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Celem głównym PROW 2014 – 2020 jest 

poprawa konkurencyjności rolnictwa, 

zrównoważone zarządzanie zasobami 

naturalnymi i działania w dziedzinie 

klimatu oraz zrównoważony rozwój 

terytorialny obszarów wiejskich. 



W ramach PROW 2014-2020 Samorząd Województwa 

jest odpowiedzialny za wdrażanie następujących 

działań programu: 

 Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją  

i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa (na tzw. scalenia 

gruntów rolnych); 

 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich; 

 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER. 
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Podstawowe usługi i odnowa wsi na 

obszarach wiejskich 
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Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji 

lokalnych produktów 

Zakres wsparcia Budowa, przebudowa targowisk lub obiektów 

budowlanych przeznaczonych na cele promocji 

lokalnych produktów 

Beneficjenci gmina, 

związek międzygminny 

powiat 

związek powiatów 

Dofinansowanie EFFROW 63,63% 

Wysokość pomocy EFFROW na jednego beneficjenta 1 mln PLN w okresie 

realizacji Programu;  suma kosztów 

kwalifikowalnych nie może przekroczyć  -  1 mln 

EUR 

  



Podstawowe usługi i odnowa wsi na 

obszarach wiejskich 

 

     Limit środków dostępnych w województwie lubelskim  

w ramach operacji Inwestycje w targowiska lub 

obiekty budowlane przeznaczone na cele 

promocji lokalnych produktów wynosi  

4 121 280 EURO 
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Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach 

inicjatywy LEADER   

 
 LEADER to rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS), 

wspierany ze środków EFRROW.  

 LEADER może być realizowany na obszarach wiejskich, przez które 

rozumieć należy obszar całego kraju, z wyłączeniem obszaru miast  

o liczbie mieszkańców większej niż 20 tys. 

 Jedna Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) jest realizowana na obszarze 

zamieszkanym przez minimum 30 tys. mieszkańców  

z obszarów wiejskich i maksimum 150 tys. mieszkańców oraz 

obejmować będzie obszar przynajmniej 2 gmin, których obszary 

stanowią (bądź zawierają) obszary wiejskie. 
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Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach 

inicjatywy LEADER  

 

 

W województwie lubelskim kwotą dostępnych 

środków przeznaczonych na realizację strategii 

rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność 

(LSR) w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) 

jest kwota ok 56 mln euro. 
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BENEFICJENCI 

 O pomoc może ubiegać się podmiot będący: 

1) osobą fizyczną, jeżeli: 

 jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, 

 jest pełnoletnia, 

 ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR  

2) osobą prawną, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub 

jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, 

3) jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której 

ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej 

oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR 
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1) wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy  
społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian 
klimatycznych, także z wykorzystywaniem rozwiązań innowacyjnych, 

2) rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią 

rozwoju  

lokalnego kierowanego przez społeczność poprzez: 

     a) podejmowanie działalności gospodarczej (premia), 

     b) tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego 

produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi, 

     c) rozwijanie działalności gospodarczej w tym podnoszenie 

kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.  
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3) wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność  

    gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR: 

     a) w ramach krótkich łańcuchów dostaw, lub 

     b) w zakresie świadczenia usług turystycznych, lub 

     c) w zakresie rozwijania rynków zbytu produktów lub usług lokalnych 

4) rozwoju rynków zbytu produktów i usług lokalnych, z wyłączeniem operacji 

    polegających na budowie lub modernizacji targowisk objętych zakresem 

    wsparcia w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na 

    obszarach wiejskich” 
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5) zachowania dziedzictwa lokalnego  

6) budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej 

infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej; 

7) budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub 

powiatowych,  

8) Promowania obszaru objętego LRS, w tym produktów lub 

usług lokalnych  
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Nazwa LGD Adres LGD Strona www 

Lokalna Grupa Działania „Owocowy Szlak” ul. Lubelska 4,  

24 - 300 Opole Lubelskie 

www.lgdowocowyszlak.pl 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „W Dolinie Tyśmienicy i Wieprza” ul. Słowackiego 11, 

 21 -100 Lubartów 

www.lgr-lubelskie.pl 

Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej ul. Słowackiego 7,  

23 -210 Kraśnik 

www.lgdkrasnik.pl 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw Plus” ul. Matysiaka 7,  

22 - 300 Krasnystaw 

www.lgdkrasnystaw.pl 

Lokalna Grupa Działania „Ziemia Biłgorajska” ul. Sikorskiego 12/42,  

23 - 400 Biłgoraj 

www.ziemiabilgorajska.pl 

Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” Kośmin 7,  

24 - 103 Żyrzyn 

www.zielonypierscien.eu 

Lokalna Grupa Działania „ Ziemi Chełmskiej” Pl. Niepodległości 1/330,  

22 - 100 Chełm 

www.ziemiachelmska.pl 

Lokalna Grupa Działania Na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego 

„Kraina wokół Lublina” 

ul. Narutowicza 37/5,  

20 - 016 Lublin 

www.krainawokollublina.pl 

Lokalna Grupa Działania „ Zapiecek” ul. Warszawska 35/4,  

21 - 300 Radzyń Podlaski 

www.lgdzapiecek.pl 

Stowarzyszenie Hrubieszowskie  „Lepsze Jutro”  Lokalna Grupa Działania Wołajowice 33,  

22 - 500 Hrubieszów 

www.lgdhrubieszow.pl 

Lokalna Grupa Działania  

„Roztocze Tomaszowskie” 

ul. Lwowska 32/104,  

22 - 600 Tomaszów Lubelski 

www.roztoczetomaszowskie.pl 
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Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu” Okuninka XIII-1,  

22-200 Włodawa 

www.dolina-bugu.pl 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze” Adres siedziby:  

ul. Peowiaków 92, 

 22-400 Zamość,  

Adres biura: ul. Partyzantów 3/218,  

22-400 Zamość 

www.lgdnaszeroztocze.pl 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ Dolina Giełczwi” ul. Lubelska 77A,  

21-050 Piaski 

www.dolinagielczwi.org 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Zamojska” Adres siedziby: Sitno 73,  

22-424 Sitno 

Adres biura: Kornelówka 41, 22 - 424 Sitno 

www.lgdziemiazamojska.pl 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROMENADA S-12 ul. Mickiewicza 3,  

22-170 Rejowiec Fabryczny 

www.promenadas12.pl 

Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań” ul. Harcerska 8,  

21-200 Parczew 

www.lgdparczew.pl 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” ul Lubelska 36 B,  

21 – 100 Lubartów 

www.lgdlubartow.org.p 

Lokalna Grupa Działania  „Razem Ku Lepszej Przyszłości” ul. Świderska 12,  

21 – 400 Łuków 

www.lgdrazem.pl  

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” ul. Wyczółkowskiego 10 A, 08 – 500 Ryki www.lokalnagrupadzialania.pl 

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania ul. Bialska 30, 

 21 – 542 Leśna Podlaska 

www.blgd.eu 

Stowarzyszenie  Lokalna Grupa Działania „ Leśny Krąg” ul. Ogrodowa 16, 

 23-300 Janów Lubelski 

www.lesnykrag.pl 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ Polesie” ul. Nowa 1,  

21-070 Cyców 

www.lgdpolesie.pl 



Lokalna Grupa Działania Krasnystaw PLUS  

Lokalna Grupa Działania Krasnystaw PLUS przyjęła strategię 

promocji produktów lokalnych pod wspólną marką KRASNA CHATA 

czyli różnorodny asortyment od wielu producentów ale pod jedną 

marką.  

Regulamin marki oraz przykładowa wizualizacja etykiet na produktach 

na stronie www.krasnachata.org  

Marka jest własnością LGD i będzie zawsze udostępniana bezpłatnie 

zgodnie z regulaminem.  
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http://www.krasnachata.org/


Działania LGD Krasnystaw PLUS w kierunku rozwoju produktów lokalnych 

na obszarze LGD oraz promocji marki i tworzenia kanałów dystrybucji. 

Działania Zrealizowane 

1) Zarejestrowana marka w Urzędzie Patentowym  

2) Utworzono Galerię Produktu Lokalnego i Rękodzieła a także lokalną 
restaurację,  
w której można spróbować potrawy wpisane na listę produktów tradycyjnych 
m.in. pierogi z bobem (KGW Dobryniów nad Wieprzem) 

3) W galerii są dostępne produkty z całego województwa wpisane na listę 
produktów tradycyjnych m.in. produkty z Manufaktury Różanej, Oranżada 
Kąkolewnicka,  

4) W Krasnej Chacie jest również punkt Informacji Turystycznej (Produkty 
lokalne atrakcyjnie zapakowane dostępne również dla turystów) 
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4) W Krasnej Chacie jest również punkt Informacji Turystycznej (Produkty 

lokalne atrakcyjnie zapakowane dostępne również dla turystów)  
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5) Produkty są okolicznościowo  

     dostarczane do sklepu  
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5) Dostępne są również produkty marki Krasna Chata, które powstają z przepisów 

dostarczonych przez KGW, Stowarzyszenia i własnych (m.in. syrop z pokrzywy  

z przepisu Centrum Edukacji Zawodowej Tymiankowy Smak Fajsławic , Czosnek  

z Płonki z przepisu Stowarzyszenia Gospodynie na Straży, ) 

 

 

 

18 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz                   

  Rozwoju Obszarów Wiejskich



6) Galeria Rękodzieła – rękodzieło od Lokalnych Twórców  

7 ) Przy Krasnej Chacie LGD wybudowało 2 doki sprzedażowe,  

w których organizowane są okolicznościowe Kiermasze a także 

Kiermasz podczas Chmielaków Krasnostawskich 
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8) Organizowane są spotkania dla dzieci promujące tradycje 

9 ) Serwowane jest okolicznościowe MENU – np. na Święto 

Niepodległości i Św. Marcina 
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Organizowane są Jarmarki  i Festiwale promujące lokalną kuchnię i rękodzieło: 

 Festiwal Pączka i Faworka w Gminie Krasnystaw 

 Festiwal Smaki Jesieni w Gminie Żółkiewka 

 Festiwal Twórczo Zakręconych – Impreza Ogólnopolska – II w Polsce  
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Lokalni producenci:  (produkty w ciągłej sprzedaży) 

 Sery Ekologiczne Jerzy Moń 

 Syropy z Pokrzywy i Mięty Tymiankowy Smak Fajsławic 

 Dzemy, Powidła, Kechup z cukinii, sok malinowy, sok aroniowy, wiśnie w 
zalewie, czonek w zalewie, - wyroby Marki Krasna Chata 

 

Obecnie podjęte działania: 

Przygotowywany jest projekt współpracy wraz z 7 LGD z województwa, 
którego celem jest utworzenie w Centrum Lublina (Galeria GALA) miejsca 
sprzedaży produktów lokalnych 
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Lokalna Grupa Działania Krasnystaw PLUS  



Lokalna Grupa Działania Krasnystaw PLUS  
PLANY NA KOLEJNE LATA: 

 Utworzenie Inkubatora Przetwórstwa Lokalnego 

 Projekt własny dot. promocji i tworzenia kanałów dystrybucji produktów Marki Krasna 
Chata 

 Dotacje na przedsiębiorców, którzy będą prowadzić działalność produkcyjną w 
Inkubatorze  

 Tworzenie stałych miejsc sprzedaży 

 Integracja środowiska lokalnych producentów, organizatorów turystyki oraz sprzedawców 
lokalnych produktów 

 Podejmowanie działań promujących produkty i usługi, które korzystają z lokalnej marki 
w tym : udział w targach, wydawnictwa informacyjno – promocyjne, kampanie medialne, 
tworzenie różnych kanałów sprzedaży m.in. koszyków zakupowych, jarmarków,  
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Wsparcie w zakresie rozwoju  produktów lokalnych  

w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru 

 LGD „Kraina wokół Lublina” 

W LSR zdefiniowano  główne problemy i obszary interwencji dla tej 

grupy odbiorców: 

 niewykorzystana baza przetwórstwa rolno-spożywczego; 

 niewielka wiedza mieszkańców na temat produktów lokalnych; 

 brak miejsca do wytwarzania tych produktów przez drobnych 

wytwórców.  
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Zaplanowane przedsięwzięcia wpływające  na 

rozwój produktu lokalnego: 

1) Utworzenie  Inkubatora Przetwórstwa Produktu 

Lokalnego  

Zaplanowano 2 inkubatory na łączną kwotę wsparcia 1 000 000 zł -  

możliwość uzyskania wsparcia do 500 tys. zł na realizację jednego 

inkubatora,  wsparcie skierowane jest do  przedsiębiorców, 

organizacji pozarządowych, Jednostek Sektora Finansów 

publicznych,  

forma wsparcia –  refundacja do 70% wartości projektu  
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Zaplanowane przedsięwzięcia wpływające  na 

rozwój produktu lokalnego: 

2) Utworzenie Szlaku Kulinarnego  

Zaplanowano projekt współpracy z Lokalnymi Grupami Działania:  

LGD „Kraina wokół Lublina”,  LGD Ziemi Kraśnickiej oraz LGD Ziemia 

Biłgorajska. 

Cele projektu: wprowadzenie produktów lokalnych i tradycyjnych  

na rynek (gastronomia, punkty handlowe , promocja produktów, 

utworzenie sieci producentów oraz wsparcie dystrybucji produktów. 

Łączna kwota projektu 400 000 zł 
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Zaplanowane przedsięwzięcia wpływające  na 

rozwój produktu lokalnego: 

3) Międzypokoleniowe warsztaty i zajęcia aktywizujące związane 

z lokalnym dziedzictwem, w tym jego promocja. 

Projekt grantowy, możliwość uzyskania wsparcia do 50 tys. zł, wsparcie 

skierowane jest do organizacji pozarządowych, Jednostek Sektora 

Finansów Publicznych. 

Forma wsparcia – dotacja  do 98% wartości projektu.  

W ramach projektu grantowego możliwa jest realizacja cyklu warsztatów, 

szkoleń związanych z produktem lokalnym z uwzględnieniem promocji 

produktów np. w formie publikacji. 
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Zaplanowane przedsięwzięcia wpływające  na 

rozwój produktu lokalnego: 

4) Imprezy i wydarzenia promujące walory historyczne, 

kulturowe oraz produkty regionalne i tradycyjne 

Projekt grantowy, możliwość uzyskania wsparcia do 50 tys. zł, wsparcie 

skierowane jest do organizacji pozarządowych, Jednostek Sektora 

Finansów Publicznych. 

Forma wsparcia – dotacja  do 98% wartości projektu.  

W ramach projektu grantowego możliwa jest realizacja  wydarzeń typu 

festyny, imprezy plenerowe i inne wydarzenia  związane z produktem 

lokalnym i tradycyjnym.  
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Zaplanowane przedsięwzięcia wpływające  na 

rozwój produktu lokalnego: 
5) Wykorzystanie produktów lokalnych  stanowi  również dodatkowy atut  

w projektach związanych z rozwojem  przedsiębiorczości – wsparcie dla 

istniejących oraz nowopowstałych  przedsiębiorstw  

Łączna kwota budżetu LSR na rozwój przedsiębiorczości stanowi 8 000 000 zł. 

Kryteria oceny projektów  preferują  wnioskodawców, którzy zakładają wykorzystanie 

produktów lokalnych w podejmowanej  lub już prowadzonej działalności gospodarczej. 

Premiowane są projekty, w ramach których: 

 nowa działalność gospodarcza podejmowana jest  w oparciu o produkty lokalne, 

 projekt  wspiera  handel produktami lokalnymi na obszarze LGD, 

 w ramach projektu planowana jest produkcja wyrobu lokalnego.   
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Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej 

W LSR Przetwórstwo wskazane jest jako branża z potencjałem 

rozwojowym tzn. mającym kluczowe znaczenia dla obszaru działania  

LGD Ziemi Kraśnickiej. 

Powiat kraśnicki to zagłębie sadownicze, produkcji warzyw oraz owoców 

miękkich. Powiat  który zajmuje 3% powierzchni kraju produkuje prawie 

30% produkcji krajowej malin. Malina kraśnicka jest  

na liście produktów tradycyjnych, podobnie jak malinówka,  

syrop malinowy z Mikołajówki i sok malinowy. 
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Rozwój produktów tradycyjnych jest bardzo ważny dla LGD co przejawia 

się w różnych inicjatywach m. in  złożeniu wspólnego wniosku  z 

Witoldem Grudzinskim o wpis słodkowskiej kapusty z grzybami, która 

jako najmłodszy z naszego terenu produkt znalazł się na Liście 

Produktów Tradycyjnych.  
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Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej 

LGD podejmuje szereg działań promocyjnych producentów  

i ich wyrobów. Od 2014 roku organizowany jest  

FESTIWAL KULINARIÓW i SZTUKI LUDOWEJ w Kraśniku, 

który jest wspaniałą okazją do zaprezentowania potencjału 

wysokiej jakości produktów ale też możliwością zapoznania się 

z nimi mieszkańców powiatu oraz turystów  i gości.  

Organizowany jest  również szereg spotkań z zakresu 

kulinariów bazując na lokalnych produktach oraz  

merytoryczne seminaria związane z ich rejestracją  

i wymaganiami.  
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Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej 

Planowane nabory wniosków w tym na: 

 rozpoczęcie działalności (50 tysięcy)- bez ograniczeń 

branżowych  

 na rozwój działalności gospodarczej (25 tysięcy- bez 

tworzenie miejsc pracy) z  branży turystycznej 

i  rekreacyjnej.   
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Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień”  

Początek działań w 2010 r. 

 organizacja konferencji poświęconej identyfikacji produktów lokalnych; 

 organizacja wizyty studyjnej na Podbabiogórze w/s lokalnych 

produktów; 

 Identyfikacja produktów lokalnych na obszarze LGD „Zielony 

Pierścień” (zamieszczenie ankiet w Internecie) w 6 kategoriach 

(spożywczy, rękodzieło, impreza, zespół regionalny, pamiątka 

turystyczna, usługa) 

 certyfikacja produktów lokalnych (najpierw przez kapitułę, później 

przez Zarząd LGD) 

 organizacja I Festiwalu Produktu Lokalnego w Nałęczowie w 2010 r. 

(prezentacja tylko lokalnych produktów i tylko lokalnych zespołów),  
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Identyfikacja i certyfikacja produktów 

lokalnych 

 „Produkt lokalny Zielonego Pierścienia” to  

wyrób lub usługa utożsamiane z obszarem objętym 

działaniem Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień”, 

które są wytwarzane w sposób nie masowy i przyjazny 

dla środowiska z zasobów lokalnie dostępnych i 

posiadają cechy użytkowe. Produkt ten staje się 

wizytówką tego obszaru poprzez wykorzystanie jego 

specyficznego charakteru.   
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Identyfikacja i certyfikacja produktów lokalnych 

Kategorie produktów: 

Sztuka/rękodzieło; 

Produkt spożywczy; 

Produkt usługowy; 

Zespół regionalny; 

Wydarzenie/impreza; 

Pamiątka turystyczna. 
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 Komercyjni (16 przedsiębiorców): nastawiają się na rozwój produkcji, 

poprawę jakości, przyjmowanie turystów, zwiększenie przychodów : 

-  w branży spożywczej (13 firm): „Moje Owoce” w Klementowicach, 

„Manufaktura Różana” w Starej Wsi, Olejarnia „Skarby Natury” w Zabłociu, 

Masarnia „Swojskie Wędliny” w Bronicach, Gminna Spółdzielnia „Samopomoc 

Chłopska” w Baranowie, „Reypol” w Janowcu, restauracja „Rozanna” w 

Wąwolnicy, Bar „Ararat” w Nałęczowie, restauracja „Bajgiel” w Kazimierzu Dolnym, 

rodzinna piekarnia „Alkierz” w Śniadówce, winnica „Rzeczyca” pod Kazimierzem 

Dolnym, stacja badawcza „Dolina Szkła” w Kęble, „Pan Sok” w Klementowicach  

- w branży rękodzielniczej (3 firmy): „Siedlisko Małgorzaty” w Cholewiance, 

Fundacja „Warsztat” w Strzelcach koło Nałęczowa i „Pasjaart – rękodzieło 

artystyczne” w Nałęczowie  

Producenci produktów lokalnych; 



Promocja produktów lokalnych: 

 Festiwal Produktu Lokalnego w Nałęczowie (6 edycji) 
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Promocja produktów lokalnych: 

 Kiermasze Produktów Lokalnych w Nałęczowie 

od 2013 r. 

 









Promocja produktów lokalnych: 

 Okazjonalne prezentacje i degustacje (targi 

turystyczne) 
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Imprezy turystyczne 

 





 Sieć 12 Izb Produktów Lokalnych 

 







Promocja produktów lokalnych: 

 Sklep w Puławach 
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Promocja produktów lokalnych: 

Przykłady projektów ukierunkowanych na wytwarzanie 

i  promocję produktów lokalnych i  tradycyjnych 



Beneficjent: Bankowe Towarzystwo Rowerowe w 

Nałęczowie 

Projekt: „Sieciowa promocja subregionu poprzez utworzenie sieci 11 

miejsc przyjaznych rowerom i 7 Izb Produktu Lokalnego oraz druk 

wydawnictwa upowszechniającego turystykę odkrywców (questing)” 





Beneficjent: Stowarzyszenie „Aktywna Wieś”, 

Drzewce 

 

Tytuł projektu: „Sieć Izb Produktów Lokalnych jako kanał 
promocji i dystrybucji Produktów Lokalnych” 

 

- 3 Izby Produktów Lokalnych m.in.: w Kazimierzu Dolnym, Nałęczowie i 
Drzewcach (zakupiono wyposażenie w postaci: lady, półek, regałów, 
szyldów, kierunkowskazów, torebek do pakowania produktów, etykiet)  

- - doposażono 4 istniejące Izby Produktów Lokalnych m.in.: w 
Celejowie, Zabłociu, Bałtowie i Wojciechowie (zakupiony został zlew 
przenośny, fartuchy, namiot wystawowy, regalik wiklinowy, parawan 
wiklinowy, krzesła składane, witryna chłodnicza, kociołek elektryczny, 
podgrzewacz elektryczny, pojemnik termoizolacyjny, taboret gazowy).  





Beneficjent: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-

Handlowe „Reypol” w Janowcu 

Tytuł projektu: Zakup wyposażenia kawiarnio-
cukierni w zabytkowym pensjonacie 
„SEROKOMLA” oraz zagospodarowanie 
przyległego do budynku ogrodu 
 

- wyposażenie meblowe (m.in. regał ekspozycyjny, szafki przeszklone do ekspozycji 
wyrobów, zabudowa regałowa baru, lady barowe, fotele, krzesła, stoliki, 
oświetlenie sufitowe)  

- urządzenia barowe (m.in. lodówka podblatowa, witryna na lody, kostkarka, 
zmywarka do szkła, ekspres do kawy, młynek do kawy, witryna na ciasta) do 
kawiarnio-cukierni w zabytkowym pensjonacie „Serokomla” w Janowcu.  

- Urządzenie letniego ogrodu – zakupiono nowe stoły, ławki, fotele oraz parasole. 





Beneficjent: przedsiębiorca, Szczepan Wargocki, 

Wąwolnica 

Tytuł projektu: „Jadłodajnia u Wargockich”, czyli postaw 

na produkt lokalny 

 

Beneficjent założył działalność gospodarczą w zakresie 

świadczenia usług gastronomicznych promujących produkty 

lokalne.  

Beneficjent przeprowadził modernizację lokalu na potrzeby 

prowadzenia działalności gospodarczej oraz zakupił 

niezbędny sprzęt i wyposażenie kuchni. 

 





Beneficjent: Anna Lipnicka, gm. Markuszów 

 Projekt: założenie działalności gospodarczej 

Zakres rzeczowy projektu obejmował zakup urządzeń niezbędnych przy 

produkcji wyrobów ceramicznych, tj.: pieca ceramicznego, prasy ceramicznej, 

koła garncarskie, a także sprzętu biurowego w postaci komputera i monitora. 

 





Dziękuję za uwagę 

 

 

 

69 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz                   

  Rozwoju Obszarów Wiejskich


