BIULETYN INFORMACYJNY
NEWSLETTER POLSKIEJ SIECI LGD

Przyjęcie przez Parlament Europejski 10 maja rezolucji w sprawie RLKS i ZIT to bardzo dobra wiadomość
dla całego środowiska LGD. Otrzymujemy istotne wsparcie dla naszych starań w sprawie
wielofunduszowego rozwoju lokalnego. Trzeba dobrze wykorzystać tę szansę, aby rozpocząć dyskusję
w różnych środowiskach, tym bardziej, że w nowym okresie programowania zgodnie z rezolucją
wielofunduszowość ma być obligatoryjna. Jako Polska Sieć LGD na pewno dobrze się do tych rozmów
przygotujemy. Wspólnie z Partnerstwem Tematycznym 22 przygotowujemy seminarium, które
planujemy na wrzesień tego roku. Więcej na ten temat w następnym Biuletynie.
Pozdrawiam
Janusz Bartczak

Szanowni Państwo
Zapraszamy do udziału w projekcie "Polityki publiczne europejskiej jakości". Celem głównym
projektu jest zwiększenie kompetencji oraz jakości i efektywności działania 560 pracowników/czek
instytucji odpowiedzialnych za kreowanie i/lub wdrażanie polityk publicznych na szczeblu lokalnym w
zakresie: współpracy administracji z ngo, wsparcia przedsiębiorczości społecznej lub prowadzenia
konsultacji społecznych. Cel projektu realizowany jest poprzez organizację bezpłatnych śr. 5 dniowych
wyjazdów zagranicznych. Osoby, które wezmę udział w projekcie, podniosą swoje kompetencje
poprzez udział w Indywidualnej Mobilności Ponadnarodowej i odbyciu jednej z możliwych form
wsparcia tj. wizyty studyjnej lub stażu/job shadowing u jednego z partnerów zagranicznych.
Do udziału w projekcie zapraszamy przedstawicieli/ki organizacji pozarządowych, jednostek
samorządu terytorialnego (w tym: jednostki organizacyjne lub komunalne osoby prawne) oraz
organizacji pracodawców/ związków zawodowych. Uczestnicy/ czki dzięki udziałowi będą mieli/ły
możliwość poznać nowe metody i techniki pracy, wymienić się doświadczeniami z innymi osobami
pracującymi w podobnym obszarze w jednym z krajów UE. Wszelkie szczegóły dotyczące warunków
udziału w projekcie znajdują się w regulaminie rekrutacji. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie
powinny wypełnić kwestionariusz zgłoszeniowy do projektu i przekazać go do właściwego ze względu
na województwo biura projektu wraz z wymaganymi dokumentami.
Zachęcamy do zapoznania się z ofertą projektu, którą znajdą Państwo w załączniku. Jeżeli są Państwo
zainteresowani udziałem w tego typu przedsięwzięciach, to proszę o wypełnienie dokumentacji
zgłoszeniowej.
Projekt realizowany jest w całym kraju z podziałem na województwa.

Poniższa informacja przekierowuje na stronę Sieci SPLOT, która odpowiada za 4 województwa.
Podział kolejnych woj wygląda następująco:
- Biuro Sieci SPLOT z siedzibą w Warszawie - prowadzi rekrutację uczestników/czek z obszaru
województw: łódzkie, mazowieckie, wielkopolskie, podkarpackie
- Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych z siedzibą w Białymstoku prowadzi rekrutację
uczestników/ czek z obszaru województw: lubelskie, podlaskie, świętokrzyskie, małopolskie
- Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych z siedzibą w Elblągu prowadzi
rekrutację uczestników/ czek z obszaru województw: warmińsko – mazurskie, pomorskie, zachodniopomorskie i kujawsko-pomorskie
- Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych z siedzibą we Wrocławiu prowadzi
rekrutację uczestników/ czek z obszaru województw: dolnośląskie, lubuskie, opolskie, śląskie.
Będę niezmiernie wdzięczna za pomoc w rozpropagowaniu informacji wśród zaprzyjaźnionych
instytucji.
W razie jakichkolwiek pytań, proszę o kontakt.
Pozdrawiam,
Emilia Olejnik-Malinowska
Ekspertka ds. diagnozy
Sieć SPLOT
tel. 22 827 52 11

Notatka z seminarium „Doświadczenia europejskie we wdrażaniu podejścia LEADER i rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność (RLKS)” – zorganizowane wspólnie przez Ministerstwo
Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Polską Sieć LEADER.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=947218008710325&id=887506508014809&s
ubstory_index=0
Notatka z seminarium ENRD “Forging the Links –connecting RDP support to the Food & Drink
Supply Chain” 26 maja 2016 w Brukseli
Seminarium zorganizowane zostało przez Punkt Kontaktowy Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich (ENRD). Celem seminarium było wsparcie rozwoju rozwiązań służących krótkim
ścieżkom sprzedaży produktów spożywczych. W seminarium wzięli udział przedstawiciele instytucji
publicznych różnych szczebli, naukowców, rolników, przedsiębiorców i LGD. Z Polski, obok mnie
uczestniczył przedstawiciel Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa oraz pracownica biura w Brukseli
polskich Izb Rolniczych. Seminarium składało się z dwóch sesji plenarnych – na początku i na końcu
seminarium oraz z dwóch sesji warsztatowych. Program i prezentacje znajdują się na stronie:
https://enrd.ec.europa.eu/en/en-rd-events-and-meetings/ENRD-Supply-Chains-Seminar-20160526.
Uczestniczyłem w warsztatach WS2 i WS6. Podczas warsztatu WS2 miałem możliwość
zaprezentowania naszych doświadczeń spółdzielni socjalnej w pozyskiwaniu klientów z miast. Moja
prezentacja, a właściwie film, nie została, podobne jak druga
z prezentacji na WS2, umieszczona na razie na w/w stronie ENRD. Ten film jest skrótem, na prośbę
organizatora seminarium, z dłuższego filmu o działaniach naszego LGD na rzecz wsparcia produkcji
i promocji lokalnych produktów żywnościowych.
Martina Pertoldi przedstawiła informację o wsparciu innowacji z EFRR. Nasze podmioty praktycznych
informacji w tym zakresie muszą szukać w Regionalnych Programach Operacyjnych, a w przypadku
poszukiwania większych kwot wsparcia – w Programie Operacyjnym „Inteligentny Rozwój”.

Jan Willem van der Schans zwrócił wagę na potrzebę tworzenia zintegrowanych polityk, które łączyłyby
w sobie sprawy rolnictwa i wyżywienia mieszkańców miast, szczególnie w zakresie jakości żywności
i zdrowia oraz dostępu wysokiej jakości żywności dla wszystkich bez względu na zasoby finansowe.
James Withers przedstawił wspólne, kompleksowe działania władz publicznych i firm na rzecz promocji
szkockiej żywności zagranicą m.in. przez swoich przedstawicieli w różnych częściach świata. Podczas
warsztatu WS2, Amelia Oei zaprezentowała politykę miasta Rotterdam w zakresie produkcji żywności.
Rotterdam jest dużym portem przeładunkowym żywności i dużą aglomeracją miejską. Władze
publiczne miasta i regionu współpracują z przedsiębiorcami branży spożywczej. Wspierają też
inicjatywy drobnej produkcji żywności na obszarze miasta (ogródki działkowe), które mają także
znaczenie dla rozwoju przestrzeni publicznych i dostępu wysokiej jakości, zdrowej żywności dla
wszystkich bez względu na zasoby finansowe. Podczas tej prezentacji padło ze strony przedstawiciela
LGD z Bornholmu pytanie o aspekty kulturowe, o powiązania z turystyką. Odpowiedź na powyższe
pytanie znalazła się w mojej prezentacji. Nasza LGD wspiera rolników i przedsiębiorców branży
spożywczej odwołując się do faktu napisania na naszym terenie, pierwszej po polsku, książki
kucharskiej. Podczas swojej prezentacji przedstawiłem jak staramy się przyciągnąć mieszkańców
dużego miasta Krakowa na swój teren w celu sprzedaży produktów. Robimy to poprzez organizacje
imprez, takich jak najważniejsza z nich – Festiwal Rosołu czy organizacje warsztatów kulinarnych w
Muzeum Książki Kucharskiej i Kulinarnej. Przygotowujemy turystyczną trasę kulinarną. Nasza LGD
uczestniczy też w imprezach w Krakowie, podczas których promujemy i sprzedajemy tradycyjne i
ekologiczne produkty żywnościowe z naszego terenu. Jeśli chodzi o innowacje – w naszej LSR
zaplanowaliśmy utworzenie klastra spożywczego na naszym terenie.
Podczas warsztatu WS6, Ivan McCutcheon z irlandzkiego LGD West Cork Development Partnership
przedstawił działania tej Grupy w zakresie wsparcia promocji i sprzedaży produktów lokalnych. LGD
jest znane m.in. z zastosowania lokalnego znaku promocyjnego – Fuksja. Najlepszy okres
funkcjonowania (około 2006 r.) znak ma jednak już za sobą. Na swoim blogu
http://foodculturewestcork.wordpress.com, Ivan McCutcheon umieścił wiele opisów dobrych
przykładów, małych lokalnych przedsiębiorstw branży spożywczej.
Na tym samym warsztacie, Mariangeles Muriel Gonzalez z hiszpańskiego LGD TAGUS przedstawiła
strategię rozwoju gospodarczego obszaru Tajo-Salor-Almonte w oparciu o produkt – ser La Torta. To
właściwie przykład podejścia klastrowego do rozwoju obszaru określanego w prezentacji jako „Smart
Specialization” i moim zdaniem, niezbyt słusznie przedstawionego jako inna ścieżka niż podejście
LEADER, w ramach którego też można zastosować podejście klastrowe (jak wspomniałem wcześniej,
takie podejście jest zaproponowane w LSR naszego LGD).
Krzysztof Kwatera

W dniu 19 lipca 2016 r. (wtorek), godz. 16:00, sala 182 w gmachu Senatu odbędzie się posiedzenie
Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Porządek obrad:
Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i
wyrobów tytoniowych (druk senacki nr 229, druki sejmowe nr 432, 652, 652-A).
Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z
udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (druk senacki nr 230, druki sejmowe nr
670 i 675).
Z poważaniem
Przewodniczący Komisji
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
(-) Jerzy Chróścikowski
Zaktualizowana broszura nt. sieci informacyjnych Unii Europejskiej w Polsce
http://ec.europa.eu/polska/information/index_pl.htm

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
PRZYDATNE LINKI
https://ec.europa.eu/epale/pl

