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Dobiega końca nasza kilkumiesięczna praca nad Lokalnymi Strategiami Rozwoju. Kończy się okres
wytężonej pracy, dni spędzonych na dyskusjach, spotkaniach, wspólnym planowaniu. W większości
nasz wysiłek zakończył się sukcesem, i w tym miejscu gratuluję wszystkim LGD, które znalazły się na
listach planowanych do dofinansowania. Jest to sukces Wasz i Waszych społeczności.
Jako Sieć staliśmy na stanowisku, aby dofinansowano wszystkie złożone i spełniające wymagania
Strategie.
W biuletynie znajdziecie Państwo zatwierdzone listy w większości województw. Niestety część LGD
nie dostała dofinansowania. Czy to oznacza, że ich praca poszła na marne, nie sądzę. Pozostaje czas
na dyskusję w regionach. Dokumenty planistyczne są gotowe, może trzeba je zmodyfikować, ale
przede wszystkim trzeba rozmawiać z Zarządami województw, o tym, aby nie zmarnować wykonanej
pracy.
Pamiętacie jak w bólach rodził się pilotażowy Leader +?
Pozdrawiam Was serdecznie.
Janusz Bartczak

Poniżej znajdą Państwo link do konsultacji Społecznych, w których można wziąć udział do 1 czerwca
br. Konsultacje dotyczą międzyinstytucjonalnego rejestru przejrzystości â chodzi o stworzenie
czytelnych relacji między instytucjami UE a przedstawicielami grup interesów, które usiłują wpływać
na ich prace. Docelowo powstanie specjalny rejestr, który obejmie Parlament Europejski, Radę Unii
Europejskiej oraz Komisję.
Zachęcam gorąco do udziału w konsultacjach i jednocześnie proszę o szeroką ich promocję.
Link do strony informującej o
konsultacjach:http://ec.europa.eu/polska/news/160301_transparency_pl.htm
Link do konsultacji:
http://ec.europa.eu/transparency/civil_society/public_consultation_pl.htm
Katarzyna Pszczoła
Information
and Communication Section
European Commission
Representation in Poland

Zaktualizowana broszura nt. sieci informacyjnych Unii Europejskiej w Polsce
http://ec.europa.eu/polska/information/index_pl.htm

Szanowni Państwo, koleżanki i koledzy
Wygląda na to, że do tej pory, na podstawie danych z 12 województw, wybrano 242 LSR - 215
wspieranych tylko z EFRROW i 18 tylko z EFMR. Nie wybrano 14 LSR - 9 "wiejskich" i 5 "rybackich".
Pozdrawiam serdecznie
Krzysztof Kwatera
dolnośląskie- wybrano 16 LGD, w tym jedną dwufunduszową. Nie wybrano jednej LGD „wiejskiej” i
jednej monofunduszowej „rybnej” LGD http://polskasieclgd.pl/wpcontent/uploads/2016/04/Dolno%C5%9Bl%C4%85skie-Uchwa%C5%82a-Zarz%C4%85du-ws-wyboruLSR.pdf
lubelskie - Nie wybrano jednej LSR, która nie uzyskała wymaganego minimum pkt.
http://polskasieclgd.pl/wp-content/uploads/2016/04/Lubelskie-Uchwa%C5%82a-Komisji-ws-wyboruLSR.pdf
łódzkie- W województwie łódzkim wybrano 16 LGD wiejskich i 1 LGD rybacką. Nie starczyło środków
dla 1 LGD wiejskiej i 1 LGD rybackiej http://www.zikra.org.pl/2016/04/26/rozstrzygniecie-konkursuna-wybor-lsr/
małopolskie- wybrano wszystkie â 32 LGD, w tym jedną dwufunduszową.
http://polskasieclgd.pl/wp-content/uploads/2016/04/Ma%C5%82opolskie-Uchwa%C5%82a-Komisjiws-wyboru-LSR.pdf
mazowieckie- http://www.prow.mazovia.pl/pl/aktualnosci/ogloszenie_o_wyborze_strategii.html
warmińsko-mazurskiehttp://polskasieclgd.pl/wpcontent/uploads/2016/04/LGD_LGR_WarmiaMazury_2016.pdf
wielkopolskie- wybrano 29 „wiejskich” LGD i dwie monofunduszowe „rybackie” LGD. Nie wybrano
dwóch LGD „wiejskich” i jednej monofunduszowej „rybackiej” LGD
http://www.prow.umww.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=895%3Azatwierdzona
-lista-ocenionych-lokalnych-strategii-rozwoju-kierowanego-przez-spolecznosc-lsr-wwielkopolsce&catid=24&Itemid=67
opolskie- wybrano (część warunkowo) wszystkie LSR zgłoszone do konkursu â 10 „wiejskich” i
jedną „rybacką”. http://opolskie.pl/serwis/index.php?id=4007&idd=8961
pomorskiehttp://dprow.pomorskie.eu/documents/239647/787413/Uchwa%C5%82a+Komisji.pdf/7d1668c93159-4814-80c4-036c56563bd8
świętokrzyskie- wybrano wszystkie LSR „wiejskie” â 17 i jedną z dwóch monofunduszowych LSR
„rybackich http://polskasieclgd.pl/wp-content/uploads/2016/04/%C5%9Awi%C4%99tokrzyskie-listaocenionych-LSR.pdf
śląskie- wybrano wszystkie â 14 „wiejskich” LGD i dwie spośród trzech monofunduszowych
„rybackich” LGD. http://prow.slaskie.pl/czytaj/lista_ocenionych_lokalnych_strategii_rozwoju
zachodniopomorskie - Ostatecznie 17 LSR zostało wybranych (9 LSR â finansowane w ramach
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, 3 LSR finansowane w ramach
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu
Morskiego i Rybackiego, 5 LSR finansowane w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i

Rybackiego). 1 LSR nie została wybrana do realizacji LSR z powodu braku dostępnych środków na
realizację tej LSR. http://www.wrir.wzp.pl/aktualnosci/w-dniu-21042016-r-komisja-do-sprawwyboru-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc

Nadkontraktacja LGD a odpowiedź MRiRW
MRiRW odpowiedział na list Pomorskiej Sieci LGD w sprawie nadkontraktacji LGD, wskazując, ze takie
rozwiązanie nie jest możliwe. http://polskasieclgd.pl/wp-content/uploads/2016/04/Nadkontraktacjaodp-MRiRW.pdf

Konferencja „Wsparcie społeczeństwa obywatelskiego w Polsce a nowe otwarcie”
W dniu 23 marca 2016 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyła się konferencja „Wsparcie
społeczeństwa obywatelskiego w Polsce a nowe otwarcie”. Około 400 uczestników powitała Pani Beata
Szydło, Prezes Rady Ministrów. Pan Wojciech Kaczmarczyk, Pełnomocnik Rządu ds. Społeczeństwa
Obywatelskiego zaprezentował założenia Narodowego Programu Rozwoju Społeczeństwa
Obywatelskiego.
http://polskasieclgd.pl/bez-kategorii/konferencja-wsparcie-spoleczenstwa-obywatelskiego-w-polscenowe-otwarcie/

DOBRE PRAKTYKI

MUZEUM KSIĄŻKI KUCHARSKIEJ I KULINARNEJ IM.STANISŁAWA CZERNIECKIEGO
Muzeum Książki Kucharskiej i Kulinarnej im. Stanisława Czernieckiego a powstało z inicjatywy Prezesa
Zarządu LGD „Dolina Raby” Krzysztofa Kwatery. Autorem wniosku o dofinansowanie i koordynatorem
projektu jest Pan Patryk Paszkot. Koszt całkowity realizacji przedsięwzięcia wyniósł 20 000, 00 zł.
Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 10 000, 00 zł z Fundacji BZWBK w ramach konkursu
grantowego „Tu mieszkam, tu zmieniam”, pozostała kwota została sfinansowana ze środków własnych
stowarzyszenia. Głównym celem Muzeum jest propagowanie wiedzy na temat polskiej sztuki
kulinarnej, kuchni narodowej, regionalnej i lokalnej oraz promocja najstarszej polskiej książki
kucharskiej „Compendium Ferculorum albo Zebranie Potraw”.
Na obszarze działania Stowarzyszenia LGD „Dolina Raby” w wiśnickim zamku Kmitów i Lubomirskich
została napisana najstarsza na ziemiach polskich książka kucharska „Compendium Ferculorum Albo
Zebranie Potraw” przez Stanisława Czernieckiego kuchmistrza wojewody krakowskiego Aleksandra
Michała Lubomirskiego w 1682 r. Muzeum Książki Kucharskiej i Kulinarnej im. Stanisława Czernieckiego
ma służyć lokalnej społeczności i turystom odwiedzającym Dolinę Raby, jako miejsce poszerzania
wiedzy o narodowych, regionalnych i lokalnych kulinariach oraz o dziele St. Czernieckiego. W tym
miejscu można zapoznać się z licznymi polskimi publikacjami kulinarnymi i na podstawie przepisów w
nich zawartych nauczyć się samodzielnie pod okiem eksperta przygotować wybraną potrawę. Dzięki
takiemu połączeniu można poznać nie tylko ciekawe książki, przepisy i potrawy, ale również nauczyć
się je przyrządzać. W dziele Stanisława Czernieckiego pierwszą pozycję zajmuje „Rosół polski”, a

dokładniej aż szesnaście sposobów jego przygotowania. Mimo iż autor często pisze o kuchni polskiej i
o polskich, a nawet „staropolskich” daniach i recepturach, to rosół jest jedną z niewielu potraw wprost
uznanych i określonych jako „polskie”. Na pamiątkę tego wydarzenia LGD „Dolina Raby” zarejestrowała
na Liście Produktów Tradycyjnych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Rosół polski” jako potrawę
związaną z Małopolską, a szczególnie z Wiśniczem. Ponadto, co roku na jesieni organizujemy Festiwal
Rosołu, aby pokazywać i dyskutować nad tradycyjnymi potrawami narodowymi i regionalnymi.
Podczas festiwalu corocznie rozstrzygany jest konkurs im. Stanisława Czernieckiego o Puchar Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi na najlepszą publikację o lokalnych i regionalnych kulinariach. Napływające
na konkurs publikacje zasilają zbiory muzeum.
http://muzeumksiazkikucharskiej.pl/

WŁÓCZYKIJE POJEZIERZA
W maju 2015 roku zakończono prace w ramach projektu Włóczykije Pojezierza”

W 2014 r. pięć stowarzyszeń, funkcjonujących jako Lokalne Grupy Działania na terenie Pomorza
Zachodniego i Wielkopolski, wzięło udział w realizacji projektu Włóczykije Pojezierza”. Adresatami
przedsięwzięcia są przede wszystkim miłośnicy turystyki aktywnej â piechurzy, rowerzyści,
kajakarze i amatorzy nordic walking. Dzięki zaangażowaniu osób, mających na co dzień do czynienia z
turystyką i krajoznawstwem, wykonano szereg prac terenowych, w wyniku których powstała
kompleksowa inwentaryzacja obiektów historycznych, geograficznych i przyrodniczych, spotykanych
na szlakach. Ponadto z myślą o coraz szerszym gronie zwolenników maszerowania z kijkami,
wytyczono i oznakowano kilkadziesiąt nowych szlaków nordic walking. Materiał zebrany w terenie
posłużył do wdrożenia aplikacji mobilnej dla turystów.
W projekcie wzięło udział 5 Lokalnych Grup Działania, skupiających łącznie 39 gmin:









LGD Stowarzyszenie Lider Pojezierza (gminy: Barlinek, Boleszkowice, Bierzwnik, Choszczno,
Dębno, Krzęcin, Lipiany, Myślbórz, Nowogródek Pomorski, Pełczyce, Przelewice i TrzcińskoZdrój)
LGD Stowarzyszenie Partnerstwo Drawy (gminy: Barwice, Borne Sulinowo, Czaplinek,
Drawno, Drawsko Pomorskie, Grzmiąca, Kalisz Pomorski, Ostrowice, Szczecinek,
Wierzchowo, Złocieniec)
LGD Stowarzyszenie Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego (gminy: Goleniów,
Osina, Maszewo, Nowogard, Przybiernów, Stepnica)
LGD Stowarzyszenie Wspólnie dla Przyszłości (gminy: Chocz, Czermin, Dobrzyca, Gizałki,
Gołuchów, Pleszew)
LGD Stowarzyszenie Lider Wałecki (gminy: Człopa, Mirosławiec, Tuczno, Wałcz).

Firma EKO-MAP podjęła się realizacji kompleksowej kampanii promocyjno-informacyjnej projektu
„Włóczykije Pojezierza”, w ramach której wykonano:
- 5.000 przewodników turystycznych na temat szlaków pieszych, rowerowych, kajakowych, tras
nordic walking i ścieżek edukacyjnych
- 82.500 map turystycznych pojezierzy: Wałeckiego, Drawskiego i Myśliborskiego, Doliny Prosny i
powiatu goleniowskiego
- 20.000 folderów informacyjnych
- 6 billboardów reklamowych przy głównych trasach tranzytowych, przebiegających przez gminy
biorące udział w projekcie
- gadżety turystyczne dla amatorów nordic walking â kamizelki odblaskowe i plecaki z nadrukiem
- emisję audiowizualnej reklamy mobilnej aplikacji turystycznej http://polskietrasy.pl/
- 62 projekty map na tablice informacyjne z przebiegami szlaków nordic walking.
Wykonane materiały promocyjne są dostępne w siedzibach Lokalnych Grup Działania oraz gmin na
terenie objętym projektem.
BAZA MAILOWA
Jesteśmy w trakcie tworzenia bazy mailingowej wszystkich LGD. Nadal brakuje nam adresów z
województwa: świętokrzyskiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, śląskiego, mazowieckiego,
dolnośląskiego, zachodniopomorskiego, lubuskiego. Prosimy o przesłanie brakujących adresów na
polskasieclgd@wp.pl
Aldona Piaskowska

