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Załącznik nr 1 do uchwały Nr 4/2014 z dnia 14.03.2014 
Walnego Zebrania Członków 

 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania  
„ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” 

PLAN PRACY 
STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA  

„ DOLIN Ą WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM” NA 2014 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 2013 r. 
II.  Podpisanie umowy z SW na realizację projektu współpracy „Utworzenie 
szlaku kajakowego - Pradolina Wieprza”. 
III. Przygotowanie i złożenie sprawozdania z realizacji Lokalnej Strategii 
Rozwoju za rok 2013. 
IV. Prace nad przygotowaniem dokumentacji (pozwolenia na ustawienie tablic 
informacyjnych, konsultacje z zarządcami terenu przez który będzie biegł szlak 
rowerowy i trasy nordic walking) niezbędnej do realizacji projektu współpracy        
„ Promocja aktywnego wypoczynku”. 
V. Prowadzenie stron internetowych: LGD, turystycznej  i kajakowej. 
VI. Działania w ramach partnerstwa na rzecz ekonomii społecznej. 
VII. Tworzenie lub udział w partnerstwach na rzecz rozwoju obszaru LGD. 

Styczeń 2014 

2 
 

 
I. Podpisanie umowy z SW na realizację projektu współpracy „Promocja 
aktywnego wypoczynku”. 
II. Podpisanie umowy partnerskiej w ramach  ponadlokalnego partnerstwo na 
rzecz rozwoju zintegrowanych produktów turystycznych na obszarze Szlaku 
Greenways Środkowo-Wschodniej Lubelszczyzny „Dziedzictwo Wschodu”. 
III. Przekazanie do SW dokumentów związanych z ogłoszeniem XII naboru 
wniosków LGD.  
IV. Przygotowanie planu pracy i planu finansowego LGD na rok 2014. 
V. Przygotowanie i złożenie do SW wniosku o płatność z realizacji projektu 
współpracy „Utworzenie szlaku kajakowego – Pradolina Wieprza”. 
VI. Prowadzenie stron internetowych: LGD, turystycznej  i kajakowej. 
VII. Przygotowanie materiałów na Walne  Zebranie Członków Stowarzyszenia. 
VIII. Działania w ramach partnerstwa na rzecz ekonomii społecznej. 
IX. Tworzenie lub udział w partnerstwach na rzecz rozwoju obszaru LGD. 

Luty 2014 

3. 
 

 
I. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Doliną 
Wieprza i leśnym szlakiem”. 
II. Przygotowywanie w partnerstwie z Gminą Serniki spływu kajakowego na 
rozpoczęcia sezonu kajakowego na Wieprzu. 
III. XII nabór  wniosków LGD. 
IV. Prowadzenie stron internetowych: LGD, turystycznej  i kajakowej. 
V. Przygotowanie materiałów do kwartalnika LGD nr 1/2014 
VI. Prace nad przygotowaniem materiałów na przewodnik rowerowy LGD. 
 

Marzec 2014 
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VII. Monitoring wdrażania LSR – ankiety monitorujące zakończonych projektów. 
VIII. Działania w ramach partnerstwa na rzecz ekonomii społecznej. 
IX. Tworzenie lub udział w partnerstwach na rzecz rozwoju obszaru LGD. 

4. 
 

 
I. Przeprowadzenie w partnerstwie z Gminą Serniki spływu rozpoczynającego 
sezon kajakowy na Wieprzu. 
II. Opracowanie i przygotowanie do druku kwartalnika LGD nr 2/2014. 
III. Przygotowanie materiałów i utworzenie na stronie internetowej LGD zakładki 
„Dobre praktyki LGD”. 
IV. Przygotowanie materiałów na XVIII i XIX posiedzenie Rady LGD. 
V. XVIII i XIX posiedzenia Rady LGD. 
VI. XIII Nabór wniosków LGD. 
VII. Prace nad przygotowaniem materiałów na przewodnik rowerowy LGD. 
VIII. Zakończenie prac przygotowawczych do wykonania oznakowania szlaku 
rowerowego LGD i tras nordic walking. 
IX. Prace przygotowawcze do tworzenia rowerowej strony internetowej w 
ramach projektu współpracy „Promocja aktywnego wypoczynku- PAW”. 
X. Prowadzenie stron internetowych: LGD, turystycznej  i kajakowej. 
XI. Działania w ramach partnerstwa na rzecz ekonomii społecznej. 
XII. Tworzenie lub udział w partnerstwach na rzecz rozwoju obszaru LGD. 
XIII. Konsultacje z podmiotami z obszaru LSR w związku z przygotowaniami do 
perspektywy finansowej 2014-2020. 
 

Kwiecień 2014 

5. 
 

 
I. Wydruk kwartalników LGD  nr 1 i 2 z 2014 roku. 
II. XX i XXI posiedzenia Rady LGD 
III. Złożenie w SW i ARiMR wniosków z XII naboru LGD. 
IV. Czynny udział w przedsięwzięciach związanych z partnerstwem na rzecz 
rozwoju zintegrowanych produktów turystycznych na obszarze Szlaku 
Greenways Środkowo-Wschodniej Lubelszczyzny „Dziedzictwo Wschodu”. 
V. Złożenie w ARiMR wniosków z XIII naboru LGD. 
VI. Zakończenie procesu przygotowania dokumentacji związanej z realizacja 
projektu współpracy „Promocja aktywnego wypoczynku”. 
 VII. Prowadzenie stron internetowych: LGD, turystycznej  i kajakowej. 
VIII. Przygotowywanie dokumentów LGD z okresu 2009 -2013 do archiwizacji. 
IX. Działania w ramach partnerstwa na rzecz ekonomii społecznej. 
X. Prace nad utworzeniem w partnerstwie z LGD Zielony Pierścień klastra 
turystycznego  
XI. Tworzenie lub udział w partnerstwach na rzecz rozwoju obszaru LGD. 
XII. Konsultacje z podmiotami z obszaru LSR w związku z przygotowaniami do 
perspektywy finansowej 2014-2020. 

Maj 2014 

 
6. 

 
I.  Znakowanie i ustawienie tablic informacyjnych w terenie na szlaku 
rowerowym LGD i trasach nordic walking. 
II. Kontrola w terenie procesu oznakowania szlaku rowerowego i tras nordic 
walking, połączona ze zbieraniem materiałów fotograficznych i lokalizacyjnych 
do przewodnika rowerowego i przygotowywanej strony internetowej.  
III. Udział LGD w imprezach promujących obszar LSR. 
IV. Uruchomienie rowerowej strony internetowej przygotowanej w ramach 
projektu współpracy „Promocja aktywnego wypoczynku”. 
V. Monitoring Lokalnej Strategii Rozwoju. 

Czerwiec 2014 
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VI. Udział w Dniach Otwartych Drzwi w Końskowoli. 
VII. Prowadzenie stron internetowych: LGD, turystycznej  i kajakowej. 
VIII. Czynny udział w przedsięwzięciach związanych z partnerstwem na rzecz 
rozwoju zintegrowanych produktów turystycznych na obszarze Szlaku 
Greenways Środkowo-Wschodniej Lubelszczyzny „Dziedzictwo Wschodu”. 

IX. Działania w ramach partnerstwa na rzecz ekonomii społecznej. 
X. Prace nad utworzeniem w partnerstwie z LGD Zielony Pierścień klastra 
turystycznego. 
XI. Tworzenie lub udział w partnerstwach na rzecz rozwoju obszaru LGD. 
VI. Konsultacje z podmiotami z obszaru LSR w związku z przygotowaniami do 
perspektywy finansowej 2014-2020. 

7. 

 
I. Przygotowanie i złożenie do SW wniosku o płatność z realizacji projektu 
współpracy „Promocja aktywnego wypoczynku-PAW”. 
II. Przygotowanie i złożenie do SW wniosku o płatność pośrednią za  I półrocze 
2014 r. w ramach działania Funkcjonowanie  lokalnej grupy działania nabywanie 
umiejętności i aktywizacja. 
III. Przygotowanie i złożenie do SW opisu zadań  II etapu 2014r. 
IV. Udział LGD w imprezach promujących obszar LSR. 
V. Zakończenie prac nad przygotowaniem materiałów do publikacji przewodnika 
rowerowego LGD. 
VI. Prace nad kwartalnikiem LGD nr 3/2014. 
VII. Udział w II Targach Turystyki Wiejskiej „Lubelskie Lato 2014”. 
VIII. Prowadzenie stron internetowych: LGD, turystycznej  i kajakowej. 
IX. Przygotowywanie dokumentów LGD z okresu 2009 -2013 do archiwizacji. 
X. Czynny udział w przedsięwzięciach związanych z partnerstwem na rzecz 
rozwoju zintegrowanych produktów turystycznych na obszarze Szlaku 
Greenways Środkowo-Wschodniej Lubelszczyzny „Dziedzictwo Wschodu”. 
XI. Działania w ramach partnerstwa na rzecz ekonomii społecznej. 
XII. Prace nad utworzeniem w partnerstwie z LGD Zielony Pierścień klastra 
turystycznego.  
XIII. Tworzenie lub udział w partnerstwach na rzecz rozwoju obszaru LGD. 
XIV. Kurs nordic walking. 
XV. Konsultacje z podmiotami z obszaru LSR w związku z przygotowaniami do 
perspektywy finansowej 2014-2020. 

Lipiec 2014 

8. 

 
I. Otwarcie nowo utworzonego szlaku rowerowego – rajd rowerowy po terenie 
LGD (trasa po gminach: Lubartów i Serniki). 
II. Wydruk informatora rowerowego LGD. 
III. Otwarcie tras nordic walking, impreza promocyjna - trasa nad jeziorem Firlej. 
IV. Udział LGD w imprezach promujących obszar LSR. 
V. Przygotowywanie dokumentów LGD z okresu 2009 -2013 do archiwizacji. 
VI. Konsultacje z podmiotami z obszaru LSR w związku z przygotowaniami do 
perspektywy finansowej 2014-2020. 
VII. Prowadzenie stron internetowych: LGD, turystycznej  i kajakowej. 
VIII. Udział w szkoleniach MRiRW dla podmiotów, odpowiedzialnych za 
konstruowanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 -2020. 
IX. Czynny udział w przedsięwzięciach związanych z partnerstwem na rzecz 
rozwoju zintegrowanych produktów turystycznych na obszarze Szlaku 
Greenways Środkowo-Wschodniej Lubelszczyzny „Dziedzictwo Wschodu”. 
X. Działania w ramach partnerstwa na rzecz ekonomii społecznej. 

Sierpień 2014 
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XI. Prace nad utworzeniem w partnerstwie z LGD Zielony Pierścień klastra 
turystycznego 
XII. Tworzenie lub udział w partnerstwach na rzecz rozwoju obszaru LGD. 

9. 

 
I. Udział LGD w imprezach promujących obszar LSR. 
II.  Prace nad kwartalnikiem LGD nr 4/2014. 
III. Zbieranie materiałów do Informatora turystycznego Lokalnej Grupy Działania. 
IV. Prowadzenie stron internetowych: LGD, turystycznej  i kajakowej. 
V. Przygotowywanie dokumentów LGD z okresu 2009 -2013 do archiwizacji. 
VI. Konsultacje z podmiotami z obszaru LSR w związku z przygotowaniami do 
perspektywy finansowej 2014-2020. Prace nad budowaniem partnerstwa. 
VII. Monitoring Lokalnej Strategii Rozwoju. 
VIII. Udział w szkoleniach MRiRW dla podmiotów, odpowiedzialnych za 
konstruowanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 -2020. 
IX. Działania w ramach partnerstwa na rzecz ekonomii społecznej. 
X. Prace nad utworzeniem w partnerstwie z LGD Zielony Pierścień klastra 
turystycznego. 
XI. Tworzenie lub udział w partnerstwach na rzecz rozwoju obszaru LGD. 

Wrzesień 2014 

10. 

 
I. Przygotowywanie dokumentów LGD z okresu 2009 -2013 do archiwizacji. 
II. Konsultacje z podmiotami z obszaru LSR w związku z przygotowaniami do 
perspektywy finansowej 2014-2020. Prace nad budowaniem partnerstwa. 
III. Powołanie zespołu do dokonania ewaluacji LSR i LGD. 
IV. Udział w szkoleniach MRiRW dla podmiotów, odpowiedzialnych za 
konstruowanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 -2020. 
V. Prowadzenie stron internetowych: LGD, turystycznej  i kajakowej.  
VI. Czynny udział w przedsięwzięciach związanych z partnerstwem na rzecz 
rozwoju zintegrowanych produktów turystycznych na obszarze Szlaku 
Greenways Środkowo-Wschodniej Lubelszczyzny „Dziedzictwo Wschodu”. 
VII. Działania w ramach partnerstwa na rzecz ekonomii społecznej. 
VIII. Prace nad utworzeniem w partnerstwie z LGD Zielony Pierścień klastra 
turystycznego 
IX. Tworzenie lub udział w partnerstwach na rzecz rozwoju obszaru LGD. 

Październik 2014 

11. 
 

 
I. Prace nad dokumentami strategicznymi dotyczącymi perspektywy finansowej 
2014-2020. 
II. Prowadzenie stron internetowych: LGD, turystycznej  i kajakowej. 
III. Konsultacje z podmiotami z obszaru LSR w związku z przygotowaniami do 
perspektywy finansowej 2014-2020. Praca nad budową partnerstwa. 
IV. Udział w szkoleniach MRiRW dla podmiotów, odpowiedzialnych za 
konstruowanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 -2020. 
V. Wydanie kwartalników LGD nr 3 i 4/2014. 
VI. Przygotowywanie dokumentów LGD z okresu 2009 -2013 do archiwizacji. 
VII. Ewaluacja LSR i LGD. 
VIII. Działania w ramach partnerstwa na rzecz ekonomii społecznej. 
IX. Tworzenie lub udział w partnerstwach na rzecz rozwoju obszaru LGD. 

Listopad 2014 
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12. 
 

 
I. Walne Zebranie Członków LGD podsumowujące perspektywę finansową 
PROW 2007 -2013. 
II. Prace nad dokumentami strategicznymi dotyczącymi perspektywy finansowej 
2014-2020. 
III. Prowadzenie stron internetowych: LGD, turystycznej  i kajakowej. 
IV. Konsultacje z podmiotami z obszaru LSR w związku z przygotowaniami do 
perspektywy finansowej 2014-2020. Prace nad budową partnerstwa. 
V. Ewaluacja LSR i LGD. 
VI. Działania w ramach partnerstwa na rzecz ekonomii społecznej. 
VII. Tworzenie lub udział w partnerstwach na rzecz rozwoju obszaru LGD. 

Grudzień 2014 
 

                                                                                 


