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CZASOPISMO LOKALNEJ GRUPY DZIA£ANIA – STOWARZYSZENIA “LIDER POJEZIERZA”
Rozpoczynamy pracê
nad tworzeniem
Lokalnej Strategii
Rozwoju na lata 20142020!

W dniu 23. PaŸdziernika 2014r. w Szczecinie Prezes Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” Pan
Adam Andriaszkiewicz wraz z Wiceprezesem Stowarzyszenia Panem Ireneuszem Kostk¹
podpisali umowê na projekt wspó³pracy pn. „W£ÓCZYKIJE POJEZIERZA”, który zosta³
zrealizowany przez piêæ lokalnych grup dzia³ania.
Wiêcej informacji na temat projektu znajd¹ Pañstwo na str. 4

Ponad sto osób z obszaru objêtego Lokaln¹
Strategi¹ Rozwoju Obszarów Wiejskich
Pojezierza Myœliborskiego wziê³o udzia³
w konferencji zatytu³owanej „Oczami liderów
so³eckich”, któr¹ w czwartek
w Oœrodku Sportowo-Wypoczynkowym
w Choszcznie zorganizowa³o Stowarzyszenie
„Lider Pojezierza”. G³ównym celem spotkania
by³a wymiana doœwiadczeñ, poszukiwanie
nowych wzorców do dzia³ania oraz zasady
tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata
2014-2020.

Rozpoczynamy pracê nad tworzeniem
Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 20142020!
Ju¿ dzisiaj zapraszamy wszystkich
zainteresowanych z terenu dzia³ania
stowarzyszenia do udzia³u w 24
spotkaniach konsultacyjnych w gminach
obszaru LGD. Ka¿dy g³os, wskazuj¹cy
potrzeby naszego obszaru bêdzie wa¿ny
i pomo¿e w stworzeniu dokumentu.
Spotkania planowane s¹ na pocz¹tek
przysz³ego roku!
P r ze d n a m i w i ê k s ze m o ¿ l i w o œ c i
pozyskania œrodków unijnych, ale równie¿
koniecznoœæ rzetelnej pracy nad
stworzeniem Lokalnej Strategii Rozwoju
na lata 2014-2020. Celem spotkañ bêdzie
stworzenie zarysu LSR, programu
konsultacji spo³ecznych oraz
wyodrêbnienie zespo³u roboczego
pracuj¹cego nad dokumentem.
ZAPRASZAMY!

Szanowni Pañstwo,
jeœli znacie ludzi, którzy s¹
pasjonatami w jakiejœ dziedzinie,
posiadaj¹ niecodzienne, wyj¹tkowe
b¹dŸ zupe³nie typowe umiejêtnoœci i
wiedzê, któr¹ chcieliby siê podzieliæ z
innymi ludŸmi - prosimy o kontakt z
naszym biurem. Tworzymy bazê
kontaktow¹ osób, które maj¹ to
"COŒ" :) W razie wszelkich pytañ
prosimy o kontakt z naszym biurem!

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuj¹ca w obszary wiejskie.
Publikacja opracowana przez Lokaln¹ Grupê Dzia³ania Stowarzyszenie „Lider Pojezierza”
Publikacja wspó³finansowana jest ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 – LEADER, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarz¹dzaj¹ca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
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Mamy ponownie Liderów Pomorza Zachodniego

Drodzy Czytelnicy,
zapraszamy do lektury kolejnego ju¿
wydania gazety liderpojezierza.pl.
Zamieszczamy w nim relacje z ciekawych
wydarzeñ realizowanych w ramach za³o¿eñ
programu LEADER. Opisujemy projekty,
które otrzyma³y wsparcie w ramach dzia³añ
objêtych PROW na lata 2007-2013r.
W publikacji znajd¹ Pañstwo informacje na
temat organizowanych przez nasze
Stowarzyszenie wszystkich wydarzeñ
o charakterze promocyjnym, tj. zaproszenia
na szkolenia, warsztaty oraz relacje
z konferencji i targów.
Ponadto, w gazecie mog¹ Pañstwo przeczytaæ o zrealizowanych przez nasz¹
LGD projektach wspó³pracy.
Wszystkich zainteresowanych nasz¹ dzia³alnoœci¹ zapraszamy do wst¹pienia
do stowarzyszenia oraz do kontaktu z biurem LGD.
Zapraszamy równie¿ do wspó³pracy w redagowaniu pisma
i upowszechnianiu w ten sposób organizowanych wydarzeñ turystycznych,
sportowych i kulturalnych z terenu gmin wchodz¹cych w sk³ad Lokalnej
Grupy Dzia³ania Stowarzyszenie „Lider Pojezierza”
Adam Andriaszkiewicz – Prezes Zarz¹du Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”

Spotkanie na temat wspó³pracy Województwa
Zachodniopomorskiego z organizacjami
pozarz¹dowymi i podmiotami prowadz¹cymi
dzia³alnoœæ po¿ytku publicznego na rok 2015.
B l i s k o
6 0
przedstawicieli
s e k t o r a
pozarz¹dowego
uczestniczy³o w
p r o c e s i e
wspó³tworzenia
p r o j e k t u
dokumentu,
okreœlaj¹cego
zasady wspó³pracy
z U r z ê d e m
Marsza³kowskim
Województwa
Zachodniopomorskiego w przysz³ym roku.
Gospodarzem spotkania, które odby³o siê 28
sierpnia w Szczecinie by³ cz³onek Zarz¹du
Województwa Zachodniopomorskiego Anna
Mieczkowska.
Wo j e w ó d z t w o Za c h o d n i o p o m o r s k i e
zaprosi³o przedstawicieli organizacji do
wspó³tworzenia projektu „Programu
wspó³pracy Województwa
Zachodniopomorskiego z organizacjami
pozarz¹dowymi i podmiotami prowadz¹cymi
dzia³alnoœæ po¿ytku publicznego na rok
2015”. Dokument ten okreœla m.in. zasady
finansowych i pozafinansowych form
wspó³pracy województwa z sektorem
pozarz¹dowym. Wspólna praca nad
programem pozwala na wypracowanie
najlepszych rozwi¹zañ. Stanowi tak¿e
odzwierciedlenie aktualnych potrzeb
organizacji pozarz¹dowych dzia³aj¹cych na
t e r e n i e w o j e w ó d z t w a
zachodniopomorskiego.
Cz³onek Zarz¹du Województwa
Zachodniopomorskiego Anna Mieczkowska
zaznaczy³a, ¿e organizacje pozarz¹dowe
dzia³aj¹ najbli¿ej obywateli i najlepiej znaj¹
lokalne oraz regionalne potrzeby. Maj¹c
dostêp do wielu ró¿nych opinii, Samorz¹d
ma szansê spojrzeæ na dany problem z wielu
perspektyw.
Zebrane na spotkaniu opinie i propozycje
zostan¹ uwzglêdnione przy opracowywaniu
programu wspó³pracy na rok 2015.

Dokument ten w II po³owie wrzeœnia zosta³
poddany konsultacjom – z
Zachodniopomorsk¹ Rad¹ Dzia³alnoœci
Po¿ytku Publicznego oraz z organizacjami
pozarz¹dowymi.
Goœcie czwartkowego spotkania poznali
tak¿e za³o¿enia projektu
„Zachodniopomorskie Regionalne
Obserwatorium Terytorialne podstaw¹
rozwoju regionu”.
Uczestnicz¹cy w spotkaniu przedstawiciel
Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” Ireneusz
Kostka przedstawi³ propozycje wspó³pracy
partnerskich organizacji pozarz¹dowych do
udzia³u w tworzeniu nowych lokalnych
strategii rozwoju na lata 2014-2020.
Poinformowa³ te¿, ¿e w nastêpnym
programowaniu PROW na obszarach
wiejskich, uwzglêdniono mieszkañców
o b s z a r ó w w i e j s k i c h z t z w. g r u p
defaworyzowanych. Specjalne projekty maj¹
wesprzeæ osoby wykluczone, g³ównie przez
d³ugotrwa³y okres bezrobocia.
Spotkanie odby³o siê w Sali Rycerskiej
Zachodniopomorskiego Urzêdu
Wojewódzkiego przy Wa³ach Chrobrego 4 w
Szczecinie i zosta³o zorganizowane przez
Wydzia³ Wspó³pracy Spo³ecznej Urzêdu
Marsza³kowskiego Województwa
Zachodniopomorskiego
Wykorzystano ¿ród³o www.wzp.pl

- Tytu³ „Lidera Pomorza Zachodniego”
mobilizuje nas do dalszej pracy – zgodnie
podkreœlali laureaci konkursu
organizowanego przez marsza³ka
Województwa Zachodniopomorskiego
Olgierda Geblewicza. Dziœ, 23 wrzeœnia br.
poznaliœmy osoby, które w roku 2013 i 2014
najaktywniej przyczynia³y siê do
wprowadzania zmian w otoczeniu lokalnych
spo³ecznoœci wiejskich. W spotkaniu z
laureatami udzia³ wziêli wicemarsza³ek
Województwa Zachodniopomorskiego
Andrzej Jakubowski oraz dyrektor Gabinetu
Marsza³ka Krzysztof Barczyk.
„Lider Pomorza Zachodniego” to druga
edycja konkursu, którego celem jest
promowanie osób, które nie tylko aktywizuj¹
spo³ecznoœci wiejskie, lecz tak¿e propaguj¹
nowoczesne metody gospodarowania i
aktywne uczestnictwo w unijnych
programach rozwoju wsi.
Laureaci mówili, ¿e konkurs o tytu³ „Lidera
Pomorza Zachodniego” jest ukoronowaniem
ich dotychczasowej pracy i motywacj¹ do
dalszej. Jednoczeœnie dziêkowali
wspó³pracownikom, bo bez ich pomocy i
zapa³u nie osi¹gnêliby tak wiele.
- Cieszê siê, ¿e konkurs odbywa siê na
Pomorzu Zachodnim. To szczególnie wa¿ne,
¿ e b y p ro m o wa æ a k ty w n o œ æ w œ r ó d
spo³ecznoœci wiejskich oraz osoby, które
realizuj¹ ciekawe projekty – mówi³ podczas
spotkania wicemarsza³ek Województwa
Zachodniopomorskiego Andrzej Jakubowski.
Kandydatów do tytu³u „Lidera Pomorza
Zachodniego” mog¹ wskazywaæ zarówno
mieszkañcy województwa
zachodniopomorskiego, jak i jednostki
samorz¹du terytorialnego, organizacje
pozarz¹dowe oraz spo³eczne dzia³aj¹ce na
obszarach wiejskich.
- Dziêki œrodkom z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich tereny te zmieniaj¹ siê.
Przestrzeñ rolnicza staje siê innowacyjna i
nowoczesna. Warto podkreœliæ równie¿
mocny potencja³ pozarolniczy, dlatego
zale¿y nam na budowaniu to¿samoœci
spo³ecznoœci wiejskiej - mówi³
wicemarsza³ek Województwa
Zachodniopomorskiego Andrzej Jakubowski.
Konkurs zosta³ przeprowadzony w dwóch
kategoriach: „Ma³e Projekty PROW” i „Lider
Wiejski”.
Dyrektor Gabinetu Marsza³ka Krzysztof
Barczyk podkreœli³, ¿e na terenach wiejskich i
ma³ych
miejscowoœci dzieje siê sporo
ciekawych projektów i inicjatyw. – Tym
konkursem chcemy pokazaæ Pañstwa

œwiatu. To równie¿ spore wyró¿nienie dla
miejscowoœci, w której Pañstwo dzia³aj¹.
Komisji konkursu trudno by³o zdecydowaæ,
kto zwyciê¿y – doda³.
Komisja Konkursowa najwy¿ej
oceni³a:
Kategoria „Ma³e projekty PROW”:
I miejsce – Barbara Jaroszek, Grzêdzice
II miejsce – Zbigniew Cielecki, Zatom
III miejsce – Jacek Klucznik,
Choszczno
Pan Jacek Klucznik jest prezesem
Uczniowskiego Klubu Sportowego „Foka” w
Choszcznie. Aktywnie dzia³a na rzecz
p ro m o wa n ia p ³ y wa n ia , re k re a cj i i
wypoczynku wœród najm³odszych
mieszkañców gminy Choszczno. Jest
inicjatorem i organizatorem
Choszczeñskiego Maratonu P³ywackiego.
Kategoria „Lider wiejski”:
I miejsce – Marek Schiller, Dêbno
Pan Marek Schiller jest prezesem Ligi
Ochrony Przyrody w Dêbnie,
z zami³owania przyrodnik, podró¿nik
i fotograf. Zainicjowa³ i organizowa³ XI
Spotkania Przyrodników Sarbinowie.
Jest wspó³twórc¹ projektu
„W³óczykije Pojezierza”,
prezentuj¹cego za pomoc¹ aplikacji
mobilnej 52 szlaków turystycznych na
Pojezierzu Zachodniopomorskim. To
odkrywca stanowiska wystêpowania
najmniejszej roœliny Europy – wolfia
bezkorzeniowa i roœliny zagro¿onej
wyginiêciem – p³ywacza drobnego.
II miejsce – Tomasz Tesmer, Sucha
Koszaliñska
III miejsce – Andrzej Wo³oszyn, Lubanowo
Zwyciêzcy otrzymaj¹ nagrody finansowe
(I miejsce – 5000 z³, II miejsce – 3000 z³, III
miejsce 2000 z³).
Spotkanie podsumowuj¹ce konkurs odby³o
siê 23 wrzeœnia 2014 r. w Sejmiku
Województwa Zachodniopomorskiego.
Ze Ÿróde³: www.wzp.pl

LiderPojezierza.pl. Czasopismo Lokalnej
Grupy Dzia³ania Stowarzyszenie „Lider
Pojezierza”
Adres redakcji: Biuro Stowarzyszenia
„Lider Pojezierza”, ul. S¹dowa 8,74-320
Barlinek.
Redaktor naczelny: Ireneusz Kostka
Z-ca redaktora naczelnego:
Justyna Mariañska.
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KONFERENCJA Z CYKLU „OCZAMI LIDERÓW SO£ECKICH”!
W dniu 30 paŸdziernika 2014r. w
Oœrodku Sportowo –
Wypoczynkowym w Choszcznie
odby³a siê kolejna konferencja z
cyklu „Oczami Liderów So³eckich”
pt. „Lider Liderem Lidera
Pojezierza”. Podczas spotkania
mieliœmy zaszczyt goœciæ setkê
mieszkañców obszaru objêtego
Lokaln¹ Strategi¹ Rozwoju
Obszarów Wiejskich Pojezierza
Myœliborskiego. Ponadto swoj¹
obecnoœci¹ zaszczycili nas Pani
Renata Adamowicz Kierownik
Choszczeñskiego Biura
Powiatowego ARiMR oraz Pan
J e r z y
K o t l ê g a
Wiceprzewodnicz¹cy Sejmiku
W o j e w ó d z t w a
Zachodniopomorskiego.
Konferencjê uroczyœcie otworzyli
Gospodarz Gminy Choszczno Pan
Robert Adamowicz, Prezes
Stowarzyszenia „Lider
Pojezierza” Pan Adam
Andriaszkiewicz oraz Wiceprezes
Pan Ireneusz Kostka.
Wyk³adowcami
konferencji byli:
Pani Monika
Mat³awska
Dyrektor Biura
LGD Stowarzysz
enie Szanse
Bezdro¿y Gmin
P o w i a t u
Goleniowskiego
– omówi³a
ciekaw¹ formê
na aktywizacjê
poprzez zabawê
- gra Ch³opska
Szko³a Biznesu,
Pani Sylwia
Kotkowska –
Rzeppa – Kierownik Biura LGD
„Lider Pojezierza”
zaprezentowa³a tzw. dzia³ania
aktywizuj¹ce, czyli dzia³ania,
które inicjuj¹ rozwój
zainteresowañ mieszkañców i
maj¹ charakter edukacyjny. Pani
Magdalena Pieczyñska –

Ministerstwa Rolnictwa i
Rozwoju Wsi, czyli strucli
makowej z Piekarnio Cukierni Pañstwa £ukszo z
Choszczna i Miodów z
Puszczy Barlineckiej
Pañstwa Marii i Jana
Ko³osowskich.

Specjalista do spraw organizacji
pozarz¹dowych – Wydzia³
Wspó³pracy Spo³ecznej Urzêdu
Marsza³kowskiego Województwa
Zachodniopomorskiego omówi³a
zasady wspó³pracy NGO z
samorz¹dami. Studium
przypadku wspó³pracy NGO z
JST na podstawie Gminy

Choszczno zaprezentowa³a Pani
Magdalena Sieñko – Sekretarz
Gminy Choszczno. Sporym
zainteresowaniem cieszy³a siê
prezentacja Pani Justyny Ko³acz,
która przedstawi³a uczestnikom
temat: Ochrona œrodowiska
naturalnego na obszarach
wiejskich – NATURA 2000 – jako

Ÿród³o dochodu i obiekt rozwoju
lokalnego. Wiceprezes
Stowarzyszenia „Lidera
Pojezierza” Pan Ireneusz Kostka
omówi³ rolê Liderów So³eckich w
nowym okresie programowania
na lata 2014-2020. Nasz goœæ z
zaprzyjaŸnionej LGD Partnerstwo
Drawy Pan Krzysztof
Zacharzewski w ciekawy
sposób zaprezentowa³
t e m a t
Gospodarka
oparta na
wiedzy i jej
wp³yw na
rozwój wsi.
Szczególne
u k ³ o n y i
podziêkowania
nale¿¹ siê
zespo³owi
Dêbniacy, który
przyjecha³ a¿ z
Dêbna, aby
s w o i m i
wystêpami uœwietniæ
nasz¹ Konferencjê.
Dodajmy, ¿e podczas
tego wydarzenia mo¿na
by³o posmakowaæ
lokalnych produktów,
które ostatnio zosta³y
wpisane na Listê
Produktów Tradycyjnych

Spotkanie by³o pierwszym
krokiem w d³ugiej drodze
jaka jest przed nami –
mieszkañcami 12 gmin
wchodz¹cych w sk³ad naszej
Lokalnej Grupy Dzia³ania.
M a m y j e d y n ¹ i
niepowtarzaln¹ okazjê do
wspólnego stworzenia
Lokalnej Strategii Rozwoju na
kolejne lata 2014-2020.
Zachêcamy do wspó³pracy przy
tworzeniu dokumentu, to
Pañstwa pomys³y i potrzeby bêd¹
wyznacznikami kierunku rozwoju
naszego obszaru. Spotykajmy
siê, planujmy, wymieniajmy
doœwiadczeniami – wspólnie
zadbajmy o nasz¹ ma³¹ ojczyznê.
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„W³óczykije pojezierza” – kto?!
Sk¹d nazwa „W³óczykije
Pojezierza” ? W³óczykij to
nazwa kogoœ, kto przez mi³oœæ i
szacunek do przyrody pog³êbia
swoja wiedze i wra¿liwoœæ na
otaczaj¹co go œwiat. W³óczykij
– jeden z bohaterów bajek i
ksi¹¿ek o Muminkach.
Przyjaciel Muminka i ca³ej
zgrai. Prawdopodobnie jedyny
niepij¹cy bezdomny. W³óczykij
Pojezierza to specyficzny
turysta, który chodz¹c po
obszarze „Pojezierza” korzysta
z jego uroków. Raz chodzi z
kijkami uprawiaj¹c nordic
walking, kolejny raz p³ynie
kajakiem te¿ trzymaj¹c
drzewce z piórami, nastêpnym
razem krêc¹c peda³ami roweru
obija swoje smagie lica
ga³êziami mijanych drzew i
krzewów, uwa¿aj¹c na tych,
którzy siedz¹c nad brzegami
rzek i jezior te¿ korzystaj¹ z
kija. To ten turysta, który
uwielbia dobre jedzenie i
lokalne piwo.
Patronat nad projektem objê³a
Europejska Stolica Nordic Walking w
Barlinku.
W projekcie wspó³pracy bierze udzia³ 5
Lokalnych Grup Dzia³ania z
województwa Zachodniopomorskiego:
Stowarzyszenie „Lider Pojezierza” jako
l i d e r p r o j e k t u , S t o wa r z y s z e n i e
„Partnerstwo Drawy”, Stowarzyszenie
„Lider Wa³ecki” i Stowarzyszenie
„Szanse Bezdro¿y Gmin Powiatu
Goleniowskiego”. Z województwa
Wielkopolskiego Stowarzyszenie
„Wspólnie dla Przysz³oœci”.
W projekcie zaanga¿owanych jest 39
gmin.
Jakie s¹ zadania projektu
wspó³pracy W³óczykije Pojezierza:
Podstawowym zadaniem projektu jest
lepsze wykorzystanie stanu zasobów
przyrodniczych i kulturowych przy
zachowaniu dziedzictwa kulturowego i
przyrodniczego naszego obszaru.
Zwiêkszenie atrakcyjnoœci oferty
turystycznej co mo¿e wyd³u¿yæ nam
sezon turystyczny i zwiêkszyæ dochody
naszych mieszkañców.
Poprzez wzmocnienie roli turystyki, jako
wa¿nego czynnika rozwoju
gospodarczego regionu zwiêkszymy
atrakcyjnoœæ naszego obszaru.
Wykorzystamy nieznane lub
zapomniane albo niezauwa¿one przez
nas zasoby przyrodniczo-krajoznawcze i
dziedzictwa kulturowego. Mamy szansê
na poprawê jakoœci ¿ycia swojego jak i
naszych s¹siadów.
Celem projektu W³óczykije Pojezierza
jest rozwój turystyki na obszarach
wiejskich, modernizacja i wyznaczenie
nowych tras nordic walking (NW),
oznakowanie miejsc szczególnie
atrakcyjnych pod wzglêdem
p r z y r o d n i c z y m , h i s t o r yc z ny m i

kulturowym, oznakowanie przez znaki
kierunkowe gospodarstw
agroturystycznych bêd¹cych przy
trasach NW oraz innych szlaków
turystycznych, propagowanie NW jako
jednej z form aktywnego wypoczynku
promuj¹cego zdrowy styl ¿ycia,
promocje walorów przyrodniczych,
historycznych i kulturowych obszarów
LGD bior¹cych udzia³ w projekcie,
po³¹czenie w jednolit¹ sieæ istniej¹cych i
powsta³ych w ramach projektu tras
turystycznych utworzenie aplikacji
mobilnej przewodnika turystycznego,
utworzenie systemu wprowadzania
(backend: strona www) i prezentacji
danych na platformach mobilnych w 2
popularnych systemach, opracowanie i
wydanie materia³ów promocyjnych
opisuj¹ce trasy NW i innych tras
turystycznych.
Na zakoñczenie projektu we wrzeœniu
2014 roku, zorganizowanie zostan¹
zawody Nordic Walking w Barlinku o
mistrzostwo „W³óczykija Pojezierza”
oraz konferencja podsumowuj¹ca
projekt wspó³pracy.
Tworzone nowe œcie¿ki nordic walking –
W³óczykija Pojezierza”:
Na obszarze Stowarzyszenia
Wspólnie dla Przysz³oœci
(Województwo Wielkopolskie)
1. Olêdersk¹ œcie¿k¹ 1 – Gmina Chocz
2. Olêdersk¹ œcie¿k¹ 2 – Gmina Chocz
3. Szlak ziemiañski – Gmina Czermin
4. Chwile wytchnienia – Gmina Czermin

Na obszarze Stowarzyszenia „Lider
Pojezierza”
1. Trasa Klasztorna - gmina Bierzwnik

Szlak „Trzech Jezior” gm. Borne
Sulinowo

2. Trasa Cysterek - gmina Bierzwnik

Szlak „Pamiêci” gm. Borne Sulinowo

3. Do Janosika - gmina Boleszkowice

Szlak „Jezioro D³usko” gm. Z³ocieniec

4. Choszczno – GleŸno - gmina
Choszczno

Szlak „Jezioro Kañsko” gm. Z³ocieniec

5. Promenada - gmina Choszczno

Szlak „Nadbrze¿e Drawskie” gm.
Czaplinek

6. Wokó³ Jeziora Promieñ - gmina Dêbno

Szlak „ Ko³om¹t” gm. Czaplinek

7. Do leœniczówki Wê¿nik - gmina
Krzêcin

Szlak „Ogórkowe Zakole” gm. Kalisz
Pom.

8. Dawne m³yny Ma³ej lny – gmina
Krzêcin

Szlak „Pagórkowa Kraina” gm. Kalisz
Pom.

9. Do Nemroda - gmina Lipiany

Szlak „Godzimierz-Gwda”
Szczecinek

10. Trasa historyczna - gmina Myœlibórz
11. Pêtla Parkowa - gmina Myœlibórz
12. Prostki - gmina Nowogródek
Pomorski

Szlak „Ostrowickie NW” gm. Ostrowice
Szlak „Pêtelka” gm. Barwice
Szlak „Gra¿yna” gm. Drawno
Szlak „Adamowo” gm. Drawno

14. Stare Miasto - gmina Trzciñsko Zdrój

Szlak” Spacer po Wierzchowie” gm.
Wierzchowo

15. Trzciñsko-Strzeszów - gmina
Trzciñsko Zdrój
Renowacja istniej¹cych tras w gminie
Barlinek
Na obszarze Stowarzyszenia „Lider
Wa³ecki”
Gniewnych Or³ów gm. Miros³awiec
Na stary za³om gm. Cz³opa
Ko³atnikowa gm. Wa³cz
Zamkowa gm. Tuczno
Przy kapliczkowym szlaku gm. Wa³cz
Tajemnic Templariuszy gm. Wa³cz

6. Wœród zió³ – Gmina Dobrzyca

Genera³a Kieniewicza gm. Wa³cz

7. Szlak Konwaliowy – Gmina Giza³ki

Do papieskiego kamienia gm. Wa³cz

8. Szlak Nadproœniañski – Gmina Giza³ki

Czechyñskiego Skrzata gm. Wa³cz

9. Do g³azu – Gmina Go³uchów

Nakielska gm. Wa³cz

10. ¯ubrowa œcie¿ka – Gmina Go³uchów

Na obszarze Stowarzyszenia
„Partnerstwo Drawy”

12. Leœna Pêtla – Gmina Pleszew

gm.

13. Pe³czyckie Jeziora - gmina Pe³czyce

5. Œladami Augustyna Gorzeñskiego –
Gmina Dobrzyca

11. Parkowa – Gmina Pleszew

Szlak „Dwa Jeziora” gm. Drawsko Pom.

Szlak „M³ynowo” gm. Drawsko Pom

Szlak „Œwierczyna-Otrzep”
Wierzchowo

gm.

Ka¿da œcie¿ka bêdzie bra³a udzia³ w grze
„W³óczykij Pojezierza”. Bêdzie mo¿na
nimi przejœæ z kijkami lub odwiedziæ ja
wirtualnie na powstaj¹cej aplikacji
multimedialnej. Niespodzianki jakie
czekaæ bêd¹ na zdobywców Korony
W³óczykija zapadn¹ na d³ugo w pamiêci.
Jakie to bêd¹ niespodzianki?
O tym ju¿ zdecyduj¹ mieszkañcy
obszarów przez, które przebiegaæ bêd¹
wspomniane trasy.
Projekt realizowany jest w ramach
projektów wspó³pracy pomiêdzy
Lokalnymi Grapami Dzia³ania
w europejskim programie Leader.
Dalsze informacje o realizacji i
tworzeniu projektu w nastêpnej
publikacji.
Ireneusz Kostka - Lider Pojezierza
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Miêdzynarodowe Projekty Wspó³pracy
Lokalnych Grup Dzia³ania
z Republiki Czech oraz Polski.
1. MAS (LGD) z Republiki Czech.
- Stowarzyszenie „Splav”
- MAS „Nad Orlici”
- MAS „Opavsko”
2. LGD z Polski:
- Stowarzyszenie „Lider Pojezierza”
- Stowarzyszenie „Partnerstwo Drawy”

Pierwsze Dru¿ynowe Mistrzostwa Nordic
Walking „W³óczykije Pojezierza” w ramach
projektu wspó³pracy 5 Lokalnych Grup
Dzia³ania z województwa
Zachodniopomorskiego i Wielkopolskiego ju¿ za
nami.

Spotkanie odby³o siê podczas
Miêdzynarodowej Konferencji
dotycz¹cej „Ogrodów i ich roli w
spo³ecznoœci lokalnej” w Dudleby nad
Orlici w dniach 07-10.10.2014 roku.
Lokalne Grupy Dzia³ania z Polski
reprezentowali:
Ireneusz Kostka, Wies³aw Sienkiewicz,
Miros³aw Kwarta Stowarzyszenie „Lider
Po je z ie r z a ” i Ma cie j Lo re nc Stowarzyszenie „Partnerstwo Drawy”.
Spotkanie w Doudleby zapocz¹tkowane
zosta³o ju¿ podczas seminarium w
czasie wizyty studyjnej LGD z naszego
województwa do Hradec nad Moravici w
dniach 7-10 maja 2013
oraz
Miêdzynarodowej Konferencji
dotycz¹cej „Miêdzynarodowych
projektów wspó³pracy na lata 20142020” w Kownie w dniach 2427.04.2014 roku.

dotycz¹cych programu PROW w Polsce,
Czechach i na Litwie na lata 2014-2020.
Projekty wspó³pracy w latach
2014-2020 zostan¹ zrealizowane je¿eli,
bêd¹ zgodne z LSR wszystkich
wnioskuj¹cych LGD, zrealizuj¹ wspólne
przedsiêwziêcia, przyczyni¹ siê do
osi¹gniêcia wskaŸników okreœlonych w
LSR wszystkich wnioskuj¹cych LGD
oczywiœcie tych wskaŸników, których
osi¹gniêcie zaplanowano poprzez
projekt wspó³pracy.
Zespó³ sk³adaj¹cy siê z 5 LGD
przyjê³o opracowane podczas

Pierwsze Dru¿ynowe Mistrzostwa Nordic Walking „W³óczykije Pojezierza” w ramach projektu
wspó³pracy 5 Lokalnych Grup Dzia³ania z województwa Zachodniopomorskiego i
Wielkopolskiego ju¿ za nami.
Stadion Miejski w Barlinku im. Bronis³awa Bagiñskiego by³ miejscem startu uczestników
z a w o d ó w. U c z e s t n i c y
wystartowali na koronnym
d y s t a n s i e „W ³ ó c z y k i j a
Pojezierza” - 5 km, równo w
samo po³udnie. Trasa 5 km
wyznaczona by³a w piêknej
Puszczy Barlineckiej. Na
t ra s i e z n a j d o wa l i s i ê
sêdziowie, którzy czuwali
nad prawid³owym
przebiegiem Mistrzostw.
Zwracali oni uwagê, na
technikê z jak¹ maszerowa³
zawodnik. Nierzadko
jednak przymykali oko na
drobne uchybienia od
zasady obowi¹zuj¹cej na
tego typu wydarzeniach sportowych. Pogoda by³a wyborna. Lekki wiaterek oraz temperatura
powietrza 20 stopni, da³y dodatkowy komfort startuj¹cym zawodnikom. Przed startem po
przeciwnej stronie jeziora mia³a miejsce uroczystoœæ ods³oniêcia najwiêkszych i
najmniejszych kijków nordic walking. Wszystkie osoby, które dotar³y na metê otrzyma³y
pami¹tkowy medal wykonany w Królewskiej Mennicy w Warszawie, materia³y promocyjne o
projekcie wspó³pracy „W³óczykije Pojezierza” oraz o Europejskiej Stolicy Nordic Walking
Barlinku, koszulkê, wodê oraz bon na posi³ek. Uroczyste podsumowanie zawodów odby³o siê
tu¿ po godz. 15.00. Uroczystoœæ dekoracji zawodników uœwietni³ wystêp zespo³u
m³odzie¿owego z Barlinka Feeling Dance Group.
Pierwsze Dru¿ynowe
Mistrzostwa Nordic Walking
„W³óczykije Pojezierza”.

Osoby, które uczestniczy³y w tej
konferencji pamiêtaj¹, ¿e prowadzono
prace w trzech grupach:

Konferencji w Kownie problemy, którymi
nale¿y zaj¹c siê w przysz³ym
programowaniu.

1. Oœwiata i projekty m³odzie¿owe.
2. Projekty gospodarcze, rzemieœlnicze i
kulinarne
3. Kapita³ spo³eczny i integracja
spo³ecznoœci lokalnej (wymiana
kulturalna i turystyka).
Podczas Konferencji w Kownie
opracowano zarys 16 wspólnych
projektów.
Zadaniem spotkania w Doudleby by³o
szczegó³owe opracowanie do
4
p r o j e k t ó w w s p ó ³ p r a c y, k t ó r e
realizowane bêd¹ w nastêpnym okresie
programowania. Projekty zosta³y
opracowane na podstawie wytycznych
KE oraz oficjalnych informacji

Poniewa¿ wiêkszoœæ dzia³añ
wspólnych LGD z Polski, Czech i Litwy
dotyczyæ bêdzie m³odzie¿y tak wiêc
zakres tematyczny grupy pierwszej
wyj¹tkowo nam odpowiada³. Podczas
spotkania opracowano 4 wspólne
projekty, które zaproponowane zostan¹
cz³onkom Stowarzyszeñ bior¹cych
udzia³ w spotkaniach a nastêpnie
wpisane zostan¹ do tworzonych
Lokalnych Strategii Rozwoju na lata
2014-2020.
Opracowa³ Ireneusz Kostka

Oto wyniki:
I – LGD Stowarzyszenie
„Lider Pojezierza” - Barlinek
W sk³adzie:
1. Ubych Weronika,
2. Ostrychacz Alicja,
3. Cybulski Jakub,
4. Groszkowska Nikola,
5. Paradisz Wojciech.
II – LGD Stowarzyszenie
„Wspólnie dla Przysz³oœci” Pleszew
W sk³adzie:
1. Nawrocki Piotr,
2. Nawrocka Magdalena,
3. Stañczyk Artur,
4. Wojciechowska Katarzyna,
5. Fengier Eugeniusz.
III – LGD Stowarzyszenie „Lider Pojezierza” - Choszczno
W sk³adzie:
1. Telatyñska Sylwia,
2. £akos Lucyna,
3. Jasiukiewicz Monika,
4. Watkowska Ewa,
5. Siekacz Katarzyna.
Z relacji uczestników zawodów przebija³a siê nastêpuj¹ca proœba: „ zorganizujcie podobn¹
imprezê „W³óczykijów Pojezierza” w nastêpnym roku”.
IK
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S¹siedzkie spotkanie gospodyñ
z Gminy Barlinek i Nowogródka

Na pó³wyspie Jeziora Barlineckiego w
malowniczo po³o¿onym
Oœrodku
Wypoczynkowym Janowo odby³o siê w sobotê 20 wrzeœnia 2014 roku kolejne trzecie
spotkanie gospodyñ z Gminy Nowogródek i Gminy Barlinek. W spotkaniu wziê³o
udzia³ ponad dwieœcie aktywnych kobiet. Zacne grono powita³ gospodarz Gminy
Barlinek Zygmunt Siarkiewicz. Na spotkaniu stawi³ siê równie¿ gospodarz Gminy
Nowogródek Tomasz Pietruszka. Obaj panowie stanêli w szranki w konkurencji
rysowania portretu idealnej gospodyni. Wszyscy goœcie przygotowali œwietne
potrawy , tworz¹c wspólnie wielki stó³ pysznoœci. Uczestnicy bawili siê bior¹c udzia³
w weso³ych konkursach , wspólnych tañcach i na pokazie tañca grupy Feeling Group
Dance. Organizatorem imprezy by³ Burmistrz Barlinka i Ko³o Gospodyñ Wiejskich z
Rychnowa. Organizatorzy bardzo dziêkuj¹ w³aœcicielom Oœrodka Janowo za
serdeczne i goœcinne przyjêcie. Katarzynie Mielcarek za œwietne, profesjonalne
prowadzenie imprezy i konkursów. Kamilowi Fabichowi i cz³onkom zespo³u Feeling
Dance Group za prezentacjê taneczn¹ . Dziêkuj¹ za wsparcie Gospodarczemu
Bankowi Spó³dzielczemu z Barlinka, Stowarzyszeniu Lider Pojezierza , Towarzystwu
Reasekuracji i Ubezpieczeñ „Warta SA” i Barlineckiemu Oœrodkowi Kultury.
Do zobaczenia ju¿ za rok !
Ewa Stolarska
Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich w Rychnowie

OPTIMISTYCZNE DZIA£ANIA AKTYWIZUJ¥CE

Ostatni weekend wrzeœnia by³
intensywny na Przystani Klubu
¯eglarskiego "Sztorm" Barlinek.
Cz³onkowie Klubu œcigali siê w regatach
o tytu³ Mistrza Klubu. Przystañ goœci³a
tak¿e studentów Uniwersytetu
Trzeciego Wieku z Barlinka. By³o
¿eglowanie jachtem Dezeta, opowieœci o
jeziorze i okolicach oraz wspólne
ognisko. Nasza m³odzie¿ ze szkó³ki
Optimist pokaza³a Studentom jak siê
p³ywa na ¿aglówce i przekonywa³a ich,
¿e to wcale nie takie trudne i ¿e nigdy nie
jest za póŸno by spróbowaæ. Dopisa³a
nam pogoda, by³o ciep³o, œwieci³o
s³oñce i wia³ wiatr. Iœcie ¿eglarskie
warunki. By³y to pierwsze spotkania
studentów Uniwersytetu Trzeciego
Wieku z m³odzie¿¹ ze Szkó³ki Optimist i
braci¹ przystaniow¹. Mamy nadziejê, ¿e
zapocz¹tkuj¹ one owocn¹ wspó³pracê

na przysz³oœæ.
Spotkania realizowane by³y przy
w s p a rc i u S t o wa r z y s ze n i a L i d e r
Pojezierza w ramach programu dzia³añ
aktywizuj¹cych. To ju¿ nie pierwszy raz,
jak K¯ Sztorm Barlinek dzia³a³ w ten
sposób z Liderem Pojezierza. Na
prze³omie maja i czerwca tego roku
realizowany by³ cykl zajêæ dla dzieci pod
tytu³em Zostañ M³odym OptiMistrzem.
Dziêki tym dzia³aniom dwudziestu
m³odych ludzi mia³o mo¿liwoœæ
zaznajomienia siê z tajnikami
¿eglowania. Po ca³ym sezonie
¿eglarskim, Ci sami adepci, którzy
rozpoczynali w maju swoj¹ przygodê z
¿eglarstwem, mogli udzielaæ
instruktarzu Studentom UTW. Czekamy
na kolejne projekty.

Warsztaty z rêkodzielnictwa
jako sposób na aktywizacjê naszej wsi
Warsztaty z rêkodzielnictwa odbywa³y
siê w G³azowie (gm. Myœlibórz) w
terminie 01.09.2014r. – 13.09.2014r.
Dzia³anie polega³o na przeprowadzeniu
warsztatów wyplatania ze s³omy i
kwiatów ró¿norodnych dzie³. Dzieci
robi³y ze s³omy lalki, m³odsze rysowa³y i
wykleja³y obrazki. Nastêpnie nauczy³y
siê wi¹zaæ ma³e snopeczki ze s³omy.
Podczas imprezy gospodynie upiek³y
chleb wed³ug tradycyjnego przepisu z
zakwasem oraz ró¿nymi dodatkami.
Wszystkie dzieci, które bra³y udzia³ w
wyplataniu dekoracji ze s³omy zosta³y
nagrodzone s³odkim upominkiem.

Starsze kobiety wyplata³y du¿y wieniec
w kszta³cie kielicha, dekorowany
owocami. Z prac dzieci zosta³ utworzony
k¹cik wystawowy.
Celem dzia³ania by³o zintegrowanie
mieszkañców wsi G³azów poprzez ich
zaanga¿owanie w warsztaty zwi¹zane z
rêkodzielnictwem. Za³o¿eniem
warsztatów by³o poniesienie wiedzy w
zakresie zwyczajów wsi. Wa¿nym
elementem tego dzia³ania by³o
tworzenie kole¿eñskiej wspó³pracy,
wprowadzenie mi³ej atmosfery,
dzielenie siê doœwiadczeniami i
zachêcenie do wspólnej zabawy i pracy.

Lipiañscy gracze w bule

Na czym polega gra w bule? Otó¿ to
tradycyjna francuska gra towarzyska z
elementami zrêcznoœciowymi.
Po p u l a r n a w s z c z e g ó l n o œ c i w
po³udniowej Francji (Prowansja), ale
uprawiana tak¿e w innych regionach
Francji i w innych krajach europejskich
(Belgia, Hiszpania, W³ochy, Szwajcaria,
Niemcy, Szwecja) i na œwiecie (Tunezja,
M a r o k o , W i e t n a m , Ta j l a n d i a ,
Madagaskar, Kanada, Senegal).
Rozgrywana jest jako sport nieolimpijski
w ramach World Games.
W dniach 2.09.2014r. do 19.09.2014r.
na pla¿y miejskiej w Lipianach
realizowany by³ projekt nauki gry w tê
szlachetn¹ grê. Zajêcia prowadzi³
Tomasz Jurkiewicza, odbywa³y siê a¿ 3
razy w tygodniu. Uczestnikami zajêæ byli
mieszkañcy Lipian i okolic.

Uczêszczaj¹cy na zajêcia uczyli siê
przepisów gry w bule, a tak¿e techniki
gry. Podsumowaniem zajêæ by³ turniej
gry w bule, które zorganizowano w
ostatnim dniu projektu. Do rywalizacji
przyst¹pi³o 12 mieszkañców gminy
Lipiany. Cieszy fakt, ¿ê wœród
uczestników by³y zarówno kobiety jak i
mê¿czyŸni , m³odsi i starsi. Po zaciêtej
rywalizacji wy³oniono najlepsz¹ szóstkê
turnieju:
1. miejsce Mateusz Syku³a
2. miejsce Bogdan Dzido
3. miejsce Krzysztof Cech
4. miejsce Filip Wiechciñski
5. miejsce Micha³ Dzido
6. miejsce Szymon Wróblewski

Gratulujemy!
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Migawki z zadañ aktywizuj¹cych

„Kto powiedzia³, ¿e rzeŸbiæ mo¿na tylko w drewnie?

–Warsztaty Carvingu”

£asko - Warsztaty twórczej aktywnoœci, wykonywanie bi¿uterii
ró¿nymi technikami, zajêcia z elementami arteterapii dla dzieci ... i nie
tylko dla dzieci.
Ciekawa technika wykonywania bi¿uterii wzbudzi³a zainteresowanie
równie¿ doros³ych. Ozdoby wykonane g³ownie przez m³od¹ p³eæ
piêkn¹ dorównywa³y jakoœci¹ i pomys³owoœci¹ mistrzyni w tej
dziedzinie, prowadz¹cej warsztaty Pani Elwirze Krzykaczewskiej.

£ASKO gm. Biewrznik - Wiejski Dom Kultury
Bukiety i dekoracje z kwiatów - zajêcia florystyczne.

Plecenie wieñca do¿ynkowego.
W dniu 17 wrzeœnia 2014r. na œwietlicy wiejskiej spotka³y siê kobiety ze
wsi Smolnica i odby³y krótki kurs plecenia wieñca do¿ynkowego. Oto
efekty ich pracy.

W dniach 22.09 - 30.09, w Miejsko Gminnym Oœrodku Kultury w
Pe³czycach przy wspó³pracy ze Stowarzyszeniem „Lider Pojezierza”
odby³y siê warsztaty Carvingu. Co to jest Carving? To sztuka
rzeŸbienia w warzywach i owocach, która charakteryzuje siê: m.in.
lekkoœci¹ wzorów,
finezj¹ oraz
delikatnoœci¹ ca³oœci.
Dekoracje z owoców
tworzy siê bazuj¹c na
o w o c a c h
egzotycznych. S¹ to
m. in. wszelkiego
r o d z a j u a r b u z y,
melony i dynie a tak¿e
papaja czy ananas. Do
dekoracji z warzyw
najczêœciej u¿ywa siê
rzodkwi, buraków,
ró¿nego rodzaju rzep,
brukwi, kabaczka a
tak¿e marchwi, selera,
k a l a r e p y. R z e Ÿ b y
carvingowe ciesz¹ siê
du¿ym powodzeniem i
zainteresowaniem na
wszelkiego rodzaju
targach i imprez.

Warsztaty fotograficzne w Suliszewie
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Efekty projektu wspó³pracy pn. "W³óczykije Pojezierza”
polskietrasy.pl wraz z aplikacj¹ mobiln¹ “W³óczykijów Pojezierza” ju¿ dzia³a!
Uruchomiliœmy nowy, BARDZO CIEKAWY
portal turystyczny: polskietrasy.pl.
Projekt powsta³ dziêki wspó³pracy
a¿ 5-ciu organizacji z
woj.zachodniopomorskiego
i wielkopolskiego: Stowarzyszenia "Lider
Pojezierza", Stowarzyszenia "Szanse
Bezdro¿y", Stowarzyszenia "Wspólnie dla
Przysz³oœci", Stowarzyszenia
"Partnerstwo Drawy" i Stowarzyszenia
"Lider Wa³ecki". Uzupe³nieniem strony
www jest te¿ aplikacja mobilna:
Ju¿ wkrótce dostêpna równie¿ na iOS!

Sp³yw kajakowy Myœl¹
W dniach 15-16 sierpnia br. na terenie gminy Boleszkowice
odby³y siê dwie imprezy rekreacyjne pod nazw¹:
"Organizacja sp³ywu kajakowego na rzece Myœla oraz
marszu na trasie Nordic Walking”, których celem by³a
promocja zasobów turystyczno-krajobrazowych i
przyrodniczych gminy oraz integracja spo³ecznoœci lokalnej
poprzez promowanie aktywnych form spêdzania wolnego
czasu i zdrowego stylu ¿ycia.
W dniu 15 sierpnia 2014 r. zorganizowano sp³yw kajakowy malownicz¹
rzek¹ Myœl¹ na odcinku Gudzisz-Namyœlin (ok. 7 km) dla grupy 30
osób. Po przeprowadzonym sp³ywie w miejscowoœci Namyœlin
uczestnicy zwiedzali zabytkow¹ elektrowniê wodn¹. Ca³oœæ
przedsiêwziêcia zakoñczy³a siê wspóln¹ biesiad¹ przy ognisku.

Drugim przedsiêwziêciem w ramach projektu w dniu 16 sierpnia 2014 r. by³
"Marsz po zdrowie" na trasie tematycznej o nazwie "Parki, Drzewa, Lasy"
wraz z tras¹ Nordic Walking – sposobem na aktywn¹ turystykê, rekreacjê
ruchow¹ oraz edukacjê. Marsz zakoñczy³ siê festynem promuj¹cym zdrow¹
¿ywnoœæ, na którym prezentowane by³y m.in. potrawy i produkty regionalne
wytwarzane od pokoleñ tradycyjnymi metodami przez lokalnych wytwórców.
Promowano tak¿e lokalne walory przyrodnicze i turystyczne.
Realizacja tych przedsiêwziêæ jest odpowiedzi¹ na potrzeby mieszkañców
oraz turystów/goœci przebywaj¹cych na terenie gminy w zakresie aktywnego
zagospodarowania czasu wolnego oraz sposobem prezentacji walorów i
atrakcji przyrodniczych jakimi s¹ dziewicze tereny leœne oraz otaczaj¹ca
rzekê nieskazitelna przyroda. Ró¿norodnoœæ wystêpuj¹cej tu flory i fauny
œwiadczy o atrakcyjnoœci tych terenów pod wzglêdem turystycznym.
Przygotowa³:
Krzysztof Fira
Gmina Boleszkowice
Projekt pn.: "Organizacja sp³ywu kajakowego na rzece Myœla
oraz marszu na trasie Nordic Walking” wspó³finansowany ze
œrodków Unii Europejskiej w zakresie operacji Ma³e Projekty w
ramach dzia³ania 413 Wdra¿anie lokalnych strategii rozwoju
objêtego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013
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Pamiêtaj o z³o¿eniu
wniosku o p³atnoœæ!!!
Wniosek o p³atnoœæ s³u¿y do
rozliczenia zrealizowanej operacji
w celu otrzymania refundacji
kosztów kwalifikowanych
poniesionych przez beneficjenta.
Wniosek o p³atnoœæ nale¿y z³o¿yæ
bezpoœrednio (osobiœcie lub przez
pe³nomocnika lub osobê
reprezentuj¹c¹ beneficjenta)
w terminie okreœlonym w umowie
przyznania pomocy w instytucji
wdra¿aj¹cej tj.:
1. dla beneficjentów dzia³añ
ma³e projekty oraz Odnowa
i rozwój wsi – Instytucj¹
Wdra¿aj¹c¹ jest Urz¹d
M a r s z a ³ k o w s k i
W o j e w ó d z t w a
Zachodniopomorskiego
z siedzib¹ przy ul.
Starzyñskiego 1 w
Szczecinie,
2. dla beneficjentów dzia³añ
Tw o r z e n i e i r o z w ó j
mikroprzedsiêbiorstw oraz
Ró¿nicowanie w kierunku
dzia³alnoœci nierolniczej –
Instytucj¹ Wdra¿aj¹c¹ jest
Agencja Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa z
siedzib¹ przy ul. Szafera 10
w Szczecinie.
Wniosek sporz¹dza siê na
formularzu udostêpnionym na
stronie internetowej Urzêdu
Marsza³kowskiego, Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa oraz Stowarzyszenia
„Lider Pojezierza”.
Wniosek powinien byæ wype³niony
elektronicznie, gdy¿ jego aktywny
formularz ze wzglêdu na zawarte w
nim funkcjonalnoœci m.in. w
zakresie algorytmów naliczania,
sumowania, autouzupe³nienia –
eliminuje b³êdy, które mog³yby
powstawaæ podczas wype³niania
tradycyjnego formularza wniosku.
Do wniosku do³¹cza siê
dokumenty, zgodnie z list¹
za³¹czników okreœlon¹ we wniosku
w tym dokumentami
potwierdzaj¹cymi poniesione
wydatki. W przypadku wyst¹pienia
rozbie¿noœci pomiêdzy danymi
zawartymi we wniosku,
dokumentach do³¹czonych do
wniosku, danymi bêd¹cymi w
posiadaniu UM, danymi
zgromadzonymi w krajowym
systemie ewidencji producentów,
ewidencji gospodarstw rolnych
oraz ewidencji wniosków o
przyznanie p³atnoœci, danymi
zawartymi w Centralnej Ewidencji i
Informacji o Dzia³alnoœci
Gospodarczej (dalej CEIDG),

danymi zawartymi w Krajowym
Rejestrze S¹dowym, danymi
zawartymi w innych publicznych
elektronicznych przegl¹darkach lub
bazach danych beneficjent mo¿e
zostaæ poproszony o
przedstawienie dodatkowych
dokumentów.
Beneficjent powinien
udokumentowaæ rzeczywiste
osi¹gniêcie i zachowanie celu
operacji wskazanego w umowie
oraz prawid³owe, zgodne z
przeznaczeniem wykorzystanie
inwestycji objêtej wnioskiem.
W przypadku, gdy podczas oceny
wniosku Instytucja Wdra¿aj¹ca
stwierdzi, ¿e cel operacji nie zosta³
osi¹gniêty lub nie zostanie
osi¹gniêty nastêpuje odmowa
wyp³aty ca³oœci przyznanej
pomocy.
W zwi¹zku ze zbli¿aj¹cym siê
zakoñczeniem wdra¿ania
Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013
apelujemy do Pañstwa, aby do
wniosku o p³atnoœæ do³¹czaæ
wszystkie wymagane
zaœwiadczenia, oœwiadczenia,
opinie, pozwolenia lub inne
dokumenty, których uzyskanie jest
wymagane, gdy¿ usprawni to oraz
przyspieszy weryfikacjê wniosku.
W sytuacji, gdy beneficjent nie
za³¹czy wymaganego dokumentu
lub bêdzie on niepoprawny,
beneficjent zostaje wezwany do
p r z e d ³ o ¿ e n i a p ra w i d ³ o w e g o
dokumentu co wp³ywa na
wyd³u¿enie siê procesu wyp³aty
pomocy. Zdarzaj¹ siê równie¿
sytuacje, gdy konieczna jest
odmowa wyp³aty pomocy z uwagi
na nieterminowe uzupe³nianie
wniosków przez beneficjentów.
Zakoñczenie operacji i z³o¿enie
wniosku o p³atnoœæ ostateczn¹
musi nast¹piæ najpóŸniej do dnia
31 marca 2015 r.
W przypadku jakichkolwiek
problemów zwi¹zanych z
rozliczeniem operacji, zachêcamy
do skorzystania z pomocy
pracowników naszego biura, którzy
do³o¿¹ wszelkich starañ aby
zrealizowana przez Pañstwa
operacja zosta³a prawid³owo
rozliczona.

WNIOSKODAWCY

PAMIÊTAJCIE O Z£O¯ENIU WNIOSKÓW O P£ATNOŒÆ!! - SZKOLENIE

W dniu 14 paŸdziernika 2014r. w sali konferencyjnej Barlineckiego Oœrodka
Kultury odby³o siê szkolenie pn. „Kompleksowe szkolenie i warsztaty z
zakresu sporz¹dzania wniosków o p³atnoœæ - ma³e projekty dokumentowanie, rozliczanie, sprawozdawczoœæ”. W zajêciach wziê³o udzia³
20 mieszkañców z obszaru objêtego Lokaln¹ Strategi¹ Rozwoju Pojezierza
Myœliborskiego. Wyk³ady prowadzi³a Pani Maja D¹browska Czapliñska pracownik Urzêdu Marsza³kowskiego, biura autoryzacji wniosku o p³atnoœæ,
tak wiêc specjalistka w przedmiotowym zakresie spotkania. Szkolenie
rozpoczê³o siê o godzinie 9:00 przemówieniem Dyrektora Biura LGD Pana
Ireneusza Kostki. Mówi³ m.in. o planach zwi¹zanych z dalszym
funkcjonowaniem Lokalnej Grupy Dzia³ania w nowym okresie
programowania PROW na lata 2014-2020.
Program szkolenia obejmowa³ problematykê rozliczania i dokumentowania
operacji realizowanych w ramach „ma³ych projektów” oraz sporz¹dzania
wniosków o p³atnoœæ.
Ju¿ dzisiaj zapraszamy na kolejne warsztaty z zakresu sporz¹dzania
wnioskówo p³atnoœæ - ma³e projekty - dokumentowanie, rozliczanie,
sprawozdawczoœæ, które odbêdzie siê w dniu 14 listopada 2014r.
równie¿ w Barlineckim Oœrodku Kultury.

Zapraszamy do udzia³u w szkoleniu i w warsztatach z zakresu
sporz¹dzania wniosków o p³atnoœæ – ma³e projekty –
dokumentowanie, rozliczanie, sprawozdawczoœæ
Szanowni Pañstwo,
Serdecznie zapraszamy Pañstwa na szkolenie pn.
„Kompleksowe szkolenie i warsztaty z zakresu sporz¹dzania
wniosków o p³atnoœæ – ma³e projekty – dokumentowanie,
rozliczenie, sprawozdawczoœæ”, które odbêdzie siê:
14. listopada 2014r.
W Barlineckim Oœrodku Kultury
Ul. Podwale 9,
74-320 Barlinek
Od godz. 9:00
Program szkolenia obejmowaæ bêdzie problematykê
rozliczania i dokumentowania operacji realizowanych
w ramach „Ma³ych projektów” oraz sporz¹dzania wniosków o
p³atnoœæ.
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Poni¿ej tabela informuj¹ca o iloœci zawartych umów oraz wysokoœci wyp³aconych œrodków finansowych w ramach dzia³añ:
4.1/413 „Wdra¿anie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadaj¹ warunkom przyznania pomocy w ramach dzia³ania ”Odnowa
i rozwój wsi”
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5 400 671,83

2 650 859,00

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
zmienia obraz zachodniopomorskich gmin
Mieszkañcy Pomorza
Zachodniego, dziêki
zrealizowanym ju¿ projektom,
korzystaj¹ z nowoczesnej
infrastruktury komunalnej,
sportowej, rekreacyjnej i
spo³ecznej. Powstaj¹ œwietlice
w i e j s k i e , p l a c e z a b a w,
targowiska miejskie i
oczyszczalnie œcieków. Dziêki
nowym chodnikom, œcie¿kom
rowerowym czy systemom
oœwietlenia podnosi siê poziom
bezpieczeñstwa mieszkañców.
Na rozwój obszarów
wiejskich w Polsce w
latach 2007-2013
przeznaczono ponad 39
miliardów euro. Pomorze

Zachodnie w bie¿¹cej
perspektywie mia³o do
dyspozycji ponad 600
milionów z³otych ze œrodków
Europe js kie go Fundus z u
Rolnego. Wiêkszoœæ z ponad
2000 podpisanych umów
dofinansowanych z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich
zosta³o ju¿ zrealizowanych.
Polska w nowej perspektywie
unijnej na lata 2014-2020
mo¿e liczyæ na ponad 42
miliardy euro wsparcia dla
terenów wiejskich. Program
Rozwoju Obszarów Wiejskich
otrzyma prawie 14 miliardów
euro. Warto podkreœliæ, ¿e
œrodki te to ogromne mo¿liw-

oœci zarówno w dzia³alnoœci rolniczej, jak i
pozarolniczej. Mo¿e to
byæ ostania tak du¿a
pula œrodków, która
trafi do Polski i
Pomorza Zachodniego.
M u s i my j ¹ z a t e m
wykorzystaæ najw³aœciwszy sposób, aby
staæ siê konkurencyjni
dla regionów i krajów
Europy Zachodniej.
Olgierd Geblewicz
Marsza³ek
Województwa
Zachodniopomorskiego
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"INFORMACJA O ILOŒCIACH ZAWARTYCH UMÓW ORAZ WYSOKOŒCI WYP£ACONYCH ŒRODKÓW FINANSOWYCH W
RAMACH DZIA£AÑ:"
4.1/413: Wdra¿anie lokalnych strategii rozwoju dla ma³ych projektów tj. operacji, które nie odpowiadaj¹ warunkom przyznania pomocy w ramach
dzia³ania Osi 3, ale przyczyniaj¹ siê do osi¹gniêcia celów tej Osi

-

-

-

-

-
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"INFORMACJA O ILOŒCIACH ZAWARTYCH UMÓW ORAZ WYSOKOŒCI WYP£ACONYCH ŒRODKÓW FINANSOWYCH W
RAMACH DZIA£AÑ:"
4.1/413: Wdra¿anie lokalnych strategii rozwoju dla ma³ych projektów tj. operacji, które nie odpowiadaj¹ warunkom przyznania pomocy w ramach
dzia³ania Osi 3, ale przyczyniaj¹ siê do osi¹gniêcia celów tej Osi

-

-

670 729,12
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Umowy Partnerstwa pomiêdzy Polsk¹ a Komisj¹ Europejsk¹
Umowy Partnerstwa pomiêdzy Polsk¹ a
Komisj¹ Europejsk¹.
W dniu 29 maja Ministerstwo Rolnictwa i
Rozwoju Wsi zamieœci³o na swojej stronie
internetowej komunikat informuj¹cy o
zakoñczeniu uzgodnieñ Umowy
Partnerstwa pomiêdzy Polsk¹ a
Komisj¹ Europejsk¹.
Przypomnijmy, ¿e Umowa Partnerstwa
(UP) jest dokumentem okreœlaj¹cym
strategiê interwencji funduszy
europejskich w ramach trzech polityk
unijnych: polityki spójnoœci, wspólnej
polityki rolnej (WPR) i wspólnej polityki
rybo³ówstwa (WPRyb). Instrumentami
realizacji UP s¹ krajowe programy
operacyjne (KPO) i regionalne programy
operacyjne (RPO). Dokumenty te wraz
z UP tworz¹ spójny system
d okumen tów strateg ic zn yc h i
programowych na now¹
perspektywê finansow¹. Zakoñczenie
negocjacji UP to bardzo wa¿na informacja
dla potencjalnych beneficjentów nowej
perspektywy finansowej, która oznacza, ¿e
bêd¹ mog³y rozpocz¹æ siê uzgodnienia
w sprawie poszczególnych
programów operacyjnych w tym
Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich 2014 – 2020. W przypadku
PROW 2014 – 2020 zakoñczenie
uzgodnieñ spodziewane jest w
paŸdzierniku 2014 roku. Nastêpnie
czekaæ nas bêd¹ prace legislacyjne w
Polskim Parlamencie oraz wydanie
rozporz¹dzeñ przez w³aœciwych ministrów.
Te kilka miesiêcy, które nas dzieli od
pe³nego uruchomienia œrodków w ramach
PROW 2014 - 2020 bêdzie mo¿na
wykorzystaæ na tworzenie fiszek
projektowych, a w przypadku projektów
inwestycyjnych zbieranie ró¿nego rodzaju
pozwoleñ. To na pewno zaoszczêdzi
stresów zwi¹zanych z ró¿nymi terminami i
pozwoli lepiej przygotowaæ projekt.
PROW - w wielu dzia³aniach z³agodzono
warunki kwalifikowalnoœci, zmieniono
alokacjê œrodków, wprowadzono nowe
poddzia³ania. Jest to wynik konsultacji z
ró¿nymi organizacjami pozarz¹dowymi w
tym z samorz¹dem rolniczym i lokalnym.
Przedstawicieli Izb Rolniczych na pewno
cieszy fakt, ¿e dla m³odych rolników w
dalszym ci¹gu bêdzie istnia³a mo¿liwoœæ
uzupe³nienia w ci¹gu 3 lat wymaganego
wykszta³cenia rolniczego, czy obni¿enie
wielkoœci ekonomicznej gospodarstwa z 20
do 10 tys. z³. Powody do zadowolenia
powinni mieæ samorz¹dowcy. W ramach
dzia³ania Podstawowe us³ugi i odnowa
miejscowoœci na obszarach wiejskich,
wprowadzono mo¿liwoœæ wsparcia
budowy i modernizacji dróg lokalnych oraz
projektów dotycz¹cych zaopatrzenia w
wodê lub odprowadzania i oczyszczania
œcieków komunalnych. Wszystko
wskazuje na to, ¿e projekty
infrastrukturalne ma³ej skali w
ramach PROW 2014 – 2020, bêd¹
mog³y byæ wspierane poprzez
sk³adanie wniosków do instytucji
wdra¿aj¹cej to poddzia³anie, jak
równie¿ poprzez Lokalne Grupy
Dzia³ania, pod warunkiem, ¿e bêd¹
zgodne z Lokaln¹ Strategi¹ Rozwoju,
dlatego trochê wiêcej o „dzia³aniach
samorz¹dowych”.
Co w nowym PROW –ie dla
samorz¹dów lokalnych?
Wydaje siê, ¿e najwa¿niejsze dla wójtów,
burmistrzów s¹ œrodki na budowê lub
modernizacjê dróg lokalnych,
mo¿liwoœæ wsparcia projektów z zakresu

gospodarki wodno – œciekowej, ochrony
zabytków i budownictwa tradycyjnego, czy
inwestycje w obiekty kultury; inwestycje w
targowiska, lub obiekty budowlane
przeznaczone na cele promocji lokalnych
produktów i us³ug.
Generalnie infrastruktura ma³ej skali
– infrastruktura techniczna
i
spo³eczno-kulturalna, której
funkcjonowanie warunkuje
œwiadczenie podstawowych us³ug
dla mieszkañców.
W ramach PROW 2014 – 2020 wsparcie
projektów infrastrukturalnych ma³ej skali,
dziêki wniesionym poprawkom do wersji z
7 kwietnia 2014, bêdzie mo¿liwe.
Kilka szczegó³ów: Budowa
modernizacja dróg lokalnych

lub

Wsparcie dostêpne dla gmin, powiatów lub
ich zwi¹zków. Sfinansowane mog¹ byæ
ko s z ty b u d o w y, p r ze b u d o w y lu b
modernizacji obiektów budowlanych,
koszty zakupu sprzêtu, materia³ów i us³ug,
s³u¿¹cych realizacji inwestycji oraz koszty
ogólne, bezpoœrednio zwi¹zane z
przygotowaniem i realizacj¹ projektu.
Inwestycja ta musi byæ zlokalizowana w
miejscowoœci nale¿¹cej do gminy
wiejskiej, lub miejsko-wiejskiej z
wy³¹czeniem miast licz¹cych powy¿ej 5
tys. mieszkañców. Realizacja inwestycji
doprowadzi do po³¹czenia miejscowoœci z
istniej¹c¹ sieci¹ drogow¹. Pomoc bêdzie
przyznawana w drodze konkursu.
Przewiduje siê preferencje w
przyznawaniu pomocy, w zakresie budowy
lub modernizacji dróg lokalnych, dla
operacji powi¹zanych z inwestycjami
d o tyc z ¹ c y m i t w o r ze n i a p a s y w n e j
infrastruktury szerokopasmowej lub w
powi¹zaniu z realizacj¹ operacji
infrastrukturalnych z wykorzystaniem tzw.
kana³ów technologicznych.
Przewiduje siê preferencje w
przyznawaniu pomocy, w zakresie budowy
dróg lokalnych, dla operacji których
realizacja zapewni dostêp do sieci
drogowej wiêkszej liczbie mieszkañców
oraz poprawi dostêp do miejscowoœci, w
której zlokalizowane s¹ wa¿ne, z punktu
widzenia spo³ecznoœci lokalnej, obiekty i
instytucje.
Kryteria oceny operacji bêd¹ preferowaæ
gminy o niskim poziomie podatkowym w
przeliczeniu na jednego mieszkañca oraz
wysokim wskaŸniku bezrobocia.
Maksymalna wysokoœæ pomocy ze
œrodków EFRROW nie mo¿e przekroczyæ 3
000 000 z³ na beneficjenta w okresie
realizacji Programu.
Poziom pomocy finansowej z EFRROW
wynosi maksymalnie 63,63% kosztów
kwalifikowalnych projektu. Wymagany
krajowy wk³ad œrodków publicznych, w
wysokoœci co najmniej 36,37% kosztów
kwalifikowalnych projektu, pochodzi ze
œrodków w³asnych beneficjenta.
Zaopatrzenia w wodê lub
odprowadzania i oczyszczania
œcieków komunalnych
Wsparcie bêdzie dostêpne dla gmin,
spó³ek, w których udzia³y maj¹ wy³¹cznie
JST oraz zwi¹zki miêdzygminne.
Inwestycja powinna byæ realizowana na
obszarach wiejskich (z wy³¹czeniem miast
powy¿ej 5 tys. mieszkañców) oraz co
wa¿ne w miejscowoœciach poza
aglomeracjami zdefiniowanymi w
Krajowym Programie Oczyszczania
Œcieków Komunalnych. Maksymalna
wysokoœæ wsparcia 2 mln z³ w okresie
realizacji Programu.

Poziom pomocy finansowej z EFRROW
wynosi maksymalnie 63,63% kosztów
kwalifikowalnych projektu. Wymagany
krajowy wk³ad œrodków publicznych, w
wysokoœci co najmniej 36,37% kosztów
kwalifikowalnych projektu, pochodzi ze
œrodków w³asnych beneficjenta.
Przewiduje siê preferencje dla operacji,
które dotycz¹ ³¹cznie gospodarki wodnej i
gospodarki œciekowej. W przypadku
operacji z zakresu gospodarki œciekowej
przewiduje siê preferencje dla operacji,
które zapewni¹ odprowadzanie œcieków
wiêkszej liczbie gospodarstw domowych
oraz dla operacji powi¹zanych z
inwestycjami dotycz¹cymi tworzenia
pasywnej infrastruktury
szerokopasmowej.
inwestycje w targowiska lub obiekty
budowlane przeznaczone na cele
promocji lokalnych produktów i
us³ug
Wsparcie:
do 1 mln z³ na beneficjenta w okresie
realizacji Programu.
Beneficjent: gmina, powiat lub ich zwi¹zki.
Operacja realizowana w miejscowoœci do
200 tys. mieszkañców, ma charakter nie
komercyjny. Wspierane mog¹ byæ koszty
budowy, przebudowy lub modernizacji
obiektów budowlanych, koszty zakupu
sprzêtu, materia³ów i us³ug, koszty ogólne
zwi¹zane z inwestycj¹. Przewiduje siê
preferencje dla targowisk, w których udzia³
powierzchni handlowej przeznaczonej dla
rolników w stosunku do ca³kowitej
powierzchni targowiska jest wiêkszy.
Mo¿liwe bêdzie tak¿e wsparcie na rzecz:
ochrony obiektów zabytkowych
i budownictwa tradycyjnego
Wsparcie w ramach tego typu operacji
obejmuje:
odnawianie lub poprawa stanu
zabytkowych obiektów budowlanych,
s³u¿¹cych zachowaniu dziedzictwa
kulturowego, zakup obiektów
c h a ra k t e r y s ty c z ny c h d l a t ra d y c j i
budownictwa w danym regionie z
przeznaczeniem na cele publiczne.
Wsparcie dotyczy obiektu wpisanego do
rejestru lub ewidencji zabytków.
Przewiduje siê preferencje dla operacji na
obszarze o potencjale turystycznym.
Wysokoœæ wsparcia do 500 000 z³ na
miejscowoœæ w okresie realizacji
Programu, ³¹cznie na inwestycje
realizowane w ramach poddzia³ania 2a) i
3a).
( tj. ochrony obiektów zabytkowych i
budownictwa tradycyjnego oraz
inwestycje w obiekty pe³ni¹ce funkcje
kulturalne oraz kszta³towanie przestrzeni
publicznej)
Inwestycje w obiekty pe³ni¹ce
funkcje kulturalne oraz
kszta³towanie przestrzeni publicznej
Beneficjentami mog¹ tu byæ gmina;
instytucja kultury, dla której organizatorem
jest jednostka samorz¹du terytorialnego w
p r z y p a d k u b u d o w y, p r z e b u d o w y,
modernizacji lub wyposa¿enia w obiekty
pe³ni¹ce funkcje kulturalne oraz gmina w
przypadku kszta³towanie przestrzeni
publicznej
Wsparcie: do 500 000 z³ na miejscowoœæ w
okresie realizacji Programu, ³¹cznie na
inwestycje realizowane w ramach
poddzia³ania 2a) i 3a).

Scalenia
W ramach PROW 2014 – 2020 wspierane
bêd¹ scalenia. Beneficjentami bêd¹
starostowie. Wspierane bêdzie
opracowanie projektu scaleniowego: 800
euro/ha (dolnoœl¹skie, lubuskie,
podkarpackie, ma³opolskie, œl¹skie,
œwiêtokrzyskie do 650 euro/ha pozosta³e
w o j . o ra z z a g o s p o d a r o wa n i e p o
scaleniowe: do 2 tys./ha dolnoœl¹skie,
lubuskie, podkarpackie, ma³opolskie,
œl¹skie, œwiêtokrzyskie do 1,9 tys. euro/ha
pozosta³e.
Operacje samorz¹dowe w Lokalnych
Strategiach Rozwoju
Warto przypomnieæ, ¿e w przypadku
niektórych rodzajów operacji wdra¿anych
w ramach lokalnej strategii rozwoju
jedynymi beneficjentami bêd¹ jednostki
samorz¹du terytorialnego np. w przypadku
operacji dotycz¹cych infrastruktury
technicznej, w tym z zakresu gospodarki
wodnej, œciekowej oraz budowy lub
modernizacji dróg lokalnych, przy czym
operacja w zakresie infrastruktury
kanalizacyjnej bêdzie mog³a byæ
realizowana w miejscowoœciach
zlokalizowanych poza aglomeracjami
zdefiniowanymi w
Krajowym Programie Oczyszczania
Œcieków Komunalnych, zaœ operacja w
zakresie infrastruktury drogowej uzyska
preferencje wtedy gdy bêdzie umo¿liwiaæ
dostêp do obiektów istotnych z punktu
widzenia spo³ecznoœci lokalnej.
Maksymalna kwota pomocy dla danego
rodzaju operacji bêdzie ustalona przez
LGD. W przypadku operacji w zakresie
infrastruktury technicznej limit pomocy
wynosi 2 mln z³ na beneficjenta w okresie
realizacji Programu.
W przypadku operacji w zakresie innym ni¿
infrastruktura techniczna, realizowanych
przez jednostki sektora finansów
publicznych limit pomocy wynosi 500 000
z³ na miejscowoœæ. Pomoc udzielona
jednostkom sektora finansów publicznych
w ramach danej LSR nie mo¿e przekroczyæ
50% mo¿liwej do udzielenia pomocy w
ramach poddzia³ania Realizacja operacji w
ramach LSR, na t¹ LSR.
Premiowane przez LGD powinny byæ
operacje innowacyjne, sprzyjaj¹ce
ochronie œrodowiska, ukierunkowane na
zaspokojenie potrzeb grup
defaworyzowanych, okreœlonych w LSR. W
przypadku operacji w zakresie
infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej,
kulturalnej lub technicznej, LGD przewidzi
w kryteriach wyboru preferencje dla
operacji realizowanych w miejscowoœciach
zamieszka³ych przez mniej ni¿ 5 tys.
mieszkañców.
Dziœ, kiedy Lokalne Grupy Dzia³ania
rozpoczynaj¹ proces tworzenia
Lokalnych Strategii Rozwoju, a
samorz¹dy lokalne planuj¹
inwestycje na now¹ perspektywê,
warto pamiêtaæ, ¿e wsparcie w
ramach LSR bêdzie mo¿liwe, jeœli
operacje bêd¹ przyczyniaæ siê do
realizacji celów LSR.
Na koniec jeszcze jedna uwaga, wszystko
na to wskazuje, ¿e opisywane wy¿ej
operacje, bêd¹ dostêpne dla samorz¹dów
lokalnych „dwukrotnie: raz w ramach
dzia³ania Podstawowe us³ugi i odnowa
miejscowoœci na obszarach wiejskich i
drugi raz w ramach Lokalnej Strategii
Rozwoju”.
ród³o: www.leaderatorium.edu..pl
Jadwiga Nowakowska CDR O/Kraków
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Na prze³omie lutego i marca 2014
zainteresowani rozwojem obszarów
wiejskich mieli mo¿liwoœæ
uczestnictwa w III publicznych
konsultacjach II projektu Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020 (PROW 2014-2020).
Wa¿n¹ czêœci¹ konsultacji by³y
spotkania w regionach podczas
których przedstawiciele Ministerstwa
Rolnictwa i Rozwoju Wsi prezentowali
II projekt PROW 2014 – 2020.
Nale¿y odnotowaæ, ¿e przedstawiany
dokument znacznie ró¿ni siê od I
projektu PROW 2014-2020. Przede
wszystkim zawiera alokacjê œrodków
na priorytety i dzia³ania, uzupe³niono
czêœæ diagnostyczno-strategiczn¹.
Zmodyfikowano i doprecyzowano
opisy poszczególnych dzia³añ.
Dodano tak¿e rozdzia³y dotycz¹ce
monitorowania i oceny.
Podczas spotkania konsultacyjnego w
Krakowie mówiono o nowych
elementach perspektywy finansowej
2014 – 2020 w tym o umowie
partnerstwa, która ma zapewniæ,
lepsz¹ koordynacjê, pe³niejsz¹
harmonizacjê wykorzystania
funduszy strukturalnych i
inwestycyjnych UE w tym ERROW
(Europejskiego Funduszu Rolnego
Rozwoju Obszarów Wiejskich). Nowy
PROW tak jak pozosta³e programy
operacyjne bêdzie czêœci¹
(za³¹cznikiem) Umowy Partnerstwa.
Umowa Partnerstwa zosta³a przyjêta
w styczniu 2014 r. przez Radê
Ministrów i skierowana do Komisji
Europejskiej, gdzie bêdzie
negocjowana. W ci¹gu 3-miesiêcy, do
Umowy Partnerstwa musz¹ byæ
do³¹czone programy operacyjne w
tym PROW 2014 – 2020.
Jest to wa¿ne dla wielu podmiotów w
tym szczególnie dla Lokalnych Grup
Dzia³ania, które powinny rozpocz¹æ
pracê nad nowymi lokalnymi
strategiami rozwoju.
W nowym PROW nie bêdzie linii
demarkacyjnych. Zamiast nich ma byæ
wspó³praca (nowe podejœcie). Du¿¹
czêœæ œrodków przeznacza siê na
rolnictwo, mniej na rozwój wsi.
Argumentowane jest to tym, ¿e
rolnictwo nie mo¿e byæ wspierane
przez ¿aden inny fundusz, tylko
ERROW. Celem jest tu stworzenie jak
najwiêkszej liczby gospodarstw
¿ywotnych ekonomicznie.
„Gospodarstwa œrednie trzeba
przesun¹æ do wiêkszych”. Wspierana
bêdzie produkcja trzody chlewnej,
szczególnie hodowla prosi¹t, rynek
mleka oraz produkcja miêsa
wo³owego.
30% œrodków ma byæ wykorzystane
na ochronê œrodowiska naturalnego,
5 % na LEADER. Podczas spotkania
konsultacyjnego poinformowano, ¿e

w nowej wersji PROW 2014 – 2020
wyodrêbnione zostan¹ œrodki na
budowê dróg lokalnych, poniewa¿
takiego zadania nie bêdzie mo¿na
realizowaæ w ramach Regionalnych
Programów Operacyjnych. Czêœæ
zadañ, które w mijaj¹cym okresie
programowania by³a wspierana ze
œ r o d k ó w E R R O W, w n o w e j
perspektywie ma byæ wspierana z PS.
Dotyczy to: szerokopasmowego
internetu, ca³oœci zadañ z zakresu
gospodarki wodnej (poza
inwestycjami realizowanymi na
poziomie pojedynczych gospodarstw
rolnych) inwestycji z zakresu
gospodarki odpadami,

inwestycji zwi¹zanych z gospodark¹
wodno-œciekow¹, wsparcia
rozwoju odnawialnych Ÿróde³
energii (poza inwestycjami w tym
zakresie realizowanych przez
gospodarstwa rolne), budowy i
modernizacji targowisk. Jest zapis w
umowie partnerstwa, ¿e na te zakresy
dzia³añ przeznaczy siê 5,2 mld euro z
PS.
Dla LGD najwa¿niejsze s¹
informacje dotycz¹ce Leadera.
Oto kilka z nich:
W nowej perspektywie w Leaderze
obowi¹zywaæ bêdzie jedna forma
prawna - stowarzyszenie maj¹ce
osobowoœæ prawn¹ i dzia³aj¹ce w
oparciu o przepisy ustawy o realizacji
PROW oraz o RLKS, wybór
dokonywany bêdzie przez SW komitet wybieraj¹cy na poziomie
regionalnym. Obowi¹zywaæ bêd¹
jednolite kryteria dostêpu i wyboru w
ca³ym kraju, ten sam termin
og³oszenia konkursu w ca³ym kraju.
Bêdzie istnia³a mo¿liwoœæ poprawy
LSR zgodnie ze wskazaniami
ekspertów j¹ oceniaj¹cych, wybór
nie póŸniej ni¿ 2 lata po
zatwierdzeniu przez KE Umowy
Partnerstwa. Podczas wyboru LGD
do realizacji LSR oceniany bêdzie
potencja³ i doœwiadczenie LGD oraz
jakoœci strategii (wynika z wytycznych
KE do RLKS). Premiowane bêd¹ LSR
zawieraj¹ce opis projektów
wspó³pracy. Planuje siê dodatkowe
punkty dla obszarów o niekorzystnej
sytuacji spo³eczno-gospodarczej.
Premiowane bêd¹ kryteria oceny
operacji opracowane przez LGD,
powi¹zane z celem szczegó³owym 6B
„wspieranie lokalnego rozwoju na
obszarach wiejskich”, a tak¿e te które
zapewni¹ wybór takich operacji, które
w sposób komplementarny i
zintegrowany odpowiadaj¹ na
zidentyfikowany w LSR problem.
Wa¿n¹ kwesti¹ dla LGD s¹
zaliczki. Zgodnie z przekazanymi
informacjami LGD bêd¹ mog³y
ubiegaæ siê o otrzymanie zaliczki nie

przekraczaj¹cej 50% wsparcia
publicznego zwi¹zanego z kosztami
bie¿¹cymi i kosztami aktywizacji.
Zaliczki przewiduje siê tak¿e dla
beneficjentów realizuj¹cych operacje
inwestycyjne. Trwaj¹ prace nad
dodatkowym systemem
zaliczkowania na zasadach
przewidzianych w przepisach
krajowych.
Kilka zdañ o rodzajach projektów
realizowanych w ramach LSR
LSR mog¹ byæ realizowane poprzez
jednofunduszowe projekty na trzy
sposoby:
1. projekty realizowane
indywidualnie w ramach
wniosków sk³adanych przez
beneficjentów innych ni¿
LGD i wybieranych przez
organ decyzyjny LGD, a
nastêpnie przedk³adanych do
weryfikacji do urzêdu
marsza³kowskiego,
2. projekty parasolowe, w
ramach, których LGD jako
beneficjent organizuje
konkursy na realizacjê
mikroprojektów zapewniaj¹c
ich rozliczanie, monitoring i
odpowiadaj¹c przed
zarz¹dem województwa za
prawid³owoœæ wydatków i
realizacjê wskaŸników
wynikaj¹cych z umowy o
dofinansowanie projektu
parasolowego. Projekt
parasolowy (o max. wartoœci
400 000 PLN) sk³ada siê z
szeregu komplementarnych
„mikro-projektów” (o
ca³kowitej wartoœci
nieprzekraczaj¹cej 50 000
PLN, tu planowana jest
zmiana do 100 tys. z³)
realizowanych przez
podmioty dzia³aj¹ce na
obszarze objêtym LSR.
Mikro-projekty bêd¹ mog³y
byæ realizowane przez grupy
nieformalne (np. KGW) na
zasadzie u¿yczania
osobowoœci prawnej.
3. projekty „w³asne” LGD
wynikaj¹ce z LSR, w których
beneficjentem jest LGD.

P o m i m o m o ¿ l i w e j
wielofunduszowoœci strategii
projekty realizowane w ramach
LSR musz¹ mieæ zawsze
charakter jednofunduszowy.
LGD jako beneficjent projektu
parasolowego, projektów w³asnych
(realizowane samodzielnie przez
LGD), projektów wspó³pracy,
animacji, kosztów bie¿¹cych bêdzie
mog³a wykorzystaæ max 50% bud¿etu
LSR.

Z uwagi na znaczne pokrycie obszaru
kwalifikuj¹cego siê do objêcia
podejœciem Leader przez LGD
wybrane do realizacji LSR w ramach
PROW 2007-2013, nie przewiduje siê
wsparcia w ramach „pakietu
startowego LEADER”. Wprowadza
siê natomiast wsparcie
przygotowawcze, które mo¿e
dotyczyæ zarówno istniej¹cych
jak i nowopowsta³ych LGD. Jakie
koszty mog¹ byæ pokrywane w
ramach wsparcia przygotowawczego?

Koszty administracyjne, w tym
osobowe, koszty dzia³añ
szkoleniowych przygotowuj¹cych
lokalnych partnerów do opracowania i
wdra¿ania LSR, koszty zwi¹zane z
opracowaniem LSR, w tym koszty
badañ, analiz, opracowañ i
prowadzenia konsultacji ze
spo³ecznoœciami lokalnymi
wspieraj¹cych przygotowanie LSR
oraz koszty doradztwa, koszty
nawi¹zywania i pog³êbiania
wspó³pracy z innymi obszarami
wiejskimi, w tym czynnoœci
przygotowawcze w stosunku do
p r o j e k t ó w w s p ó ³ p r a c y. W
przypadku wsparcia
p r z y g o t o w a w c z e g o
beneficjentami mog¹ byæ
stowarzyszenia, fundacja lub
zwi¹zki stowarzyszeñ,
z wy³¹czeniem stowarzyszeñ jst.
Aby otrzymaæ wsparcie w
r a m a c h w s p a r c i a
przygotowawczego obszar objêty
dzia³alnoœci¹ beneficjenta musi byæ
obszarem wiejskim lub zawieraæ
obszar wiejski (2 gminy, 30-150 tys.
mieszkañców). Cz³onkowie - po
jednym przedstawicielu z ka¿dego
sektora z ka¿dej gminy. Kryteria
wyboru dotyczyæ bêd¹ m.in.
doœwiadczenia wnioskodawcy w
zakresie realizacji projektów z
wykorzystaniem funduszy unijnych,
pracy ze spo³ecznoœciami lokalnymi.
Ponadto ocenie podlegaæ bêdzie
koncepcja rozwoju lokalnego obszaru
objêtego swoj¹ dzia³alnoœci¹. Dotacja
w formie zrycza³towanej p³atnoœci
Warunkiem wyp³aty pomocy w
r a m a c h w s p a r c i a
przygotowawczego bêdzie
z³o¿enie projektu LSR.
WSPARCIE NIE MO¯E BYÆ £¥CZONE
Z E
W S P A R C I E M
PRZYGOTOWAWCZYM W RAMACH
I N N Y C H P R O G R A M Ó W
WSPÓ£FINANSOWANYCH ZE
ŒRODKÓW FUNDUSZY EFSI.
ród³o:
www.leaderatorium.edu..pl
Jadwiga Nowakowska CDR
O/Kraków
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Wsparcie innowacji to kluczowy priorytet dla rozwoju
obszarów wiejskich w UE na wiele lat – rola LGD
Cele dotycz¹ce innowacji zosta³y jasno
okreœlone w strategicznych wytycznych
Wspólnoty dla rozwoju obszarów
wiejskich na lata 2007-2013 i zosta³y
wzmocnione w 2010 r. we Wspólnej
Polityce Rolnej (WPR). Tendencja do
zwiêkszenia wsparcia dla innowacji nadal
ma istotne miejsce w ramach WPR na lata
2014-2020. Nowa regulacja rozwoju
obszarów wiejskich przez EFRROW (nr
1305/2013) g³êboko osadza innowacjê po
2013 roku.
Polityka rozwoju obszarów wiejskich
bêdzie realizowana poprzez:
1.

Wprowadzanie innowacji w celu
przekrojowym, które musi byæ
w³¹czone do wszystkich
priorytetów przyjêtych przez
Pañstwa cz³onkowskie w PROW;

2.

Zapisanie innowacji w "poziomie"
poprzez Priorytet 1: Wspieranie
transferu wiedzy i innowacji w
rolnictwie, leœnictwie i na
obszarach wiejskich; w tym
polityki rozwoju obszarów
wiejskich, jako kluczowe
narzêdzie wspierania
europejskiego partnerstwa
innowacyjnego dla wydajnego i
zrównowa¿onego rolnictwa (EIP AGRI);

3.

Wprowadzenie nowego celu dla
sieci krajowych sieci obszarów
wiejskich (KSOW), a mianowicie
wspieranie innowacji w
rolnictwie, produkcji ¿ywnoœci na
obszarach wiejskich i leœnych, w
tym ze szczególnym obowi¹zkiem
wdro¿enia dzia³ania w zakresie
dostarczania sieci dla doradców i
us³ug wspieraj¹cych innowacje.

Innowacja - s³owo, które samo w sobie
mo¿e zawieraæ wiele, zw³aszcza jeœli
wiadomo, ¿e ”tempo innowacji" to nowe
zadanie dla sieci obszarów wiejskich w
PROW III. Aby dowiedzieæ siê, co kryje siê
za tym s³owem oraz w celu lepszej pracy z
kolegami z bran¿y, Flamandzka Sieæ
Obszarów Wiejskich zaprosi³a w marcu
tego roku wszystkich zainteresowanych z
europejskich sieci wiejskich, us³ug
zarz¹dzania, organizacji pozarz¹dowych,
organizacji bran¿owych, grup doradczych i
Komisji Europejskiej do Ghent (Belgia). Na
dwa dni debat i sieciowania wokó³
innowacji przyby³o 76 osób m.in. z Komisji
Europejskiej, Europejskiego Punktu
Kontaktowego ds. Rozwoju Obszarów
Wiejskich (ENRD CP) i Europejskiego
Partnerstwa na rzecz Innowacji (EPI).
Europejskie partnerstwo na rzecz innowacji
dla wydajnego i zrównowa¿onego rolnictwa
(EIP - AGRI) dzia³a w celu wspierania
konkurencyjnoœci i zrównowa¿onego
rolnictwa i leœnictwa. To przyczynia siê do
zapewnienia sta³ej poda¿y ¿ywnoœci, paszy
i biomateria³ów; rozwija swoj¹ dzia³alnoœæ
w zgodzie z podstawowymi zasobami
naturalnymi, od których rolnictwo zale¿y.
Inne kwestie innowacji (takie jak innowacje
spo³eczne w spo³ecznoœciach wiejskich )
nie wchodzi w zakres EIP - AGRI. Filar 1 jest
poza zakresem EIP. Jednak wa¿ne jest, aby
by³o jasne, ¿e rola KSOW "sprzyjaj¹c
innowacji" nie ogranicza siê do rolnictwa i
wspierania EIP - AGRI. Rola KSOW jest
znacznie szersza - np. wsparcie dla dzia³añ
innowacyjnych w ramach programu
LEADER.
LEADER to niepisany inkubator innowacji
na obszarach wiejskich. EIP - AGRI Grupy
Operacyjne (GO) s¹ podobne do LGD, w

których po³¹czono pomys³y z
zainteresowanymi podmiotami, a tak¿e
wspiera siê tworzone projekty. Jednak LGD
dzia³a na podstawie kompleksowej strategii
ro z w o j u l o k a l n e g o z w i ¹ z a n e g o z
terytorium, a OG buduje siê wokó³
konkretnego projektu innowacji
ukierunkowanej ku znalezieniu rozwi¹zania
dla konkretnego problemu w okreœlonym
terminie (jeden problem, jedno
rozwi¹zanie, jedna grupa).
Teoretycznie LGD mog³aby zainicjowaæ lub
pomóc w animowaniu OG jeœli cz³onkowie
LGD maj¹ wspólny interes w realizacji
konkretnego problemu i je¿eli cele projektu
s¹ zgodne z celami EIP . Poszczególni
cz³onkowie LGD/aktorzy mog¹ byæ tak¿e
czêœci¹ OG i dzieliæ siê swoj¹ wiedz¹. LGD
mo¿e równie¿ wspieraæ œwiadczenie us³ug
wspieraj¹cych innowacje i przyczyniæ siê do
ró¿nych podmiotów wspólnie w
interaktywnym projekcie innowacyjnym.
EIP - AGRI SERVICE Punkt to opracowanie
platformy internetowej, która bêdzie
zawieraæ informacje o wynikach pracy, tak
wielu OG, jak to mo¿liwe. Jako baza wiedzy
bêdzie z czasem rosn¹æ. Mimo, ¿e projekty
finansowane przez Horyzont 2020 nie s¹
zobowi¹zane do zg³oszenia siê do Punktu
Serwisowego, Obs³uga Punkt bêdzie
zbieraæ wyniki projektów z Horyzont 2020,
jeœli bêdzie to tylko mo¿liwe.

·

Wskazane jest, aby daæ
pierwszeñstwo innowacyjnym
lokalnym projektom z lokalnych
partnerstw miêdzy lokalnymi
ludzi, którzy znaj¹ lokalne
warunki,

·

Regularne spotkania, w których
mechanizmy i badania oraz
porady naukowców by³y
oferowane do LGD na tematy ich
interesuj¹ce. Jest to kluczem do
podniesienia œwiadomoœci,
zainteresowania, zaanga¿owania
i budowy zaufania do
poszukiwania nowych rozwi¹zañ
istniej¹cych problemów.
Koncentruj¹c siê na jednym
rodzaju, takie wyzwanie pozwala
na wymianê pomys³ów z ró¿nych
perspektyw i dzieje siê w g³êbi
analizy ewentualnych rozwi¹zañ,

·

·

Horyzont 2020 jest najwiêkszym Ÿród³em
finansowania publicznego badañ i
innowacji ze strony Komisji Europejskiej i
dysponuje bud¿etem w wysokoœci oko³o 4
mld euro na wyzwania spo³ecznego 2 w
sprawie "bezpieczeñstwa ¿ywnoœciowego,
zrównowa¿onego rolnictwa i leœnictwa,
wody morskiej , badañ morskich i
œródl¹dowych oraz biogospodarki".
Kilka tematów w ramach tego wyzwania
wymaga podejœcia przez wiele podmiotów,
które s¹ kompatybilne z EIP - AGRI i
dzia³alnoœci grup operacyjnych
finansowanych w ramach polityki rozwoju
obszarów wiejskich. Dalsze informacje na
temat EIP - AGRI i Horyzont 2020 mo¿na
znaleŸæ za poœrednictwem stron witryny
EIP - AGRI .
Powodem powstania dwóch sieci na
poziomie europejskim - ENRD i EIP - AGRI jest to, ¿e ka¿da z nich odnosi siê do bardzo
ró¿nych grup i interesów i interesariuszy.
Koordynacja i g³adka wspó³praca miêdzy
dwoma sieciami zostan¹ osi¹gniête za
pomoc¹ jednej, wspólnej struktury
zarz¹dzania. Jednak na poziomie krajowym
nale¿nej do Instytucji Zarz¹dzaj¹cych
(MAS), trzeba zdecydowaæ o tym, jakie
powinna byæ struktura/zarz¹dzania
us³ugami sieci dla EIP - AGRI. Istnieje ju¿
kilka przyk³adów KSOW, które uzyskuj¹
wyraŸne upowa¿nienie i w³adzê wspierania
EIP – AGRI.

·

·

·

LEADER a innowacja w latach 20142020 – wskazówki dla LGD.
·

KSOW ma do odegrania
kluczow¹ rolê w zakresie
wspierania innowacyjnoœci w
obszarze LEADER,

·

Nale¿y zadbaæ o to, aby wspólne
zadania dla KSOW i LGD ustalane
by³y odpowiednio wczeœnie w
okresie programowania,

·

Trzeba skupiæ siê na powo³aniu
twórczych partnerstw lokalnych,
które maj¹ innowacyjne pomys³y
na rozwi¹zanie lokalnych
potrzeb,

Gdy pomys³y i ewentualne zarysy
projektów s¹ rozwijane w ramach
spotkañ i seminariów, takich jak
obozy innowacji, wa¿ne jest, aby
wspieraæ tak¿e ten proces na
póŸniejszych etapach, a tak¿e
wspieraæ proces tworzenia
w³aœciwie tylko tych pomys³ów,
które bêd¹ przeznaczone do
realizacji,
Innowacja nie by³a wczeœniej
priorytetem dla wiêkszoœci
KSOW, tak¿e w podejœciu
LEADER nie by³o to
pierwszoplanowe zadania. Wa¿ne
jest, aby podkreœliæ w planach
dzia³ania KSOW, ¿e promowanie
innowacji poprzez LEADER
bêdzie priorytetem dla KSOW w
konkretnych zadaniach i
dzia³aniach szczegó³owych. W
ramach KSOW nale¿y
wspó³pracowaæ z
przedstawicielami LGD, przez
których proponowane bêd¹
konkretne tematy i stan¹ siê one
celem ukierunkowanym do
wsparcia,
Nale¿y po³¹czyæ naukowców i
praktyków z przedstawicielami
obszarów LGD w celu omówienia
i opracowania rozwi¹zañ
wspólnych problemów,
Praktyczne dzia³ania, które mog¹
obejmowaæ KSOW w swoich
rocznych planach pracy powinny
byæ dedykowane wspieraniu
innowacji,
Trzeba przeprowadziæ analizê
tematyczn¹ na poziomie strategii
rozwoju lokalnego po
zatwierdzeniu i znaleŸæ wspólne
tematy, które u³atwi¹ wymianê
pomiêdzy LGD o podobnych
celach (np. w zakresie turystyki,
lokalne jedzenie itp.).
Zdefiniowane wspólne tematy
powinny skupiaæ wokó³ siebie
partnerów.

·

Warto zorganizowaæ " laboratoria
innowacji" do generowania
projektów. Inkubowaæ nowe
pomys³y przed z³o¿eniem
wniosków projektowych,

·

Nale¿y myœleæ poza horyzont,
budowaæ mosty miêdzy
obszarami i funduszami –
wymieniaæ informacje o akcjach i
pomys³ach z innymi KSOW,

·

Powinno siê promowaæ lepsz¹

interakcjê pomiêdzy obszarami
wiejskimi i miejskimi oraz
zachêciæ innowacyjne dzia³ania
wiejsko- miejskie w celu
budowania mechanizmów i
wymiany, w celu umo¿liwienia
przekazywania myœli pomiêdzy
obszarami wiejskimi i miejskimi,
·

CLLD jako podejœcie to
podniesienie œwiadomoœci o
innych Ÿród³ach finansowania
dzia³añ innowacyjnych i
u³atwiane dostêpu do tych
funduszy,

·

Zaplanowaæ nale¿y odpowiednie
wizyty studyjne, aby dzieliæ siê
wspólnymi doœwiadczeniami /
wiedz¹ i wspieraæ wspó³pracê od
pocz¹tku okresu programowania,

·

Wa¿ne jest rozwijanie platform
(bazy danych , publikacje itp.),
innowacyjnych dzia³añ
wspieranych przez LEADER
(rajowych i unijnych)

·

Promowaæ winno siê
po³¹czenia/wymiany miêdzy LGD
i EIP - AGRI Grup Operacyjnych
(GO) - zachêcaæ LGD do
wskazywania GO, jako
potencjalnych nowych
partnerów,

·

Warto prowadziæ szkolenia dla
LGD na temat promowania i
wspierania innowacji,

·

Praca z LGD (np. Focus Group )
powinna byæ skierowana na
rozwój/zastosowanie
odpowiednich kryteriów wyboru
dla innowacyjnych
projektów/dzia³añ lokalnych,

·

Trzeba tak¿e zapewniæ w toku
konsultacji informacjê zwrotn¹
dla instytucji zarz¹dzaj¹cej (IZ )
oraz agencji p³atniczej,

·

Zintegrowane podejœcie do
tworzenia sieci innowacji – trzeba
zastanowiæ siê, jak najlepiej
koordynowaæ wspieranie
innowacji poprzez LEADER z EIP
– AGRI.

Jeœli bylibyœcie Pañstwo zainteresowani
przeczytaniem ca³ego raportu jest
dostêpny (w jêzyku angielskim) na
stronie
http://cdrkursy.edu.pl/cdr/files/leader/su
mmary-report.pdf
Badania, transferu wiedzy i innowacji s¹
zatem wa¿nymi czynnikami rozwoju
obszarów wiejskich, a ich znaczenie
bêdzie ros³o, poniewa¿ s¹ one w samym
sercu strategii Europa 2020, która celuje
do inteligentnego i zrównowa¿onego
wzrostu sprzyjaj¹cego w³¹czeniu
spo³ecznemu. Horyzont 2020 bêdzie
kluczowym narzêdziem w realizacji
inicjatywy przewodniej Unia innowacji.
W okresie programowania 2014-2020,
innowacja stanie siê przekrojowym
priorytetem dla polityki rozwoju obszarów
wiejskich. Wa¿nym instrumentem polityki
w celu wsparcia tego priorytetu jest
wobec tego Europejskie Partnerstwo
Innowacji dla wydajnego i
zrównowa¿onego rolnictwa (EIP-AGRI)
opartego w du¿ej mierze na œcis³ej
wspó³pracy z LGD w nowym okresie
programowania.
ród³o: Karolina Boba CDR O/Kraków

