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Dyrektor Biura LGD Leśna Kraina Górnego Śląska na zaproszenie Stowarzyszenia Roz-
woju Wsi Świętokrzyskiej w dniach 30.09.2019-02.10.2019 br. uczestniczył w konferen-
cji „Leader dziś i jutro” w Mąchocicach Kapitulnych. Konferencja zorganizowana pod 
patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Marszałka Województwa Święto-
krzyskiego dotyczyła podsumowania lokalnych strategii rozwoju w latach 2016-2018 
oraz perspektyw po 2021 roku. Podczas konferencji przedstawiciele Komisji Europej-
skiej, instytucji zarządzających oraz Lokalnych Grup Działania podsumowali wdraża-
nie RLKS w Polsce i w innych krajach UE a także przedstawili oczekiwania, rekomen-
dacje dotyczące przyszłego okresu programowania. Ponadto uczestnicy konferencji 
mogli zapoznać się z bogactwem kultury i lokalnych produktów ziemi świętokrzyskiej.

TVP 3 Katowice przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim w Katowicach rozpoczął cykl 
pt. „WieśOdnowa”, który opowiada o tym jak dzięki Programowi Rozwoju Obszarów Wiej-
skich zmienia się polska wieś. W 4 odcinku tego cyklu, który swoją premierę miał 18 wrze-
śnia 2019r. o godz. 17.40 na antenie TVP3 Katowice mogliśmy zobaczyć Naszą LGD „Leśną 
Krainę Górnego Śląska”. Bohaterami odcinka byli beneficjenci z sektora gospodarczego: 
„Wena” Anna Adamczyk, olaszczygiel.pl Aleksandra Szczygieł, Zoriabresk Janusz Kosmała 

oraz: publicznego Gmina Pyskowice- Budowa Placu zabaw, linarium oraz pergoli w ramach zagospodarowania Parku 
w Pyskowicach, Gmina Sośnicowice- Zagospodarowanie terenu pomiędzy OSIR a Gimnazjum w Sośnicowicach - bu-
dowa obiektów strefy aktywnego wypoczynku, Gminny Ośrodek Kultury w Ciasnej- Kultywowanie tradycji regional-
nych oraz muzycznych poprzez zakup strojów dla członków orkiestry dętej i zespołów mażoretek.
Wszystkich, którzy nie mogli obejrzeć 4 odcinka programu „WieśOdnowa” zachęcamy do zapoznania się z reporta-
żem za pośrednictwem strony internetowej TVP3 Katowice.

„Konferencja Leader dziś i jutro”

Leśna Kraina Górnego Śląska w programie WieśOdNowa

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Materiał opracowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska”

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach 

inicjatywy LEADER” w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

23 września 2019 br. w sali OSP w Pławniowicach oraz 2 października 
2019 br. w Centrum Usług Publicznych w Zbrosławicach odbyły się 
spotkania informacyjno-szkoleniowe dla Beneficjentów, którzy za 
pośrednictwem Naszej LGD chcieli pozyskać środki z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Spotkania 
dotyczyły zakresu tematycznego: P.1.1.1 Rozwój działalności 
gospodarczych. Łącznie wzięło w nich udział około 60 osób.
Dziękujemy wszystkim zainteresowanym za udział i życzymy 
powodzenia!

Spotkania 
informacyjno-szkoleniowe 
dla beneficjentów

Nr 9 grudzień 2019 Egzemplarz bezpłatny



01/2019 – P.1.1.2 Podejmowanie działalności gospodarczej-

Termin składania wniosków: 28.07.2019r. – 12.07.2019r.
alokacja 3 430 000,00 zł
liczba złożonych wniosków – 74 (1 wycofano) 
liczba wybranych – 40

02/2019 – P.2.2.3 Zachowanie, utrwalenie i promocja dziedzictwa lokalnego 
w tym lokalnych produktów i usług-

Termin składania wniosków: 28.07.2019r. – 12.07.2019r.
alokacja 129 560,50 zł
liczba złożonych wniosków – 3
liczba wybranych – 2

03/2019 – P.1.1.1 Rozwój działalności gospodarczych-

Termin składania wniosków: 01.10.2019r. – 14.10.2019r.
alokacja 1 201 725,00 zł
liczba złożonych wniosków – 13
na dzień zamknięcia biuletynu nie zakończono etapu oceny wniosków

Wszystkim gratulujemy i życzymy powodzenia!

Łącznie na cel: Rozwój gospodarczy regionu oraz wzrost przedsiębiorczości wśród 
jego mieszkańców dokonano alokacji środków z budżetu LSR na kwotę 8 670 000,00 zł 
z czego 5 520 000,00zł na „Premie na start” i 3 150 00,00zł na „Rozwój przedsiębior-
czości”. 

Stowarzyszenie LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” podjęło się realizacji II projektu współpracy, tym razem jest to 
projekt międzynarodowy. Partnerami projektu są Stowarzyszenie „Lider Pojezierza”, Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska 
Inicjatywa Rozwoju, Lokalna Grupa Działania „Zielona Dolina Odry i Warty”, Lokalna Grupa Działania „Zielone Świa-
tło” oraz partnerzy z Rumunii: Asociatia GAL Tara Gugulanilor, Asociatia Grupul De Actiune Local Bazinul Dornelor. 
Właśnie podpisano umowę partnerską, która przewiduje stworzenie sieci ekomuzeów, które pozwolą w wyjątkowy 
sposób zobaczyć, poznać i doświadczyć wartości różnych regionów. Celem projektu jest wspieranie zrównoważone-
go rozwoju turystyki opartej na produktach, usługach, inicjatywach i przedsięwzięciach wykorzystujących lokalne 
dziedzictwo kulturowo-historyczne i przyrodnicze poprzez stworzenie sieci systemów zarządzania i promocji eko-
muzeów. W ramach projektu zostanie utworzona i oznakowana sieć ekomuzeów na obszarze każdego z partnerów 
a także powstanie mobilna aplikacja turystyczna. Projekt „Marka turystyczna – sieć ekomuzea” będzie realizowany 
przez wszystkich partnerów w latach 2020-2021.

Gmina Pilchowice w ramach operacji pod nazwą „III sektor – w nas jest siła” dofinansowanej w ramach Planu 
Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, plan operacyjny na lata 2018-2019, w dniu 
16.10.2019 br. zrealizowała wizytę studyjną w formie prelekcji oraz warsztatów rękodzielniczych. Celem wyjazdu 
była promocja działalności artystycznej, promowanie lokalnej twórczości kulturalnej z wykorzystaniem lokalnego 
dziedzictwa kulturowego a także integracja organizacji pozarządowych z społecznikami oraz osobami zaintereso-
wanymi działalnością społeczną z terenu LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska”. Uczestnicy podczas warsztatów mogli 
zapoznać się z rozmaitymi technikami rękodzieła jak np.: decoupage, filcowanie, szydełkowanie czy bibułkarstwo.

Podsumowanie naborów 01/2019, 02/2019, 03/2019 
w ramach PROW na lata 2014-2020

Projekt współpracy 
„Marka turystyczna- sieć ekomuzea”

Wizyta studyjna po terenie Gminy Pilchowice
– warsztaty rękodzielnicze

L.p. Gmina Ilość operacji wybranych w 
limicie bez rezygnacji Powiat Suma

1. Ciasna 4

Powiat 
lubliniecki 43

2. Herby 2

3. Kochanowice 2

4. Koszęcin 26

5. Pawonków 9

6. Kalety 7

Powiat
tarnogórski 24

7. Krupski Młyn 4

8. Miasteczko Śląskie 7

9. Tworóg 4

10. Zbrosławice 2

11. Pilchowice 4

Powiat gliwicki 16

12. Pyskowice 0

13. Rudziniec 4

14. Sośnicowice 3

15. Toszek 3

16. Wielowieś 2

Podsumowanie naborów na cel: Rozwój gospodarczy regionu oraz wzrost przedsiębiorczości wśród jego mieszkańców; 
wybrane w limicie środków, bez rezygnacji

Zdjęcia: 
Urząd Gminy 
Pilchowice


