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Lokalna Grupa Działania”Cień” (The Shadow LAG) w hrabstwie
Herefordshire
Lokalna Grupa Działania”Cień” (The Shadow LAG) w hrabstwie Herefordshire
z siedzibą w Hereford w Anglii, działa od 1994 roku stosując podejście LEADER przy
realizacji różnych programów (LEDER II 1994-99, LEADER+2003-08, LEADER 2009-13).
Każdy program miał inne ukierunkowanie, ale okazał się skuteczną metodą
rozwiązywania problemów społecznych, środowiskowych i gospodarczych na
obszarach wiejskich hrabstwa.
W okresie 2014-2020 LGD w swojej strategii skupiło się na wspieraniu
6 priorytetów wyznaczonych przez Departament Środowiska, Żywności i Obszarów
Wiejskich (Defra) w Ministerstwie Rolnictwa, Rybołówstwa i Żywności Zjednoczonego
Królestwa: zwiększenie produktywności gospodarstw, rozwój mikro i małych
przedsiębiorstw oraz dywersyfikacja gospodarstw rolniczych, rozwój turystyki
wiejskiej, rozwój usług wiejskich, rozwijanie działalności kulturalnej i zachowanie
dziedzictwa, zwiększenie wydajności leśnictwa.
LGD ”Cień” liczy 24 członków w tym 11 starych z poprzedniego programu Lider
2007-2013 i 13 nowych w związku z nowymi priorytetami które znalazły się
w opracowanej strategii rozwoju lokalnego na lata 2014-2020. Wśród nich są
organizacje publiczne -7 (np. Departament Leśnictwa, Herefordshire & Ludlow
Wyższa Szkoła Zawodowa, Rada Gospodarcza Hrabstwa, Rada Rolnicza Hrabstwa),
prywatne – 7 (np. .Krajowy Związek Farmerów, Stowarzyszenie ziemskie, Federacja
małego biznesu, Izba rolnicza) ) i pozarządowe – 10 (np. Stowarzyszenie małych
lasów, Stowarzyszenie „Poznaj Herefortshire”, Stowarzyszenie „Turystyka kościelna”,
fundacje lokalne). Zmiany w członkostwie odzwierciedlają nowe ukierunkowanie
gospodarcze i biznesowe oraz inne obszary priorytetowe, zwłaszcza rolnictwo,
leśnictwo, kulturę, dziedzictwo i turystykę. Członkowie reprezentujący te organizacje
mają szeroką wiedzę i doświadczenie w swoim sektorze, zarówno w terenie, jak i ze
strategicznego, ogólnokrajowego punktu widzenia. Dysponują również
rozbudowanymi sieciami, które umożliwiły wspólne podejście do rozwoju strategii
i zapewniły skuteczną komunikację pomiędzy sektorami i wewnątrz nich, jeśli chodzi
o zaangażowanie i doradztwo.
Rola LGD obejmuje zalecenie zatwierdzania wniosków projektowych po
przeprowadzeniu niezależnej oceny, szczególnie w odniesieniu do ogólnego kierunku
programu LEADER. Członkowie LGD muszą zatem stale podnosić świadomość na
temat programu zgodnie ze strategią komunikacji i promocji, zachęcając i ułatwiając
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dobre partnerskie relacje między różnymi organizacjami i sektorami zaangażowanymi
w realizację strategii, w celu zapewnienia maksymalizacji zasobów i uniknięcia
powielania działań. Ponieważ zatwierdzanie projektów jest jedną z głównych ról
członków LGD, uważa się, że wszystkie decyzje o zatwierdzeniu finansowania
powinny być podejmowane na plenarnych spotkaniach LGD, a nie przekazywane do
mniejszej grupy zatwierdzającej. Proces ten sprawdził się w poprzednim programie
LEADER, ponieważ członkowie LGD byli bezpośrednio zaangażowani we wszystkie
decyzje dotyczące finansowania, co doprowadziło do większego poczucia
odpowiedzialności i zaangażowania w program. Wymogiem jest, aby co najmniej 50%
głosów pochodziło od partnerów, którzy nie pochodzą od władz publicznych.
Wszystkie decyzje LGD wymagają zatwierdzenia przez Defra poprzez uczestnictwo ich
przedstawiciela w posiedzeniach lub w drodze procedury pisemnej. Przed
zatwierdzeniem wniosków, LGD może zdecydować się na zatwierdzenie wniosku,
zatwierdzić go warunkowo, zalecić dalszy jego rozwój lub odrzucić wniosek.
Zatrudnienie w nowym programie LEADER 2014-2020 jest oparte na strukturze
z poprzednich programów LEADER z Herefordshire, obejmującej pełnoetatowego
kierownika programu i pełnoetatowego urzędnika ds. finansów i monitorowania,
zatrudnionych przez Radę Herefordshire. W oparciu o poprzednie dobrze działające
programy wykazano, że mały dedykowany zespół oficerów jest lepiej przygotowany
do osadzenia podejścia LEADER we wszystkich obszarach działalności projektu,
równoważąc to z potrzebą przestrzegania wymogów UE i wytycznych krajowych.
Zespół LGD pracuje obecnie w głównych biurach Rady w mieście Hereford, które to
miejsce jest dobrze przygotowane pod względem dostępności, ponieważ jest
centralnym punktem Herefordshire, a zatem jest w równej odległości od najdalszych
parafii, ma miejsca do parkowania oraz niezbędne udogodnienia dla osób
niepełnosprawnych.
Obszar działania LGD obejmuje wszystkie wiejskie tereny hrabstwa
Herefordshire. Jedyne obszary wyłączone to te, które sklasyfikowane są jako „Miasto
i miasto”. Należą do nich: miasto Hereford i część Hope End Ward (parafie Greater
Mathon i Colwall Chase). Miasta rynkowe Ross-on-Wye i Leominster zostały
niedawno sklasyfikowane przez Defra jako wiejsko-miejskie centra i dlatego są
włączone do obszaru LEADER w Herefordshire.

Łączna liczba ludności objęta obszarem działania LGD wynosi 120 662, w tym 21
265 to mieszkańcy miast. Herefordshire jest hrabstwem głównie wiejskim, z czwartą
najniższą gęstością zaludnienia w Anglii. Znajduje się w południowo-zachodniej części
regionu West Midlands graniczącego z Walią i stanowi część regionu Marche Local
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Enterprise Partnership (LEP), wraz z hrabstwem Shropshire, Telford i Wrekin. Miasto
Hereford, w środku hrabstwa, jest centrum większości obiektów; inne główne
lokalizacje to pięć miast rynkowych Leominster, Ross-on-Wye, Ledbury, Bromyard
i Kington. Herefordshire ma piękne dziewicze krajobrazy; charakterystyczne
dziedzictwo; rozległe doliny i rzeki. Rzeka Wye dzieli hrabstwo, płynąc na wschód od
granicy walijskiej przez miasto Hereford, a następnie skręcając na południe w obszar
Wye Valley of Outstanding Natural Beauty. Wzgórza Malvern we wschodniej stronie
hrabstwa wznoszą się do wysokości 400m, , a południowy zachód jest zdominowany
przez zasięg Gór Czarnych z wysokościami ponad 600m. W odróżnieniu od innych
powiatów wiejskich, które mają duże obszary bez mieszkańców, Herefordshire ma
82.700 domów i 183.477 mieszkańców rozproszonych na powierzchni 842 mil
kwadratowych - co stanowi szczególne wyzwanie dla świadczenia usług i dostępu do
nich. Na blisko 25 procentach obszaru wiejskiego, szczególnie dotyczy to Złotej Doliny
na południowym zachodzie i miejscowości Mortimer na północnym zachodzie,
utrudniony jest dostęp fizyczny, dostęp do internetu szerokopasmowego, usług
telefonii komórkowej i innej infrastruktury usługowej. Stanowi to problem dla
niektórych mieszkańców, turystów i małych firm usługowych. Sieć kolejowa
i drogowa (głównie drogi wiejskie kategorii” C”) jest słabo rozwinięta.
Hrabstwo ma stosunkowo duży odsetek zatrudnienia w sektorach
charakteryzujących się niskimi płacami jak „rolnictwo” oraz „handel hurtowy
i detaliczny” co wpływa na niski wskaźnik PKB per capita - 15 300 funtów w hrabstwie
wobec 21 900 w całej Anglii. Samozatrudnienie jest bardziej powszechne w tym
hrabstwie niż na szczeblu krajowym i jest największe w rolnictwie, sztuce, rozrywce ,
rekreacji i w innej działalności usługowej oraz w budownictwie. Niskie płace i
stosunkowo wysokie ceny mieszkań oznaczają, że przystępność cenowa mieszkań jest
kluczową kwestią dla hrabstwa - zarówno kupowania, jak i wynajmu, dlatego stale
istnieje tam wysoki popyt na mieszkania socjalne.
Turystyka, wraz z żywnością i napojami, została specjalnie określona jako obszary
wzrostu w strategii rozwoju lokalnego. Turystyka w Herefordshire jest warta 411
milionów funtów dla lokalnej gospodarki i jest głównym obszarem wzrostu dla
hrabstwa. Rocznie przyjeżdża tam ponad 4,7 miliona odwiedzających, głównie na
krótkie pobyty, aby skorzystać z wyjątkowej przyrody, bogatego dziedzictwa i oferty
kulturalnej. Tworzy ona 8 480 miejsc pracy. Znaczna liczba zabytkowych budynków, w
tym kościołów, zamków i dworów, stanowi popularne źródło turystyki wśród wielu
turystów.
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Lokalne priorytety w ramach priorytetu Defra „Rozwój turystyki wiejskiej”:


Maksymalizacja możliwości korzystania z charakterystycznego krajobrazu
Herefordshire, atrakcji i zajęć na świeżym powietrzu,



Poprawa jakości i dostępności materiałów promocyjnych i informacji dla
turystów,



Wspieranie zrównoważonego rozwoju nowych i istniejących przedsiębiorstw
turystycznych,



Wspieranie wspólnych rozwiązań marketingowych, sieci biznesowych
i wspólnej wiedzy biznesowej wśród firm turystycznych, aby pomóc
w identyfikacji, promocji i wprowadzeniu na rynek swoich usług
i rozszerzeniu oferty turystycznej,



Przedłużanie sezonu turystycznego i wykorzystanie turystyki biznesowej, aby
zwiększyć potencjalny dochód i liczbę noclegów



Wspieranie programów ambasadorów rolnictwa i infrastruktury, aby
umożliwić rolnikom tworzenie i rozwijanie gospodarstw agroturystycznych.



Lepsza promocja produktów turystycznych z Herefordshire i marki lokalnej,
zwłaszcza dla gospodarstw rolnych ze sprzedażą własnych produktów,
niezależnych sprzedawców detalicznych za pośrednictwem ich
stowarzyszenia „Trufle”, a także marki powiatu, w tym na etykietach
produktów, opakowaniach, pojazdach transportowych, upominkach
promocyjnych, reklamach, w akcjach promocyjnych i marketingowych,
inicjatywach i forach społecznościowych hrabstwa, konkursach, markowych
materiałach drukowanych z powiązanymi kampaniami dystrybucyjnymi,
w tym opracowanie kampanii Herefordshire Hamper.

Program działalności LEADER w ramach tego priorytetu może wesprzeć projekty
obejmujące następujące działania:


Przedłużanie istniejących pobytów, zachęcanie do wielokrotnych wizyt
i konwertowanie wizyt jednodniowych na pobyty nocne w celu zwiększenia
wzrostu gospodarczego dzięki pobranym kuponom, ofertom, e-strzałom do
zakupionej bazy danych konsumentów, atrakcyjnej aplikacji do pobrania
rzeczy do zrobienia, wspólnej obecności w sieci, konkursy konsumenckie
i oferty specjalne , pakiety atrakcji turystycznych i zakwaterowania, w tym
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tematyczne pakiety krótkiego pobytu i wyjątkowe doświadczenia np.
„pieniądze nie mogą kupić”.


Udoskonalenia oferty zakwaterowania dla gości poprzez zachęcanie B & B,
pensjonatów i pubów / karczm do podniesienia standardu wyposażenia do
minimum 4 ****, w tym zakwaterowania dla osób niepełnosprawnych.



Specjalistyczne doradztwo biznesowe w celu poprawy zakwaterowania, np.
Podejście „Phil Spencer Special Agent”, opracowywanie minimalnych
standardów zakwaterowania, szkolenia praktyczne, szkolenia on-line,
inicjowanie lokalnych grup gospodarstw spełniających standardy jakości,
opracowywanie specjalistycznych standardów obsługi klienta (wersja
Welcome Training).



Zintegrowany marketing i PR z organizacjami partnerskimi, stowarzyszeniami
/ grupami gospodarstw agroturystycznych, organizacjami ochrony przyrody
i środowiska oraz transportem - poprawa wykorzystania istniejących
obiektów marketingowych, np. strony internetowe, media społecznościowe
itp., centralne skoordynowane zarządzanie marketingiem.



Nowe media interpretacyjne i obrazy cyfrowe do prezentacji wszystkich
aspektów dziedzictwa, krajobrazu, kultury i innych charakterystycznych cech
Herefordshire dla nowych materiałów marketingowych dotyczących
turystyki, utworzenia biblioteki cyfrowej, w tym wysokiej jakości materiału
wideo.



Innowacyjne wykorzystanie zabytkowych budynków dla turystyki i promocji
tych miejsc (np. zakwaterowania wewnątrz zabytkowych budynków).



Łączenie lokalnych dostawców żywności i napojów z lokalnymi rynkami
turystycznymi dzięki kompleksowemu zasobowi / katalogowi on-line, sieciom
społecznościowym, serii kursów mistrzowskich i badaniu systemu dystrybucji
„mini ośrodek”.



Rozwój tras do rynku dla mniejszych producentów, zarówno lokalnie dla
turystyki, jak i na poziomie regionalnym / krajowym, poprzez wsparcie na
wystawach i studia przypadków najlepszych praktyk.



Rozwój niszowych rynków turystycznych wokół tematów związanych
z krajobrazem, przyrodą i dziedzictwem, w tym turystyki wędkarskiej.



Wsparcie dla zajęć na świeżym powietrzu, w tym spacerów, jazdy na rowerze,
jazdy konnej itp
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Rozwój wycieczek z przewodnikiem i promocja innych lokalnych działań
i powiązanych przedsiębiorstw.



Wydarzenia i festiwale



Rozszerzenie możliwości turystycznych w gospodarstwach, takich jak
niedzielna farma otwarta i kampania „Zapytaj mnie, jestem rolnikiem”,
poprzez poprawę infrastruktury, takiej jak platformy widokowe, urządzenia
do mycia i toalety, aby umożliwić robienie biznesu przez gospodarstwa, aby
pomóc w edukacji społeczeństwa skąd pochodzi ich jedzenie i sposób, w jaki
odwiedzają tereny wiejskie.

Oto kilka przykładów udanych projektów finansowanych w ramach programu
LEADER i wspieranych przez Radę Herefordshire które pomogły wielu nowym
iistniejącym mikro/małym przedsiębiorstwom.
1. Moreton Wood – dofinansowanie zakupu tartaku hydraulicznego Lumbermate
HD36 w wysokości 8 900 funtów (60%) do produkcji tarcicy budowlanej z drewna
iglastego i liściastego.
2. Glamping Pods w gospodarstwie Calpor – dofinansowanie zakupu 5 drewnianych
domków ekologicznych z łazienkami i wyposażeniem kuchennym (29 000 funtów)
pod potrzeby turystyki wiejskiej, wzbogacającej aktualną ofertę pobytu
w przyczepach kempingowych.
Gospodarstwo korzysta również z szerokiej gamy instalacji fotowoltaicznych,
a także działającej turbiny wiatrowej oraz kotła ogrzewczego na biomasę (pelety
i kłody). Odwiedzający mają możliwość swobodnego poruszania się po obiekcie, aby
zobaczyć działające systemy energii odnawialnej.
3. Hydroterapia Little Barn – dofinansowanie przebudowy i dostosowania małej
stodoły położonej obok domu mieszkalnego w nowoczesne centrum hydroterapii dla
psów (29 500 funtów). Basen zaprojektowany dla psów może im pomóc w poprawie
warunków fizycznych takich jak uszkodzenie więzadła, dysplazja stawu biodrowego,
przedoperacyjne tonowanie mięśni, rehabilitacja pooperacyjna, zapalenie kości
i stawów. utrata masy ciała, a także pływanie fitness dla psów zwinnych i latających,
ogólna zabawa i fitness, pływanie szczeniąt
4. Kuchnia Life and Soul, Kawiarnia charytatywna- dofinansowanie adaptacji
i rozbudowy kawiarni.
The Life and Soul Kitchen Ltd jest zarejestrowaną firmą charytatywną, która
świadczy usługi regularnej kawiarni, ale ma również określony cel społeczny,
zapewniając szkolenia i edukację osobom, które mają trudności w uczeniu się i chcą
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nauczyć się nowych umiejętności zawodowych i społecznych w prawdziwym
środowisku miejsca pracy. Rozbudowa pomieszczeń pozwoliła im również na
prowadzenie zajęć przedszkolnych i szkolnych przy wykorzystaniu zabawek Pace
Boogie, Dinophonics, maluchów cyrkowych przyjaznych także dla psów. Oznacza to,
że kawiarnia charytatywna jest przyjaznym, zabawnym i atrakcyjnym miejscem.
Zapewnia również możliwości pracy w formie wolontariatu.
5. C.A.R.E. Herefordshire CIC, przedsiębiorstwo społeczne- dofinansowanie adaptacji
pomieszczeń i nowoczesnego sprzętu technicznego.
Rozwijanie modelu biznesowego tego przedsiębiorstwa, polega na prowadzeniu
lokalnego Urzędu Pocztowego i sklepu wiejskiego oraz wykorzystywaniu zysków do
finansowania usług i działań, które wspierają lokalną społeczność w tym starszych
mieszkańców zamieszkałych we własnych domach. Działalność ta obejmuje obiady
dla społeczności, klinikę stóp, zajęcia fitness, trening funkcjonalny, a także program
dobrego sąsiada,
Źródło: Herefordshire Leader 2014-2020: Local Development Strategy
https://www.herefordshire.gov.uk/download/downloads/id/3582/herefordshire_lea
der_local_development_strategy_2014-2020.pdf
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Fundacja Zielonej Gospodarki (Green Economy Foundation)
Fundacja Zielonej Gospodarki jest pozarządową organizacją zajmującą się
ochroną środowiska (ENGO) z siedzibą w posiadłości Manch, w hrabstwie Cork
w Irlandii. Pracuje na rzecz rozwoju zielonej gospodarki w Irlandii i poza nią zajmując
się wieloma kwestiami- od zrównoważonego rolnictwa po efektywne zarządzanie
zasobami i od bioróżnorodności po zmiany klimatyczne. Wszystkie ta zagadnienia są
ze sobą powiązane stąd celem tej organizacji jest aby decydenci zrozumieli te
powiązania i aby lokalne strategie rozwoju uwzględniały te powiązania, bowiem
wpływają one na decyzje polityczne.
Fundacja została założona w 2002 r. jako „Irlandzka Fundacja Leśnictwa
Naturalnego”, zajmująca się promowaniem zrównoważonej pod względem
gospodarczym, społecznym i środowiskowym gospodarki leśnej w Irlandii. Od tego
czasu rozwinęła ona prace w wielu różnych sektorach; jeśli pracujesz z problemami
leśnymi, musisz spojrzeć na ziemię, potem wodę, potem rzeki, potem wybrzeża,
potem bioróżnorodność i dalej i dalej. Wszystkie one są systemami i zasobami, od
których nasze współczesne życie, choć coraz bardziej oddalone od natury, zależy od
przetrwania. W 2016 r. zmieniono nazwę organizacji na Fundację Zielonej
Gospodarki.
Manch to prywatna posiadłość leśna o powierzchni 320 akrów, obejmująca
obszary rzadkich drzew iglastych i liściastych, roślin leśnych, ssaków lądowych,
ptaków i motyli. Manch jest centrum wszystkich operacji Fundacji i siedzibą biur oraz
ośrodków edukacyjnych i badawczych. Posiada trzy departamenty - Edukacja,
Polityka i Projekty – które ściśle ze sobą współpracują w celu badania,
demonstrowania i wspierania zrównoważonej praktyki dla czystszej, bardziej
wydajnej i sprawiedliwej gospodarki dla wszystkich.
Fundacja Zielonej Gospodarki jest finansowana z różnych źródeł, w tym
z Departamentu Łączności, Działań Klimatycznych i Środowiska, Irlandzkiej Sieci
Ochrony Środowiska, Służby Leśnej, władz lokalnych, z dotacji, składek członkowskich
i darowizn .
Edukacja w Fundacji Zielonej Gospodarki
Centrum Edukacyjne Fundacji Zielonej Gospodarki oferuje szeroki zakres kursów
dla uczniów szkół podstawowych i szkół średnich studentów oraz osób dorosłych.
Programy kursów które są oferowane dotyczą głównie edukacji ekologicznej mającej
na celu zrozumienie tych problemów z wykorzystaniem doświadczeń praktycznych
i aktywności słuchaczy.
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Szkoły podstawowe

Centrum edukacji Fundacji Zielonej Gospodarki jest zarejestrowanym Centrum
Nauczania i Matematyki „Discovery Primary” zlokalizowanym w posiadłości Manch,
niedaleko Cork.
Ich program szkolnictwa podstawowego kładzie nacisk na uczenie się z radością
poprzez pracę, obejmując jednocześnie wiele elementów szkolnego programu
nauczania, w szczególności elementy nauk przyrodniczych i geografii , a także
wychowanie fizyczne, matematykę i sztuki wizualne. Szeroki wybór kursów jest
dostępny dla indywidualnych potrzeb klasy lub szkoły. Nauczyciele mogą wybierać
zich oferty zajęć lub poprosić zespół edukacyjny o dostosowanie programu specjalnie
dla nich


Szkoły średnie

Centrum edukacji Fundacji Zielonej Gospodarki oferuje szeroki zakres kursów
poukończeniu których otrzymuje się certyfikaty juniorskie: Junior Cert Science lub
Junior Cert Geography, certyfikat roku przejściowego z Biologii lub Geografii oraz
certyfikat ukończenia szkoły średniej z Biologii i Geografii. Centrum zapewnia
techniczny sprzęt terenowy i doradztwo eksperckie, aby umożliwić uczniom
korzystanie z różnorodnych technik pracy w terenie i stosowanie teorii w środowisku
naturalnym. Dzięki wszystkim szkolnym kursom opartych na tematyce wynikającej
zprogramu nauczania Centrum Edukacji oferuje możliwość zajęcia się tematami
w kontekście tych programów. Praca w terenie pomaga uczniom budować
umiejętności komunikacji i pracy zespołowej, jednocześnie odkrywając praktyczne
i zabawne aspekty przedmiotów szkolnych.


Trzeci poziom nauczania

Centrum badawcze Fundacji Zielonej Gospodarki prowadzi badania nad
zrównoważoną gospodarką leśną, bioróżnorodnością lądową i słodkowodną,
usługami ekosystemowymi i zarządzaniem siedliskami. W wielu projektach
badawczych uczestniczyć mogą studenci wyższych szkół zawodowych
i uniwersytetów.


Edukacja dorosłych

Kursy szkoleniowe dla dorosłych w Fundacji Zielonej Gospodarki oferują im
szansę poznania otaczającego ich świata przyrody. Kursy te obejmują identyfikację
różnych gatunków fauny i flory, umiejętności rolnicze i wiejskie, w tym układanie
żywopłotów, fotografię, tkactwo wierzbowe i wiele innych umiejętności. Dla
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dorosłych prowadzone są także różne grupowe formy aktywności fizycznej, wykłady
specjalistyczne, organizowane wydarzenia i warsztaty.
Oddziaływanie na politykę
Fundacja Zielonej Gospodarki wnosi duży wkład w politykę krajową i europejską
w wielu różnych obszarach: rolnictwo, leśnictwo, różnorodność biologiczna, ochrona
zasobów i efektywne gospodarowanie zasobami naturalnymi, zrównoważony rozwój,
gospodarka o obiegu zamkniętym i wiele innych. Poprzez składanie opinii w ramach
konsultacji publicznych, kwestionowanie istniejących polityk i strategii oraz
współpracę z innymi organizacjami Fundacja wywiera wpływ na zmiany złych polityk.
Fundacja Zielonej Gospodarki jest członkiem Irish Environmental Network
w Irlandii. Ta sieć środowiskowa składa się z 34 organizacji pozarządowych
zajmujących się ochroną środowiska, które prowadzą praktyczne prace
konserwatorskie, kampanie, lobbing i podnoszenie świadomości społecznej na temat
potrzeb w zakresie ochrony środowiska i ochrony przyrody. Fundacja Zielonej
Gospodarki jest członkiem filaru środowiskowego w Irlandii, który działa na rzecz
zmiany polityki i umieszczenia zasad zrównoważonego rozwoju w centrum polityki.
Dyrektor generalny, Cillian Lohan, jest członkiem Komitetu Ekonomiczno-Społecznego
w Brukseli i obecnie pracuje nad pakietem dotyczącym gospodarki o obiegu
zamkniętym. Celem Fundacji w pracach nad polityką jest „łączenie kropek”, aby
tworzyć powiązania między czasami sprzecznymi i niepowiązanymi strategiami
politycznymi. Poszukuje ona produktywnych sposobów radzenia sobie z ogromnymi
wyzwaniami związanymi ze zmianami klimatu i potrzebą efektywnego zarządzania
naszymi zasobami przy jednoczesnym odejściu od systemu energetycznego opartego
na paliwach kopalnych. Fundacja Zielonej Gospodarki aktywnie uczestniczy zarówno
w pracach nad polityką krajową, jak i europejską.
Projekty:


Drzewa na lądzie

Drzewa na lądzie to inicjatywa transgraniczna Fundacji Zielonej Gospodarki.
Projekt ma na celu posadzenie młodych rodzimych drzew w miejscach w całej Irlandii
i Irlandii Północnej. Wydarzenie sadzenia drzew odbywa się corocznie w 32
hrabstwach w wybraną sobotę lutego. Projekt „Drzewa na lądzie” oferuje
właścicielom gruntów proste schematy dostępu do wysokiej jakości rodzimych
mieszanek drzew każdego sezonu. Fundacja współpracuje z rolnikami, drobnymi
właścicielami, grupami społecznymi, radami, szkołami, szkołami wyższymi i wieloma
innymi właścicielami gruntów w celu koordynowania stron w celu dostosowania
drzew do krajobrazu. Sadzi małe lasy, zagajniki, sady, żywopłoty, pasy schronisk,
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miejsca zalesiania i większe lasy oraz sporządza projekty agroleśne. W ramach
projektu posadzono, od 2013 r. do tej pory, ponad 1 milion rodzimych drzew,
a w planie jest następny milion. Więcej na stronie: www.treesontheland.com
„Najlepszy czas, aby zasadzić drzewo, był dwadzieścia lat temu. Drugi najlepszy czas
by to zrobić, jest teraz”. (Stare chińskie przysłowie)
Wolontariat
Fundacja Zielonej Gospodarki wykorzystuje bardzo często pomoc wolontariuszy
w celu wsparcia realizacji wielu projektów. Największym wydarzeniem promującym
wolontariat są „Dni wolontariatu” w Manch, gdzie wolontariusze z całego regionu,
a nawet kraju, pomagają pracownikom Fundacji w pracy w lasach i ogrodach.
Wolontariat w Manch to świetny sposób na poznanie ludzi o podobnych poglądach
i zdobycie nowych umiejętności. Przykłady działań wolontariuszy obejmują:


Prace ogrodnicze i konserwacyjne w ogrodzonym ogrodzie Fundacji,



Sadzenie drzew,



Prace konserwacyjne w lesie,



Prace nad różnorodnością biologiczną,



Pomoc w organizacji dni otwartych, kursów i wydarzeń,



Fundraising i wsparcie zaangażowania społeczności lokalnej.

Lokalna Grupa Działania South Aberdeenshire (SALAG)
Obszar działania LGD South Aberdeenshire –SALAG, (południowe hrabstwo
Aberdeenshire) obejmuje trzy zdecentralizowane komitety Rady Hrabstwa
Aberdeenshire: tj. obszary Garioch, Kincardine i Mearns i Marr , z wyjątkiem obszaru
w granicach Parku Narodowego Cairngorms, który jest objęty inną LGD Cairngorms.
Obszar operacyjny LGD obejmuje zatem trzy miasta o populacji powyżej 10 000:
Inverurie, Stonehaven i Westhill. Te małe miasteczka są uwzględnione w ostrze
działania LGD, ponieważ są technicznie sklasyfikowane jako „inne obszary miejskie”,
są ważnymi skupiskami ludności, centrami handlowymi i usługowymi dla
mieszkańców i turystów oraz centrami zatrudnienia sąsiadujących osad wiejskich
i szerszego zaplecza wiejskiego. Na obszarze LGD mieszka około 128 000 osób. PKB na
1 mieszkańca wynosi 3 698funtów. Główne gałęzie gospodarki to przemysł
energetyczny i inżynieria podwodna, rolnictwo, rybołówstwo i turystyka.
W hrabstwie Aberdeenshire jest 26% całkowitej krajowej powierzchni gruntów
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ornych, jest ono również głównym obszarem połowowym Szkocji (49%). Średnia
płaca tygodniowa wynosi 660 funtów, średnia cena domu mieszkalnego to 212 469
funtów ( średnio w Szkocji – 153 153funtów). Spośród 52 223 gospodarstw
domowych na obszarze LGD tylko 34% posiada swój dom bez żadnych obciążeń, 40%
z kredytem hipotecznym lub pożyczką, a 26% wynajmuje mieszkania.
Lokalna Grupa Działania South Aberdeenshire (SALAG) została utworzona w celu
zarządzania i animowania elementów wiejskiej strategii rozwoju lokalnego (strategia
rybacka rozwoju lokalnego jest zarządzana i animowana przez Lokalną Grupę
Działania ds. Rybołówstwa Północno-Wschodniej Szkocji -NESFLAG). Oba partnerstwa
skupiają szereg organizacji społecznych, prywatnych i publicznych. W skład SALAG
wchodzi 6 organizacji społecznych, 8 publicznych i 6 prywatnych.
Wizja LGD zapisana w lokalnej strategii rozwoju dotyczy silnego i prężnego
południowego hrabstwa Aberdeenshire, w którym ludzie ze społeczności wiejskich są
zmotywowani do dokonywania zmian.
Strategia rozwoju lokalnego w South Aberdeenshire
Punktem wyjścia w budowie strategii rozwoju lokalnego na lata 2015-2020 było
dokonanie analizy SWOT środowiska wiejskiego w granicach działania LGD. Wyniki tej
analizy przedstawia tabela 1.
Mocne strony

Słabe strony

• Wysoka jakość życia

•Transport publiczny

• Wysoka baza umiejętności

• Połączenia sieci drogowej między
wioskami

• Wysoki poziom edukacji
• Niski poziom bezrobocia
• Naturalny i zróżnicowany krajobraz,
w tym obszary Natura 2000

• Szerokopasmowy internet
• Szkolenia i możliwości zawodowe dla
młodych ludzi

• Sztuka, kultura i dziedzictwo regionu

• Jakość i dostępność
zakwaterowania dla gości

•
Żywy
sektor
wolontariatu
z doświadczeniem
w
realizacji
projektów

• Wyposażenie i usługi, zwłaszcza na
odległych obszarach wiejskich

• Wysokie wskaźniki wolontariatu
i dumy obywatelskiej

niedrogiego

• Wysokie bezrobocie w społecznościach
rybackich
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Szanse

Zagrożenia

• Bardziej kreatywne i wielofunkcyjne
wykorzystanie istniejących obiektów
(np. sal socjalnych, szkół, obiektów
sportowych itp.)

• Brak tanich mieszkań do wynajęcia i
kupna

• Rozwój kluczowych przemysłów:
turystyka;
energia;
konsumpcja
żywności i napojów; sztuka i kultura
• Transport wspólnotowy
• Rozwój sieci rowerowych i ścieżek
dla pieszych

•
Brak
niedrogich
biznesowych
• Brak kluczowych
(opiekunów, nauczycieli)

przestrzeni
pracowników

• Nierówność dochodów
• Ograniczenie finansowania sektora
publicznego
• Migracja zewnętrzna młodych ludzi
• Starzejąca się populacja mieszkańców i
presja na usługi
• Upadające centra miast

Na podstawie dokonanej analizy SWOT, LGD zidentyfikowała 5 najważniejszych
problemów/priorytetów do rozwiązywania. Są to:

1. Łączenie ludzi i miejsc. Ludzie, którzy mieszkają i pracują w South
Aberdeenshire, są lepiej połączeni fizycznie, emocjonalnie i cyfrowo poprzez
szereg aktywnych, niedrogich i zrównoważonych rozwiązań.
2. Rozwijanie kluczowych sektorów gospodarki. South Aberdeenshire
uświadamia sobie swój pełny potencjał gospodarczy, oferując swoim
pracownikom więcej i lepszych możliwości zatrudnienia dzięki tworzeniu lub
ulepszaniu mikro- i małych oraz średnich przedsiębiorstw wiejskich
i rybackich (w tym przedsiębiorstw społecznych), zwiększając bazę
umiejętności i tworzenie nowych miejsc pracy.
3. Promowanie i ochrona środowiska. South Aberdeenshire stanie się
społeczeństwem żyjącym w środowisku o niższej emisji dwutlenku węgla,
które cieszy się, chroni i optymalnie wykorzystuje swoje środowisko
i posiadane zasoby.
4. Wzbogacanie i pozytywne działania dla wszystkich. Ludzie, którzy mieszkają
i pracują w South Aberdeenshire, będą mieli lepszy dostęp do możliwości
poprawy zdrowia i dobrego samopoczucia oraz do uczestnictwa w lokalnej
sztuce, kulturze i dziedzictwie.
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5. Współpraca z innymi krajami i regionami. South Aberdeenshire ustanowi
projekty współpracy, które poprzez innowacje, tworzenie sieci i wymianę
wiedzy przyczyniać się będą do realizacji celów pozostałych czterech
problemów strategii rozwoju lokalnego i związanych z nimi priorytetów.
W ramach tych problemów strategicznych wyróżniono i opisano priorytety
będące układem odniesienia przy składaniu wniosków projektowych o wsparcie
finansowe przez potencjalnych beneficjentów.
Przykłady projektów:
1. CT Scott, Warsztat usługowy maszyn rolniczych– 02/P00065
Koszt projektu 139 779 funtów, dofinansowanie LEADER 49,9%
2. Huntly Heritage Bakery & Cooking Shop - 02 / P00066 – projekt rozwoju
przedsiębiorstwa socjalnego wykorzystującego dziedzictwo kulinarne tego regionu
oraz podejście od pola do stołu. Zakup podstawowego wyposażenia, zatrudnienie
piekarza i szefa kuchni, nauka pieczenia i gotowania tradycyjnych produktów
lokalnych, otwarcie stołówki/kawiarni.
Koszt projektu 53 365 funtów, koszty kwalifikowane 41 490, śr. prywatne 6 223,
LEADER 35 267 (85%)
3. Dziedzictwo kulturowe i projekt marketingowy - 01 / P00042
Cel projektu - zebranie i zarejestrowanie obfitego niematerialnego dziedzictwa
kulturowego (folklorystycznego, rzemieślniczego i muzycznego) tego regionu. Pozwoli
to społecznościom, turystom i firmom zorientowanym na turystę łatwo zaangażować
się i najlepiej wykorzystać nasze dziedzictwo i kulturę. Wyniki projektu zostaną
wykorzystane do opracowania zestawu treści marketingowych przydatnych dla
wszystkich podmiotów z branży turystycznej w regionie. Projekt realizowany jest
przez Uniwersytet w Aberdeen w partnerstwie ze Szkocką Organizacją Turystyczną Visit Scotland.
Koszt projektu 98 477 funtów, LEADER 39 391 ( 40%)
4. Sieć ścieżek AB54 - 02 / P00068
Cel- opracowanie kompleksowego raportu na temat istniejących ścieżek, dróg
rolniczych i leśnych oraz innych tras w obszarze AB54, zidentyfikowanie nowych
potencjalnych powiązań lub brakujących luk i stworzenie planu strategicznego, który
będzie miał długoterminowy cel, aby połączyć ze sobą wszystkie osady i społeczności
w obszarze Huntly & District Development Trust. Rezultatem projektu będzie również
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obszerna mapa obszaru AB54, na której wyszczególnione będą wszystkie istniejące
możliwości spaceru / jazdy rowerem / jazdy konnej w regionie.
Koszt projektu 59 350 funtów, śr. prywatne 5 935, LEADER 53 415 (90%).

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich
I. HISTORIA POWSTANIA FAOW – dla przypomnienia
FAOW zostało powołane do życia w grudniu 2002 roku jako pierwsze
ogólnopolskie porozumienie organizacji działających na rzecz wsi. Inicjatorami Forum
były organizacje działające w skali całego kraju lub tylko lokalnie:


Fundacja Fundusz Współpracy,



Fundacja Idealna Gmina,



Fundacja IUCN Poland,



Fundacja Wspomagania Wsi,



Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa,



Fundacja Partnerstwo dla Środowiska,



Instytut na Rzecz Ekorozwoju,



Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów,



Namysłowskie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych,



Polska Zielona Sieć,



Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe „Dolina Strugu”,



WWF Polska.

Tworzenie FAOW było kilkuletnim procesem ponieważ założycielom zależało na
tym aby członkami Związku były małe lokalne organizacje wiejskie, które będą miały
możliwość zabierania głosu w ważnych dla rozwoju wsi sprawach.
II. GŁÓWNE CELE DZIAŁANIA W SPOŁECZNOŚCIACH LOKALNYCH
•

Wspieranie i upowszechnianie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich

•

Działanie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i rozwoju
gospodarki opartej na wiedzy na obszarach wiejskich

•

Budowanie partnerstwa i dialogu na rzecz zrównoważonego rozwoju wsi
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•

Aktywizowanie społeczności lokalnych na terenach wiejskich

III. GDZIE DZIAŁAMY? W kraju i za granicą:


teren Polski, w szczególności na obszarach wiejskich



współpracujemy z organizacjami w Europie,



Bierzemy udział w pracach i działaniach PREPARE – Partnerstwo dla Wsi
Europejskiej



Jesteśmy członkiem w ERA – European Rural Alliance



Utrzymujemy kontakty z Krajowymi Sieciami Wiejskimi (formalnymi
i nieformalnymi), Europejską Siecią Rozwoju Wsi, Siecią Rybacką FARNET,
Komisją Europejską i Europejskim Parlamentem Wiejskim



Prowadzimy wspólne projekty kształcenia animatorów lokalnych partnerstw
– razem z organizacjami z Czech, Słowacji, Węgier i Słowenii, Serbii, Chorwacji
i innych krajów.

IV.UCZESTNICZYMY
a. w grupach roboczych i forach ds. programów 2014-2020
b. w Grupie tematycznej LEADER (GTL)
c. bierzemy udział w pracach Europejskiego Parlamentu Wiejskiego
d. uczestniczyliśmy w przygotowaniu raportu OECD „Przegląd Krajowej
Polityki Rozwoju Obszarów Wiejskich w Polsce” .
V. CO FAOW MOŻE ZAOFEROWAĆ PARTNEROM?
1. Szeroki kontekst wiedzy i doświadczenia w pracy z organizacjami wiejskimi
2. Dostęp do organizacji i społeczności lokalnych w całym kraju
3. Dostęp do ekspertów i badaczy wyspecjalizowanych w kwestiach rozwoju
przedsiębiorczości, edukacji i oświaty, krzewienia kultury lokalnej i ochrony
środowiska na terenie rozwoju obszarów wiejskich
4. Sieć organizacji wiejskich składających się z związków i federacji (Związek
Sołtysów, FWW, Sieci LGD, Federacja Inicjatyw Oświatowych) oraz małych
wiejskich organizacji
5. Doświadczenie w pracy nad dokumentami legislacyjnymi
6. Szeroki zakres ciekawych działań aktywizacyjno-edukacyjnych skierowanych
do organizacji pozarządowych.
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VI. Najciekawsze projekty - DOBRE PRAKTYKI
1. „Akademia Umiejętności Animatora LGD” sfinansowany ze
środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w 2018 r.
CEL:
1. Celem projektu była aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania
inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich , w tym kreowania miejsc
pracy na terenach wiejskich.
Osiągnęliśmy cel główny – aktywizowanie mieszkańców czego dowodem
były przygotowane przez animatorów inicjatywy oraz udział w konkursie.
Oba działania pokazały, że podejmowane działania projektowe przyniosły
dobre rezultaty. Znacząca większość uczestników warsztatów brała
aktywny udział w zaplanowanych działaniach. Podjęliśmy przede wszystkim
działania badające oczekiwania uczestników co do całej Akademii
Umiejętności Animatora LGD. Uważamy, że aby prace animacyjne
przyniosły oczekiwane rezultaty to przede wszystkim animatorzy powinni
być mocno zmotywowani do prowadzenia działań w terenie (do pracy
animacyjnej), ważna również jest wymiana doświadczeń pomiędzy LGDami.
2. Rezultatem naszych działań było dostarczenie wiedzy, zwiększenie
kompetencji uczestników projektu. Część animatorów miała już
podstawowe doświadczenie w animowaniu mieszkańców obszarów
objętych LGD, ale udało nam się uporządkować tę wiedzę i dostarczyć
nowych informacji do stosowania w terenie.
3. Jak to robiliśmy?
Po pierwsze trenerzy wybrani zgodnie z zasadą konkurencyjności spotkali
się w na dwudniowej sesji podczas, której mieli za zadanie przygotować
zawartość merytoryczną warsztatów dla animatorów. W spotkaniu
uczestniczył również metodyk. Chodziło o to żeby przygotować scenariusz
zajęć, materiały do nauki osób dorosłych, do stosowania w 4
„subregionach”. Spotkanie było bardzo udanym przedsięwzięciem.
Przygotowaliśmy wszystko to co zaplanowaliśmy, w trakcie dyskusji udało
się wszystkie kwestie tak wyjaśnić żeby wszyscy wiedzieli i rozumieli na
czym zależy koordynatorowi odpowiedzialnemu za szkolenia i prawidłową
realizację operacji. Cel spotkania trenerów został osiągnięty – trenerzy
przygotowali spójny materiał, scenariusz dla 4 grup, prowadzili potem
warsztaty wg tego scenariusza. Przygotowano również część materiałów
a trenerzy „dopracowywali” materiały, które były im potrzebne już
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bezpośrednio w konkretnej grupie. Materiały były weryfikowane m.in.
przez koordynatora i 2 ekspertów. Przeprowadzono warsztaty podczas 3
sesji w 4 „subregionach”.
2. PROJEKT „Organizacje wiejskie w procesie stanowienia prawa” – obecnie
realizowany
Celem głównym projektu jest:
Podnoszenie kompetencji eksperckich przedstawicieli organizacji pozarządowych ze
wsi i małych miast w zakresie niezbędnym do prawidłowego udziału w procesie
stanowienia prawa. Zakres podnoszenia kompetencji obejmie dziedziny prawa
szczególnie istotne dla organizacji wiejskich, a także tematy ogólne (w tym prawo
gospodarcze, ekonomia z elementami polityki przemysłowej,
prawo pracy, ekonomia przedsiębiorstwa, analiza finansowa).
Celami szczegółowymi są:


podniesienie kompetencji do udziału w procesie stanowienia prawa 400
przedstawicieli wiejskich organizacji pozarządowych z całej Polski



zwiększenie zainteresowania organizacji wiejskich udziałem w procesie
stanowienia prawa



zbudowanie zdolności do dalszego podnoszenia kompetencji organizacji
wiejskich do uczestnictwa w procesie stanowienia prawa w proces
stanowienia prawa na szczeblu krajowym”, bowiem podniesienie
kompetencji organizacji wiejskich umożliwi im udział w procesie stanowienia
prawa na szczeblu krajowym, w którym do tej pory uczestniczyły w bardzo
ograniczonym zakresie.

Zakres aktów prawnych, które wpływają na sytuację mieszkańców wsi jest bardzo
szeroki i większe zaangażowanie organizacji wiejskich znacząco wpłynie na
usprawnienie procesu stanowienia prawa i podniesienie jego jakości.
Projekt jest adresowany do organizacji pozarządowych działających na wsi i w
małych miastach, których jest w Polsce ok 31.000 do 43.000. Organizacje te różnią się
znacząco od organizacji działających w miastach zarówno pod względem skali
działania jak i obszarów tematycznych. Duża liczba organizacji wiejskich jest bardzo
mała, ma budżet mniejszy niż 10.000 zł rocznie i nie zatrudnia pracowników,
a działalnością zajmują się głównie woluntariusze. Większość przychodów tych
organizacji pochodzi od administracji samorządowej. Najwięcej organizacji wiejskich
deklaruje, że głównym przedmiotem ich działalności rozwój regionalny i lokalny, na
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kolejnych miejscach znajdują się pomoc społeczna, kultura i sztuka, a następnie
oświata, edukacja i wychowanie.
Większość organizacji wiejskich dotychczas nie uczestniczyła w stanowieniu prawa.
Spośród tych, które uczestniczyły, ponad połowa brała udział w stanowieniu
prawa na poziomie lokalnym lub regionalnym. Mniej niż jedna trzecia organizacji
wiejskich ma doświadczenie w stanowieniu prawa na poziomie krajowym.
Zapewnimy równe traktowanie bez względu na płeć, wiek, wyznanie, kolor skóry.
Strona www będzie dostosowana dla osób z niepełnosprawnych.
Wybraliśmy 5 tematów. Na ich wybór wpływ mieli uczestnicy projektu:
1. Turystyka na obszarach wiejskich – prawo w turystyce, innowacyjne formy
turystyki wiejskiej;
2. Krótkie Łańcuchy dostaw Żywności;
3. Dom i jego otoczenie jako element architektury krajobrazu i ładu
przestrzennego;
4. Wybrane problemy polityki senioralnej;
5. Założenia i zasady funkcjonowania Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych
3. PROJEKT: „Rozwijanie kompetencji i sieci kontaktów Lokalnych Grup Działania dla
zapewnienia prawidłowej realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność w latach 2014-2020”
a) Szkolenie pozwalające na podniesienie kompetencji w zakresie oceny formalnej
wniosków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020, ze szczególnym naciskiem na weryfikację biznesplanów i dokumentacji
technicznej projektów inwestycyjnych – maksymalnie 290 osób;
b)Rola inkubatorów przetwórstwa lokalnego w rozwoju gospodarki i wzmacnianiu
rynków zbytu w oparciu o dobre praktyki działania inkubatorów w Polsce i za
granicą.
c) Szkolenie w zakresie prowadzenia przez LGD doradztwa dla wnioskodawców
i skutecznej komunikacji ze społecznością lokalną
d) Szkolenie w zakresie prowadzenia monitoringu i ewaluacji LSR (projektów);
PODSUMOWANIE:
1. Większość projektów FAOW stara się wykonywać w partnerstwie krajowym
lub zagranicznym;
2. Bardzo ważnym czynnikiem jest umiejętne motywowanie ludzi do udziału
w projektach;
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3. Projekty szkoleniowe powinny mieć elementy aktywizujące, pokazujące
praktyczne oddziaływanie na obszar, w którym dokonaliśmy interwencji;
4. Doświadczenie FAOW pokazuje bardzo jasno jak mało organizacji
pozarządowych stara się o środki w konkursach krajowych czy wojewódzkich.
Wg nas wynika to przede wszystkim ze strachu przed ogromną biurokracją,
która powoduje, że coraz mniej czasu zostaje na prawdziwe działanie.
Zarządzający projektami znaczną część energii tracą na prawidłowe
wypełnienie dokumentacji zamiast na merytoryczna pracę.
5. To o czym należy pamiętać – zwłaszcza w projektach realizowanych
w ramach KSOW to prawidłowe ologowywanie biura, stron www, materiałów
promocyjnych, materiałów szkoleniowych;
6. FAOW pokrótce zaprezentował tylko 3 projekty i wszystkie uważamy, że
wypełniają funkcję DOBREJ PRAKTYKI.

Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”
Działania Federacji
Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne” powstała w 1996
roku. Jest organizacją o zasięgu ogólnopolskim, zrzeszającą 28 stowarzyszeń
agroturystycznych, których członkami są właściciele obiektów turystyki wiejskiej.
Federacja realizuje swoje cele poprzez:
1. tworzenie ogólnopolskiego systemu kategoryzacji i standaryzacji wiejskiej
bazy noclegowej,
2. współpracę z władzą ustawodawczą, administracją rządową i samorządową
oraz innymi organizacjami, instytucjami i osobami prywatnymi w kraju i za
granicą w całokształcie spraw związanych z funkcjonowaniem turystyki na
obszarach wiejskich i wypracowaniem form jej rekomendacji,
3. wymianę i upowszechnianie doświadczeń z zakresu organizacji i rozwoju
turystyki wiejskiej
4. prowadzenie działalności wydawniczej i reklamowej na rzecz Federacji i jej
członków,
5. przeprowadzanie kategoryzacji i nadawanie kategorii obiektom wiejskiej bazy
noclegowej,
6. tworzenie bazy danych o gospodarstwach agroturystycznych,
7. prowadzenie analizy rynku turystyki wiejskiej,
8. współpraca ze środkami masowego przekazu,
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9. powoływanie instytucji lub innych form organizacji dla prowadzenia
działalności statutowej
10. organizowanie szkoleń, wykładów, odczytów, seminariów, wystaw, spotkań
dyskusyjnych itp.
11. współdziałanie członków na rzecz rozwoju turystyki wiejskiej
12. popieranie i rozwijanie wszelkich inicjatyw mających na celu dobro
mieszkańców wsi i ich gości – turystów
13. podejmowanie innych działań służących realizacji celów statutowych, a nie
naruszających obowiązującego porządku prawnego
Działania związane z funkcjonowaniem Federacji:
Realizacja zadań statutowych.


Prowadzenie biura i księgowości Federacji:

Biuro Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej „GG” funkcjonuje w Nałęczowie
w wynajmowanym pomieszczeniu od Lokalnej Organizacji Turystycznej „Kraina
Lessowych Wąwozów”. W pomieszczeniu prowadzone jest również centrum
informacji agroturystycznej.


Działania informacyjno-doradcze:

Systematycznie jest aktualizowana strona pftw.pl zawierająca informacje
związane z prowadzeniem działalności turystycznej na wsi.
Biuro Federacji świadczy na bieżąco informacje w zakresie oferty turystycznej
oraz przepisów prawnych, podatkowych, warunków sanitarnych, obowiązków gmin
w zakresie prowadzenia ewidencji innych obiektów hotelarskich.
Promowane są dobre praktyki związane z ofertą turystyczną, przede wszystkim
w modułach ofert specjalistycznych w serwisie agroturystyka.pl.
Na bieżąco rozpowszechniane są informacje poprzez strony internetowe,
mailowo, poprzez serwisy społecznościowe oraz telefonicznie w celu dotarcia do jak
największej liczby osób – członków Federacji. Prowadzony jest również kolportaż
materiałów dotyczących zakładania i prowadzenia działalności turystycznej oraz
kolportaż materiałów stowarzyszeń agroturystycznych oraz ich członków.


Działania promocyjne:

W ramach działań promocyjnych systematycznie jest wydawany katalog
obiektów skategoryzowanych wraz z wykazem stowarzyszeń agroturystycznych
z danymi teleadresowymi członków stowarzyszeń w nakładzie 10 000 egzemplarzy
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rocznie. Kolportaż katalogu prowadzony jest w biurze Federacji, przez zrzeszone
stowarzyszenia oraz podczas targów i imprez promocyjnych.
Prowadzone są systematyczne działania promocyjne oraz bieżąca aktualizacja na
portalach społecznościowych: Facebook Wieś Polska Zaprasza, aplikacja Wieś Polska
Zaprasza. Zgodnie ze statystykami dziennie docieramy z informacjami do około 1000
osób.
W ostatnim czasie powstał nowy serwis internetowy www.odpoczywajnawsi.pl.
Systematycznie zamieszczane są tam informacje dotyczące kampanii „Odpoczywaj na
wsi” wraz z sylwetkami twórców, doradców, prelegentów, przedstawionymi
prezentacjami. W serwisie w wersji elektronicznej dostępne są materiały –
wydawnictwa prezentowane na targach turystycznych. Serwis to również baza ofert
skategoryzowanych, kwater oferujących ekowypoczynek oraz podmiotów należących
do Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych.
Federacja prowadzi
anglojęzycznych.


serwis

agritourism.pl

skierowany

do

turystów

Kampania Promocyjna „Odpoczywaj na wsi”

Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „GG” na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa
i Rozwoju Wsi jest realizatorem Kampanii „Odpoczywaj na wsi”.
Kampania obejmuje w 2019 roku kompleksową organizację obsługi
merytorycznej stoiska wystawienniczego podczas 15 imprez targowych oraz
plenerowych w ramach Kampanii promocyjnej „Odpoczywaj na wsi”. W ramach
Kampanii zostanie również zorganizowanych szereg seminariów, szkoleń i konferencji
dotyczących problematyki turystyki wiejskiej. Na stoisku prezentowana jest oferta
kwater agroturystycznych, atrakcji turystycznych przez przedstawicieli Stowarzyszeń
z całej Polski. Działalność promocyjną uatrakcyjniają pokazy twórców ludowych –
członków Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych oraz liczne zabawy i konkursy
o tematyce wiejskiej.
Przedstawiciele Federacji biorą również udział w imprezach promocyjnych o zasięgu
regionalnym oraz lokalnym.


Kategoryzacja:

Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „GG” jest operatorem ogólnopolskiego
systemu Kategoryzacji Wiejskiej Bazy Noclegowej. W ramach licznych szkoleń
wykształcona została rzesza inspektorów z terenu całej Polski. Systematycznie
prowadzone są prace związane z dostosowaniem systemu oceny w ramach
kategoryzacji do potrzeb współczesnego turysty. Kategoryzacja oprócz roli jaką jest
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gwarancja jakości wpływa również na kształtowanie inwestycji w gospodarstwach
agroturystycznych.
W związku z tym, że wiele obiektów funkcjonujących na terenach wiejskich
w ostatnich latach nadużywało w swojej ofercie słowa „agroturystyka”, w ramach
kategoryzacji zostały wprowadzone dwa rodzaje obiektów: „wypoczynek na wsi” oraz
„wypoczynek u rolnika”. Do rodzaju „wypoczynek na wsi” zaliczane są obiekty, które
spełniają określone wymagania kategoryzacyjne dotyczące infrastruktury oraz usług
towarzyszących. Do rodzaju „wypoczynek u rolnika” klasyfikowane są obiekty, które
oprócz wymagań określonych dla poprzedniej kategorii spełniają następujące
kryteria:










Siedlisko zagospodarowane tradycyjnie - Dom, budynki gospodarskie,
podwórze, ogród przydomowy
Otaczające kwaterę tereny wiejskie - Otoczenie kwatery to zabudowania
gospodarskie, pola, łąki, lasy. (sceneria, krajobraz, przestrzeń)
Maksymalna ilość miejsc w kwaterze – 30
Prowadzona produkcja rolna: roślinna i/lub hodowlana, ogrodnicza,
sadownicza, rybacka
Minimum 3 gatunki zwierząt stanowiących atrakcję turystyczną
gospodarstwa
Ogród warzywny
Posiłki domowe wytwarzane na bazie produktów wiejskich - Możliwość
degustacji regionalnych potraw serwowanych w kwaterze dla gości
Elementy dekoracyjne w obiekcie oraz poszczególnych pokojach związane
z kultywowaniem rodzimych tradycji, kultury, etnografii,
Rozwiązania ekologiczne w gospodarstwie - Np. segregacja śmieci,
kompostownie, własna oczyszczalnia ścieków, odnawialne źródła energii.

Skategoryzowane obiekty są promowane są na stronie www.pftw.pl,
www.agritourism.pl oraz na stronie www.agroturystyka.pl.
Ponadto w wydanym atlasie skategoryzowane obiekty są wyróżnione
i przedstawione wraz ze zdjęciami. Kwatery skategoryzowane są brane pod uwagę
przy promocji prowadzonej przez POT oraz ministerstwa. Ponadto kwatery
skategoryzowane uzyskują preferencje w ramach realizacji realizacji konkursu POT
„Na wsi najlepiej”.


Współpraca i innymi instytucjami
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Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „GG” jest partnerem dla wielu podmiotów
działających na rzecz rozwoju i promocji turystyki wiejskiej. Federacja ściśle
współpracuje z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie realizacji
Kampanii „Odpoczywaj na wsi” oraz w wielu innym przedsięwzięciach.
Przedstawiciele Federacji uczestniczą w przygotowaniach dokumentów i podstaw
funkcjonowania turystyki wiejskiej realizowanych przez Ministerstwo Sportu
i Turystyki.
Ponadto Federacja współpracuje z Polską Organizacją Turystyczną oraz z Centrum
Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oddz. w Krakowie.
Należy również wspomnieć o intensywnej współpracy z mediami, uczelniami oraz
innymi podmiotami, którym zależy na rozwoju turystyki wiejskiej.
Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „GG” jest członkiem EUROGITES - European
Federation for Farm and Village Tourism - europejskiej Federacji zrzeszającej
organizacje (zrzeszenia) turystyki wiejskiej i agroturystyki. Organizacja jest przede
wszystkim platformą współpracy oraz wymiany doświadczeń pomiędzy narodowymi
federacjami. W ramach współpracy członków realizowane są ponadnarodowe
projekty związane z promocją i rozwojem turystyki wiejskiej.

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości
Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości - organizacja
pozarządowa „non profit” dedykuje swoją ofertę dla: przedsiębiorców, osób
pracujących, kobiet, mężczyzn oraz osób z grup defaworyzowanych również na rynku
pracy. KSWP posiada 10 placówek (na terenie czterech województw:
Świętokrzyskiego, Mazowieckiego, Łódzkiego oraz Podkarpackiego) w następujących
miastach Końskie, Kielce, Starachowice, Skarżysko-Kamienna, Staszów, Warszawa,
Szydłowiec, Piotrków Trybunalski, Łódź, Rzeszów. Wspominana silnie rozwinięta sieć
biur terytorialnych zapewnia komfort optymalnego dostępu do oferowanych przez
KSWP usług.
Siedziba Stowarzyszenia znajduje się w Końskich w budynku o łącznej
powierzchni użytkowej 1170 m2 zawierającej m.in. pomieszczenia biurowe dużą salę
konferencyjną, salę szkoleniową, salę komputerową (status Laboratorium ECDL),
archiwum, serwerownię, pomieszczenia sanitarno-higieniczne oraz socjalne.
Misja firmy realizowana jest poprzez wielokierunkowe wspomaganie rozwoju
przedsiębiorczości i sektora MŚP, organizowanie szkoleń, warsztatów, konferencji,
ułatwianie przedsiębiorcom dostępu do adekwatnych do potrzeb firmy form
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finansowania, kompleksową obsługę projektów współfinansowanych ze środków
funduszy strukturalnych, współpracę z instytucjami, placówkami naukowymi.
Główne cele Stowarzyszenia to: wspomaganie rozwoju przedsiębiorczości,
działanie w kierunku ograniczenia bezrobocia, popularyzacja wiedzy ekonomicznej,
prawnej, technicznej, działania na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw, w tym
wchodzących bądź działających na rynku UE, działanie na rzecz innowacyjności,
ułatwianie przedsiębiorcom dostępu do zewnętrznego finansowania działalności
gospodarczej, działanie na rzecz rozwoju regionalnego, wspieranie rozwoju turystyki,
działanie na rzecz ochrony środowiska, nawiązywanie współpracy ponadnarodowej,
świadczenie kompleksowych usług księgowych dla sektora małych i średnich
przedsiębiorstw, działania na rzecz osób uczących się lub kształcących, działalność
doradcza na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, usługi z zakresu poradnictwa
prawnego i obywatelskiego, reintegracja społeczna i zawodowa osób potrzebujących
wsparcia w tym osób niepełnosprawnych, młodocianych i nieaktywnych zawodowo.
Organizacja prowadzi różnorodne szkolenia: zawodowe, komputerowe,
księgowe, językowe w których wzięło udział kilka tysięcy osób. Dzięki wieloletniemu
doświadczeniu w realizacji szkoleń posiada imponującą bazę trenerów i ekspertów.
Dopasowuje ofertę do indywidualnych potrzeb klientów, wachlarz szkoleń jest
bardzo szeroki: szkolenia bezpłatne dedykowane uczestnikom realizowanych
projektów, szkolenia w ramach pakietu usług proinnowacyjnych, szkolenia
zawodowe, szkolenia z księgowości, komputerowe, językowe i inne. KSWP uzyskało
również wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy
w Kielcach, akredytację Kuratora Oświaty w Kielcach i jest Członkiem
Świętokrzyskiego Klastra Edukacji Zawodowej.
Stowarzyszenie cyklicznie udziela przedsiębiorcom wsparcia finansowego, w tym
dotacyjnego, dzięki czemu powstało wiele miejsc pracy. KSWP organizuje oraz
uczestniczy w roli wystawcy/prelegenta w spotkaniach, konferencjach dedykowanych
uczestnikom rynku pracy, m.in. osobom 50+, wykluczonym społecznie, z niskimi
kwalifikacjami, osobom prowadzącym działalność gospodarczą, osobom
niepracującym, młodzieży NETT itp.).
Stowarzyszenie jest również wpisane do Bazy Usług Rozwojowych, jako instytucja
świadcząca usługi szkoleniowe i doradcze na wysokim poziomie jakości. Dzięki bazie
BUR przedsiębiorcy mogą ubiegać się przy wsparciu KSWP o dofinansowanie usług,
których celem jest podnoszenie zawodowych kompetencji kadr.
W ramach swojej działalności na rzecz sektora MŚP, od 2015 r. KSWP
współtworzy Konsorcjum na rzecz rozwoju Branży metalowo-odlewniczej, jako
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Inteligentnej Specjalizacji Województwa świętokrzyskiego i do obecnej chwili jest
jego członkiem.
Firma realizuje wiele projektów współfinansowanych ze środków funduszy
strukturalnych (m.in. projekty szkoleniowo - stażowe dla osób bezrobotnych w tym
niepełnosprawnych; projekty nastawione na rozwój dzieci i młodzieży w wieku
szkolnym; projekty mające na celu udzielanie dotacji na założenie działalności
gospodarczej; projekty mobilności dla młodzieży i osób dorosłych - w tym z programu
ERASMUS+). KSWP współpracuje z organami samorządowymi, organami administracji
rządowej, organizacjami i instytucjami lokalnymi oraz placówkami naukowym.
Na bazie wieloletniego doświadczenia Stowarzyszenie zainicjowało powstanie
Inkubatora Przedsiębiorczości jako wsparcia dla wszystkich nowopowstających
przedsiębiorstw, które stawiają na własny rozwój i innowacje.
Każdy rok działalności wiąże się z kolejnymi osiągnięciami, dzięki którym obecne
KSWP to nie tylko instytucja „non profit”, lecz organizacja koncentrująca się na wciąż
rosnących potrzebach klientów, umożliwiająca innym realizację złożonych koncepcji
i pomysłów. Sukcesy to nie tylko nagrody i wyróżnienia, lecz przede wszystkim
wiarygodność firmy w oczach klientów. Podstawę osiągnięć Stowarzyszenia stanowi
propagowanie zasad etyki, uczciwości, rzetelności terminowości w kontaktach
z nabywcami usług oraz partnerami biznesowymi.

Lokalna Grupa Działania "Białe Ługi"
…” Białe Ługi”…trochę historii
Lokalna Grupa Działania "Białe Ługi" jest partnerstwem trójsektorowym,
składającym się z przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego i społecznego.
LGD działa jako stowarzyszenie i jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym
zrzeszeniem osób fizycznych i osób prawnych, w tym jednostek samorządu
terytorialnego, mającym na celu działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.
Teren LGD obejmuje siedem sąsiadujących ze sobą gmin położonych w województwie
świętokrzyskim w powiatach kieleckim i staszowskim (5 gmin miejsko-wiejskich,
2 gminy wiejskie). Łączna powierzchnia wymienionych jednostek samorządu
terytorialnego wynosi 1 119 km2 i leży na wschód od stolicy województwa
świętokrzyskiego – Kielc. Obszar ten jest zamieszkiwany przez 76 849 osób.
LGD w Krajowym Rejestrze Sądowym zarejestrowane zostało 31 marca 2006 r.
pierwotnie jako Związek stowarzyszeń, natomiast w drugiej połowie 2007 r. po
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zmianach legislacyjnych podjęto działania mające dostosować Związek Stowarzyszeń
„Białe Ługi” do wymogów określonych przez ustawodawcę.
Obszar LGD „Białe Ługi” ma bardzo duży potencjał turystyczny, dobrze rozwinięta
baza oraz liczne atrakcje sprawiają, że nawet najbardziej wymagający turysta znajdzie
tu miejsce dla siebie. Śmiało można powiedzieć, że teren Lokalnej Grupy Działania
„Białe Ługi” to swoiste zagłębie smaków. Spróbujemy tu potraw wywodzących się
zarówno z kuchni staropolskiej, jak i tradycyjnej kuchni żydowskiej.
Nazwa stowarzyszenia „Białe Ługi” pochodzi od największego w województwie
świętokrzyskim rezerwatu torfowiskowego z nadzwyczaj ciekawą roślinnością
bagienną.
Główną osią działalności LGD jest Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Lokalną Strategię Rozwoju (LSR) na lata 2007–2013 realizowano w oparciu o dwa
cele ogólne: 1. LGD Białe Ługi regionem atrakcyjnym turystycznie. 2. Najlepsze
produkty i aktywności lokalne w LGD Białe Ługi. We wszystkich celach zrealizowano
14 przedsięwzięć przyczyniających się do wzrostu atrakcyjności turystycznej regionu,
rozwoju produktów lokalnych oraz aktywizacji społeczności. 5 Łączna ilość złożonych
wniosków wyniosła: 317 na małe projekty, 78 na odnowę i rozwój wsi, 22 na rozwój
mikroprzedsiębiorstw i 10 na różnicowanie w kierunku działalności rolniczej, co dało
razem 427.
LGD „Białe Ługi” posiada doświadczenie w realizacji projektów w ramach:
• I i II Pilotażowego Programu LEADER+;
• Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: „Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia
życia zawodowego i rodzinnego”, „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji”,
„Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej”,
„Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”;
• Szwajcarskiego Programu Współpracy z Nowymi Krajami UE;
• Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Dodatkowo LGD brało również udział w trzech projektach współpracy.

….czasy współczesne
Obecny okres programowania PROW 2014-2020 skupia się przede wszystkim na
tworzeniu miejsc pracy poprzez rozwój turystki oraz wspieraniu inicjatyw oddolnych
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mieszkańców. Wdrażanie LSR oparte jest na celu ogólnym „LGD Białe Ługi silne
zasobami obszaru i pasjami mieszkańców”.
W bieżącej perspektywie wsparliśmy 11 podmiotów gospodarczych (5 kolejnych
czeka na rozpatrzenia wniosków) oraz przekazaliśmy środki na założenie 18 nowych
działalności gospodarczych. Przed nami nabór wniosków z dodatkowej puli środków
(bonus dla LGD), który w całości przeznaczymy na zakładanie nowych firm. Planujemy
wesprzeć 17 osób przekazując po 55 000,00 zł na założenie działalności.

….nasze „perełki”
LGD stale stawia na rozwój, ciągłe podnoszenie jakości usług, a przy realizacji
projektów analizuje czy ich efekty będą długofalowe i wpłyną na rozwój obszaru LSR.
Centrum Wspierania Przedsiębiorczości.
LCWP to miejsce wsparcia i promocji przedsiębiorczości, w którym mieszkańcy
mogą uzyskać pomoc w zakresie usług biurowych, usług doradczych wspierających
biznes oraz pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych, mogą brać udział
w organizowanych szkoleniach, konferencjach i konsultacjach.
Misją Lokalnego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości jest rozbudowanie
potencjału gospodarczego oraz poprawa jakości życia społeczności lokalnej poprzez
stworzenie miejsca i warunków dogodnych dla rozwoju przedsiębiorczości.
Głównym celem LCWP jest rozbudowanie potencjału gospodarczego oraz
poprawa, jakości życia społeczności lokalnej - mieszkańców gmin należących do LGD
Białe Ługi.
Grupą docelową, do której kierowane są działania Lokalnego Centrum Wspierania
Przedsiębiorczości to:
 Osoby fizyczne w wieku powyżej 18 roku życia zamierzające rozpoczęcie
własnej działalności gospodarczej, z wyłączeniem zarejestrowanych
w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz
Krajowym Rejestrze Sądowym;
 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą;
 Podmioty ekonomii społecznej.
Sposób działania LCWP jest integralnie związany z potrzebami i wymaganiami
lokalnego rynku pracy. Założone cele realizowane są poprzez:
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I. SZKOLENIA z zakresu prawa pracy, rozliczeń ZUS i US, ochrony danych
osobowych. Prowadzone we współpracy z instytucjami rządowymi oraz
organizacjami NGO.
Dotychczas zrealizowaliśmy 4 szkolenia z zakresów:
1. Ochrona danych osobowych w firmach i małych instytucjach.
2. Prowadzenie dokumentacji i rozliczeń podatkowych w ramach
działania KGW.
3. E-akta – zmiany w przepisach dotyczące skrócenia terminu
przechowywania akt pracowniczych.
4. Rozliczenia wynagrodzeń z ZUS i US.
II. DORADZTWO
W pomieszczeniach LCWP świadczone są również bezpłatne usługi doradcze
z zakresu prawa pracy, zakładania działalności, opodatkowania, księgowości,
marketingu i reklamy.
III. WSPARCIE KSIĘGOWE
Wsparciem księgowym objęto 11 podmiotów, dla których nieodpłatne
świadczona jest usługa prowadzenia księgowości przez 1 rok kalendarzowy
zakończone rozliczeniem roku podatkowego – z możliwością dalszej
współpracy.
IV. WYJAZD STUDYJNY dla przedsiębiorców.
Dla najbardziej aktywnych w projekcie przedsiębiorców zaplanowany jest
bezpłatny 4–dniowy wyjazd studyjny do partnera projektu na Słowację (2629.09.2019 r.) Celem wyjazdu będzie nawiązanie nowych kontaktów,
wymiana doświadczeń i informacji oraz podjęcie rozmów dotyczących
wzajemnej współpracy między przedsiębiorcami z Polski i Słowacji.
V. KORZYSTANIE Z POMIESZCZEŃ I SPRZĘTU LCWP
Dla podmiotów z gmin członkowskich LGD „Białe Ługi” oferuje również
nieodpłatne korzystanie z pomieszczeń LCWP, wyposażonych w nowoczesny sprzęt
multimedialny i komputerowy tj. sali konferencyjno-szkoleniowej, sali komputerowej
oraz gabinetu doradztwa indywidualnego. Użytkownicy inkubatora przedsiębiorczości
mają możliwość korzystania z usług wspierających ich rozwój, a przez to także rozwój
firm, które prowadzą.
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fot. Lokalna Grupa Działania Białe Ługi

fot. Stowarzyszenie Dolina Karpia
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fot. Stowarzyszenie Dolina Pilicy

fot. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dolina Stobrawy
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fot. Stowarzyszenie Kraina Sanu – Lokalna Grupa Działania

fot. Lokalna Grupa Działania „PRYM”
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fot. Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze

fot. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa

fot. Stowarzyszenie "Między Prosną a Wartą" - Lokalna Grupa Działania
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Oferta LCWP w Staszowie jest dostosowana do potrzeb potencjalnych
beneficjentów. Nie będzie ona ograniczona do wsparcia przedsiębiorców jedynie na
etapie zakładania przez nich działalności gospodarczej, ale poprzez bogaty pakiet
profesjonalnych szkoleń, konsultacji i usług doradczych, chcemy aktywnie działać
i stworzyć miejsce przyjazne dla rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. Program LCWP
opiera się na filarach: wsparcie, wiedza i współpraca.
Kolejny strategiczny projekt zrealizowany został w ramach operacji własnej LGD
pt. „Rozwój sektora turystycznego na obszarze LGD Białe Ługi poprzez utworzenie
ośrodka szkoleniowo edukacyjnego i organizację cyklu szkoleń podnoszących
kwalifikacje.
Pierwsza część projektu dotyczyła podniesienia kwalifikacji osób
pracujących/związanych z branżą turystyczną (m.in. szkolenia z zakresu: barista,
profesjonalne dekoracje i nakrywanie stołu, nowoczesna restauracja czy organizacja
eventów). Drugi etap to uruchomienie Ośrodka Szkoleniowo – Edukacyjnego, który
działa na zasadach hostelu i oferuje 16 miejsc noclegowych usytuowanych na
I piętrze budynku, znajdującego się w msc. Trzemosna w gminie Daleszyce.
Na parterze znajduje się sala komputerowa, sala konferencyjno – szkoleniowa,
zaplecze kuchenne, recepcja oraz 2 toalety w tym 1 dla osób niepełnosprawnych.
W całym obiekcie znajduje się bezpłatne Wi-fi.. Pokoje wyposażone są także
w komplet rolet umożliwiających dostosowanie światła do własnych potrzeb.
Ośrodek położony jest w urokliwej miejscowości Trzemosna gm. Daleszyce, przez
którą przebiega trasa szlaku Green Velo. W pobliskim sąsiedztwie znajduje się
zbiornik wodny Borków z atrakcjami wodnymi do uprawiania sportu i rekreacji oraz
punktami gastronomicznymi.
Dysponujemy 10 miejscami parkingowymi oraz stojakiem na 10 rowerów.
Z tyłu budynku znajduje się drewniana altana, a już wkrótce powstanie strefa
relaksu z urządzeniami dla dzieci i dorosłych do sportu i rekreacji.

…dodatkowe działania
Nasze stowarzyszenie oprócz realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
sięga po dodatkowe fundusze zewnętrzne, dzięki którym wspieramy różne grupy
mieszkańców/instytucji i stymulujemy ich rozwój i aktywizację.
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Obecnie zajmujemy się realizacją 2 dodatkowych projektów:


Projekt „Aktywnie nie tylko Lokalnie” sfinansowany przez Narodowy Instytut
Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków
Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2010, mający na
celu aktywizację miejscowości wiejskich, poprzez „ożywienie” znajdujących
się w nich świetlic oraz edukację mieszkańców.

Edukacja, wydarzenia i promocja to kierunki, które chcemy wdrożyć w każdej ze
świetlic objętych programem, a tym samym sprawić, by świetlice wiejskie były
strefami lokalnego działania mieszkańców, miejscem przychylnym nowatorskim
ideom pobudzającym twórcze myślenie i kreatywne współdziałanie. Projekt zakłada:
- Wyjazdowe szkolenie dla Aktywnych Liderów połączone z wizyta studyjną.
- Certyfikowany Kurs Animatora czasu wolnego dla 14 pracowników świetlic.
- Cykl szkoleń, który pozwoli na określenie potencjału jak również barier w rozwoju
świetlic wiejskich, a także wymianę doświadczeń pomiędzy społecznościami
lokalnymi.
- Animacja -profesjonalna organizacja czasu - Zostanie podpisana umowa z 14
animatorami. Każdy realizował będzie 480 godzin i zajęć animacyjnych w trakcie
trwania projektu.
- Doposażenie 14 świetlic – zakup sprzętu o wartości 1500 zł do każdej z 14 świetlic.
- Stworzenie Organizacji parasolowej” oferującej zadania: Szkolenia i doradztwo,
Współpraca w oparciu o projekty, Podejmowanie wspólnych przedsięwzięć, Promocja
działań i wiele innych.
- Organizację Wydarzenia świetlicowego, służącemu pogłębianiu wiedzy oraz
nawiązywaniu kontaktów w środowisku lokalnym, a tym samym mają za zadanie
stworzyć okazję do kreatywności organizatorów oraz bliższego poznania odbiorców,
usług lokalnych, a także promocji działań świetlicowych. Przyznamy dofinansowania
po 1000 zł dla 10 świetlic na realizację wydarzeń dla lokalnej społeczności.



Projekt „Be SMART-START young! Młodzieżowa Agencja Promocji”–
dofinansowany z Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności z Programu
„Równać Szanse”.

BE SMART-START YOUNG! - to projekt realizowany przez uczniów szkół średnich
(15-19 lat) stojących na progu dorosłego życia, ze świadomością pochodzenia z małej
miejscowości i bliską perspektywą zmierzenia się z rówieśnikami z aglomeracji.
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Projekt podzielony na cykl paneli zadaniowych „SMART” realizowanych wg
harmonogramu projektu.
1. Let’s start... Talent Discovery - spotkanie integracyjne Młodzieżowej Agencji
Promocji
2. S -SPOSTRZEGAWCZY – Gra terenowa
3. M-MEDIALNY – Wyjazd promocyjny "Bliskie nam Świętokrzyskie" (usług, atrakcji,
kuchni lokalnej i wszystkiego tego, co może młodzież interesować)
/studyjny/wymiana doświadczeń do grupy. Zostanie wydany biuletyn zawierający
informacje o regionie, ale widziane „oczami młodych”- opinie, opisy, recenzje, uwagi,
zdjęcia.
4. A-AMBITNY – Wizyta w Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości – warsztaty
wiedzy o przedsiębiorczości- miejski survival – atrakcje miasta wybrane przez
uczestników projektu.
5. R- REZOLUTNY – Workshop – praktyczna wiedza o projektowaniu grafiki – wizyta
w drukarni projektowej/ warsztat z grafikiem.
6. T- TWÓRCZY – organizacja spotkania "Bliskie nam Świętokrzyskie"- promocja
regionu na forum rówieśników.
7. DEBATA "przy ognisku" – organizacja spotkania na zasadach debaty/wymiany zdań
i poglądów młodzieży projektowej i zaproszonych rówieśników: „co mamy, a czego
potrzebujemy ”. Powstanie palenisko na ognisko – „miejsce młodych”. Dodatkowo
zostaną przygotowane i zaprezentowane produkty kuchni lokalnej.
8. FESTIWAL Młodzieżowej Agencji Promocji. Promocja atrakcji, usług i kuchnia
regionu. Wszytko z recenzją młodych i głównie dla młodych odbiorców.9.DZIAŁAMYPROMUJEMY-Cykliczne spotkania przygotowujące i podsumowujące poszczególne
działania grup roboczych oraz całego zespołu projektowego.
Uczestnicy projektu nabędą cechy, które pozwolą im wyzbyć się ‘piętna
pochodzenia z małej miejscowości’, uświadomią sobie, że ograniczenia można
niwelować, że odwaga, optymizm i dynamiczne działanie to krok do sukcesu (małego
i dużego) na każdym szczeblu.
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Stowarzyszenie Dolina Karpia
Dolina Karpia to obszar atrakcyjnych turystycznie i przyrodniczo siedmiu gmin
położonych w zachodniej części Małopolski, pomiędzy Krakowem, Oświęcimiem oraz
Wadowicami i Kalwarią Zebrzydowską.
Teren dwóch sąsiadujących powiatów: oświęcimskiego (gminy: Osiek, Polanka
Wielka, Przeciszów, Zator) i wadowickiego (Brzeźnica, Spytkowice, Tomice) pokryty
jest wieloma stawami, chętnie odwiedzanymi przez wędkarzy, których przyciągają
liczne łowiska, fotografów i ornitologów. Ścieżkami przyrodniczymi i dydaktycznymi
wędrują liczne wycieczki szkolne. Znaczna część terenów Doliny Karpia została objęta
obszarem specjalnej ochrony Natura 2000. Osoby preferujące turystykę aktywną
znajdują tutaj sieć ścieżek rowerowych, a także mogą wziąć udział w organizowanych
cyklicznie rajdach oraz spływach kajakowych.
Na terenie Doliny Karpia od 2006 roku funkcjonuje Stowarzyszenie Dolina Karpia,
które jest organizacją pozarządową działającą na rzecz zrównoważonego rozwoju
Doliny Karpia. Obszar działania Stowarzyszenia stanowią cztery gminy położone w
powiecie oświęcimskim (Osiek, Polanka Wielka, Przeciszów i Zator) oraz trzy gminy
położone w powiecie wadowickim (Brzeźnica, Spytkowice i Tomice).
Stowarzyszenie Dolina Karpia realizuje bardzo wiele inicjatyw społecznych.
Sztandarowym projektem jest jednak Marka Lokalna Doliny Karpia. We współpracy ze
społecznością lokalną, partnerami samorządowymi i sympatykami przez wiele lat
budowano markę lokalną obszaru Doliny Karpia opartą na zrównoważonym rozwoju
przy wykorzystaniu lokalnych zasobów kulturowych i przyrodniczych. Zwieńczeniem
prac nad marką lokalną jest znak słowno-graficzny w postaci witrażowego,
energetycznego i przykuwającego uwagę karpia, którego mnogość kolorów nawiązuje
do magii łuski karpia i czasów królewskich, kiedy to wszelkie ważne symbole i treści
przedstawiano na witrażach. Znakiem marki lokalnej Dolina Karpia oznaczane są
produkty i usługi charakteryzujące się wysoką jakością, gwarancją pochodzenia
i przyjaznością dla środowiska. Są to produkty rękodzielnicze, spożywcze, jak również
użytkowe. A wśród usług wyróżnionych znakiem znajdują się oferty turystycznorekreacyjne, edukacyjne, gastronomiczne i noclegowe. Wszystkie one muszą spełniać
kryteria związane z prowadzeniem działalności zgodnie ze standardami prawnymi
i etycznymi, wymogami ochrony środowiska, przy braku przeterminowanego
zadłużenia. Kolejnym etapem jest spełnienie kryteriów merytorycznych, do których
należą: związek z regionem (wyjątkowość i niepowtarzalność), jakość, przyjazność dla
środowiska, przyjazność dla klienta, dostępność oraz współpraca ze Stowarzyszeniem
Dolina Karpia.
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Jakie produkty oznaczone zostały już znakiem marki lokalnej Dolina Karpia?
Oczywiście produkty rybne (Karp w zalewie pomidorowej, Karp w zalewie octu
jabłkowego, Karp w zalewie octowej, Fileciki karpiowe w zalewie, Fileciki karpiowe
w zalewie pomidorowej, Fileciki karpiowe w zalewie jabłkowej) w tym Karp wędzony,
wpisany w 2011 roku na Listę Produktów Tradycyjnych Województwa Małopolskiego.
Ponadto znak marki lokalnej posiadają takie produkty jak: Miód rzepakowy
nektarowy z Pasieki na Zastawiu, Chleb Revel z Doliny Karpia, Krówka Zatorska czy
Lody Revel. Ale marka lokalna to nie tylko produkty ale i usługi: gastronomiczne
(MOLO Resort – usługa gastronomiczna, MENU Doliny Karpia), noclegowe (Ranczo
w Dolinie Karpia – komfortowy ciepły dom w zgodzie z naturą, MOLO Resort – usługa
noclegowa), turystyczno-rekreacyjne (MOLO Resort, Kajakiem przez Dolinę Karpia,
Spływy kajakowe po rzekach Skawie i Wiśle) czy edukacyjne (Warsztaty Krówka
Zatorska).
Odwiedzając Dolinę Karpia, koniecznie szukaj produktów i usług wyróżnionych
tym znakiem.
Dolina Karpia – tyle możliwości, ile karp ma ości!

Stowarzyszenie Dolina Pilicy
Stowarzyszenie Dolina Pilicy jest Lokalną Grupą Działania posiadającą status
prawny stowarzyszenia „specjalnego”, działającego na podstawie ustawy z dnia
7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem EFRROW,
utrzymanego przepisami ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym
z udziałem lokalnej społeczności (RLKS).
Przypisany mu obszar wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju, położony
w południowo-wschodniej części województwa łódzkiego jest spójny geograficznie,
stosunkowo jednorodny swoim niezwykle bogatym potencjałem przyrodniczym
i krajobrazowym, z przepięknym akcentem meandrującej Pilicy w tle, a także
nadającym niepowtarzalny charakter regionalnym dorobkiem kultury opoczyńskiej.
Obejmuje 15 gmin ulokowanych w sąsiedztwie Zalewu Sulejowskiego oraz
środkowego biegu Pilicy, sięgającego Wyżyny Przedborskiej od południa, po Wzgórza
Opoczyńskie od północno- wschodniej strony. Są to gminy: Aleksandrów,
Czerniewice, Inowłódz, Lubochnia, Mniszków, Opoczno, Poświętne, Rzeczyca,
Sławno, Tomaszów Mazowiecki, Wielgomłyny oraz miasta i gminy: Drzewica,
Przedbórz, Sulejów, Wolbórz.
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Po regionalizacji programu, Stowarzyszenie Dolina Pilicy, na podstawie zawartej
umowy ramowej z Marszałkiem Województwa Łódzkiego, już w gronie 10 gmin
zamieszkałych przez ponad 82 tys. mieszkańców, w ramach realizacji 4. Osi PROW na
lata 2007-2013 uzyskało dostęp do budżetu w wysokości 17,5 mln zł. na operacje
z zakresu:
- różnicowania w kierunku działalności nierolniczej oraz tworzenia i rozwoju
mikroprzedsiębiorstw (dla osób fizycznych);
- odnowy i rozwoju wsi (przede wszystkim dla samorządów);
- małych projektów (dla osób fizycznych, organizacji pozarządowych, samorządów).
W tym okresie powstało m. in. wiele centrów lokalnej aktywności w postaci
licznych domów ludowych, świetlic wiejskich. Zagospodarowano nabrzeża zbiornika
wodnego w Przedborzu jako nieodzownej dla rozwoju tamtejszej przedsiębiorczości
bazowej infrastruktury. Zbudowano od podstaw lub zmodernizowano wiele obiektów
sportowych, placów zabaw dla dzieci…
Niemniej widocznym rezultatem naszej aktywności był udział w dofinansowaniu
lokalnych inicjatyw bezpośrednio związanych z działalnością artystycznych zespołów
folklorystycznych, rozwojem rękodzieła, regionalnymi imprezami podtrzymującymi
tutejszą historię i tradycję. Szczególne miejsce w zrealizowanych projektach miały te
bezpośrednio związane z turystycznym potencjałem obszaru, bo właśnie turystyka
może stanowić ważne narzędzie jego rozwoju.
W ramach działań aktywizujących lokalną społeczność, wychodząc naprzeciw
ogromnemu zainteresowaniu, tak w przeszłości, jak w obecnej perspektywie
finansowej, prowadzimy nieprzerwanie warsztaty rękodzieła z ciągle aktualnym
przesłaniem: „Ocalić od zapomnienia”. W trosce o rozwój potencjału regionalnej
kultury, do harmonogramu imprez wprowadziliśmy cykliczne, konkursowe przeglądy
zespołów folklorystycznych „Pilica tańcem i pieśnią malowana”, które stały się już
pewną tradycją i świętem folkloru naszego obszaru.
W okresie maj 2013 r.-maj 2015 r. LGD Dolina Pilicy zrealizowała 4 nabory ze
środków własnych dla wsparcia najbardziej oddolnych inicjatyw lokalnych
niewymagających od beneficjentów żadnych finansowych wkładów, w ramach
dodatkowego, nieobjętego umową z Marszałkiem Woj. Łódzkiego działania
wspierającego zasadniczy proces wdrażania LSR, zwanego ogólnie „Granty
Stowarzyszenia Dolina Pilicy”, na łączną kwotę 205 tys. złotych.
Obecna perspektywa finansowa 2014-2020 realizowana jest na obszarze 15
gmin. Na podstawie aktualnej umowy ramowej Stowarzyszenie, wdrażając
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opracowaną w sposób partycypacyjny Lokalną Strategie Rozwoju, uzyskało dostęp do
budżetu w wysokości 13 mln zł., w tym 6,5 mln zł. na operacje z zakresu rozwoju
przedsiębiorczości (podejmowanie lub rozwijanie działalności gospodarczej) oraz
tworzenia bądź rozwoju inkubatora przetwórstwa lokalnego, 4,1 mln zł. na projekty
grantowe przede wszystkim dla organizacji pozarządowych, operację własną oraz na
operacje powyżej 50 tys. zł. dla organizacji pozarządowych, samorządów.
Dodatkowo w 2019 r. Stowarzyszenie, wspólnie z LGD „Perła Jury” (woj. śląskie),
LGD „Wszyscy Razem” oraz LGD „Zapilicze” (woj. mazowieckie) zrealizuje projekt
współpracy dotyczący rozwoju szlaku wodnego po rz. Pilicy, który swoim zasięgiem
obejmie praktycznie rzekę od źródeł, po ujście do Wisły. Uzupełniając jego
infrastrukturę o nowe pomosty, przybrzeżne altany, opracowanie nowoczesnych
przewodników, realizatorzy projektu chcą nadać mu wszelkie cechy markowego,
bogatego swoim potencjałem i zasięgiem, produktu turystycznego, który może stać
się swoistym kołem zamachowym rozwoju turystyki, pretekstem do głębszego
poznania tych okolic.
Doceniając potencjał zasobów przyrodniczo-krajobrazowych, regionalnego
dziedzictwa kulturowego obszaru środkowego Nadpilicza, korzystając ze środków
przewidzianych umową ramową na działania komunikacyjne, Stowarzyszenie Dolina
Pilicy w okresie od 2017 r. zapoczątkowało proces zmierzający do budowania marki
lokalnej Dolina Pilicy. Wstępem w tych staraniach były zorganizowane przy
merytorycznym wsparciu Fundacji Miejsc i Ludzi Aktywnych MILA z Krakowa
spotkania warsztatowe z udziałem lokalnych twórców, rękodzielników,
przedstawicielek kół gospodyń wiejskich. Były one poświęcone kreowaniu lokalnych
produktów, zawierających w sobie niepowtarzalne walory naszego dziedzictwa. Pod
koniec 2018 r. zostały przeprowadzone spotkania z przedstawicielami lokalnych
samorządów, organizacji pozarządowych oraz podmiotów gospodarczych
funkcjonujących na obszarze działania naszego LGD w zakresie usług
okołoturystycznych, hotelarskich, gastronomicznych, agroturystycznych. Były one
okazją do pogłębionej dyskusji dotyczącej marki. Działania te, wobec pozytywnego
ich odbioru, sprowokowały Stowarzyszenie do podjęcia się roli animatora
w budowaniu marki Dolina Pilicy, w tym ustanowienia i zatwierdzenia Znaku marki,
przyjęcia odpowiedniego regulaminu oraz wyboru kapituły.
Mamy nadzieję, iż sformalizowanie tego procesu będzie elementem
stymulującym rozwój przedsiębiorczości na tym obszarze, zwłaszcza w zakresie
turystyki. Trudno jest zawrzeć w tak krótkiej notatce blisko 15 lat emocji, które
towarzyszyły nabywanym doświadczeniom przy wdrażaniu tego niełatwego, nie do
końca przewidywalnego, ale przecież tak fascynującego Programu. Chcielibyśmy
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zatem wyrazić wdzięczność losowi, że dał nam szansę być tu i teraz, pozwolił
zobaczyć tyle radości w zwyczajnym otwieraniu się na innych.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dolina Stobrawy
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” powstało na
początku 2006 roku. Swoim działaniem obejmuje obszar 5 gmin z północnej części
województwa opolskiego tzn.: Kluczborka, Wołczyna, Byczyny, Olesna oraz Lasowic
Wielkich. Wdrożyliśmy Lokalną Strategię Rozwoju w ramach osi 4 LEADER Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Prowadzimy działania mające na
celu poprawę jakości życia mieszkańców wsi.
Aktualnie realizujemy Lokalną Strategię Rozwoju w ramach osi LEADER Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Realizujemy wiele ciekawych
projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych. W ramach Stobrawskiego
Inkubatora Organizacji Pozarządowych utworzonego ze środków Programu
Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich prowadzimy doradztwo i szkolenia
z zakresu zakładania i rozwoju organizacji pozarządowych. Jesteśmy pierwszym na
Opolszczyźnie certyfikowanym Ośrodkiem Działaj Lokalnie. Poprzez program „Działaj
Lokalnie”, w ramach konkursu, udzielamy granty: organizacjom i grupom
nieformalnym z terenów wiejskich, na realizacje projektów o charakterze dobra
wspólnego. Na terenie województwa opolskiego jesteśmy również operatorem
programu „Kierunek FIO”, w ramach którego od 2014 roku udzielamy
dotacji do 5000 zł na działania społeczne związane z potrzebami miejscowości
integrujące społeczność lokalną.
Dolina Stobrawy jest organizacją, która wykorzystując posiadany potencjał
tworzy ciekawą oryginalną ofertę edukacyjną i turystyczną skierowaną do różnych
grup społecznych. Oferta ta jest oparta na historii, tradycji i specyfice poszczególnych
miejscowości oraz na unikalnych umiejętnościach i bogatej różnorodności kulturowej
mieszkańców. Lokalne produkty o znanej marce stanowią podstawę do realizacji
ciekawych i innowacyjnych przedsięwzięć, przyczyniających się do zwiększenia
atrakcyjności regionu jako miejsca zamieszkania i wypoczynku.
Na terenie całego obszaru funkcjonuje sporo gospodarstw agro- i ekoturystycznych, które oferują swoim klientom szerokie formy kontaktu z przyrodą
i wypoczynek, a także zajęcia edukacyjne, warsztaty dla klientów indywidualnych
i grup zorganizowanych. Oprócz tych gospodarstw do dyspozycji są liczne hotele,
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motele, campingi, pola namiotowe i oczywiście liczne obiekty gastronomiczne w tym
kuchni regionalnej.
Cechą charakterystyczną dla Śląska Opolskiego jak i obszaru północnej
Opolszczyzny są liczne tradycje ludowe kultywowane przez lokalną społeczność oraz
lokalne produkty nawiązujące do najlepszych tradycji regionu. Oferowane przez
Klaster Dobrej Żywności „Oleski koszyk” produkty są najwyższej jakości produktami
regionalnymi zrzeszonymi w Sieci Dziedzictwa Kulinarnego na czele z Kołoczem
Śląskim wpisanym przez Komisję Europejską do rejestru Chronionych Oznaczeń
Geograficznych.
Jednym ze sposobów na ożywienie gospodarki wiejskiej, a przy okazji
zapewnienie atrakcji turystycznej i aktywizację mieszkańców jest tworzenie wiosek
tematycznych. Mają one poprzez integrację lokalnej społeczności wokół zagadnień
związanych z jakimś produktem, usługą lub kulturą danej miejscowości zachęcić do jej
odwiedzenia.
„Wioska tematyczna – czyli wieś z motywem przewodnim – to innowacyjny
sposób na ożywienie gospodarki wiejskiej oraz zapewnienie mieszkańcom wsi
alternatywnych dochodów. Oferta wsi tematycznych – budowana na bazie zasobów
przyrodniczych, kulturowych i historycznych danej miejscowości – pozwala
przyciągnąć na tereny wiejskie turystów oraz zintegrować mieszkańców wsi.
Organizacje pozarządowe łączą w ramach idei wioski tematycznej osoby
indywidualne, gospodarstwa agroturystyczne, lokalne przedsiębiorstwa i instytucje
publiczne tworząc wspólnie markę miejscowości i jej lokalnych, unikalnych
produktów. Wioska tematyczna to pomysł na wieś, to wieś z pomysłem.”
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą wiosek tematycznych funkcjonujących na
obszarze działania Stowarzyszenia LGD „Dolina Stobrawy:


Miodowa Kraina - Maciejów, Gmina Kluczbork

Wioska tematyczna od: 2009 r.
Miejscowość od 2016 r. jest członkiem prestiżowej Ogólnopolskiej Sieci Wiosek
Tematycznych.
Maciejów to słodka wioska, która przyciąga turystów swoim miodowym
charakterem. Tutaj życie płynie jak miesiąc miody, pośród pól, łąk i w zaciszu lasów.
Mieszkańcy dbają, aby ich naturalny, zdrowy krajobraz, pozostał taki na zawsze.
Turysta przyjeżdżający do Maciejowa skorzystać z wielu ciekawych atrakcji, które
oferuje miejscowość. Skosztuje przeróżnego rodzaju miodów, skorzysta
z apiinhalatorów (bardzo zdrowe przebywanie w ulu, w bliskim sąsiedztwie pszczół),
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zapozna się z systemem pracy pasieki zarodowej oraz zwiedzi przepiękny zabytkowy
dworek. Po skosztowaniu wyśmienitych miodowych smakołyków, turyści bardzo
chętnie korzystają z możliwości wzięcia udziały w grze terenowej, której trasa
przebiega pośród przepięknych Maciejowskich terenów oraz korzystają z zajęć
z użyciem bezpiecznej broni (go-now), które są atrakcyjnym urozmaiceniem
codziennej aktywności fizycznej.
Maciejów, to szczególne miejsce na mapie Europy, nie tylko ze względu na to, że
właśnie w tej miejscowości ks. dr Jan Dzierżon odkrył dzieworództwo
(partenogeneza, czyli dzieworództwo) pszczół, co na zawsze zmieniło naukowe
podejście do tych owadów, ale również przez fakt, że to właśnie w Maciejowie jest
największa liczba pszczół w Europie przypadająca na jednego mieszkańca. Pasieka
zarodowa, która działa w Maciejowie, znana jest nie tylko z produkcji wysokiej jakości
matek pszczelich, ale także ze sprzedaży miodów i produktów miodopochodnych na
szeroką skalę. Dodatkowo kształci się w niej młode pokolenie pszczelarzy w szacunku
do pszczół i naturalnego, zdrowego stylu życia. Już dziś zaplanuj swój wyjazd do
słodkiego Maciejowa i poznaj uroki sielskiego życia w miodowej wsi.


Wioska Dekarzy - Chudoba, Gmina Lasowice Wielkie

Wioska tematyczna od: 2009 r.
Czy wiesz co to jest glajcha? Dlaczego ciesielstwo jest tak bardzo związane
z dekarstwem oraz co charakteryzuje budownictwo na Śląsku? Jeżeli nie, to
koniecznie musisz odwiedzić Chudobę, malowniczo położoną miejscowość w gminie
Lasowice Wielkie. Tą ulokowaną pośród lasów miejscowość, spośród innych,
wyróżnia bardzo duża liczba mieszkańców utrzymujących się z pracy w branży
dekarskiej. Tutaj znajdziemy kilka renomowanych firm dekarskich, tartak produkujący
elementy więźb dachowych czy też firmę zaopatrującą w dachy odbiorców w kraju
i za granicą. Tradycja wykonywania zawodu dekarza na stałe wpisała się w życie
mieszkańców Chudoby i jest przekazywana z ojca na syna, dzięki czemu jakość ich
pracy jest doceniana wśród klientów.
Turysta odwiedzający wioskę dekarzy, przespaceruje się ścieżką edukacyjną, na
której znajdzie mnóstwo informacji o rodzajach pokryć dachowych, stosownych
technologiach oraz etosie pracy dekarza. Dla grup zorganizowanych oferowane jest
zwiedzenie ścieżki edukacyjnej opisującej rodzaje stosowanych w budownictwie
więźb dachowych oraz zwiedzania czynnego tartaku, który przerabia drewno
pozyskane z okolicznych lasów. Goście Chudoby chętnie uczestniczą w oferowanych
grach o tematyce dekarskiej a także korzystają z możliwości udziału w warsztatach
artystycznych malowania obrazów na dachówkach ceramicznych.
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Dużą atrakcją oferowaną przez miejscową społeczność są cyklicznie
organizowane Regionalne Zawody Dekarzy, podczas których firmy dekarskie
rywalizują o tytuł najlepszej. Podczas zawodów organizowane są też liczne konkursy
dla gości imprezy oraz wystawy o tematyce dekarskiej. Ponadto dla osób lubiących
sport i rywalizację organizowany jest cykliczny, otwarty, amatorski turniej piłkarski,
którego zwycięzcy otrzymują w nagrodę „złotą dachówkę”. Dla osób lubiących
turystykę rowerową połączoną z poznawaniem uroków przyrody, kilka razy w roku
organizowane są rajdy rowerowe, których trasy prowadzą leśnymi drogami pośród
lasów okalających Chudobę.


Wioska Drewna - Borkowice, Gmina Kluczbork

Wioska tematyczna od: 2012 r.
Miejscowość od 2016 r. jest członkiem prestiżowej Ogólnopolskiej Sieci Wiosek
Tematycznych.
Borkowice to przeurocza, zielona miejscowość ukryta pośród przepięknych
liściasto-iglastych lasów. Jej dziedzictwem jest drewno, z którym życie mieszkańców
Borkowic związane jest od lat. Według miejscowych legend nazwa wsi Borkowice,
pochodzi od Borów Stobrawskich, które od zawsze otaczały tą miejscowość.
W przeszłości najczęściej wykonywanymi przez Borkowiczan zawodami było:
stolarstwo, pilarstwo, bednarstwo (produkcja beczek), kołodziejstwo (produkcja kół)
oraz ciesielstwo. Mieszkańcy z cały sił, starają się, aby pamięć i tradycja związana z tymi
zawodami była przekazywana kolejnym pokoleniom i była wciąż żywa. Właśnie dlatego
pojawił się pomysł na założenie wioski tematycznej, związanej z drewnem. Każdy
turysta, który odwiedzi tą przepiękną miejscowość poszerzy swoją wiedzę z zakresu
edukacji leśnej tj. pozna rodzaje drzew, owoców leśnych, fauny i flory. Przejścia
ciekawych gier edukacyjnych tzw. questów, po okolicznych lasach, pozwoli nie tylko
dotknąć namacalnie leśnego życia, ale także pooddychać świeżym powietrzem, którego
tak bardzo brakuje w dzisiejszych miastach. Ponadto, uczestnicy questów poznają
zawody, które związane są z wykorzystaniem drewna w życiu codziennym.
W Borkowicach znajduje się niesamowity park edukacyjny, gdzie w niecodzienny
sposób zapoznać się można z rodzajami: liści, szyszek oraz kory poszczególnych
drzew. Fantastyczną atrakcją, ale tylko dla najodważniejszych, jest ścieżka zmysłów,
czyli przejście boso po różnego rodzaju szyszkach. W Borkowicach odbywają się:
plenery rzeźbiarskie, dzięki którym miejscowość ozdobiona jest przepięknymi
drewnianymi rzeźbami oraz warsztaty z tworzenia szyszkodrapaczy. Po leśnych
spacerach na świeżym powietrzu, każdy chętnie posili się lokalnym specjałem, czyli
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wyśmienitymi plackami drwala, które pokrzepią nawet najbardziej wymagających
turystów.


Wioska Bogactwa Natury- Bogacica, Gmina Kluczbork

Wioska tematyczna od: 2013 r.
Bogacica, czyli Wioska Bogactwa Natury to miejsce, w którym każdy z miłośników
natury, znajdzie coś dla siebie. Działające w niej Stowarzyszenie Wsi Bogacica
„Bogatalanta” wspólnie z mieszkańcami wsi postawiło na edukację ekologiczną
wykorzystując położenie wśród bogatych łąk Doliny Stobrawy objętych ochroną
obszarową Natura 2000.
Nazwa „Bogatalanta”, to pierwotna nazwa Bogacicy, oznaczająca bogate łąki i pola.
Piękno wiejskich krajobrazów, kwiaty, zioła oraz edukacja przyrodnicza, z całą
pewnością zainteresuje nie tylko mieszkańców miast, ale także osoby inspirujące się
ekologicznym sposobem życia. Na amatorów pieszych wycieczek i rajdów
rowerowych czekają urokliwe trasy położone wśród pól, łąk i lasów, gdzie można
podziwiać piękno przyrody, prowadzić obserwacje przyrodnicze, wsłuchać się
w śpiew ptaków, czy brzęczenie owadów…
W ramach oferty turystycznej Bogacica proponuje: prelekcję wraz z prezentacją
multimedialną na temat obszaru chronionego krajobrazu Natura 2000, malowanie
ziołami i kwiatami płóciennych toreb, sporządzanie kremu- maścidła
z wykorzystaniem maceratu ziołowego, wosku pszczelego i innych produktów,
sporządzanie mydełek na bazie mydlanej z dodatkiem ziół i olejków aromatycznych,
sporządzanie musujących kulek do kąpieli na bazie sody, kwasu cytrynowego
i maceratu oraz wykonanie zapachowych woreczków z materiału i suszu kwiatowoziołowego. W wiosce przeprowadzane są także warsztaty artystyczne i rękodzielnicze.
Na specjalne życzenie turysty istnieje możliwość skosztowania domowych wypieków,
przepysznej kawy i herbaty, orzeźwiającego napoju na bazie syropu z kwiatów
czarnego bzu, sezonowej zupy pokrzywowej.
Działania kierowane są do: dzieci, młodzieży, dorosłych, emerytów, grup studyjnych.
Serdecznie zapraszamy do Bogacicy- Wioski Bogactwa Natury!


Wioska Muzykantów - Chocianowice, Gmina Lasowice Wielkie

Wioska tematyczna od: 2014 r.
„Witamy serdecznie w Wiosce Muzykantów, gdzie na pewno nie usłyszysz dziś
kurantów! Tu w każdym domu ktoś na czymś gra, nieważne ile lat on lub ona ma…” –
to pierwsze słowa questu, którymi witani są turyści odwiedzający naszą miejscowość
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– Chocianowice, znaną jako „Wioska Muzykantów”. Chocianowice to wieś, w której
króluje muzyka, a dokładniej- muzykanci. Zarówno młodzi, jak i starsi mieszkańcy
garną się do grania i słuchania. Wszystko zaczęło się od niewielkiej kapeli, a dziś
podczas spaceru można nacieszyć ucho utworami miejscowej Młodzieżowej Orkiestry
Dętej, które każdego dnia dobiegają z wieży remizy strażackiej. Przy wjeździe do
Chocianowic odwiedzających witają tablice informacyjne z sylwetkami muzykantów,
a przy drodze znajdują się metalowe cymbały, na których przechodnie mogą zagrać.
Numery domów także świadczą o muzykalności tego miejsca, gdyż zapisane są na
pięciolinii. W Chocianowicach nie sposób się nudzić. Uczestnicząc w queście można
poznać historię miejscowości, usłyszeć brzmienie różnych instrumentów, a nawet je
zobaczyć i dotknąć. Trasę gry terenowej (2 km) można dodatkowo urozmaicić sobie,
wypożyczając za darmo kijki do nordic-walking’u. Przy odrobinie szczęścia można
usłyszeć utwory orkiestry, dobiegające z remizy strażackiej, które odgrywane są
codziennie o godz. 15.00 i 21.00. Raz w tygodniu muzykanci spotykają się na próbach,
aby szkolić swoje umiejętności gry na instrumentach. Na pewno będzie im miło, gdy
ktoś zjawi się, aby posłuchać na żywo muzyki wydobywającej się z instrumentów
dętych.


Truskawkowa Wieś - Bąków, Gmina Kluczbork

Wioska tematyczna od: 2015 r.
Miejscowość od 2016 r. jest członkiem prestiżowej Ogólnopolskiej Sieci Wiosek
Tematycznych.
Bąków to malowniczo położona wieś z ciekawą historią, zabytkami oraz polami
pełnymi truskawek. Znajdą tam Państwo przykłady bardzo ciekawej zabytkowej
architektury, która zainteresuje najbardziej wymagających miłośników historii,
przepiękne krajobrazy oraz lasy brzozowe i dębowe, które otaczają tą miejscowość.
Po leśnych spacerach i zwiedzaniu zabytkowych obiektów, turyści zanurzą się
w świat przepysznych truskawek, których w Bąkowie jest bez liku. Truskawkowe
opowieści, truskawkowe ścieżki zmysłów, truskawkowe warsztaty, podczas których
tworzy się: truskawkowe mydełka, osikowe słodziaki i zaczarowane kwiaty,
zainteresują młodszych i starszych turystów. Ogromną popularnością cieszą się
bąkowskie questy, czyli gry terenowe dzięki którym turyści zapoznają się
z drewnianym skarbem wsi, czyli zabytkowym drewnianym kościółkiem oraz
z „Hodowlą Roślin”, która wciągnie każdego w niezwykłą przygodę z nasionami.
Ciekawą formą spędzenia czasu, jest również gra terenowa Geocaching, która
przyciąga do Bąkowa pasjonatów tej zabawy z kraju i zza granicy. Dodatkową atrakcją
truskawkowej wsi, są także warsztaty zatytułowane: “Podkowa szczęścia”,
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przeprowadzane u kowala artystycznego, po których można wziąć udział w owocowej
olimpiadzie, w której milusińscy uczestniczą w grach i zabawach na świeżym
powietrzu.

Stowarzyszenie Kraina Sanu – Lokalna Grupa Działania
Stowarzyszenie powstało 15 lutego 2006 roku w oparciu o art. 15 ustawy
z 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w celu
podejmowania działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w ramach Schematu
I Pilotażowego Programu Leader+ jako partnerstwo trójsektorowe o nazwie
Stowarzyszenie „Kraina Sanu”. Zmiana nazwy na obecnie funkcjonującą nastąpiła
w 2008 roku. LGD zostało zarejestrowane w dniu 25 maja 2006 r. W momencie
powołania Stowarzyszenie liczyło 24 członków założycieli i obejmowało obszarem
swojego działania gminy z powiatu przeworskiego: Adamówkę, Tryńczę i gminę
miejsko-wiejską Sieniawę oraz gminy z powiatu leżajskiego: gminy wiejskie Leżajsk,
Kuryłówka, Grodzisko Dolne i gminę miejsko-wiejską Nowa Sarzyna.19 listopada 2008
roku Walne Zebranie zmieniło dotychczasową nazwę Stowarzyszenia „Kraina Sanu”
na: Stowarzyszenie „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania oraz przyjęło zmieniony
obszar działania LGD, uwzględniający deklaracje przystąpienia do Stowarzyszenia
gmin Wiązownica i Jarosław oraz rezygnację gminy Leżajsk i gminy Nowa Sarzyna.
W dniu 10 grudnia 2008 roku, Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia przyjęło
w skład członków zwyczajnych gminy: Kuryłówka, Grodzisko Dolne, Adamówka,
Tryńcza, gminę miejsko-wiejską Sieniawa, gminy wiejskie Wiązownica i Jarosław. Na
posiedzeniu Walnego Zebrania 21 lipca 2015 roku, rezygnację z członkostwa złożyła
gmina Grodzisko Dolne.
Obecnie obszar objęty Lokalną Strategią Rozwoju (LSR) obejmuje sześć gmin,
w tym jedną gminę z powiatu leżajskiego: Kuryłówka, trzy gminy z powiatu
przeworskiego: Adamówka, Tryńcza, Sieniawa (gmina miejsko-wiejska) oraz dwie
gminy z powiatu jarosławskiego: Wiązownica i Jarosław. Zakres obszaru
wyznaczony został na podstawie zdiagnozowania wysokiego stopnia spójności gmin,
zarówno pod względem przyrodniczym, historycznym, kulturowym oraz
ekonomicznym.
Do dofinansowania wybierano projekty, których realizacja przyczyniła się do
osiągnięcia celów Lokalnej Strategii Rozwoju Krainy Sanu, a celami tymi są: wzrost
rozwoju sektora turystycznego i okołoturystycznego, w tym rekreacyjnego
i sportowego, w oparciu o uwarunkowania naturalne i dziedzictwo historyczno 48

kulturowe oraz rozwój kultury w oparciu o zachowanie i wzmocnienie lokalnego
dziedzictwa pod kątem wzmocnienia tożsamości lokalnej mieszkańców i podniesienia
atrakcyjności turystycznej obszaru.
Przykładem dobrej praktyki był projekt zrealizowany pod nazwą „Budowa
i wyposażenie czterech całorocznych domków letniskowych” dofinansowany z PROW
na lata 2007-2013 Oś IV Leader działanie Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.
Zrealizowano również projekt szkoleniowy „Aktywność, tożsamość, przedsiębiorczość
- wykorzystanie zasobów lokalnych w rozwoju turystyki i sfery okołoturystycznej
w „Krainie Sanu” w ramach Pilotażowego Programu LEADER +.
W zakresie aktywizacji zawodowej bezrobotnych mieszkańców gmin Lokalna
Grupa Działania zdobyła doświadczenia min. dzięki zrealizowanemu w ramach
Funduszu Inicjatyw Obywatelskich projektowi ”Działajmy razem i uczmy się od siebie
– międzypokoleniowe spotkania dzieci i seniorów”. W ramach projektu zostały
przeprowadzone warsztaty i szkolenia dla osób zainteresowanych zdobyciem nowych
umiejętności.
Przegląd folkloru śpiewaczego dzieci i młodzieży oraz upowszechnianie kuchni
regionalnej poprzez kurs gastronomiczny oraz wydanie broszury z przepisami potraw
regionalnych jest przykładem kiedy organizacja pozarządowa (Stowarzyszenie „Kobiet
Aktywnych w Surochowie”) samodzielnie wystąpiła o środki w ramach małych
projektów na realizacje zadania, dzięki któremu min. kobiety wiejskie podniosły
swoje kwalifikacje w zakresie kuchni regionalnej.
W zakresie aktywizacji osób zainteresowanych utworzeniem nowych organizacji
pozarządowych mieszkańcy obszaru LGD nabywali wiedzę i umiejętności dzięki
projektom:
Nowoczesność i ethos - model organizacji pozarządowej pod znakiem menedżera (FIO
2007), Ekonomia zrównoważonego rozwoju-model ekonomii społecznej w Krainie Sanu
(FIO 2008). Doświadczenie LGD wynika z realizacji wielu projektów z zakresu budowy
infrastruktury sportowej, rekreacyjnej, kulturalnej dofinansowanych z PROW w latach
2007-2013 w ramach Osi IV Leader działanie „Odnowa wsi” i „Małe projekty”. Na
szczególną uwagę zasługują: Zakup sprzętu do NordicWalking. Organizacja rajdu NW
Sportową Doliną Jarosław. Budowa placu zabaw przy stadionie LKS w Majdanie
Sieniawskim. Budowa spływu kajakowego na Rzece Wisłok w Gminie Tryńcza. Poprawa
Infrastruktury turystycznej na terenie gminy Wiązownica poprzez wytyczenie
i oznakowanie rowerowych szlaków turystycznych.
W ramach działania „Wdrażanie projektów współpracy” w 2011 r. Stowarzyszenie
realizowało projekt pn. ,,Nordic Walking Park Podkarpacie Centrum’’. Projekt jest
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wspólnym dziełem dwóch lokalnych grup działania: Stowarzyszenia „Kraina Sanu” –
Lokalnej Grupy Działania oraz Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Dorzecze
Mleczki”. W ramach realizacji projektu powstała sieć ponad 400 km certyfikowanych
tras do uprawiania Nordic Walking, na obszarze 1086 km2. Projektem objęto 10 gmin,
w tym cztery gminy z powiatu przeworskiego; Adamówka, Gać, Tryńcza, Zarzecze,
oraz miasto i gminę Sieniawa, a także 2 gminy z powiatu jarosławskiego; Wiązownica,
Jarosław, 2 gminy z powiatu leżajskiego; Grodzisko Dolne i Kuryłówka. Na terenie
każdej gminy został zlokalizowany 1 Nordic Walking Park o określonej długości
i trudności; trasa zielona – łatwa (ok. 6 km), trasa czerwona - średnia (ok. 13 km) oraz
trasa czarna – trudna (ok. 16 km). Realizacja projektu przyczyniła się do rozwoju
infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i sportowej. Umożliwiła również
wykorzystanie i promocję lokalnych zasobów przyrodniczych, kulturowych
i historycznych obszaru lokalnych grup działania. W ramach działania
,,Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”
Stowarzyszenie ,,Kraina Sanu” – LGD brała udział w wielu przedsięwzięciach, targach,
konkursach turniejach gmin itp. konkursach bożonarodzeniowych organizowanych
przez Urząd Marszałkowski, targach Lokalnych Grup Działania, wizytach studyjnych
i konkursach wielkanocnych organizowanych przez Urząd Marszałkowski. Ponadto
w ramach swoich działań Stowarzyszenie ,,Kraina Sanu” – LGD zorganizowało:
konkursy wielkanocne, konkursy bożonarodzeniowe, rajdy nordic walking, bazar
smaków, turniej gmin, konkurs fotograficzny ,,Kraina Sanu w obiektywie i konkurs
,,Leader kredką malowany”.
W obecnej LSR na lata 2014 – 2020 cele zmieniają się w pewnym stopniu
w stosunku do poprzedniej strategii. Aby skutecznie wpisać się w walkę
z bezrobociem, uznanym za jeden z najważniejszych problemów obszaru LGD, LSR
skupi się na tworzeniu nowych miejsc pracy.
Realizacja celów Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na
Obszarze Funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania odbywać się będzie przy
wykorzystaniu środków własnych podmiotów podejmujących realizację działań
prowadzących do osiągnięcia celów oraz mechanizmów finansowych przewidzianych
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Stowarzyszenie ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania realizuje Strategię
Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na obszarze 6 gmin, tj. Adamówki,
Jarosławia, Kuryłówki, Sieniawy, Tryńczy i Wiązownicy, w ramach działań: 19.2
,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego
przez społeczność”,19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy
z lokalną grupą działania i 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
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Za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania ,,Kraina Sanu”, beneficjenci uzyskali
pomoc w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”:

w zakresie ,,Podejmowanie działalności gospodarczej” w ramach
następujących zadań:- Zakup maszyn i urządzeń celem rozpoczęcia prowadzenia
działalności gospodarczej- Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie mobilnej
gastronomii – CURRY 83- Utworzenie stanowiska do projektowania, modernizacji
i pomiarów systemów grzewczych spełniających wymagania programu niskiej emisji Produkcja drobnych wyrobów drewnianych – podjęcie działalności gospodarczej
i zakup wyposażenia niezbędnego do realizacji stawianych celów i rozwoju własnej
firmy - Ośrodek wczasowy promujący zdrowy i aktywny tryb życia- Utworzenie klubu
fitness i siłowni ATHLETE TRAINING – strefa treningu- Budowa domków celem
rozpoczęcia prowadzenia działalności
W ramach powyższego naboru wykorzystano 700 000,00 zł.


w zakresie ,,Rozwijanie działalności gospodarczej” w ramach następujących zadań:

- Zakup maszyn i urządzeń celem rozwinięcia działalności związanej z usługowym
wykonywaniem wylewek maszynowych- Wprowadzenie do oferty przedsiębiorstwa
innowacyjnych usług dzięki wykorzystaniu nowych urządzeń
W ramach powyższego naboru wykorzystano 282 891,50 zł.


w zakresie „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury
turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej” w ramach następujących zadań:

- Gmina Jarosław – Budowa stref rekreacyjnych z małą architekturą
w miejscowościach Koniaczów, Sobiecin, Zgoda w Gminie Jarosław,- Gmina
Adamówka – Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Krasnem,- Parafialne
Stowarzyszenie Rozwoju „Wiara” – Przebudowa budynku parafialnego na potrzeby
działalności turystycznej i kulturalnej w miejscowości Tryńcza.- Stowarzyszenie na
Rzecz Rozwoju Gminy Kuryłówka – Budowa placów zabaw na terenie Gminy
Kuryłówka.
W ramach tego naboru wykorzystano 1 136 644,10 zł.
W II połowie 2018r. beneficjenci w ramach działania 19.2 Wsparcie na wdrażanie
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego PROW na lata 2014-2020 w zakresie Promowanie obszaru objętego LSR,
w tym produktów lub usług lokalnych w ramach Przedsięwzięcia 1.5.3 Promocja
obszaru objętego LSR, w tym wspólna promocja produktów i usług lokalnych
skorzystali z dofinansowania na następujące zadania:
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- Parafialne Stowarzyszenie Rozwoju „Wiara” – zakup instrumentów muzycznych dla
Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Tryńczy,- Stowarzyszenie Krzewienia Kultury i Tradycji
„Piganeczki” – Zakup strojów ludowych dla członków Stowarzyszenia Krzewienia
Kultury i Tradycji „Piganeczki”,- Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Wiązownica – Zakup
strojów regionalnych promujących gminę Wiązownica
a także w ramach Przedsięwzięcia 1.5.2 Działania aktywizujące środowiska lokalne:
- Stowarzyszenie Chóralne – „Chór Cantilena” i „Przyjaciół Czytelnictwa” – Dbamy
o tradycję i kulturę naszego regionu – zakup kostiumów dla Młodzieżowej Orkiestry
Dętej z Tryńczy,- Miejski Klub Sportowy „Sokół” Sieniawa – Ruszajmy się dla zdrowia,Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Wiązownica – Otwarty Turniej Tenisa Stołowego
o Puchar Wójta Gminy Wiązownica.
Osiągnięcie celów LSR jest możliwe dzięki wdrażaniu zróżnicowanych operacji
w tym konkursów, operacji grantowych i projektów współpracy. Obecnie realizujemy
projekt współpracy międzynarodowej i projekt współpracy międzyregionalnej.
Projekt współpracy realizowany jest z Lokalną Grupą Działania ,,Z Tradycją
w Nowoczesność”, LGD Pogórze Przemysko – Dynowskie oraz partnerem
zagranicznym. Projekt międzyregionalny przyczynił się do podniesienia atrakcyjności
turystycznej i kulturalnej obszaru 3 partnerskich LGD oraz zwiększenia aktywności
i integracji społecznej różnych grup odbiorców w różnych przedziałach wiekowych
poprzez utworzenie 29 obiektów siłowni na świeżym powietrzu. Obszar, którego
dotyczy projekt obejmuje 21 gmin, w których działają Lokalne Grupy Działania
tworzące Partnerstwo. Działania dotyczące projektu są identyfikowane, specjalnie
przygotowanym na potrzeby tworzonej sieci siłowni terenowych Logotypem STARiZSiłownie Terenowe Aktywność, Ruch i Zdrowie.
W dniu 08.06.2019 r. w miejscowości Jászkisér na Węgrzech, Stowarzyszenie
,,Kraina Sanu” – LGD, Lokalna Grupa Działania ,,Pogórze Przemysko – Dynowskie”
oraz Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie ,,Z Tradycją w Nowoczesność” wzięły
udział w polsko-węgierskiej wystawie produktów i usług lokalnych, organizowanej
w ramach projektu „W poszukiwaniu niecodziennych inspiracji do promocji
obszarów”. Jest to międzynarodowy projekt współpracy realizowany przez
3 partnerskie LGD wraz z Węgierską Lokalną Grupą Działania z okolic Jaszapati
(Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete). Z obszaru 21 gmin Województwa
Podkarpackiego zrzeszonych w trzech Lokalnych Grupach Działania wzięli udział
wystawcy, którzy promowali swoje produkty, usługi i kulturę. Projekt współpracy
międzynarodowej przyczynił się do promocji dziedzictwa kulturowego oraz
kulinarnych produktów i usług lokalnych.
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Lokalna Grupa Działania „PRYM”
Lokalna Grupa Działania „PRYM” położona jest w centrum Polski,
w województwie łódzkim w czterech powiatach: łęczyckim, pabianickim,
poddębickim i zgierskim. Atutem partnerstwa jest położenie w pobliżu największych
aglomeracji miejskich: łódzkiej, warszawskiej i poznańskiej. Powierzchnia LGD to
1.043,00 km2 (obszar wiejski), co stanowi 5,72% obszaru województwa łódzkiego.
Historia Lokalnej Grupy Działania „PRYM” rozpoczęła się 8 grudnia 2005 roku
kiedy to włodarze 5 gmin Dalików, Łęczyca, Parzęczew, Wartkowice i Zgierz podpisało
akt notarialny powołujący do życia Fundację Rozwoju Gmin „PRYM”. W 2011 roku do
fundacji dołączyły gminy Aleksandrów Łódzki i Lutomiersk. Fundacja z powodzeniem
realizowała strategię w okresie programowania 2007-2013 na podstawie umowy
o warunkach i sposobie realizacji LSR zawartej z Samorządem Województwa
Łódzkiego w dniu 18 czerwca 2009 roku. LSR zakładała wydatkowanie 8,4 mln zł na
realizację dwóch głównych celów: I. Rozwój turystyki i rekreacji w oparciu
o uwarunkowania przyrodnicze i dziedzictwo kulturowe oraz II. Zrównoważony
rozwój na obszarze LGD.
Po 10 latach na podstawie przepisów PROW 2014-2020 partnerzy Fundacji
„PRYM” podjęli decyzję o kontynuacji działalności w nowej formie. 11 maja 2015 roku
odbyło się zebranie założycielskie stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „PRYM”,
w którym oprócz członków z sektorów publicznego, społecznego i gospodarczego
udział wzięli włodarze 7 gmin: Aleksandrowa Łódzkiego, Dalikowa, Lutomierska,
Konstantynowa Łódzkiego, Parzęczewa, Wartkowic i Zgierza. Jeszcze w czerwcu
2015r. wolę przystąpienia do LGD wyrazili przedstawiciele dwóch gmin: Świnic
Warckich i Uniejowa. Dnia 2 lipca 2015r. LGD zadecydowało o przyjęciu ich w poczet
członków stowarzyszenia. LGD „PRYM” 19 maja 2016 roku zawarła z Zarządem
Województwa Łódzkiego umowę w zakresie warunków i sposobu realizacji LSR, która
przewiduje finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020, ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich na kwotę 9 milionów złotych.
Od tego czasu sumę tę rozdysponowano na konkursy: Budowa lub przebudowa
ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, lub rekreacyjnej, lub
kulturalnej, Podejmowanie działalności gospodarczej, Rozwijanie działalności
gospodarczej, Zachowanie dziedzictwa lokalnego, oraz na działania grantowe do 50 tys.
zł: dziedzictwo myśliwskie, publikacje LGD, place zabaw, siłownie plenerowe, ogródki
rekreacyjne, doposażenie orkiestr dętych, doposażenie zespołów i grup kultywujących
lokalne dziedzictwo, wzmocnienie kapitału społecznego. Łącznie beneficjenci złożyli
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ponad 100 wniosków, wielu na działania o charakterze kulturalnym: warsztaty
plastyczne i muzyczne wspierające lokalne dziedzictwo, tradycje i historię terenów LGD.
Przykładem może być Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa, które zrealizowało projekt
„Monografia „Uniejów i region spycimiersko-uniejowski poprzez wieki”” dotyczący
zachowania dziedzictwa lokalnego 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.
Dzięki temu powstał blisko 800 stronicowy przekrój historyczny począwszy od
głębokiego średniowiecza i momentu kształtowania się miasta po czasy współczesne.
Monografia została opracowana przez zawodowych historyków zrzeszonych
w Oddziale Łódzkim Polskiego Towarzystwa Historycznego pod redakcją prof. dr hab.
Jana Szymczaka pracownika naukowego Uniwersytetu Łódzkiego. W powstanie
monografii zaangażowani byli także członkowie Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa,
którzy zgromadzili bogate zbiory historyczne, zdjęcia.
„Akademia malucha i seniora”
Kolejnym dobrym przykładem jest realizowany przez Stowarzyszenie
Artystyczno- Edukacyjne Cantores projekt grantowy „Akademia malucha i seniora –
cykl działań wzmacniający kapitał społeczny” współfinansowane ze środków Unii
Europejskiej 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. W ramach działań prowadzone są
warsztaty kulturalne, muzyczne, plastyczne i ekologiczne dla maluchów w wieku od
2-4 lat oraz dzieci powyżej 4 roku życia.
Projekt ten skierowany jest także do seniorów, ponieważ jego celem było
podniesienie wiedzy dotyczącej historii Żydów w Polsce oraz wzmocnienie tożsamości
narodowej poprzez uczestnictwo w koncercie symfonicznym z okazji urodzin
najwybitniejszego polskiego kompozytora F. Chopina. Konstantynów Łódzki w którym
warsztaty są realizowane jest mocno związany z tą postacią (najstarsze
stowarzyszenie w mieście nosi jego imię i zrzesza ponad 300 osób).
Jak zaznaczyli organizatorzy „50 osobowa grupa seniorów w ramach projektu
granatowego odwiedziła Muzeum Żydów Polskich POLIN w Warszawie. Niezwykła
ekspozycja w niecodziennej architekturze zachwyciła wszystkich. Dzieje narodu
izraelskiego na ziemiach polskich na przełomie tysiąclecia zostały ukazane w ciekawy,
multimedialny sposób. Wspólne, dobre i trudne ścieżki, przeplatające się historie były
z ciekawością obserwowane przez uczestników. Na zakończenie wystawa czasowa
"Król Maciuś I" przeniosła wszystkich w dziecięcy co nie znaczy łatwiejszy czas”
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Uczestnicy wzięli także udział w koncercie z okazji 209. rocznicy urodzin Chopina
w Filharmonii
Narodowej
(wykonawcy:
Tomasz
Ritter,
zwycięzca
I Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego na Instrumentach Historycznych
oraz Orkiestra Historyczna pod batutą Dirka Vermeulena).
„Atrakcje turystyczne gminy Lutomiersk – wydanie folderu, spacerownika, mapy
i pocztówek oraz utworzenia wirtualnej mapy gminy - filmu”
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Lutomiersk „Nasza Gmina” stworzyło
kompleksowy zbiór materiałów promocyjnych o gminie dzięki projektowi
grantowemu (publikacje LGD): „Atrakcje turystyczne gminy Lutomiersk – wydanie
folderu, spacerownika, mapy i pocztówek oraz utworzenia wirtualnej mapy gminy filmu” ze środków działania „wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach LEADER”,
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.
Folder o Gminie Lutomiersk jest wyczerpującym kompendium wiedzy o jej
obszarze. Na każdej ze stron znajdziemy informacje z innej kategorii, o gminie
Lutomiersk; o samej miejscowości, ochronie przyrody czyli o rezerwatach
i pomnikach przyrody z terenu gminy, z zakresu archeologii notki od prehistorii po
średniowiecze, o zabytkach architektury, o kulturze oraz oświacie, także o sporcie
i rekreacji (obiekty oraz kluby sportowe), o szlakach turystycznych, a także
o organizacjach i stowarzyszeniach.
„Dekady PRL– cykl wydarzeń kulturalnych promujących lokalne dziedzictwo”
Kolejnym doskonałym projektem grantowym dotyczącym zachowania
dziedzictwa lokalnego realizowanym przez Stowarzyszenie Tęczowe Siedlisko było
5 spotkań z cyklu „Dekady PRL”. W ramach projektu na przykładzie doświadczeń
regionu łódzkiego omawiane były aspekty kultury PRL. Każde ze spotkań składało się
z wykładu historyczno-kulturowego, koncertu muzycznego oraz spotkania
z „depozytorem lokalnego dziedzictwa” czyli - osobą, która osobiście brała udział
w tworzeniu konkretnego aspektu kultury PRL.
Cykl „Dekady PRL” cieszył się ogromną popularnością wśród mieszkańców
Lokalnej Grupy Działania „PRYM”. Choć to nie jedyny projekt który zyskał uznanie
mieszkańców tego terenu, ponieważ zrealizowano takich projektów kilkadziesiąt,
w tym doposażono zespoły śpiewacze, orkiestry dęte i grupy rekonstrukcyjne,
wydano przewodniki, spacerowniki, publikacje, zorganizowano liczne warsztaty dla
dzieci i młodzieży, dorosłych i seniorów, zbudowano siłownie plenerowe i place
zabaw- Lokalna Grupa Działania „PRYM” zaangażowała się w to, co dla mieszkańców
obszarów wiejskich jest niezwykle ważne, co sprawia, że wzmacniane są więzy
społeczne i ułatwia życie na wsi.
55

Niezwykle ważne dla Lokalnej Grupy Działania „PRYM” są sukcesywnie wdrażane
projekty współpracy często o charakterze międzynarodowym.
Jednym z nich była Młodzieżowa Akademia Komunikacji (MAK).
Lokalna Grupa Działania „PRYM” wraz z dziesięcioma stowarzyszeniami: Lokalna
Grupa Działania Zielone Światło, Stowarzyszenie LGD BRAMA LUBUSKA,
Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka”, Zielona Dolina Odry
i Warty, Stowarzyszenie „Lider Pojezierza”, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim”, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„POJEZIERZE RAZEM”, Stowarzyszenie „Szanse Bezdroży Gmin Powiatu
Goleniowskiego”, Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju oraz Místní
Akční Skupina Opavsko (MAS Opavsko) realizowała warsztaty dziennikarskie dla
młodzieży z klas I i II gimnazjów prowadzonych w terminie 13-29.08.2017 r. na
terenie województw zachodniopomorskiego, lubuskiego oraz Opavy w Czechach.
Młodzi mieli możliwość wzięcia udziału w warsztatach telewizyjnych, radiowych oraz
internetowych z wykorzystaniem nowoczesnych metod prowadzonych przez
profesjonalistów. W trakcie warsztatów ogłoszone także konkursy np. na najlepszy
fotoreportaż. Wielu uczestników nie ukrywało, że dzięki zapoznaniu się z zawodem
dziennikarza, wiąże z nim swoje dalsze plany życiowe. Inni odkryli pasje do fotografii,
która jest niezwykle ważna w zawodzie fotoreportera. Jednak najważniejszym
punktem była możliwość nawiązania międzynarodowych kontaktów, przyjaźni, ale
także nauka tolerancji i wyrażania własnych poglądów. To był także czas wspólnej
zabawy i odpoczynku jak w okresie wakacyjnym przystało. Dlatego kiedy nadszedł
koniec warsztatów pożegnaniom nie było końca. A nawiązane kontakty przetrwały do
dziś. Podczas konferencji podsumowującej MAK uczestnicy spotkali się raz jeszcze by
wspólnie opowiedzieć o po warsztatowych wrażeniach i refleksjach, oraz obejrzeć
projekcję filmu, który był efektem końcowym projektu realizowanym przez
dziennikarzy i uczestników Młodzieżowej Akademii Komunikacji.
Punkty Aktywnego Wypoczynku
PAW to projekt realizowany przez Lokalną Grupę Działania „PRYM”, Stowarzyszenie
Rozwoju Gmin „CENTRUM”, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„POLCENTRUM”, Stowarzyszenie LGD „Ziemia Łowicka” oraz Rybacką Lokalną Grupę
Działania „Z Ikrą”. Celem projektu było zwiększenie atrakcyjności rekreacyjnej
i turystycznej regionów poprzez zapoznanie ich mieszkańców z możliwymi formami
aktywnego spędzania czasu z ukierunkowaniem na wykorzystanie infrastruktury
rekreacyjnej, rozwój i aktywizacja obszarów wiejskich wchodzących w skład
partnerstwa, rozwój i aktywizacja obszarów zależnych od rybactwa wchodzących
w skład partnerstwa, zbudowanie wspólnego porozumienia w celu łączenia
56

regionów, a także stworzenie nowych możliwości do krzewienia kultury zdrowego
trybu życia poprzez organizowanie wspólnych akcji pro zdrowotnych. Na obszarze
działania Lokalnej Grupy Działania „PRYM” powstało 7 siłowni plenerowych –
Punktów Aktywnego Wypoczynku w miejscowościach Chociszew, Janów,
Florentynów, Piaski, Dalików, Biała Góra, Zelgoszcz.

Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze
Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze powstała na bazie
Mazowieckiego Stowarzyszenia Doradztwa Rolniczego (MSDR 2003-2008).
Stowarzyszenie to zrealizowało 22 projekty, w tym międzynarodowe a także
uczestniczyło w Schemacie I Pilotażowego Programu Leader+ (Schemat PPL+).
Z inicjatywy ówczesnego prezesa stowarzyszenia, Pani Grażyny Opolskiej, z chwilą
uruchomienia PROW na lata 2007-2013, na Walnym Zebraniu Członków MSDR 30
lipca 2008 r. podjęto uchwałę w sprawie opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju
i dokonania zmian w statucie. Do LGD – Przyjazne Mazowsze przystąpiły gminy
powiatu płońskiego – sektor publiczny LGD, przedsiębiorcy – sektor gospodarczy oraz
stowarzyszenia i osoby fizyczne– sektor społeczny. W ten sposób mieszkańcy
utworzyli trójsektorowe partnerstwo będące podstawą podejścia Leader. Zmiany
w statucie i zarządzie usankcjonowało Walne Zgromadzenie Członków dnia
29.10.2008 roku i zapisy w KRS.
Obszar Lokalnej Grupy Działania - Przyjazne Mazowsze obejmuje 10 gmin
wiejskich i 1 gminę miejską: Baboszewo, Czerwińsk nad Wisłą, Dzierzążnia, Joniec,
Naruszewo, Nowe Miasto, Płońsk, Sochocin, Załuski, Raciąż (gmina wiejska) i Raciąż
(gmina miasto). Obszar ten należy do województwa mazowieckiego, powiatu
płońskiego. Łączna powierzchnia wynosi 1368,19 ha a liczba mieszkańców wynosi 67
tysięcy. Znajduje się około 60 km od aglomeracji warszawskiej i jest głównie rolniczy.
Przeważają mikroprzedsiębiorstwa prowadzone jako jednoosobowe firmy, małe
i średnie przedsiębiorstwa. W niezwykle ciekawej i pełnej walorów ziemi płońskiej,
o wyjątkowości której stanowi jej dziedzictwo kulturowe, szlak Sienkiewiczowski,
guzik Sochociński z muszli rzecznej, relacje z historią żydowską, a także obszary
chronionego krajobrazu „Zielone płuca” Polski, niezwykle ważnym jest rozwój
przedsiębiorczości i turystyki. Znajdują się tu dwa rezerwaty przyrody „Noskowo”
i „Dziektarzewo” wydzielone z uwagi na wyjątkową florę i faunę. Występują tu
pomnikowe okazy drzew - dęby i jesiony. Na uznanie zasługuje zespół przyrodniczokrajobrazowy „Pólka-Raciąż”, gdzie liczebność gniazdujących na tym obszarze ptaków
wodno-błotnych wyróżnia obszar w skali województwa mazowieckiego. Ten 170 ha
zespół stanowi jedną z największych ostoi ptactwa na Mazowszu, nazywaną wśród
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miłośników natury Małą Biebrzą. Na terenie zespołu można spotkać ponad sto
gatunków ptaków, w tym blisko dwadzieścia będących pod ścisłą ochroną.
Inicjatywy i działania Lokalnej Grupy Działania - Przyjazne Mazowsze
LGD- PM uczestniczyła we wdrażaniu Inicjatywy Leader PROW 2007-2013 (140
projektów zrealizowanych w 10 gminach) a obecnie wdraża LSR w ramach PROW
2014-2020.
W ramach małych projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe i JST,
w latach 2007 - 2014 zrealizowano inicjatywy integracyjne i aktywizujące na rzecz
społeczności wiejskich (72 małe projekty). W ramach działania „Funkcjonowanie
Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" LGD- Przyjazne
Mazowsze organizowała i realizuje dalej, szkolenia, warsztaty (ozdoby choinkowe,
rysunek , malarstwo, rękodzieło), seminaria i konferencje. Podejmowała i podejmuje
działania aktywizujące i animujące osoby zagrożone wykluczeniem społecznym,
współpracuje z klubami seniora, oddziałami Związku Emerytów i Rencistów, Kołami
Gospodyń Wiejskich, OSP, JST, NGO. W 2015 r. LGD- Przyjazne Mazowsze było
ambasadorem FIO Mazowsze Lokalnie na obszarze powiatu płońskiego. LGD-PM
prowadzi także działania edukacyjne i animacyjne dla mieszkańców, przedsiębiorców,
rolników, NGO, JST, doradza, pomaga beneficjentom w przygotowaniu wniosków,
ogłasza nabory wniosków. Organizuje i systematycznie realizuje szkolenia i spotkania
informacyjne dla mieszkańców 11 gmin przed wszystkimi naborami wniosków na
temat procedur, zasad opracowywania projektów i ich realizacji oraz rozliczania
(średnio 10 w roku). Organizuje także szkolenia, konferencje i seminaria dla
przedstawicieli różnych sektorów, grup zawodowych i zainteresowań o tematyce
dostosowanej do potrzeb.
LGD-PM stwarza korzystne warunki i klimat do budowania współpracy
międzysektorowej, lokalnej i ponadlokalnej. W poprzednim okresie programowania
pomyślnie zakończyła międzynarodowy projekt współpracy o akronimie TERRA
(Leader PROW 2007- 2013) „Turystyka dla ożywienia gospodarczego na obszarach
wiejskich”. Ponadto zrealizowała 3 wizyty studyjne dla mazowieckich lokalnych grup
działania: do Norwegii (2013), Francji (2016) i Niemiec (2017) współfinansowane
z PROW Pomocy Technicznej 2007 - 2013, za pośrednictwem KSOW. Zorganizowała
także 1 wizytę studyjną dla członków LGD w Austrii (2014). W 2017 roku LGD
wdrożyła projekt dotacji dla inicjatyw lokalnych w ramach ogólnopolskiego konkursu
z krajowych środków publicznych pt. Wspólna sprawa w ramach FIO 2017 Priorytet
Aktywni obywatele, którego uczestnikami i autorami inicjatyw były organizacje
pozarządowe oraz grupy nieformalne. Celem projektu było rozwijanie kompetencji
społecznych i obywatelskich społeczności lokalnych poprzez realizację oddolnych
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inicjatyw, wspólnych projektów popularyzujących aktywne i twórcze formy spędzania
czasu wolnego. Zakres działań naszego przedsięwzięcia obejmował spotkania
informacyjno-szkoleniowe, warsztaty dla projektodawców dotyczące wdrażania
projektów, konkurs grantowy i realizację 10 wybranych inicjatyw, poznanie Modelu
współpracy pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi, zebranie
doświadczeń oraz wypracowanie rekomendacji na temat metod i narzędzi
współpracy i upowszechnienie efektów projektu podczas konferencji. Projekt
realizowany był w okresie od kwietnia do grudnia 2017 roku. Przyznana dotacja na
jego realizację - 100 tys. zł. W ogłoszonym konkursie grantowym „ABC wspólnego
działania” wybrano 10 inicjatyw (granty po 5 tys. zł), które były realizowane od lipca
do listopada 2017 roku a każda z nich obejmowała po kilka wydarzeń, które miały
miejsce w różnych gminach powiatu płońskiego. Efekty: wybrano 10 inicjatyw ale
zrealizowano 90 wydarzeń w małych miejscowościach w terminie od lipca do
listopada 2017 r., w wydarzeniach uczestniczyło ponad 2000 osób, zaangażowano
mieszkańców, partnerów z 3 sektorów, w konferencji podsumowującej uczestniczyło
ok. 100 osób. Wypracowano także wspólnie narzędzia do poprawienia lokalnej
współpracy międzysektorowej, uczestnicy zdobyli doświadczenie w opracowaniu,
realizacji i przede wszystkim rozliczeniu projektów co przełożyło się na pisanie
projektów do innych funduszy.
LGD-PM systematycznie współpracuje z przedstawicielami sektora publicznego,
gospodarczego i społecznego 11 gmin powiatu płońskiego oraz innymi LGD
z Mazowsza, kraju i UE, a także z NGO i instytucjami o zasięgu ogólnopolskim takimi jak
Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich,
Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa, Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich,
Mazowiecki Park Naukowo –Technologiczny i innymi. W lipcu 2018 r. LGD-PM we
współpracy z LGD Warmiński Zakątek zorganizowała wizytę dla grupy przedstawicieli
LGD z regionu Katalonii z Hiszpanii w celu wymiany dobrych praktyk oraz promocji
obszarów obydwu LGD. We wrześniu 2018 r. we współpracy z Mazowieckim Parkiem
Naukowo - Technologicznym gościła w biurze LGD delegację z Gruzji.
Przykładowe zadania realizowane w partnerstwie:


LGD-PM we współpracy z 20 LGD z Mazowsza LGD-PM wydała publikację pt.
Dziedzictwo stołu – wędrówki kulinarne po obszarze mazowieckich lokalnych
grup działania.



W okresie kwiecień – październik 2018 r. LGD realizowała operację pt.
„Lokalna żywność od rolnika bez pośrednika” w ramach Planu Działania
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.
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Od czerwca do grudnia 2018 roku realizowano projekt pt. „Wzmocnienie
Klastra Bezpieczna Żywność - rozwój współpracy poprzez transfer wiedzy
i doświadczeń” w partnerstwie z Mazowieckim Parkiem Naukowo
Technologicznym - Park Spółdzielczy w Płońsku.



Od marca 2019 roku LGD-PM jako lider realizuje międzynarodowy projekt
współpracy pt. „Co wieś to inna pieśń” o akronimie CoWiP. Partnerami
projektu są Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva z Hiszpanii oraz
Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy – LGD. Celem projektu współpracy
jest identyfikacja i promocja produktów lokalnych obejmujących produkty
kulinarne i inne wytwory takie jak rękodzieło, twórczość artystyczna lub
wydarzenia nawiązujące do lokalnego dziedzictwa poprzez realizację zadań
wspólnych partnerów i własnych.



W roku 2019 LGD-PM realizuje również dodatkowe projekty partnerskie, na
które podpisano umowy o przyznaniu pomocy z Zarządem Województwa
Mazowieckiego:
operacja pt. „Wymiana doświadczeń, integracja, edukacja, środowisko
naturalne” o akronimie „Wieś” w ramach projektu współpracy
międzynarodowej z Lokalen Aktionsgruppe ,,Rund um den Drömling" z Niemiec
oraz ze Stowarzyszeniem Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania.



Pod koniec 2018 r. rozpoczęto realizację projektu (czas realizacji 2018 – 2020)
pt. „Marka – Przyjazne Mazowsze” w ramach operacji własnej. Celem jest
opracowanie zasad przyznawania certyfikatu Marki Przyjazne Mazowsze
i jego wdrożenie.



W grudniu 2018r. rozpoczęto projekt grantowy pt. „Aktywna Wieś” dla
lokalnych NGO. Pięć z nich otrzymało wsparcie w wysokości 10 000 zł na
realizację inicjatyw lokalnych, mających na celu włączanie społeczności
lokalnej i grup defaworyzowanych do wspólnych działań.

LGD - Przyjazne Mazowsze stawia na budowanie partnerstwa trójsektorowego,
którego celem jest współpraca 3 sektorów: społecznego, publicznego
i gospodarczego dotycząca tworzenia sprzyjających warunków do powstawania
krótkich łańcuchów dostaw, wsparcia merytorycznego, promocyjnego, pomoc
w organizacji sprzedaży artykułów rolno-spożywczych, pozyskiwanie środków na
inicjatywy. Dąży do stworzenia warunków do rozwijania sprzedaży bezpośredniej
prosto od rolnika poprzez działania edukacyjne, upowszechniające i promocyjne.
LGD-PM systematycznie współpracuje z mediami lokalnymi i ponadlokalnymi takimi
jak: Extra Płońsk, Płońszczak Press, Radio Płońsk, telewizja regionalna, Płońsk w sieci,
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przekazuje informacje o wydarzeniach, zamieszcza ogłoszenia, udziela wywiadów,
ponadto od kilku lat wydaje własny biuletyn we współpracy z Extra Płońsk.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa
Początki LGD Turystyczna Podkowa sięgają roku 2004, w którym to Gmina
Siepraw wystąpiła z inicjatywą utworzenia partnerskiej Grupy Działania. Początkowo
zrzeszała ona pięć gmin powiatu myślenickiego, sąsiadujących z Jeziorem
Dobczyckim: Dobczyce, Pcim, Siepraw, Raciechowice oraz Wiśniowa. Gminy te
połączyły wspólne cele, wśród których priorytetem były min. ochrona Jeziora
Dobczyckiego będącego rezerwuarem wody pitnej i ochrona zlewni rzeki Raby.
Równocześnie do założenia partnerskiej LGD przyczyniły się podobne problemy tych
gmin związane z ochroną środowiska, ale także społeczne, gospodarcze
i ekonomiczne. Powstawanie partnerstwa poprzedziły liczne spotkania odbywające
się w poszczególnych gminach, na których zaprezentowano idee partnerstwa,
zachęcano mieszkańców do wspólnego działania oraz przedstawiano im informacje
związane z programem LEADER+. Spotkania te cieszyły się dużą frekwencją wśród
mieszkańców zaangażowanych gmin w następstwie których przygotowano plan
funkcjonowania LGD. Wyznaczono w nim kierunki działania oraz cele, a także
ustalono zapisy statutu. Po dokonaniu tych zadań powstało partnerstwo publiczno –
prywatne, powołane w 2006 r. jako Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
Turystyczna Podkowa.
Należy również dodać, że w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
(PROW) na lata 2014-2020, poszerzono obszar LGD o dwie nowe gminy: Lubień oraz
Tokarnię. Przyłączenie tych gmin było decyzją korzystną dla wszystkich
zainteresowanych bowiem spoiło ten region przestrzennie, geograficznie, kulturowo
oraz przyrodniczo w jedno LGD.
Zadaniem LGD Turystyczna Podkowa jest przede wszystkim aktywizacja i rozwój
społeczności lokalnej oraz promocja turystyczna jej obszaru poprzez organizację
różnych imprez, spotkań informacyjnych oraz prowadzenie strony www. Ponadto
w dwóch biurach LGD (Siepraw i Lubień) świadczone jest doradztwo i odbywają się
konsultacje społeczne. Poprzez swoje działania LGD motywuje członków do integracji
oraz stwarza warunki do współpracy międzysektorowej inicjując wspólną realizację
projektów, organizację imprez jak np. coroczne organizowanie ogólnodostępnego
Konkursu Szopek Tradycyjnych i Krakowskich, który cieszy się dużym zainteresowaniem
zarówno wśród mieszkańców LGD, jak również innych osób spoza regionu.
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Powierzchnia obszaru stanowi 459 km2. Jest to atrakcyjny turystycznie
i geograficznie teren, który znajduje się w rejonie doliny rzeki Raby otoczonej górami
Beskidu Średniego i Wyspowego. Głównym traktem komunikacyjnym jest trasa S7
z Krakowa do Zakopanego przebiegająca przez Gminę Pcim i Lubień. Pozostałe Gminy
skomunikowane są drogami wojewódzkimi oraz powiatowymi. Łączna liczba ludności
zamieszkująca obszar LGD Turystyczna Podkowa wynosi 67 923.
Dobre praktyki:


Budowa przyszkolnego ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego wraz
z miejscami postojowymi w Zakliczynie



„Przez zabawę na olimpiadę” organizacja zajęć tenisa ziemnego oraz
organizacja „małej olimpiady” dla najmłodszych mieszkańców obszaru LGD
Turystyczna Podkowa.



Zakup strojów regionalnych dla członków Gminnego Koła Gospodyń
Wiejskich, wchodzących w skład Kółka Rolniczego połączony z organizacją
jubileuszu 15 - lecia GKGW.



Remont pomieszczenia gospodarczego na pracownię rzeźby regionalnej
i miejsca kultywowania tradycyjnych zawodów.



Obserwatorium Astronomiczne im. Tadeusza Banachiewicza na Lubomirze.



Astronomiczna ścieżka dydaktyczna – utworzenie ścieżki.



Zakup strojów regionalnych dla mieszkańców Węglówki.



Projekt Poprawa jakości i estetyki przestrzeni publicznej w centrum
miejscowości Wiśniowa i Kobielnik.

Stowarzyszenie "Między Prosną a Wartą" - Lokalna Grupa
Działania
Stowarzyszenie "Między Prosną a Wartą" - Lokalna Grupa Działania, powstało
w 2006 r. z przekształcenia istniejącego od 2004 r. stowarzyszenia "Forum Inicjatyw
Ziemi Wieruszowskiej". Po roku od swojego powstania Stowarzyszenie "Między
Prosną a Wartą" - Lokalna Grupa Działania przystąpiło do realizacji projektu pt.
"Rozwój obszarów wiejskich obszaru "Między Prosną a Wartą" opracowując
uprzednio Zintegrowaną Strategię Obszarów Wiejskich dla obszaru objętego
działaniem Lokalnej Grupy Działania. Obszar objęty tą strategią to 9 gmin
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(Bolesławiec, Czastary, Galewice, Klonowa, Lututów, Łubnice, Sokolniki, Wieruszów
i Złoczew), zamieszkanych przez ponad 53 tys. osób, o łącznej powierzchni 789 km2.
W roku 2009, zamierzając przystąpić do inicjatywy LEADER w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, „Między Prosną a Wartą” - Lokalna Grupa
Działania opracowała Lokalną Strategię Rozwoju dla obszaru obejmującego gminy:
Czastary, Bolesławiec, Galewice, Lututów, Łubnice, Klonowa, Sokolniki i Wieruszów.
Po pozytywnej ocenie przygotowanej strategii, 18 czerwca 2009 roku pomiędzy
naszą LGD a Urzędem Marszałkowskim w Łodzi została podpisana Umowa
o Warunkach i Sposobie Realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru objętego
działaniem „Między Prosną a Wartą” - LGD. Od tego dnia nasze stowarzyszenie
rozpoczęło działania w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013. Działania te zakończyły się w połowie 2015 roku, kiedy to złożony
został ostateczny wniosek o płatność.
Już od końca 2014 roku „Między Prosną a Wartą” - LGD przygotowywała się do
podjęcia działań w ramach PROW 2014-2020. Od 18 maja 2016 roku, kiedy to
podpisano z Zarządem Województwa Łódzkiego umowę o warunkach i sposobie
realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, „Między Prosną
a Wartą” - LGD realizuje działania objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014-2020.
Stowarzyszenie podejmowało różnorodne inicjatywy na rzecz poprawy jakości
życia na terenach wiejskich wykorzystując środki samorządu terytorialnego
przeznaczone na realizację zadań publicznych. Były to między innymi projekty:


Wojewódzki Rajd Rowerowy (impreza cykliczna realizowana corocznie, na
realizację rajdów pozyskiwano środki od Powiatu Wieruszowskiego oraz
Województwa Łódzkiego)



Konkurs krajoznawczy (impreza cykliczna towarzysząca rajdom rowerowym,
środki na konkurs pozyskiwano od Powiatu Wieruszowskiego oraz
Województwa Łódzkiego



Lato na marszową nutę (2015) – impreza prezentująca dorobek orkiestr
dętych z terenu całej polski (zrealizowana ze środków Gminy Łubnice oraz
Województwa Łódzkiego)



Dzień na dworze polskim (2012) – spektakl prezentujący dawne polskie
zwyczaje, pieśni i tańce narodowe oparty na kanwie „Strasznego dworu”
Stanisława Moniuszki (zrealizowany ze środków Powiatu Wieruszowskiego
i Województwa Łódzkiego.
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IX Plener Rzeźbiarsko - Malarski Województwa Łódzkiego (2008) zrealizowany
z udziałem środków Powiatu Wieruszowskiego i Województwa Łódzkiego.

Opis projektu zrealizowanego przez „Między Prosną a Wartą” – LGD
W 2013 r. „Między Prosną a Wartą” – LGD oraz trzy partnerskie lokalne grupy
działania Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Wieluńska LGD”,
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty”,
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Sieradzkiej E-ski” zrealizowały
projekt współpracy pn.: „Szlakiem Zabytków Lokalnych Atrakcji Kulturowych”
o akronimie SZLAK w ramach PROW na lata 2007-2013.
Całkowita wartość projektu wyniosła 301 111,11 zł. z czego na „Między Prosną
a Wartą” – LGD przypadało 137 052,00 zł.
W wyniku realizacji operacji utworzona została oferta turystyki aktywnej dla
społeczności lokalnej i turystów oraz przeprowadzona została promocja walorów
przyrodniczo – kulturowych obszaru należącego do 4 partnerskich LGD. W części
projektów realizowanych przez „Między Prosną a Wartą” – LGD zrealizowane zostały
zadania:


stworzenie 8 przystanków
z wyposażeniem;



wytyczenie i oznakowanie samochodowego szlaku turystycznego na obszarze
„Między Prosną a Wartą”. Na potrzeby zmotoryzowanych turystów
oznaczono 9 obiektów wartych obejrzenia oraz oznaczono drogi dojazdu do
tych obiektów. Ustawiono 170 znaków E22-a i E22-b;



stworzenie wycieczki wirtualnej dostępnej w serwisie internetowym
www.lgd-wieruszow.pl. Za pomocą aplikacji komputerowej można zobaczyć
niemal wszystkie atrakcyjne obiekty na obszarze objętym działaniem naszej
LGD.



wydanie folderu opisującego walory przyrodniczo – kulturowe obszaru
wszystkich partnerskich LGD,



konferencja informacyjno – promocyjna podsumowująca zrealizowany
projekt.

turystycznych
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