Kilka słów przypomnienia o LGD Ziemi Siedleckiej i
Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez
Społeczność na lata 2016-2023
LGD Ziemi Siedleckiej to organizacja utworzona na obszarach
wiejskich, której celem jest powstanie i realizowanie Lokalnej
Strategii Rozwoju. Obszar działania LGD obejmuje gminy:
Domanice, Kotuń, Mokobody, Mordy, Siedlce, Suchożebry, Skórzec,
Wiśniew, Wodynie
i Zbuczyn.

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

Obecnie stowarzyszenie liczy 70 członków, reprezentujących
sektory: publiczny, gospodarczy i społeczny z Obszaru działania
LGD ZS.
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej na
realizację Lokalnej Strategii Rozwoju uzyskało dofinansowanie
na poziomie ponad 11 mln zł przeznaczonych na lata 2016–
2023, z czego połowa pozyskanych środków jest przeznaczona
na tworzenie nowych podmiotów gospodarczych i rozwijanie
istniejących firm, a tym samym wzrost liczby nowych miejsc pracy.

3. Tworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego.

W ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Kierowanej przez
Społeczność na lata 2016-2023 realizowane są następujące cele:
Cel główny I: Wzmocnienie kapitału społecznego oraz zachowanie
dziedzictwa lokalnego
Przedsięwzięcia:
1. Wspieranie ochrony środowiska poprzez inicjatywy
proekologiczne i chroniące lokalne zasoby przyrodnicze.
2. Wspieranie działań polegających na rewitalizacji obiektów
i miejsc należących do lokalnego dziedzictwa historycznego i
kulturowego.
3. Aktywizacja i integracja społeczności lokalnych oraz rozwój
współpracy międzysektorowej.
4. Wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych oraz grup
nieformalnych
Pomoc przeznaczona jest dla jednostek sektora finansów
publicznych, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i osób
fizycznych
Kwota przeznaczona na w/w działania na lata 2016 - 2023 wynosi
1 800 000 zł
Cel główny II: Rozwój lokalnej przedsiębiorczości oraz wzrost
zatrudnienia
Przedsięwzięcia:

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

4. Tworzenie miejsc pracy dla osób z grup defaworyzowanych
oraz podnoszenie ich kompetencji.
Z tej formy pomocy mogą skorzystać: przedsiębiorcy, organizacje
pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą, osoby z grup
defaworyzowanych i mieszkańcy obszaru objętego dzia- łaniem
LSR. W przypadku inkubatora przetwórstwa lokalnego również
jednostki sektora finansów publicznych.
Kwota przeznaczona na w/w na lata 2016 - 2023 działanie wynosi:
4 500 000 zł.
Cel główny III: Zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru
LGD ZS oraz poprawa jakości życia jego mieszkańców.
Przedsięwzięcia:
1. Tworzenie i rozwijanie oferty obszaru w oparciu o bazę
rekreacyjno-kulturalną.
2. Upowszechnianie wiedzy o obszarze
3. Wspieranie działań polegających na budowie lub modernizacji
i adaptacji obiektów użyteczności publicznej oraz zmianie
zagospodarowywania przestrzeni publicznej.
4. Wspieranie działań polegających na poprawie dostępności
komunikacyjnej.
5. Tworzenie sieci współpracy na obszarze objętym LSR,
w szczególności na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu
społecznemu.
Pomoc przeznaczona jest dla jednostek sektora finansów
publicznych, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców.
Kwota przeznaczona na w/w działanie na lata 2016 - 2023 wynosi:
2 700 000 zł

NABORY ZAPLANOWANE NA 2018 ROK
Upowszechnianie wiedzy o obszarze
Kwota alokacji: 100 000 zł
Zapraszamy do kontaktu:
Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej
ul. Chopina 10, 08-110 Siedlce
tel. 25/633 01 39, e-mail: biuro@lgdsiedlce.pl
- Zespół LGD Ziemi Siedleckiej

NABORY WNIOSKÓW PRZEPROWADZONE PRZEZ LGD
ZIEMI SIEDLECKIEJ
Numer
naboru
1/2016

2/2016

1/2017
2/2017

3/2017
4/2017
5/2017

6/2017
7/2017
8/2017

9/2017
10/2017

11/2017

12/2017

13/2017

Zakres tematyczny

Tworzenie nowych podmiotów
gospodarczych oraz podnoszenie
kompetencji osób realizujących operacje w
tym zakresie
Rozwijanie działalności przez istniejące
podmioty gospodarcze oraz podnoszenie
kompetencji osób realizujących operacje w
tym zakresie
Wspieranie ochrony środowiska poprzez
inicjatywy proekologiczne i chroniące
lokalne zasoby przyrodnicze
Wspieranie działań polegających na
rewitalizacji obiektów i miejsc należących do
lokalnego dziedzictwa historycznego i
kulturowego
Tworzenie i rozwijanie oferty obszaru w
oparciu o bazę rekreacyjno-kulturalną
Upowszechnianie wiedzy o obszarze
Wspieranie działań polegających na
budowie lub modernizacji i adaptacji
obiektów użyteczności publicznej oraz
zmianie zagospodarowywania przestrzeni
publicznej
Wspieranie działań polegających na
poprawie dostępności komunikacyjnej
Aktywizacja i integracja społeczności
lokalnych oraz rozwój współpracy
międzysektorowej
Aktywizacja i integracja społeczności
lokalnych oraz rozwój współpracy
międzysektorowej” – dotyczy tylko projektu
pt. Utworzenie Centrum Wspierania
Organizacji Pozarządowych oraz
przedsiębiorczości dla Obszaru LGD ZS
Wspieranie rozwoju organizacji
pozarządowych oraz grup nieformalnych
Wspieranie rozwoju organizacji
pozarządowych oraz grup nieformalnych” –
dotyczy tylko projektu pt. „Forum Inicjatyw
Obywatelskich Ziemi Siedleckiej
Tworzenie miejsc pracy dla osób z grup
defaworyzowanych oraz podnoszenie ich
kompetencji - nowoutworzone podmioty
gospodarcze
Tworzenie miejsc pracy dla osób z grup
defaworyzowanych oraz podnoszenie ich
kompetencji - rozwijanie działalności
gospodarczej
Tworzenie sieci współpracy na obszarze
objętym LSR, w szczególności na rzecz
przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu

Termin składania
wniosków

Kwota alokacji
420 000

Liczba
złożonych
wniosków
2

Liczba operacji
wybranych do
dofinansowania
2

24.11 - 08.12.2016

350 000

4

1

Kwota
wykorzystanej
alokacji
(2
beneficjentów
zrezygnowało z
dofinansowania)
300 000

24.11 - 08.12.2016

28.03-10.04.2017

200 000

4

4

199 999

28.03-10.04.2017

550 000

16
(1
wycofany)

9

448 937

28.03-10.04.2017

100 000

2

2

100 000

28.03-10.04.2017
14.04 - 28.04.2017

100 000
1 700 000

3
10

2
1
0

99 970
1 683 733

14.04 - 28.04.2017

200 000

1

1

199 999

23.06 - 06.07.2017

150 000

3

3

150 000

23.06 - 06.07.2017

50 000

1

1

50 000

23.06 - 06.07.2017

150 000

W ramach naboru nie złożono żadnego wniosku.

23.06 - 06.07.2017

100 000

W ramach naboru nie złożono żadnego wniosku.

23.06 - 06.07.2017

300 000

5

23.06 - 06.07.2017

300 000

W ramach naboru nie złożono żadnego wniosku.

23.06 - 06.07.2017

50 000

W ramach naboru nie złożono żadnego wniosku.

www.lgdsiedlce.pl

5

300 000

