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ZIEMI SIEDLECKIEJ 

23 stycznia 2019 r. w Siedlcach odbyło się Walne Zebranie 

Członków Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej. Porządek 

obrad obejmował m.in. rozpatrzenie sprawozdania Zarządu 

z działalności, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia 

absolutorium członkom Zarządu oraz wybory do władz Stowa-

rzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej na kolejną, 

trzyletnią kadencję. 
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str. 2  Wieści Ziemi Siedleckiej 

Lokalna Grupa Działa Ziemi Siedleckiej od 2016 r. wdraża Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez 
Społeczność na lata 2016-2023. W pierwszej „trzylatce” ogłosiliśmy 26 konkursów, a nasza Rada wybrała 
do dofinansowania dziesiątki projektów na łączną kwotę ponad 4,7 mln zł. Dzięki dotychczas 
zrealizowanym operacjom udało się uruchomić duże pokłady energii w trzech sektorach: publicznym, 
gospodarczym i społecznym. Skorzystały jednostki samorządu terytorialnego, parafie, organizacje 
pozarządowe, przedsiębiorstwa oraz osoby fizyczne. Zrealizowano wiele potrzebnych inwestycji 
i projektów społecznych. Były to operacje polegające m.in. na rozwoju infrastruktury publicznej, 
rewitalizacji obiektów i miejsc lokalnego dziedzictwa historycznego i kulturowego, ochrony środowiska, 
aktywizacji i integracji społeczności lokalnych, wspieraniu rozwoju organizacji pozarządowych, 
upowszechnianiu wiedzy o obszarze, tworzeniu i rozwijaniu oferty rekreacyjno-kulturalnej, tworzeniu 
nowych podmiotów gospodarczych, a także rozwijaniu działalności gospodarczej, poprzez tworzenie 
nowych miejsc pracy. Wiele projektów jest aktualnie wdrażanych, a Beneficjenci mogą liczyć na pomoc Biura LGD. Warto w tym 
miejscu podkreślić, że w pierwszym badaniu ewaluacyjnym, przeprowadzonym na koniec 2018 r. osiągnęliśmy tzw. „kamienie 
milowe” (nie wszystkim LGD na Mazowszu ta sztuka się udała, co oznacza dla nich „obcięcie” dofinansowania). Teraz możemy 
spokojnie kontynuować działania w celu realizacji kolejnych założeń naszej Strategii.  

Nasza LGD nie ogranicza się oczywiście tylko do roli „operatora” środków z PROW. Prowadziliśmy wiele projektów, 
dofinansowanych ze środków krajowych i unijnych. Dla przykładu, w 2018 r. zrealizowaliśmy projekt pn.: „Współpraca 
międzysektorowa, jako podstawa poznania innowacji w rolnictwie”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” PROW. To pokazuje, że nasza LGD wciąż poszukuje nowych 
wyzwań i partnerów do ich realizowania. Działamy w formule partnerstwa, ale jesteśmy też otwarci na tworzenie nowych 
porozumień i silnych partnerstw różnych instytucji i grup społecznych, których celem jest skuteczne rozwiązywanie 
problemów społecznych i rozwój obszarów wiejskich subregionu siedleckiego. Przed nami dużo pracy i daleka droga, ale 
dotychczasowa działalność, aktywność, energia i dobra atmosfera wokół organizacji pozwalają patrzeć w przyszłość z 
nadzieją. Zapraszamy do współpracy! 

Hubert Pasiak 
Prezes Zarządu LGD Ziemi Siedleckiej 

www.lgdsiedlce.pl 
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Walne zebranie to najwyższa władza stowarzyszenia, 
mające uprawnienie do podejmowania uchwał w sprawach, 
w których statut nie określa właściwości innych władz 
stowarzyszenia. 23 stycznia 2019 r. członkowie LGD zajęli 
się m.in. rozpatrzeniem sprawozdania Zarządu z działal-
ności, podjęciem uchwały w sprawie udzielenia 
absolutorium członkom Zarządu oraz wyborem władz. 

Lokalna Grupa Działania (w skrócie "LGD"), to organizacja 
tworzona na obszarach wiejskich, której celem jest 
powstanie i realizowanie Lokalnej Strategii Rozwoju. 
Członkami LGD mogą być m.in. przedstawiciele 
samorządów gmin, placówek oświatowych, instytucji 
kultury, parafii, OSP i innych organizacji pozarządowych, 
przedsiębiorcy oraz inni mieszkańcy danego obszaru 
wyznaczonego granicą gmin członkowskich. W Polsce LGD 
najczęściej działają jako stowarzyszenia i tak też jest na 
obszarze powiatu siedleckiego. Po zarejestrowaniu LGD 
Ziemi Siedleckiej w Krajowym Rejestrze Sądowym, które 
nastąpiło 21 października 2013r., zaczęła ona działać na 
obszarze większości powiatu siedleckiego, tj. obszaru 
obejmującego gminy: Domanice, Kotuń, Mokobody, Mordy, 
Siedlce (gmina wiejska), Skórzec, Suchożebry, Wiśniew, 
Wodynie, Zbuczyn. 

W grudniu 2015 r., po dwóch latach przygotowań, 
złożyliśmy Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez 
Społeczność Na Lata 2016-2023 dla Obszaru Objętego 
Działaniem Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej (LSR) 
– tłumaczy Prezes Zarządu LGD, Hubert Pasiak. 
Opracowaliśmy ją oddolnie, z zaangażowaniem i wykorzy-
staniem wiedzy samorządów, przedsiębiorców, organizacji 
pozarządowych i przede wszystkim, tzw. "zwykłych 
mieszkańców". Wspólnym wysiłkiem uzyskaliśmy 10. 
miejscu na Mazowszu spośród wszystkich LGD i dofinanso-
wanie Strategii ze środków PROW w wysokości ponad 
11 mln zł (100% wnioskowanego)! Zdecydowana większość 
tej puli środków jest do rozdysponowania w ramach 
konkursów dla beneficjentów z obszaru 10 gmin 

członkowskich. Naszym głównym zadaniem jest teraz 
skuteczne i mądre wydanie tych środków. Chcemy, aby były 
one „kołem zamachowym” wielu cennych dla naszego 
obszaru projektów i inicjatyw – podkreśla Prezes. 

Dzięki realizacji inicjatywy LEADER na obszarze Lokalnej 
Grupy Działania Ziemi Siedleckiej aktualnie realizowanych 
jest wiele inwestycji i projektów, które zmieniają Ziemię 
Siedlecką. Są one realizowane w ramach trzech głównych 
celów LGD: 

I. Wzmocnienie kapitału społecznego oraz zachowanie 
dziedzictwa lokalnego (na działania realizujące w/w cel na 
lata 2016-2023 przewidziano 1 800 000 zł.), 

II. Rozwój lokalnej przedsiębiorczości oraz wzrost 
zatrudnienia (przewidziano 4,5 mln zł), 

III. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru LGD ZS 
oraz poprawa jakości życia jego mieszkańców (przewidziano 
2,7 mln zł.). Siedlecka LGD dotąd ogłosiła 26 konkursów  
 wybrała do dofinansowania dziesiątki projektów na łączną 
kwotę ponad 4,7 mln zł. 

Wybrano nowe władze LGD Ziemi Siedleckiej 

Dziękujemy ustępującemu Zarządowi za pełną pasji 
i zaangażowania pracę na rzecz naszej LGD i jej celów! 
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Członkowie LGD podkreślają, że we władzach swoich przed-
stawicieli mają wszystkie samorządy, wchodzące w skład 
organizacji. Oprócz Huberta Pasiaka, który jest Prezesem 
Zarządu od powołania LGD w 2013 r., w Zarządzie i Komisji 
Rewizyjnej jest po jednym przedstawicielu każdego 
samorządu. 
 

ZARZĄD: 

Prezes Zarządu – Hubert Pasiak 

Wiceprezes Zarządu – Tomasz Hapunowicz (Wójt Gminy 
Zbuczyn) 

Wiceprezes Zarządu – Wojciech Klepacki (Wójt Gminy 
Wodynie) 

Skarbnik Zarządu – Krzysztof Kryszczuk (Wójt Gminy 
Wiśniew) 

Sekretarz Zarządu – Grzegorz Góral (Wójt Gminy Kotuń) 

Członek Zarządu – Henryk Brodowski (Wójt Gminy Siedlce) 

Członek Zarządu – Karol Tchórzewski (Starosta Siedlecki) 

KOMISJA REWIZYJNA: 

Przewodniczący – Tomasz Miszta (przedsiębiorca, 
przedstawiciel Gminy Domanice) 

Wiceprzewodnicząca – Iwona Księżopolska (Wójt Gminy 
Mokobody) 

Członek – Krzysztof Bujalski  (Wójt Gminy Suchożebry) 

Członek – Jerzy Długosz (Wójt Gminy Skórzec) 
 

RADA: 

Marcin Bobryk – sektor gospodarczy – Gmina Zbuczyn 

Beata Izdebska – sektor gospodarczy – Gmina Wiśniew 

Marlena Paczek – sektor publiczny – Gmina Wodynie 

Renata Bogdalska-Gałach – sektor gospodarczy – Gmina 
Siedlce 

Bożena Kisielińska – sektor społeczny (mieszańcy) – Gmina 
Mokobody 

Jarosław Dobrowolski – sektor społeczny (mieszańcy) – 
Gmina Kotuń 

Dominika Łastowska-Pietrasik – sektor społeczny – Gmina 
Skórzec 

Magdalena Pilszka – sektor gospodarczy – Gmina 
Suchożebry 

Katarzyna Karpiarz – sektor publiczny – Gmina Domanice 

Jolanta Stańczuk – sektor społeczny – Miasto i Gmina Mordy 

Jadwiga Będkowska – sektor publiczny – Powiat Siedlecki 
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4 lutego odbyło się pierwsze posiedzenie Rady LGD nowej 
kadencji. Oprócz bieżącej pracy, głosowań nad wnioskami 
Beneficjentów członkowie Rady wybrali spośród siebie 
Przewodniczącego i Wice-przewodniczącego. Na kolejną, 

3-letnią kadencję Przewodniczącym Rady został Marcin 
Bobryk, zaś Zastępcą Przewodniczącego została Dominika 
Łastowska-Pietrasik. Gratulujemy i życzymy owocnej pracy 
w Radzie Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej! 

Pierwsze posiedzenie Rady LGD w nowej kadencji 



Pomyślna weryfikacja działalności naszej LGD za lata 2016-2018 

W dniu 14.02.2019 roku w Siedlcach odbyło się 
spotkanie przedstawicieli LGD Ziemi Siedleckiej 
(w szczególności członków Rady, Zarządu i komisji 
rewizyjnej, pracowników biura oraz innych członków 
LGD) oraz Beneficjentów i Partnerów w celu 
przeprowadzenia tzw. „warsztatu refleksyjnego”. 

Zgodni z Wytycznymi MRiRW na początku każdego roku 
LGD dokonuje ewaluacji wewnętrznej, której 
kulminacyjnym punktem jest przeprowadzanie ćwiczeń 
analityczno-refleksyjnych, mających na celu dokonanie 
bieżącej analizy procesu wdrażania i jego efektów oraz 
zmian w otoczeniu LSR. 

Celem spotkania była bieżącą analiza procesu wdrażania 
i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR, tak aby lepiej 
rozumieć osiągane rezultaty i umieć z wyprzedzeniem 
oszacować, w jakim stopniu zbliżają one do osiągnięcia 
celów LSR. 

W ramach systemu wdrażania lokalnych strategii 
rozwoju przewidziano okresową weryfikację osiągania 
przez LGD założonych wskaźników realizacji LSR oraz 
budżetu LSR (tzw. kamieni milowych). W przypadku 
nieosiągnięcia określonego poziomu realizacji 
wskaźników oraz budżetu we wskazanym czasie, 
możliwa jest redukcja budżetu LSR. Pierwszy okres 
przewidziany do weryfikacji kończył się wraz z 2018 
rokiem. Nasza Lokalna Grupa Działania znalazła się w 
gronie tych grup, które zrealizowały wszystkie wskaźniki 
na wymaganym poziomie.  

Nie byłoby to możliwe bez zaangażowania lokalnych 
przedsiębiorców, stowarzyszeń, fundacji, parafii oraz 
jednostek sektora finansów publicznych. Dzięki ich 
mobilizacji, a także jakości pomysłów opisanych w 
złożonych wnioskach o przyznanie pomocy – możliwe 
było dokonanie najlepszych wyborów i osiągnięcie 
zaplanowanych wskaźników. 

W ramach celu ogólnego I Lokalnej Strategii Rozwoju 
(Wzmocnienie kapitału społecznego oraz zachowanie 
dziedzictwa lokalnego) na dzień 31.12.2018 r. przyznano 
dofinansowanie na kwotę 998 904 zł. Stanowi to 55,49% 
z limitu dostępnych środków w wysokości 
1 800 000 zł na  działania realizujące w/w cel na lata 
2016-2023. W ramach celu ogólnego II (Rozwój lokalnej 
przedsiębiorczości oraz wzrost zatrudnienia) przyznano 
38,60%, tj. 1 737 159 zł z kwoty 4 500 000 zł. Natomiast 
w ramach celu ogólnego III (Zwiększenie atrakcyjności 
turystycznej obszaru LGD ZS oraz poprawa jakości życia 
jego mieszkańców) zakontraktowano 1 983 686 zł, co 
stanowi 73,47% z limitu dostępnych środków 
(2 700 000 zł). 

Wnioski z warsztatu będą stanowić podstawę do 
podejmowania decyzji o ewentualnej zmianie kierunku 
działań. Ustalenia zostaną przeanalizowane przez zespół 
złożony z pracowników biura LGD, przedstawicieli 
Zarządu i Rady LGD. Pozytywnie zaopiniowane ustalenia 
zostaną przekazane do realizacji lub przekazane do 
innych podmiotów jako propozycje usprawnienia 
istniejących rozwiązań. Realizacja rekomendacji oraz 
efekty ich wdrożenia będzie elementem oceny w kolejnej 
ewaluacji wewnętrznej. 
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* Wykres obrazuje wszystkie dotacje, przekazane na terytorium poszczególnych 
gmin (są przeznaczone nie tylko na operacje samorządowe, ale również 
organizacji pozarządowych, przedsiębiorców i osób fizycznych). W latach 
2019-2021 Biuro LGD będzie prowadziło ożywioną działalność animacyjną, aby 
poziom przekazanych dotacji był bardziej wyrównany. 

Dane na dzień 31.12.2018 r.: 

* 
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W 2018 roku Stowarzyszenie Ośrodek Kultury 
i Aktywności Lokalnej w Krzesku - SOKIAL utworzyło 
„Centrum  Wspierania  Organizacji Pozarządowych  oraz 
przedsiębiorczości  dla  Obszaru  LGD  ZS”. Jego celem jest 
wsparcie organizacji pozarządowych oraz grup 
nieformalnych poprzez realizację szkoleń z zakresu 
podstawowych informacji dot. funkcjonowania NGO, 
konsultacji indywidualnych, animacji oraz działań 
promocyjno-integracyjnych wśród  lokalnych społeczności. 
W ramach przedsięwzięcia organizacje pozarządowe oraz 
grupy nieformalne z obszaru LGD ZS otrzymują pomoc w 
ich codziennych działaniach poprzez np. udostępnianie 
miejsc na spotkania, szkolenia, porady prawne lub 
księgowe, pomoc w zdobywaniu środków finansowych itp. 
Ponieważ organizacje pozarządowe słabo pokazują swoje 
działania, przez co wielu mieszkańców nie wie o ich 
istnieniu. Najlepiej promuje się poprzez aktywne formy 
skierowane do wszystkich grup wiekowych w szczególności 
do dzieci. W wielu badaniach udowodniono, że świat 
najlepiej poznaje się przez zabawę dlatego zakupiony został 
następujący sprzęt: basen z kulkami, zjeżdżalnia, maszyna 
do robienia waty cukrowej i popcornu oraz chusta 
animacyjna do wykorzystania w trakcie realizacji operacji 
oraz po jej zakończeniu. Zakupiony sprzęt służy również do 
promocji „Centrum  Wspierania  Organizacji Poza-
rządowych  oraz  przedsiębiorczości  dla  Obszaru  LGD ZS”. 

Zakupiony sprzęt był w trakcie projektu nieodpłatnie 

udostępniany organizacjom i grupom nieformalnym 

w celach organizacji imprez kulturalno-rozrywkowych 

integrujących społeczność lokalną z terenu LGD ZS.  

Pomimo zakończenia finansowania, działania 

doradczo-wspierające Centrum są kontynuowane. 

Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności 

Lokalnej w Krzesku - SOKIAL zaprasza do 

kontaktu: Ewelina Pędzich-Chyży, tel. 728-521-777, 

biuro@krzesk.pl. 

„Centrum  Wspierania  Organizacji Pozarządowych  

oraz  przedsiębiorczości  dla  Obszaru  LGD  ZS”   

W roku 2019 Grupa EkoLogiczna realizuje projekt 
pt. „Organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne na 
rzecz siedleckiej przyrody”. 

Celem operacji jest wzmocnienie potencjału siedleckich 
organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych 
działających na obszarze LGD ZS, na rzecz ochrony walorów 
przyrodniczych powiatu siedleckiego. 

W ramach projektu prowadzone są spotkania o tematyce 
przyrodniczej na terenie 10 gmin skupionych w Lokalnej 
Grupie Działania Ziemi Siedleckiej. Celem spotkań jest 
zainicjowanie wspólnych przedsięwzięć na rzecz ochrony 
przyrody, a także integracja organizacji oraz grup 
nieformalnych w związku z tą tematyką.  

Zaplanowano również przygotowanie wydawnictw (folderu) 
nt. walorów przyrodniczych powiatu oraz działania 
związane z obrączkowaniem bocianów na opisanym 
powyżej terenie. 

Działania projektowe zostaną ukończone do 31 grudnia 
bieżącego roku, a wspiera je Lokalna Grupa Działania Ziemi 
Siedleckiej. 

Cały czas prowadzone są interwencje przyrodnicze 
rozpoczęte w ramach projektu „Centrum Informacji 
Przyrodniczej dla Obszaru LGD Ziemi Siedleckiej”, 
których głównym założeniem jest ratowanie 
kontuzjowanych zwierząt. Zapraszamy do kontaktu 
z Grupą Ekologiczną: Ireneusz Kaługa, ekogrupa@o2.pl 
lub do kontaktu z biurem LGD. 

Ireneusz Kaługa 

Projekt „Organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne 
na rzecz siedleckiej przyrody 
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fot. Ireneusz Kaługa 



Nabory wniosków przeprowadzone w 2017 roku: 
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Numer 
naboru 

Zakres tematyczny 
Termin składania 

wniosków 
Kwota 

alokacji 

Liczba 
złożonych 
wniosków 

Liczba wybranych 
operacji 

Kwota 
wykorzysta-
nej alokacji 

1/2017 Wspieranie ochrony środowiska poprzez inicjatywy 
proekologiczne i chroniące lokalne zasoby przyrodnicze 

28.03-10.04.2017 200 000 zł 4 4 199 999 zł 

2/2017 Wspieranie działań polegających na rewitalizacji obiektów 
i miejsc należących do lokalnego dziedzictwa historycznego 
i kulturowego 

28.03-10.04.2017 550 000 zł 16                        
(1 wycofany) 

9 448 937 zł 

3/2017 Tworzenie i rozwijanie oferty obszaru w oparciu o bazę 
rekreacyjno-kulturalną 

28.03-10.04.2017 100 000 zł 2 2 100 000 zł 

4/2017 Upowszechnianie wiedzy o obszarze 28.03-10.04.2017 100 000 zł 3 2 99 970 zł 

5/2017 Wspieranie działań polegających na budowie lub modernizacji 
i adaptacji obiektów użyteczności publicznej oraz zmianie 

14.04 - 28.04.2017 1 700 000 zł 10 1
0 

1 683 733 zł 

6/2017 Wspieranie działań polegających na poprawie dostępności 
komunikacyjnej 

14.04 - 28.04.2017 200 000 zł 1 1 199 999 zł 

7/2017 Aktywizacja i integracja społeczności lokalnych oraz rozwój 
współpracy międzysektorowej 

23.06 - 06.07.2017 150 000 zł 3 3 150 000 zł 

8/2017 Aktywizacja i integracja społeczności lokalnych oraz rozwój 
współpracy międzysektorowej” – dotyczy tylko projektu 
pt. Utworzenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych 
oraz przedsiębiorczości dla Obszaru LGD ZS 

23.06 - 06.07.2017 50 000 zł 1 1 50 000 zł 

9/2017 Wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych oraz grup 
nieformalnych 

23.06 - 06.07.2017 150 000 zł W ramach naboru nie złożono żadnego wniosku. 

10/2017 Wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych oraz grup 
nieformalnych” – dotyczy tylko projektu pt. „Forum Inicjatyw 

23.06 - 06.07.2017 100 000 zł W ramach naboru nie złożono żadnego wniosku. 

11/2017 Tworzenie miejsc pracy dla osób z grup defaworyzowanych 
oraz podnoszenie ich kompetencji - nowoutworzone podmioty 

23.06 - 06.07.2017 300 000 zł 5 5 300 000 zł 

12/2017 Tworzenie miejsc pracy dla osób z grup defaworyzowanych 
oraz podnoszenie ich kompetencji - rozwijanie działalności 

23.06 - 06.07.2017 300 000 zł W ramach naboru nie złożono żadnego wniosku. 

13/2017 Tworzenie sieci współpracy na obszarze objętym LSR, 
w szczególności na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu 

23.06 - 06.07.2017 50 000 zł W ramach naboru nie złożono żadnego wniosku. 

Nabory wniosków przeprowadzone w 2018 roku: 

Numer 
naboru 

Zakres tematyczny 
Termin składania 

wniosków 
Kwota alokacji 

Liczba 
złożonych 
wniosków 

Liczba 
wybranych 

operacji 

Kwota 
wykorzystanej 

alokacji 

1/2018 Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych oraz podnoszenie 
kompetencji osób realizujących operacje 
w tym zakresie 

15.12.2017 -05.01.2018 600 000 zł 19 18 600 000 zł 

2/2018 Rozwijanie działalności przez istniejące podmioty gospodarcze 
oraz podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje 
w tym zakresie 

15.12.2017 -05.01.2018 400 000 zł 2 2 377 165 zł 

3/2018 Tworzenie miejsc pracy dla osób z grup defaworyzowanych 
oraz podnoszenie ich kompetencji- rozwijanie działalności 
gospodarczej 

15.12.2017 -05.01.2018 300 000 zł 1 1 187 978 zł 

4/2018 Wspieranie działań polegających na rewitalizacji obiektów 
i miejsc należących do lokalnego dziedzictwa historycznego 
i kulturowego 

15.12.2017 -05.01.2018 100 000 zł 4 4 99 998 zł 

5/2018 Wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych oraz grup 
nieformalnych 

15.12.2017 -05.01.2018 50 000 zł 1 1 50 000 zł 

6/2018 Wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych oraz grup 
nieformalnych”- dotyczy tylko projektu pt. „Forum Inicjatyw 
Obywatelskich Ziemi Siedleckiej 

15.12.2017 -05.01.2018 100 000 zł W ramach naboru nie złożono żadnego wniosku 

7/2018 Tworzenie sieci współpracy na obszarze objętym LSR, 
w szczególności na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu 
społecznemu 

15.12.2017 -05.01.2018 50 000 zł W ramach naboru nie złożono żadnego wniosku 

8/2018 Upowszechnianie wiedzy o obszarze 

  

06.06.2018 - 21.06.2018 100 000 zł 3 3 99 984,60 zł 

9/2018 Tworzenie i rozwijanie oferty obszaru w oparciu o bazę 
rekreacyjno-kulturalną 

06.06.2018 - 21.06.2018 50 000 zł 1 1 50 000 zł 

10/2018 Aktywizacja i integracja społeczności lokalnych oraz rozwój 
współpracy międzysektorowe 

06.06.2018 - 21.06.2018 50 000 zł 1 1 50 000 zł 

11/2018 Tworzenie miejsc pracy dla osób z grup defaworyzowanych 
oraz podnoszenie ich kompetencji - rozwijanie działalności 
gospodarczej 

06.06.2018 - 21.06.2018 100 000 zł 1 1 100 000 zł 

Nabory wniosków przeprowadzone w pierwszym kwartale 2019 roku: 
Numer 
naboru 

Zakres tematyczny 
Kwota 

alokacji 
Liczba złożonych 

wniosków 
Termin składania 

wniosków 

1/2019 Wspieranie ochrony środowiska poprzez inicjatywy proekologiczne i chroniące lokalne zasoby 
przyrodnicze 

100 000 zł 2 04.03.2019 - 18.03.2019 

2/2019 Wspieranie działań polegających na rewitalizacji obiektów i miejsc należących do lokalnego 
dziedzictwa historycznego i kulturowego 

250 000 zł 5 04.03.2019 - 18.03.2019 

3/2019 Aktywizacja i integracja społeczności lokalnych oraz rozwój współpracy międzysektorowej 100 000 zł 1 04.03.2019 - 18.03.2019 

4/2019 Wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych 100 000 zł 2 04.03.2019 - 18.03.2019 

5/2019 Wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych - dotyczy tylko projektu 
pt. „Forum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Siedleckiej” 

100 000 zł 0 04.03.2019 - 18.03.2019 

6/2019 Wspieranie działań polegających na budowie lub modernizacji i adaptacji obiektów użyteczności 
publicznej oraz zmianie zagospodarowywania przestrzeni publicznej 

200 000 zł 1 04.03.2019 - 18.03.2019 
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Tytuł operacji: Rewitalizacja kaplicy grobowej Załuskich i Newelskich w Wodyniach będącej obiektem 
lokalnego dziedzictwa historycznego i kulturowego 

Beneficjent: Katarzyna Markiewicz 

Kwota dofinansowania: 49 820,00 zł 

Tytuł operacji: Utworzenie wielofunkcyjnej bazy edukacji przyrodniczej w Wyłazach 

Beneficjent: Gmina Mokobody 

Kwota dofinansowania: 31 815,00 zł 

Tytuł operacji: Utworzenie wielofunkcyjnej bazy edukacji przyrodniczej w Żukowie  

Beneficjent: Gmina Mokobody 

Kwota dofinansowania: 31 815,00 zł 

Projekty infrastrukturalne realizowane 

w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju 

Biuletyn Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej str. 7  



Tytuł operacji: Modernizacja budynku oraz zmiany zagospodarowania terenu świetlicy wiejskiej w 
miejscowości Nowe Opole 

Beneficjent: Gmina Siedlce 

Kwota dofinansowania: 127 260,00 zł 

Tytuł operacji: Iluminacja świetlna zabytkowego kościoła w Zbuczynie 

Beneficjent: Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Stanisława Biskupa Męczennika 

Kwota dofinansowania: 50 000,00 zł 

 

Tytuł operacji: Przebudowa budynku świetlicy w m. Żebrak  

Beneficjent: Gmina Skórzec 

Kwota dofinansowania: 126 856,00 zł 
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Tytuł operacji: Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jasionka 

Beneficjent: Gmina Zbuczyn 

Kwota dofinansowania: 63 630,00 zł 

Tytuł operacji: Rewitalizacja budynku Domu Ludowego w Krzesku - Królowa Niwa poprzez przebudowę 
pomieszczeń poddasza i utworzenie Izby Pamięci 

Beneficjent: Ochotnicza Straż Pożarna w Krzesku - Królowa Niwa 

Kwota dofinansowania: 50 000,00 zł 

Tytuł operacji: Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wesółka 

Beneficjent: Gmina Zbuczyn 

Kwota dofinansowania: 63 630,00 zł 

 

Tytuł operacji: Przebudowa, zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na świetlicę 
w miejscowości Domanice 

Beneficjent: Gmina Domanice 

Kwota dofinansowania: 124 854,00 zł 
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Tytuł operacji: Odtworzenie zabytkowego ogrodzenia dworu i parku w Chlewiskach 

Beneficjent: Powiat Siedlecki 

Kwota dofinansowania: 29 390,00 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tytuł operacji: Modernizacja oświetlenia na terenie zabytkowego parku w Chlewiskach 

Beneficjent: Powiat Siedlecki 

Kwota dofinansowania: 59 514,00 zł 

Tytuł operacji: Modernizacja świetlicy wiejskiej w Broszkowie 

Beneficjent: Gmina Kotuń 

Kwota dofinansowania: 123 411,00 zł 

 

 

 

 

 

 

 

Tytuł operacji: Elementy wyposażenia terenu 
zabytkowego parku w Chlewiskach 

Beneficjent: Powiat Siedlecki 

Kwota dofinansowania: 33 677,00 zł 

 

 

 

 

 
 

 

Tytuł operacji: Montaż lamp solarnych na terenach 
publicznych w miejscowościach Oleśnica i 
Seroczyn 

Beneficjent: Gmina Wodynie 

Kwota dofinansowania: 31 815,00 zł 
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Tytuł operacji: Adaptacja budynku OSP w Kołodziążu na świetlicę wiejską  

Beneficjent: Gmina Wodynie  

Kwota dofinansowania: 127 260,00 zł 

 

 
 

Tytuł operacji: Modernizacja terenów rekreacyjnych w m. Oleśnica gm. Wodynie  

Beneficjent: Gmina Wodynie 

Kwota dofinansowania: 124 854,00 zł 

 

 

 

 

 

 

 

Tytuł operacji: Utworzenie centrum integracyjnego w miejscowości Borki Siedleckie 

Beneficjent: Gmina Suchożebry 

Kwota dofinansowania: 127 260,00 zł 

Tytuł operacji: Poprawa dostępności komunikacyjnej budynków użyteczności publicznej poprzez budowę 
ulicy Sanitariuszek w Wiśniewie 

Beneficjent: Gmina Wiśniew 

Kwota dofinansowania: 127 259,00 zł 


