

zabytkami lub miejsc pamięci, 

- zakupu towarów służących 

przedsięwzięciom związanym z 

kultywowaniem tradycji społeczności 

lokalnych, 

- zakupu i odnawiania obiektów 

charakterystycznych dla danego 

regionu lub tradycji budownictwa 

wiejskiego i ich adaptacji na cele 

publiczne, 

-odnawiania elewacji zewnętrznych i 

dachów w budynkach architektury 

sakralnej wpisanych do rejestru 

Wskaźnik produktu: 

- do 2014 r. zostaną 

wykonane min. 2 zadania 

dotyczące obiektów 

związanych  z zachowaniem 

lokalnej tradycji i lokalnego 

dziedzictwa kulturowego, 

historycznego 

- 2 operacje w zakresie 

dodatkowych zadań LGD 

Ankieta monitorująca 

Dokumentacja w 

siedzibie LGD ( np.: 

oświadczenia 

beneficjentów, zdjęcia) 

 



zabytków lub objętych wojewódzką 

ewidencja zabytków i odnawiania 

cmentarzy wpisanych do rejestru 

zabytków 

 

Wdrażanie 
LSR- małe 
projekty 

Operacje dotyczące: 

- odbudowy, renowacji, restauracji 

lub remontu lub oznakowania 

obiektów wpisanych do rejestru 

zabytków lub objętych ewidencją 

zabytków, 

- remontu lub wyposażenia 

istniejących muzeów lub innych 

obiektów pełniących  ich funkcje, 

- kultywowania miejscowych tradycji, 

obrzędów i zwyczajów, języka 

regionalnego i gwary, tradycyjnych 

zawodów i rzemiosła, 

- inicjowania powstawania, 

przetwarzania lub wprowadzania na 

rynek produktów i usług, których 

podstawę stanowią lokalne zasoby, 

tradycyjne  sektory gospodarki lub 

lokalne dziedzictwo, w tym 

kulturowe, historyczne, 

- promocji lokalnej twórczości 

kulturalnej z wykorzystaniem 

lokalnego dziedzictwa ( kulturowego, 

historycznego)  

 

Wskaźnik produktu: 

- do 2014 r. powstanie min. 1 

opracowanie dotyczące 

zasobów historycznych i 

kulturowych obszaru LGD 

- do 2014 r. zostaną 

wykonane min. 9 zadań 

związanych z zachowaniem 

lokalnej tradycji i lokalnego 

dziedzictwa kulturowego, 

historycznego 

Ankieta monitorująca 

Dokumentacja w 

siedzibie LGD ( np.: 

oświadczenia 

beneficjentów, zdjęcia)  
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10. OKREŚLENIE BUDŻETU DLA KAŻDEGO ROKU REALIZACJI 
 
Punktem wyjścia do konstrukcji budżetu dla realizacji LSR są z jednej strony zaplanowane przedsięwzięcia, z drugiej zaś dostępne w ramach refundacji środki 

finansowe. Dla obszaru LGD „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem ” maksymalne dofinansowanie stanowić będzie iloczyn liczby mieszkańców zameldowanych na 

obszarze wdrażania LSR na dzień 31.12. 2006r., tj. 45 502 , a stałymi kwotami: 



 

● Max. 116 zł na działania osi 3 i małe projekty. Dla LGD „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem ” kwota ta wynosić będzie 5.278.232 zł;   
● Max. 3 zł na wdrażanie projektów współpracy. Dla LGD „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem ” kwota ta wynosić będzie 136.506 zł z czego 45.502 zł na 

przygotowanie projektów współpracy; 

● Max. 29 zł na funkcjonowanie LGD, aktywizację i nabywanie umiejętności. Dla LGD „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem ” kwota ta wynosić będzie 

1.319.558 zł. 

● Max. 29 zł na działania osi 3, małe projekty i funkcjonowanie LGD - w zakresie dodatkowych zadań. Dla LGD „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” kwota 

ta wynosić będzie 1.319.558 zł 
 

Całość refundowanych środków może max. wynieść 8 053 854 zł (wraz ze środkami na na realizację dodatkowych zadań przez LGD). 

 

Na poszczególne działania PROW przeznaczone zostaną procentowo środki dofinansowania: 

 

● Odnowa i rozwój wsi - 50,47%; 

● Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej - 10%; 

● Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - 10%; 

● Wdrażanie LSR - małe projekty - 29,53%. 

 

W ramach dodatkowych zadań środki zostaną przeznaczone na działanie Odnowa i rozwój wsi. 

 

str. LSR 79 
 
 
 

 
Tabela 14a. Uproszczony budżet pomocy na wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w zakresie dodatkowych zadań. 

 
Lata Odnowa i rozwój wsi Różnicowanie w 

kierunku działalności 
nierolniczej 

Tworzenie i rozwój 
mikroprzedsiębiorstw 

Wdrażanie LSR - małe 
projekty 

Kwota 

pomocy 

Liczba 

operacji 

Kwota 

pomocy 

Liczba 

operacji 

Kwota 

pomocy 

Liczba 

operacji 

Kwota 

pomocy 

Liczba 

operacji 

2012 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 

2013 654 558,00 3 0,00 0 0,00 0 0,00 0 

2014 665 000,00 3 0,00 0 0,00 0 0,00 0 

2015 00,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 

2009 - 

2015 
1 319 558,00 6 0,00 0 0,00 0 0,00 0 
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Tabela 15a. Budżet – szczegółowo na przedsięwzięcia w zakresie dodatkowych zadań 

 
Cele ogólne Przedsięwzięcia  Zakładana 

liczba operacji 
realizowanych 

w ramach 
przedsięwzięcia 

Odnowa i 
rozwój wsi 

( 413 ) 

Różnicowanie 
w kierunku 
działalności 
nierolniczej  

( 413 ) 

Tworzenie i 
rozwój mikro-

przedsiębiorstw 
( 413 ) 

Wdrażanie 
LSR- małe 
projekty 

( 413 ) 

Razem 
wdrażanie 

LSR ( 413) w 
zakresie 

dodatkowych 
zadań 

Nabywanie 
umiejętności i 
aktywizacja 

Projekty współpracy 
( 421 )  

Cel ogólny 1: Wzrost 

potencjału obszaru poprzez 

zwiększenie spójności 

terytorialnej, zwiększenie 

aktywności mieszkańców 

służące budowie 

zintegrowanej wspólnoty 

społecznej, prowadzące do 

podniesienia poziomu i jakości 

życia oraz rozwoju 

gospodarczego 

I.  „Obszar LGD 
„Doliną Wieprza 

i leśnym 
szlakiem” 
przyjazne 

mieszkańcom i 
gościom” 

Minimalna 

liczba 
4 - - - 4 - 

- 

Wartość pomocy 934.558 - - - 934.558 - 

Cel ogólny 1: Wzrost 

potencjału obszaru poprzez 

zwiększenie spójności 

terytorialnej, zwiększenie 

aktywności mieszkańców 

służące budowie 

zintegrowanej wspólnoty 

społecznej, prowadzące do 

podniesienia poziomu i jakości 

życia oraz rozwoju 

gospodarczego 

II. „Razem 
lepiej” – budowa 

sieci powiązań 
międzygminnych 

Minimalna 

liczba 
- - - - - - 

- 

Wartość pomocy - - - - - - 

Cel ogólny 1:  Wzrost 

potencjału obszaru poprzez 

zwiększenie spójności 

terytorialnej, zwiększenie 

aktywności mieszkańców 

służące budowie 

zintegrowanej wspólnoty 

społecznej, prowadzące do 

podniesienia poziomu i jakości 

życia oraz rozwoju 

gospodarczego 

III. 
„Przedsiębiorczo

ść na wsi”-
wsparcie dla 
obecnych i 
przyszłych 

mikroprzedsiębi
orców 

Minimalna 

liczba 
- - - - - - 

- 

Wartość pomocy - - - - - - 



Cel ogólny 1:  Wzrost 

potencjału obszaru poprzez 

zwiększenie spójności 

terytorialnej, zwiększenie 

aktywności mieszkańców 

służące budowie 

zintegrowanej wspólnoty 

społecznej, prowadzące do 

podniesienia poziomu i jakości 

życia oraz rozwoju 

gospodarczego 

IV. Mieszkańcy 
obszaru LGD 

„Doliną Wieprza 
i leśnym 

szlakiem” 
aktywni 

Minimalna 

liczba 
- - - - - - 

- 

Wartość pomocy - - - - - - 

Cel ogólny 2: Zwiększenie 

atrakcyjności obszaru na 

którym działa LGD dla 

podmiotów zewnętrznych-

turystów, przedsiębiorców, 

inwestorów 

V. Obszar LGD 
„Doliną Wieprza 

i leśnym 
szlakiem” 
wizytówką 

Lubelszczyzny 

Minimalna 

liczba 
- - - - - - 

- 

Wartość pomocy - - - - - - 

Cel  ogólny 3: Wykorzystanie 

zasobów przyrodniczych, 

kulturowych, znajdujących się 

na terenie działania LGD i ich 

waloryzacja. 

VI. „Doliną 
Wieprza i leśnym 
szlakiem”-
stworzenie 
szlaków 
turystycznych 
wraz z otaczającą 
infrastruktura 
turystyczną na 
obszarze LGD 

Minimalna 

liczba 
- - - - - - 

- 

Wartość pomocy - - - - - - 

Cel  ogólny 3: Wykorzystanie 

zasobów przyrodniczych, 

kulturowych, znajdujących się 

na terenie działania LGD i ich 

waloryzacja. 

VII. Zasoby 
historyczne i 

kulturowe 
bogadztwem 
turystycznym 
obszaru LGD 

Minimalna 

liczba 
2 - - - - - 

- 

Wartość pomocy 385.000 - - - 385.000 - 
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Tabela 16a. Budżet szczegółowy – nakłady w latach (w zakresie realizacji dodatkowych zadań)  

 
 

Działania osi 4 przeprowadzone przez LGD 
Rok Kategoria 

kosztu 
413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju  Projekty 

współpracy 
(421)  

431 - Funkcjonowanie LGD, nabywanie umiejętności i aktywizacja  

Różnicowan
ie w 

kierunku 
działalności 
nierolniczej  

Tworzenie i 
rozwój 

mikroprzedsię - 
biorstw 

Odnowa i 
rozwój wsi 

Małe 
projekty 

Razem 413 Projekty 
współprac

y 
(421)  

Funkcjonowanie LGD 
(koszty bieżące) 

Nabywanie 
umiejętności 

i 
aktywizacja  

Razem 431 Razem oś 4 

2012 całkowite 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 kwalifikowalne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 do refundacji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2013 całkowite 0,00 0,00 800 000,00 0,00 800 000,00 0,00 0,00 0,00 800 000,00 800 000,00 

 kwalifikowalne 0,00 0,000 790 000,00 0,00 790 000,00 0,00 0,00 0,00 790 000,00 790 000,00 

 do refundacji 0,00 0,00 654 558,00 0,00 654 558,00 0,00 0,00 0,00 654 558,00 654 558,00 

2014 całkowite 0,00 0,00 820 000,00 0,00 820 000,00 0,00 0,00 0,00 820 000,00 820 000,00 

 kwalifikowalne 0,00 0,00 800 000,00 0,00 800 000,00 0,00 0,00 0,00 800 000,00 800 000,00 

 do refundacji 0,00 0,00 665 000,00 0,00 665 000,00 0,00 0,00 0,00 665 000,00 665 000,00 

2015 całkowite 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 kwalifikowalne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 do refundacji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2012 -
2015 

całkowite 0,00 0,00 1 620 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 620 000,00 

 kwalifikowalne 0,00 0,00 1 590 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 590 000,00 

 do refundacji 0,00 0,00 1 319 558,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 319 558,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Tabela 17a(1). Harmonogram realizacji LSR w zakresie dodatkowych zadań 

 Okresy realizacji LSR z dokładnością do pół roku  

Przedsięwzięcia / Działania 2009 

I 

2009 

II 

2010 

I 

2010 

II 

2011 

I 

2011 

II 

2012 

I 

2012 

II 

2013 

I 

2013 

II 

2014 

I 

2014 

II 

2015 

I 

2015 

II 

I.  „Obszar LGD „Doliną Wieprza i 

leśnym szlakiem” przyjazny 

mieszkańcom i gościom” 

              

II. „Razem lepiej” - budowa sieci 

powiązań międzygminnych  

              

III. „Przedsiębiorczość na wsi” – 

wsparcie dla obecnych i przyszłych 

mikroprzedsiębiorców 

              

IV. Mieszkańcy obszaru LGD 

„Doliną Wieprza i leśnym 

szlakiem” aktywni 

              

V. Obszar LGD „Doliną Wieprza i 

leśnym szlakiem” wizytówką 

Lubelszczyzny 

              

VI. „Doliną Wieprza i leśnym 

szlakiem” – stworzenie szlaków 

turystycznych wraz z otaczającą 

infrastrukturą turystyczną na 

obszarze LGD 

              

VII. Zasoby historyczne i 

kulturowe bogactwem 

turystycznym obszaru LGD 

              

Funkcjonowanie LGD (koszty 

bieżące) 

              

Nabywanie umiejętności i 

aktywizacja  

              

 

 

 

 



Tabela 17b (1). Terminy podawania do publicznej wiadomości informacji o możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach realizacji LSR w zakresie dodatkowych zadań. 

 

Lp. Wyszczególnienie 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

1 

Operacje 
spełniające 

warunki 
przyznania 
pomocy dla 
działania: 

Różnicowanie w kierunku 
działalności nierolniczej 

                        

  

2 
Tworzenie i rozwój 

mikroprzedsiębiorstw 
                        

  

3 Odnowa i rozwój wsi                         

  

4 Małe projekty                         

 

 

 


