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LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „ZAPILICZE” INFORMUJE O EFEKTACH
DZIAŁAŃ LGD I DZIAŁANIACH PLANOWANYCH NA KOLEJNY OKRES
WDRAŻANIA LSR
WSPARCIE FINANSOWE DLA INICJATYW LOKALNYCH
Lokalna Grupa Działania „Zapilicze” informuje o kolejnych działaniach konkursowych
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. Od początku programowania do końca 2018 roku wpłynęło
łącznie 91 wniosków aplikacyjnych na kwotę 4 175 650,73 zł dotyczących:
podejmowania działalności gospodarczej, rozwijania istniejących przedsiębiorstw
gospodarczych,
rozwijania
ogólnodostępnej
i niekomercyjnej
infrastruktury
turystycznej lub rekreacyjnej, kultywowania i promocji kultury i tradycji lokalnych
oraz projekty grantowe.
Dzięki tym działaniom powstały m.in.: nowe miejsca pracy, zostały utworzone nowe
przedsiębiorstwa oraz poszerzono działalność istniejących.
W ramach rozwoju i budowy infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie naszego
powiatu powstały siłownie zewnętrzne, place rekreacyjno-wypoczynkowe, ciągi piesze oraz
zagospodarowano kąpielisko w Białobrzegach w pomost i altany.
Z zakresu zachowania dziedzictwa lokalnego wyposażono świetlice, chór szkolny,
zorganizowano różnego rodzaju imprezy, spotkania i warsztaty edukacyjne. Zostały wydane
takie publikacje jak: mapa powiatu białobrzeskiego, przewodnik archeologiczny
pt. ,,Szlakiem grodzisk powiatu białobrzeskiego", album sportowy „W klatce” z okazji 95lecia istnienia klubu sportowego „Pilica”. Został odremontowany grobowiec rodziny
Bagniewskich (z początków XX w.) znajdujący się na cmentarzu parafialnym w Stromcu.
Pozostałe wnioski są na etapie prac budowlanych.
W 2018 roku Lokalna Grupa Działania „Zapilicze” podpisała z Urzędem Marszałkowskim
Województwa Mazowieckiego w Warszawie 4 umowy o przyznanie pomocy na projekty
grantowe na łączną kwotę 246 354,00zł. Projekt pt. „Zachowajmy dziedzictwo i tradycję
naszej Małej Ojczyzny” został już rozliczony, drugi pt. „Działania wspierające organizacje
formalne i nieformalne” jest w trakcie rozliczenia, a dwa kolejne tj. „Doposażenie
ogólnodostępnej bazy społecznej oraz imprezy lokalne na straży dziedzictwa kulturowego
Zapilicza” i „Zwiększenie wiedzy społeczności lokalnej – kluczem do sukcesu” czekają na
odpowiedni termin realizacji.
Kolejnym punktem wdrażania LSR był udział Lokalnej Grupy Działania „Zapilicze”
w imprezach lokalnych, dożynkach obfitujących w występy ludowe i stoiska wystawiennicze
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ukazujące bogactwo płodów rolnych i sadów naszego regionu mających na celu
kultywowanie i promocję kultury i tradycji lokalnych, które przyczyniły się do integracji
społeczności.
Dużym przedsięwzięciem jakie czeka nas w najbliższym czasie jest Projekt Współpracy
pomiędzy Lokalnymi Grupami Działania: Zapilicze, Dolina Pilicy, Wszyscy Razem, Perła
Jury. Projekt ma na celu poprawę infrastruktury turystycznej oraz wzbogacenie oferty
promocyjnej i turystycznej dorzecza rzeki Pilicy i będzie nosił nazwę „Kajak kreowania
atrakcji jednoczących amatorów kajakarstwa”. Wynikiem końcowym całego przedsięwzięcia
będzie postawienie w 6 Gminach Powiatu Białobrzeskiego altan wypoczynkowych. Projekt
zostanie zrealizowany jeszcze w tym roku.
W drugiej połowie 2019 roku zgodnie z harmonogramem Lokalna Grupa Działania
„Zapilicze” planuje ogłosić 2 nabory wniosków na projekty grantowe. Pierwszy nabór
będzie opiewać na kwotę 140 000,00zł i będzie łączył dwa przedsięwzięcia: 1.1.4
Organizacja przedsięwzięć kulturalnych i rekreacyjnych i przedsięwzięcie 1.1.5
Doskonalenie ogólnodostępnej bazy społecznej. W ramach naboru będzie można pozyskać
środki na zorganizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych, a także doposażyć i
wyremontować obiekty społeczne (kluby, świetlice). Drugi nabór, na który przeznaczone jest
80 000,00zł będzie dotyczył przedsięwzięcia 1.1.2 Kultywowanie i promocja kultury i
tradycji. Dzięki niemu potencjalny beneficjent będzie mógł pozyskać środki finansowe na
zorganizowanie wydarzeń, imprez o charakterze kulturalnym, wydanie publikacji, tytułów w
zakresie kultury i tradycji, doposażyć podmioty działające w sferze kultury i tradycji, a także
wykonać prace konserwatorskie lub restauratorskie zabytków.
Serdecznie zachęcamy do współpracy z naszą grupą działania oraz do korzystania
z możliwości wsparcia realizowanego przez LGD „Zapilicze”.

