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„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał opracowany przez Stowarzyszenie Hrubieszowskie „Lepsze
Jutro” Lokalna Grupa Działania, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 19.4 Wsparcie na rzecz
kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Drodzy czytelnicy

Z wielką przyjemnością oddajemy w Państwa ręce kolejny
w obecnym w okresie programowania 2016-2023 numer biuletynu wydawanego przez Stowarzyszenie Hrubieszowskie „Lepsze Jutro” Lokalna Grupa Działania. Zechcemy przedstawić
w nim Państwu główne założenia Lokalnej Strategii Rozwoju
na lata 2016-2023, a zwłaszcza celów i wskaźników oraz lokalnych kryteriów wyboru. W tym numerze postaramy się przybliżyć Państwu zagadnienia związane z ubieganiem się o przyznanie pomocy finansowej. Nieco miejsca poświęcono również
funkcjonowaniu Lokalnej Grupy Działania.
Życzę przyjemnej lektury.
Robert Palichleb
Prezes Zarządu

Stowarzyszenie Hrubieszowskie „Lepsze
Jutro” Lokalna Grupa Działania powstało
w roku 2006. Wszystko zaczęło się od przystąpienia do Pilotażowego Programu Leader+. Początkowo skupiało jako partnerstwo
tylko dwie gminy Hrubieszów i Mircze, jednak
w roku 2008 obszar działania rozszerzył się,
a obecnie obejmuje 6 gmin wiejskich powiatu hrubieszowskiego i miasto Hrubieszów.
W maju 2009 roku podpisało umowę na wdrażanie LSR w latach 2009-2015. Ten okres
programowania był bardzo pracowitym, ale
i przynoszącym wymierne efekty. Zrealizowanych zostało bowiem 167 operacji na łączną
kwotę ponad 9 mln zł, w ramach czterech
działań: Małe projekty - 99, Odnowa i rozwój
wsi - 51, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej - 11 oraz Tworzenie i rozwój
przedsiębiorstw - 5. W okresie tym zdobyto
wiele doświadczeń we wdrażaniu Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich, co w znacznym stopniu przełożyło się na opracowanie
obecnej LSR. W roku 2015 Stowarzyszenie
Hrubieszowskie „Lepsze Jutro” Lokalna Grupa Działania złożyło wniosek do konkursu na
wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w wyniku, którego LGD

została wybrana do realizacji LSR w latach
2016 -2023.
Obecnie Stowarzyszenie Hrubieszowskie
„Lesze Jutro” Lokalna Grupa Działania jest
w trakcie wdrażania LSR na lata 2016 -2023.
Od 2016 roku do chwili obecnej biuro LGD
przeprowadziło łącznie 11 naborów wniosków na działania: Rozwijanie działalności
gospodarczej – 2, Podejmowanie działalności
gospodarczej – 4, Infrastruktura społeczna –
3, Zasoby lokalne – 3. Łącznie na wszystkie
wymienione wyżej działania zaangażowanych
jest prawie 6 mln zł, co stanowi 79% budżetu
Lokalnej Strategii Rozwoju. Wszystkie wymienione wyżej działania cieszyły się znacznym
zainteresowaniem beneficjatów. Najwięcej
środków budżetu LSR zaangażowanych jest
w działania Infrastruktura społeczna - 93%
. W pozostałych działaniach wartości się są
nieznacznie mniejsze Rozwijanie działalności
gospodarczej 72 %, Podejmowanie działalności gospodarczej 50%, Zasoby lokalne - 100%.
Łącznie na realizację projektów podpisanych
zostało 27 umów, 6 projektów zostało zakończonych, 5 projektów jest w trakcie realizacji.
(więcej s. 11)
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Kilka słów o LSR i LGD…
Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) jest dokumentem, na którym opiera się cała praca Lokalnej Grupy Działania (LGD). Jest to dokument
jednofunduszowy, co oznacza, że podstawowym
źródłem jej finansowania są środki z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) w ramach
zadania LEADER. Opracowana została przy
współpracy ze społecznością lokalną, a opisane w niej założenia realizowane będą w latach
2016-2023. Lokalna Strategia Rozwoju opracowana została dla obszaru 7 gmin z terenu powiatu hrubieszowskiego: Gmina Dołhobyczów,
Miasto Hrubieszów, Gmina Hrubieszów, Gmina
Mircze, Gmina Trzeszczany, Gmina Uchanie,
Gmina Werbkowice, które łącznie zamieszkuje
61 663 osoby.
Stowarzyszenie Hrubieszowskie „Lepsze
Jutro” Lokalna Grupa Działania jest organizacją zrzeszającą trzy sektory: społeczny, gospodarczy, samorządowy, czyli działa jako partnerstwo trójsektorowe, w którego skład wchodzą
osoby reprezentujące władzę publiczną, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych
oraz mieszkańców, co wyróżnia LGD od innych
stowarzyszeń. Jak w każdym innym stowarzyszeniu władzę w LGD sprawuje Walne Zebranie Członków, Zarząd oraz Komisja Rewizyjna.
Ponadto w LGD funkcjonuje dodatkowy organ
zwany Radą LGD, do którego kompetencji należy ocena i wybór wniosków o udzielenie wsparcia, które wpłyną do LGD w wyniku przeprowadzonego naboru wniosków.

aktywizację (działanie 19.4.) oraz projekt współpracy (działanie 19.3).
Działalność LGD to szereg ściśle powiązanych ze sobą działań zaplanowanych i szczegółowo opisanych w LSR w latach 2016-2023. LGD
opracowało plan komunikacji ze społecznością
lokalną, w którym szczegółowo określiła zasady
informowania o swoich działaniach, związanych
z funkcjonowaniem i wdrażaniem LSR.
Lokalna Strategia Rozwoju opracowana została tak, aby w jak najlepszy sposób realizować jej założenia. Wszystkie uwzględnione tam
działania i metody są ze sobą spójne i szczegółowo przeanalizowane, co z pewnością przełoży
się na jak najpełniejszy proces wdrażania, a w
konsekwencji do osiągnięcia wszystkich założonych w niej wskaźników.

Wdrażanie LSR odbywa się głównie poprzez
ogłaszanie naborów wniosków oraz działania
związane z pracą biura LGD. W LSR zostały
ściśle określone cele i przedsięwzięcia w oparciu, o które ogłasza się nabory wniosków. Budżet LSR w bieżącym okresie programowania
wynosi 7 600 000,00 zł. Przeznaczony jest na
działania związane ze wspieraniem i rozwojem
przedsiębiorczości na obszarze objętym LSR,
rozwojem infrastruktury społecznej i zachowaniem dziedzictwa lokalnego (działanie 19.2.).
Wnioskować o pomoc finansową ze środków
Lokalnej Strategii Rozwoju mogą osoby prawne, osoby fizyczne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Ponadto w LSR
zaplanowane zostały środki na koszty bieżące,
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Baza wiedzy wnioskodawcy
Infrastruktura społeczna
Budżet LSR: 3 720 000,00 zł.

Pomoc przyznawana jest na operacje z zakresu:
• rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej lub kulturalnej.

Wysokość pomocy:
Dla JST:
• nie wyżej niż 63,63% kosztów kwalifikowanych
operacji,
• minimalna całkowita wartość operacji wynosi
nie mniej niż 50 tys. złotych.
Dla pozostałych podmiotów:
• 100% kosztów kwalifikowanych operacji,
• całkowita wartość operacji wynosi od 5 tys. do
50 tys. złotych.

Beneficjenci:
Osoby prawne z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba/oddział znajduje się na obszarze wiejskim
objętym LSR, które:
• posiadają doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierzają realizować, lub
• posiadają zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierzają realizować, lub
prowadzą działalność statutową odpowiednią
do przedmiotu operacji, którą zamierzają realizować.

Wspieranie przedsiębiorstw
Budżet LSR: 2 800 000,00 zł.
Beneficjenci:
• podmioty prowadzące działalność gospodarczą co najmniej 365 dni w ciągu ostatnich 3 lat.
Wysokość pomocy:
• od 50 tys. do 300 tys. zł,
• kwota dofinansowania stanowi 70% kosztów
kwalifikowanych operacji,
• pomoc przyznawana jest w formie refundacji
poniesionych kosztów.

Wnioskodawca zobowiązany jest do:
• utworzenia co najmniej jednego miejsca pracy
w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i
jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, a osoba, dla której zostanie utworzone to
miejsce pracy, zostanie zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy
o pracę,
• utrzymania miejsc pracy, w tym miejsc pracy,
które zostaną utworzone w ramach realizacji
operacji, do dnia, w którym upłynie 3 lata od
dnia wypłaty płatności końcowej.

Nowopowstałe podmioty gospodarcze
Budżet LSR: 1 000 000,00 zł.
Beneficjenci:
• osoby zamieszkałe na obszarze działania
LGD, nieubezpieczone w KRUS oraz nigdy
bądź w okresie 2 ostatnich lat nieprowadzące
działalności gospodarczej.
Wysokość pomocy:
• do 50 tys. złotych,
• kwota dofinansowania stanowi 100% kosztów
kwalifikowanych operacji,
• pomoc wypłacana jest w dwóch transzach.
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Wnioskodawca zobowiązany jest do:
• podjęcia we własnym imieniu działalności gospodarczej i/lub utworzenia co najmniej jednego miejsca pracy (gdy jest to uzasadnione
zakresem operacji) w przeliczeniu na pełne
etaty średnioroczne oraz jej wykonywanie/
lub utrzymanie stanowiska do dnia, w którym
upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej,
• zgłoszenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy do ubezpieczenia społecznego
z tytułu wykonywania tej działalności i podleganie tym ubezpieczeniom do dnia, w którym
upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.
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Praktyczne informacje dla wnioskodawcy
POMYSŁ - jest punktem wyjścia do projektu, czyli
jak odpowiedzieć na konkretne problemy i potrzeby,
a zatem uzasadnienie potrzeby realizacji projektu.
Pomysł należy włożyć w ramy projektu, konkretnego formularza wniosku, biznesplanu i wytycznych
danego konkursu, dlatego warto najpierw zapoznać
się z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia
Hrubieszowskiego „Lepsze Jutro” Lokalna Grupa
Działania.
DORADZTWO - w celu rozwiania wątpliwości,
jakie Ci towarzyszą możesz udać się do biura LGD
w celu skorzystania z doradztwa świadczonego dla
beneficjentów. Doradztwo w biurze LGD jest dodatkowo punktowane.

WNIOSEK - należy napisać i złożyć wniosek
o dofinansowanie wraz z niezbędnymi załącznikami
w zależności od zakresu wsparcia. Wniosek składany jest w odpowiedzi na nabór wniosków. Dokumenty aplikacyjne znajdują się na stronie internetowej
Lokalnej Grupy Działania.
ZŁOŻENIE WNIOSKÓW - Lokalna Grupa Działania przeprowadza nabór wniosków w wyznaczonym
terminie. Ogłoszenie o naborze zawsze zamieszcza
na swojej stronie internetowej. Nabór wniosków to
konkretne ramy czasowe, w których należy osobiście
lub przez osobę upoważnioną złożyć wniosek o przyznanie pomocy do biura LGD.

Etapy naboru wniosków

OGŁOSZENIE O NABORZE
co najmniej 14 dni przed
rozpoczęciem naboru

NABÓR WNIOSKÓW
od 14 do 30 dni

OCENA WNIOSKÓW
PRZEZ RADĘ LGD
do 60 dni od dnia
zakończenia naboru
wniodków

OCENA I WYBÓR PROJEKTU PRZEZ RADĘ LGD
- po zakończeniu naboru wniosków biuro LGD dokonuje wstępnej weryfikacji złożonych wniosków. Jeżeli zajdzie taka potrzeba wzywa wnioskodawcę do złożenia wyjaśnień i/lub uzupełnień, po czym przekłada
propozycję oceny Radzie LGD podczas posiedzenia.
Projekty oceniane są pod względem zgodności z:
• Lokalną Strategią Rozwoju: złożone w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków, są zgodne z celami LSR oraz
są zgodne z Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020,
• Lokalnymi kryteriami wyboru operacji: podczas tej oceny poszczególny wniosek otrzymuje punkty w zależności od założeń wniosków.
Na podstawie przyznanej punktacji i daty
wpływu powstaje lista rankingowa projektów,
na podstawie której Rada LGD w dalszym
etapie oceny decyduje, czy projekt mieści się
w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu
o naborze wniosków.
POINFORMOWANIE WNIOSKODAWCY PRZEKAZANIE DOKUMENTACJI DO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO - po stworzeniu list rankingowych
i podjęciu uchwał w sprawie wyboru do udzielenia

ZAWIADOMIENIE
WNIOSKODAWCY
do 7 dni od dnia wyboru
operacji

PRZEKAZANIE WNIOSKÓW
DO UM
60 dni od dnia
zakończenia naboru
wniosków

wsparcia biuro LGD informuje wnioskodawcę listem
poleconym o wyniku naboru. Dokumentacja z naboru wraz z wnioskami przekazywana jest do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego
w celu dalszej oceny i podjęcia ostatecznej decyzji
o przyznaniu pomocy. Czas na dokonanie tych czynności wynosi 4 miesiące od dnia przekazania wniosków przez LGD.
PODPISANIE UMOWY O PRZYZNANIU POMOCY
- po pozytywnej weryfikacji wniosku Urząd Marszałkowski zaprasza wnioskodawcę do swojej siedziby
w celu podpisania umowy na realizację projektu.
REALIZACJA PROJEKTU - po podpisaniu umowy wnioskodawca przystępuje do realizacji projektu
zgodnie z założeniami umowy o przyznaniu pomocy.
Maksymalny czas na realizację wynosi 2 lata od podpisania umowy.
ROZLICZENIE PROJEKTU - rozliczenie projektu
następuje poprzez złożenie wniosku o płatność do
Zarządu Województwa.
REFUNDACJA - w momencie zaakceptowania
wniosku o płatności i ewentualnej kontroli przeprowadzonej przez Zarząd Województwa następuje refundacja poniesionych kosztów.
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Rozwijanie działalności gospodarczej
Tytuł projektu: Podniesienie konkurencyjności firmy poprzez zakup innowacyjnego traka taśmowego.
Kwota dofinansowania: 94 751,10 zł
Operacja polegała na zakupie traka taśmowego do cięcia drewna. Dzięki realizacji
operacji znacznie poprawiła się produktywność lokalnego podmiotu gospodarczego.
W wyniku realizacji operacji utworzone zostało miejsce pracy. Operacja realizuje wskaźniki określone w Lokalnej Strategii Rozwoju przyczyniające się do realizacji założeń celu ogólnego 3 Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGD.
Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności
firmy KONZ- BUD poprzez modernizację
oraz wyposażenie budynku usługowego
w miejscowości Hrubieszów
Kwota dofinansowania: 170 987,00 zł

Opis projektu: W ramach realizacji
operacji wyremontowany został budynek
usługowy. W budynku powstała sala przystosowana do telekonferencji oraz do zajęć rekreacyjno – sportowych. Pozostałe
pomieszczenia zostały wyremontowane
i przeznaczone pod wynajem. W wyniku
realizacji operacji utworzone zostały dwa
miejsca pracy. Operacja realizuje wskaźniki określone w Lokalnej Strategii Rozwoju
przyczyniające się do realizacji założeń celu
ogólnego 3 Rozwój przedsiębiorczości na
obszarze LGD.
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Podejmowanie działalności gospodarczej
Tytuł projektu: Założenie działalności
„marchlewska.foto” świadczącej usługi
z zakresu fotografii powiązanej z rekreacją oraz doradztwem personalnym
Kwota dofinansowania: 50 000,00 zł

Opis: operacja polegała na utworzeniu działalności gospodarczej wykonującej
mobilne usługi fotograficzne połączonej
z doradztwem personalnym obejmującym
konsultacje CV, listu motywacyjnego, rozmowy kwalifikacyjnej wraz z wykonaniem
profesjonalnej sesji biznesowej. Utworzone
zostało jedno miejsce pracy w ramach samozatrudnienia. Operacja realizuje wskaźniki określone w Lokalnej Strategii Rozwoju
przyczyniające się do realizacji założeń celu
ogólnego 3 Rozwój przedsiębiorczości na
obszarze LGD.
Tytuł projektu: Podjęcie działalności gospodarczej
Q-AutoSqan Andrzej Cholewicki w zakresie diagnostyki
i naprawy pojazdów oraz maszyn i urządzeń rolniczych
Kwota dofinansowania: 50 000,00 zł
Opis: operacja polega na świadczeniu mobilnych usług
diagnostyki i napraw samochodowych, maszyn i urządzeń
rolniczych oraz konserwacji i napraw klimatyzacji. W ramach realizacji operacji utworzone zostało jedno miejsce
pracy w ramach samozatrudnienia. Operacja realizuje
wskaźniki określone w Lokalnej Strategii Rozwoju przyczyniające się
do realizacji założeń
celu ogólnego 3 Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGD
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Tytuł projektu: Usługi fotograficzne z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań
Kwota dofinansowania: 50 000,00 zł
Opis: operacja polegała na utworzeniu działalności gospodarczej z zakresu
usług fotograficznych i wideofilmowania.
W ramach realizacji operacji utworzone
zostało jedno miejsce pracy w ramach samozatrudnienia. Operacja realizuje wskaźniki określone w Lokalnej Strategii Rozwoju
przyczyniające się do realizacji założeń celu
ogólnego 3 Rozwój przedsiębiorczości na
obszarze LGD.

Tytuł projektu: Rozpoczęcie działalności
związanej z ocieplanie i docieplaniem budynków
Kwota dofinansowania: 50 000,00 zł
Opis: operacja polegała na utworzeniu działalności gospodarczej związanej
z ocieplaniem i docieplaniem błędnie lub
słabo ocieplonych obiektów budowlanych
przy wykorzystaniu kamery termowizyjnej.
W ramach realizacji operacji utworzone
zostało jedno miejsce pracy w ramach samozatrudnienia. Operacja realizuje wskaźniki określone w Lokalnej Strategii Rozwoju
przyczyniające się do realizacji założeń celu
ogólnego 3 Rozwój przedsiębiorczości na
obszarze LGD.

8

2018

Lepsze Jutro

Infrastruktura społeczna
Tytuł projektu: Budowa miejsca rekreacji
przy ul. Plac Staszica w Hrubieszowie
Kwota dofinansowania: 91 104,95 zł
Opis: w ramach realizacji operacji utworzony
został plac zabaw w miejscowości Hrubieszów
przy ul. Plac Staszica. W ramach prac wykonano nawierzchnię z kostki brukowej oraz zamontowano urządzenia takie jak karuzela talerzowa
z siedziskiem, sprężynowce, huśtawkę ramienną, piaskownice, ławki parkowe, kosze na

śmieci i tablicę informacyjną z regulaminem.
Wszystkie zamontowane urządzenia spełniają
wymogi bezpieczeństwa.
Wybudowany plac zabaw jest atrakcyjnym
miejscem rekreacji dla mieszkańców miasta
Hrubieszów.
Realizacja projektu przyczyniła się do osiągnięcia celu ogólnego 2 Integracja mieszkańców i rozwój zasobów własnych określonego
w Lokalnej Strategii Rozwoju.
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Z działalności Lokalnej Grupy Działania
Koniec roku 2018 to dla LGD czas rozliczenia
poziomu osiągniętych wskaźników dla pierwszego okresu wdrażania LSR na latach 20162018 określnych w umowie ramowej. Zgodnie
z jej warunkami LGD zobowiązana jest osiągnąć wymaganą liczbę wskaźników produktu
oraz zaangażować wymaganą kwotę środków
finansowych.
Poniżej przedstawiono zestawienie prezentujące poziom osiągniętych wskaźników produktu i zaangażowanych środków od początku
wdrażania LSR. Przedstawione dane określają
ilość wniosków, które wpłynęły do biura LGD,
liczbę wniosków rozliczonych, czyli takie, których realizacja się zakończył oraz liczbę podpisania umowy o przyznaniu pomocy. Tabela
zawiera również kwotę środków budżetu LSR,
które zaangażowane zostały w wyniku wyboru
operacji do realizacji wraz z danymi procentowymi poziomu zaangażowania środków budżetu oraz poziomu osiągniętych wskaźników produktu zaplanowanych w LSR na lata 2016-2018.
Zgodnie z zapisami umowy ramowej LGD do
końca roku 2018 zobowiązane jest osiągnąć,
każdy ze wskaźników produktu na poziomie co
najmniej 40 % oraz wykorzystać, co najmniej
60% budżetu LSR. Z poniższych danych wynika, że Stowarzyszenie Hrubieszowskie „Lepsze
Jutro” Lokalna Grupa Działania wywiązało się
z zapisów umowy ramowej.

niem kwoty wsparcia, rozpatrzeniem protestów
i zmian w umowach podpisanych przez wnioskodawców.
Członkowie Rady Lokalnej Grupy Działania
w roku 2018 ocenili łącznie 46 wniosków o przyznanie dofinansowania, 3 wnioski o wydanie opinii w przedmiocie możliwości dokonania zmian
w umowie o przyznaniu pomocy oraz rozpatrzyli
jeden protest wnioskodawcy wniesiony po przeprowadzonej ocenie wniosków.

Inne działania LGD
Lokalna Grupa Działania realizuje ponadto
inne działania związane ze wdrażaniem LSR.
W roku 2018 przeprowadzony został po raz
pierwszy warsztat refleksyjny. Celem warsztatu refleksyjnego była bieżąca analiza procesu

Nazwa działania

Złożone
wnioski

Zakończone/
podpisana
umowa

Wskaźnik
produktu
(%)

Kwota zaangażowanych środków (zł)

Wykorzystane
środki budżetu
LSR (%)

Infrastruktura społeczna

25

16

94

3 386 963,02

93

Zasoby lokalne

1

1

100

79 676,25

100

Podejmowanie działalności gospodarczej

28

10

50

500 000,00

50

Rozwijanie działalności
gospodarczej

22

8

80

2 018220,00

72

Razem

76

35

79

5 984 859,27

79

Nabory wniosków
W roku 2018 biuro LGD przeprowadziło 11
naborów wniosków na wszystkie 4 działania
przewidziane w Lokalnej Strategii Rozwoju.
Łącznie odbyło się 9 posiedzeń rady związanych z oceną wniosków oraz wyborem i ustale10

wdrażania LSR, a wypracowane w trakcie jego
trwania materiały i wnioski posłużyły do opracowania sprawozdania z realizacji LSR za rok 2017.
Organizowany warsztat refleksyjny jest częścią
procesu ewaluacji wewnętrznej LSR. W warsztacie refleksyjnym uczestniczyli członkowie Zarządu LGD, Rady LGD, komisji rewizyjnej.

2018

Lepsze Jutro
W roku 2018 w partnerstwie z sześcioma innymi LGD z terenu województwa lubelskiego tj.:
Roztocze Tomaszowskie, Ziemia Biłgorajska,
Ziemia Chełmska, „Razem” LGD Łuków, „Nasze Roztocze”, Ziemia Zamojska rozpoczęła się
realizacja międzynarodowego projektu współpracy. Projekt ma na celu podniesienie świadomości mieszkańców z terenu partnerskich grup
oraz działania promujące lokalne zasoby przyrodnicze, historyczne i kulturowe. W ramach
projektu odbył się wyjazd studyjny do Niemiec,
ponadto wydana zostanie publikacja promująca tradycję kuchni regionalnej oraz odbędą się
warsztaty kulinarne. Zaplanowany do realizacji jest również projekt współpracy regionalnej
w partnerstwie z LGD: „Roztocze Tomaszowskie” oraz „Ziemi Chełmskiej”.
Pracownicy LGD prowadzili również działania
informacyjno- promocyjne podczas wyjazdów
na Dni Otwarte Funduszy Europejskich w Wiosce Gotów w Masłomęczu oraz Dniu Werbkowic
i Dniu Cukrownika. Podczas tych uroczystości
osoby zainteresowane mogły uzyskać informacje, dotyczące możliwości wsparcia finansowego i działalności LGD.
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Gmina Dołhobyczów

Biuletyn Stowarzyszenia Hrubieszowskiego

Lepsze Jutro

Lokalna Grupa Działania

ul. Spółdzielcza 2a,
22-540 Dołhobyczów
tel. 84 653 25 24
e-mail: sekretariat@dolhobyczow.pl,

Gmina Hrubieszów
ul. Bolesława Prusa 8,
22-500 Hrubieszów
tel. 84 696 26 81
e-mail: sekretariat@hrubieszow-gmina.pl

Miasto Hrubieszów
ul. mjr H. Dobrzańskiego „Hubala” 1,
22-500 Hrubieszów
tel. 84 696 23 80
e-mail: miasto@hrubieszow.pl

Gmina Mircze
ul. Kryłowska 20,
22-530 Mircze
tel. 84 651 90 15
e-mail: gmina@mircze.pl

Gmina Trzeszczany
Trzeszczany Pierwsze 194,
22-554 Trzeszczany
tel. 84 657 50 59
e-mail: gmina@trzeszczany.pl

Gmina Uchanie
ul. Partyzantów 1,
22-510 Uchanie
tel. 84 657 72 66
e-mail: sekretariat@uchanie.eurzad.eu

Gmina Werbkowice
ul. Zamojska 1,
22-550 Werbkowice
tel. 84 657 20 80
e-mail: ug@werbkowice.pl

Adres biura:
ul. 3-go Maja 10
22-500 Hrubieszów
tel.: 84 696 20 77
e-mail: biuro@lgdhrubieszow.pl

Czynne od poniedziałku do piątku
w godz.: 7.30-15.30
www.lgdhrubieszow.pl

