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NEWSLETTER
Lokalna Grupa Działania
Ziemi Siedleckiej

Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej w
ramach projektu Partnerstwa Lokalne przeprowadziła konkurs pt.: „Ambasador zmian
Ziemi Siedleckiej”. Nagrodzeni zostali lokalni liderzy, którzy codzienną pracą przyczyniają się
do pozytywnych zmian na terenie działania LGD.
Wpłynęło dużo zgłoszeń, a kandydatury były bardzo mocne. Pod ocenę brane były trzy kryteria:
podejmowanie inicjatyw wspólnotowych oraz ich
wspieranie na terenie obszaru LGD Ziemi Siedleckiej, upowszechnianie współpracy międzyludzkiej w obrębie reprezentowanego sektora oraz
współpracy międzysektorowej, a także zwiększanie aktywności społecznej przedstawicieli 3 sektorów publicznego, gospodarczego i społecznego.
Tegorocznymi laureatami Konkursu zostali:
Miejsko-Gminny
Ośrodek
Kultury
w
Mordach
–
sektor
publiczny
Firma
„Dworskie
Smaki” Sp. z o.o. – sektor gospodarczy
Stowarzyszenie
Aktywności
Lokalnej
Radość z Radomyśli - sektor społeczny
Uroczystość wręczenia wyróżnień odbyła
się podczas konferencji podsumowującej projekt
„Partnerstwa lokalne”, w dniu 14 grudnia w Sali
konferencyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej
w Siedlcach. Było wiele emocji, ciepłych słów,
podziękowań. Laureaci zostali nagrodzeni pamiątkowymi statuetkami i nagrodami finansowymi, które zostały ufundowane przez Zarząd LGD.
Projekt „Partnerstwa lokalne” jest realizowany przez Lokalną Grupę Działania
Ziemi Siedleckiej w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Wodyniach
oraz Restauracją Zaścianek Polski.

PLANOWANE NABORY

ZAKOŃCZONE NABORY

Rok 2017 zapowiada się pracowicie. Na pierwsze półrocze zaplanowano nabory na 12 działań, m.in.:

Uprzejmie informujemy, że w dniu 8 grudnia 2016 r. zakończyły się pierwsze
nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014-2020. Beneficjenci mogli składać wnioski na następujące działania:
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.
Pracownicy Biura oraz Rada LGD Ziemi Siedleckiej rozpoczęli procedurę oceny
i wyboru wniosków do dofinansowania. Posiedzenie Rady LGD Ziemi Siedleckiej zaplanowano na początek stycznia 2017 roku. Po zakończeniu procedury wyboru, wyniki zostaną opublikowane na
stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej -
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-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,
-Aktywizacja i integracja społeczności lokalnych oraz rozwój współpracy
międzysektorowej,
-Wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych,
-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 przez PES,
-Wspieranie działań polegających na budowie lub modernizacji i adaptacji
obiektów użyteczności publicznej oraz zmianie zagospodarowywania przestrzeni publicznej,
-Wspieranie działań polegających na poprawie dostępności komunikacyjnej,
-Tworzenie i rozwijanie oferty obszaru w oparciu o bazę rekreacyjno – kulturalną,
-Tworzenie sieci współpracy na obszarze objętym LSR, w szczególności na
rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu,
-Upowszechnianie wiedzy o obszarze, itd.
Obecnie trwają prace nad aktualizacją Harmonogramu planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Po uzyskaniu
akceptacji UMWM zostanie on upubliczniony na stronie www.lgdsiedlce.pl.
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