
 

 

 

PROJEKTY UNIJNE 

 

 

Informujemy, iż w III naborze wniosków o współfinansowanie projektów ze środków  

Europejskiego Funduszu Rozwoju Rolnego na rzecz programu  Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii 

rozwoju” w  zakresie małych projektów Gmina Ludwin oraz jednostki Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Ludwinie oraz Zezulinie podpisały umowy o dofinansowanie następujących 

projektów. 

 

 

1. Karta informacyjna projektu: 
Nazwa projektu:  

„Urządzenie placu zabaw w miejscowości Dąbrowa” 

 

Dane podmiotu realizującego projekt: 
GMINA LUDWIN 

21-075 LUDWIN 

tel. 81 75750901 

www.ludwin.powiatleczynski.pl 

 

Całkowity koszt operacji w zł:  40 922,00 zł 
Koszty kwalifikowane operacji w zł: 33 270,00 zł 

Dofinansowanie projektu ze środków unijnych w zł: 23 289,00 zł   

Europejski Fundusz Rozwoju Rolnego 

 

Cel projektu  
Głównym celem operacji jest rozwój infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej, 

stworzenie dzieciom wiejskim warunków do bezpiecznej zabawy i aktywnego 

wypoczynku poprzez realizację inwestycji w postaci placu zabaw. Dodatkowym celem 

jest również umożliwienie nawiązanie kontaktu z rówieśnikami, integrację z otoczeniem, 

naukę właściwych relacji międzyludzkich, właściwy rozwój psychofizyczny oraz 

wypracowanie nowych wzorców spędzania wolnego czasu. Istotnym celem operacji jest 

też przyczynienie się do niwelowania różnic pomiędzy dziećmi z terenów wiejskich i 

miejskich co może powodować wzrost samooceny zarówno u dzieci jak i dorosłych.  

Dodatkowym elementem który wpłynie na promocję regionu oraz miejscowości jest 

wygląd placu zabaw w kształcie żagla co wpisuje się w walory turystyczne Gminy 

Ludwin oraz Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego. 

 



 

 

2. Karta informacyjna projektu: 
Nazwa projektu:  

„Tłusty czwartek w Ludwinie” 

 

Dane podmiotu realizującego projekt: 
GMINA LUDWIN 

21-075 LUDWIN 

tel. 81 75750901 

www.ludwin.powiatleczynski.pl 

 

Całkowity koszt operacji w zł:  23 306,00 zł 
Koszty kwalifikowane operacji w zł: 22 175,00 zł 

Dofinansowanie projektu ze środków unijnych w zł: 15 522,72 zł   

Europejski Fundusz Rozwoju Rolnego 

 

Cel projektu  
Organizacja imprezy kulinarnej ma na celu kultywowanie i przekazywanie młodszemu 

pokoleniu dziedzictwa kulturowego i kulinarnego Gminy Ludwin oraz integrację lokalnej 

społeczności . 

 

 

3. Karta informacyjna projektu: 
Nazwa projektu:  

„Utworzenie  siłowni w Zezulinie Pierwszym -elementem podniesienia 
atrakcyjności życia i ożywienia społeczno - kulturalnego gminy LUDWIN” 

 

Dane podmiotu realizującego projekt: 
Ochotnicza Straż Pożarna w Zezulinie 

Zezulin Pierwszy 22B 

21-075 LUDWIN 

 

Koszty kwalifikowane operacji w zł: 26 616,00 zł 

Dofinansowanie projektu ze środków unijnych w zł: 18 631,00 zł   

Europejski Fundusz Rozwoju Rolnego 

 

Cel projektu  
Głównym celem operacji jest utworzenie gminnej siłowni oraz doposażenie lokalnej 

świetlicy we wsi Zezulin Pierwszy. Realizacja operacji przyczyni się do powstania jeszcze 

jednego elementu wchodzącego w skład działań zmieniających mentalność społeczności 

wiejskiej oraz polityki wyrównywania poziomu życia między miastem i wsią. Projekt jest  

jedną ze składowych działań przyczyniających się do wzrostu poziomu integracji 

społecznej, podniesienia atrakcyjności życia i ożywienia społeczno - kulturalnego gminy 

Ludwin i obszaru LGD Polesie. Celami operacji w sferze społecznej jest również 

przeciwdziałanie zdiagnozowanym niekorzystnym tendencjom, zachodzącym w 

młodzieżowym środowisku, w postaci: niskiej aktywności i braku motywacji do 

działania, migracji do miast, niedostatecznej ilości miejsc spotkań i rozrywki, rosnącej 

patologii społecznej. 



 

 

4. Karta informacyjna projektu: 
Nazwa projektu:  

„Święto Zezulina - impreza kulturalna połączona z cyklem warsztatów 
kulinarnych” 

 

Dane podmiotu realizującego projekt: 
Ochotnicza Straż Pożarna w Zezulinie 

Zezulin Pierwszy 22B 

21-075 LUDWIN 

 

Całkowity koszt operacji w zł:  20 343,23 zł 

Koszty kwalifikowane operacji w zł:18 125,00 zł 

Dofinansowanie projektu ze środków unijnych w zł: 13 036,58 zł   

Europejski Fundusz Rozwoju Rolnego 

 

Cel projektu  
Pogłębienie integracji społecznej oraz rozwijanie aktywności mieszkańców Zezulina 

poprzez cykl warsztatów kulinarnych, organizację festynu rodzinnego. 

 

 

5. Karta informacyjna projektu: 
Nazwa projektu:  

„Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Ludwinie” 

 

Dane podmiotu realizującego projekt: 
Ochotnicza Straż Pożarna w Ludwinie 

21-075 LUDWIN 

 

Całkowity koszt operacji w zł:  7 823,00 zł 

Koszty kwalifikowane operacji w zł:7 823,00 zł 

Dofinansowanie projektu ze środków unijnych w zł: 5 475,00zł   

Europejski Fundusz Rozwoju Rolnego 

 

Cel projektu  
Podniesienie aktywności społecznej i kulturalnej mieszkańców, jak również poprawa 

atrakcyjności turystycznej wsi. 

 

Wszystkie projekty zostały napisane przy pomocy 
pracowników Urzędu Gminy Ludwin  

i zostały zakwalifikowane przez  
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego  

do dofinansowania w kwocie stanowiącej równowartość 70% 
kosztów kwalifikowalnych operacji. 

Dzięki środkom pozyskanym z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Rolnego na rzecz programu  Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007-2013 w ramach działania 413 „WdraŜanie lokalnych 
strategii rozwoju” w  zakresie małych projektów zostały wsparte 

oddolne inicjatywy mieszkańców naszej Gminy. 
 

 
Sporządził: 



 

Michał Woźniak   referent ds. archiwum i projektów unijnych 


