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Załącznik nr 1 
do uchwały nr 4/10 

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

z dnia 10.03.2010 r. 
 

 

 

PLAN PRACY 
 

Lokalnej Grupy Działania „Dolin ą Wieprza i leśnym szlakiem” na 2010 r. 
 
 

Lp. Wyszczególnienie Planowany termin 
realizacji 

1. 

I. Przygotowanie i złożenie wniosku o płatność ostateczną za 
realizację zadania – Funkcjonowanie lokalnej grupy 

działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja w 2009 r. 
II. Przygotowanie sprawozdań merytorycznego i 

finansowego   z działalności Stowarzyszenia za rok 2009. 

Styczeń 2010 

2. 
Przygotowanie planów wdrażania LSR w latach 2010 - 2013 

na terenie siedmiu gmin partnerskich LGD. 
Styczeń – marzec 

2010 

3. 
Przygotowanie opracowania dotyczącego znanych postaci     

i legend dotyczących obszaru LGD. 
Styczeń – czerwiec 

2010 

4. 

I. Przeprowadzenie szkoleń dla potencjalnych Beneficjentów 
z obszaru LSR LGD „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem z 

zakresu przygotowania wniosków w ramach działań: 
„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, 

„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz „Małe 
projekty” z Osi 4 LEADER PROW 2007-2013. 

II. Przygotowanie dokumentów i procedur do naboru 
wniosków w ramach działań: „Różnicowanie w kierunku 

działalności nierolniczej”, „Tworzenie i rozwój 
mikroprzedsiębiorstw” i „Małe projekty” 

III. Przesłanie informacji dla Samorządu Województwa o 
rozpoczęciu naboru wniosków. 

Luty – marzec 2010 

5. Walne Zebranie Członków Marzec 2010 

6. 
Nabór wniosków w ramach działań: „Różnicowanie w 

kierunku działalności nierolniczej”, „Tworzenie i rozwój 
mikroprzedsiębiorstw” oraz „Małe projekty” 

Marzec - kwiecień 
2010 

7. 
Prace nad możliwościami pozyskania środków 
zewnętrznych na realizację działań statutowych 
Stowarzyszenia (projekty wniosków do PO KL). 

Kwiecień – sierpień 
2010 

8. Przygotowanie projektu współpracy. Maj – lipiec 2010 

9. 

Ocena i wybór przez Radę operacji w ramach działań: 
„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, 

„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz „Małe 
projekty”. 

Maj 2010 
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10. 
Przygotowanie i przeprowadzenie pleneru malarskiego         

i fotograficznego pod hasłem: „najpiękniejsze miejsca LGD” 
Maj – sierpień 2010 

11. 
Przygotowanie i złożenie wniosków o płatność pośrednią za 

realizację zadania – Funkcjonowanie lokalnej grupy 
działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja w 2010 r. 

Czerwiec 2010 

12. 
Nabór wniosków w ramach działania: „Odnowa i rozwój 

wsi” 
Maj - czerwiec 2010  

13. 
Ocena i wybór przez Radę operacji w ramach działania: 

„Odnowa i rozwój wsi” 
Czerwiec - lipiec 

2010 

14. 
Złożenie wniosku na działanie: „Wdrażanie projektów 

współpracy” 
Sierpień 2010 

15. 
Złożenie wniosku na uzyskanie środków pomocowych z 

funduszy UE na realizację celów statutowych LGD 
Wrzesień 2010 

16. 

Spotkania aktywizujące i szkolenia na terenie gmin 
partnerskich LGD z zakresu działań: ”Małe projekty”, 
„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, 
„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętych 

Lokalną Strategią Rozwoju dla potencjalnych beneficjentów, 
którzy będą składać wnioski w 2011 roku. 

Wrzesień – grudzień 
2010 

17. 

Złożenie wniosku do Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Lubelskiego o przyznanie pomocy na 
realizację zadania – Funkcjonowanie lokalnej grupy 

działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja w 2011 r. 

Październik 2010 

18. Walne Zebranie Członków Grudzień 2010 

19. 
Przygotowanie i złożenie wniosków o płatność pośrednią za 

realizację zadania – Funkcjonowanie lokalnej grupy 
działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja w 2010 r. 

Grudzień 2010 

 


