
z Leśnej Krainy
Wieści 

Red. Dlaczego w ogóle powstało Stowarzyszenie LGD 
„Leśna Kraina Górnego Śląska”? 
Piotr Leksy: Stowarzyszenie zastąpiło Fundację LGD „Spi-
chlerz Górnego Śląska”. W nowej perspektywie � nansowej 
Unii Europejskiej fundacje nie mogą aplikować o unijne pie-
niądze w ramach działania LEADER. Stąd pomysł na zamia-
nę fundacji na stowarzyszenie. Sukcesem jest to, że udało 
nam się zebrać ponownie 12 gmin oraz zaprosić 4 dodatko-
we gminy. Obecnie Stowarzyszenie zrzesza 16 gmin.

Red: Jakie możliwości daje nowym gminom członko-
stwo w LGD?
P.L.: Przede wszystkim gminy miejskie, które przystąpiły 
do LGD w obecnym okresie programowania będą mo-
gły skorzystać ze środków unijnych w ramach PROW. 
W perspektywie � nansowej na lata 2007-2013 nie było 
to możliwe.

Red. Stowarzyszenie prowadzi aktualnie prace nad 
nową Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020. 
Kiedy będziemy mogli składać pierwsze wnioski na 

do� nansowanie w ramach tej 
strategii?
P.L.  Na razie tworzy się plan działa-
nia, a potem przyjdzie czas na skła-
danie wniosków. Lokalna Strategia 
Rozwoju, którą obecnie opraco-
wuje nasze LGD jest dokumentem 
strategicznym, wskazującym kie-
runki rozwoju obszaru nim objęte-
go. Zasadniczym celem naszej pracy nad strategią jest po-
szukiwanie i zde� niowanie tych kierunków.

Red. Czyli potrzebne są tylko dobre pomysły? W jaki spo-
sób można włączyć się w budowanie LSR?
P.L.: Te pomysły mają powstać na warsztatach, w których 
udział wezmą podmioty publiczne, społeczne, gospo-
darcze oraz mieszkańcy. W trakcie tych warsztatów zo-
stanę zidenty� kowane potrzeby lokalnego środowiska, 
a także uwarunkowania przestrzenne, geogra� czne, 
przyrodnicze, które wyznaczą tor dla nowej Lokalnej 
Strategii Rozwoju.

Pragniemy poznać Państwa opinie oraz zaprosić do 
współtworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju 2014-2020. 
W okresie sierpień – wrzesień 2015 nasze Stowarzysze-
nie organizuje na terenie każdej z 16 gmin należących 
do LGD „LEŚNE WARSZTATY” czyli konsultacje społecz-
ne w celu opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 
2014-2020 oraz konsultacje indywidualne. Ponadto we 
wrześniu br. organizowane będą spotkania podsumo-
wujące oraz konsultacje w trzech powiatach: gliwickim, 
lublinieckim i tarnogórskim.

Zapraszamy serdecznie wszystkich, w szczególności: 
mieszkańców, przedsiębiorców, organizacje pozarzą-
dowe, sołtysów, lokalnych liderów oraz rolników do ak-
tywnego udziału w tworzeniu wspólnej dla nas Lokalnej 
Strategii Rozwoju. 

Harmonogram oraz szczegółowe informacje dotyczące 
organizowanych konsultacji i spotkań dostępne są na 
stronie Stowarzyszenia www.lesnakrainalgd.pl

 Wszystkim tym, którzy nie mogą uczestniczyć w orga-
nizowanych konsultacjach społecznych, a którym zależy 
na integracji społeczności lokalnej oraz kształtowaniu 
najbliższego otoczenia poprzez realizację różnego ro-
dzaju projektów przekazujemy do dyspozycji dwa na-
rzędzia pozwalające na wyrażenie opinii:

a) ankietę dot. diagnozy problemów i potrzeb 
     w środowisku lokalnym 

b) kartę propozycji projektu.

Ankieta oraz karta propozycji projektu dostępne są na 
naszej stronie internetowej www.lesnakrainalgd.pl oraz 
w biurze Stowarzyszenia. Zachęcamy do przesłania nam 
swojej opinii poprzez wypełnienie jednego lub obu do-
kumentów.

Za wszystkie głosy w sprawie już teraz dziękujemy!
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Egzemplarz bezpłatny

Wywiad z Prezesem Stowarzyszenia LGD 
„Leśna Kraina Górnego Śląska”, Panem Piotrem Leksy

Blisko 16 milionów dotacji zostanie 
przekazanych za pośrednictwem 
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 
„Leśna Kraina Górnego Śląska”. O dotacje 
w ramach nowego budżetu 2014-2020 będą 
mogli ubiegać się przedsiębiorcy, urzędy 
gmin (miast), organizacje pozarządowe 
oraz osoby prywatne z gmin Ciasna, Herby, 
Kalety, Kochanowice, Koszęcin, Krupski Młyn, 
Miasteczko Śląskie, Pawonków, Pilchowice, 
Pyskowice, Rudziniec, Sośnicowice, Toszek, 
Tworóg, Wielowieś, Zbrosławice

Z LEŚNĄ KRAINĄ 
PO UNIJNE PIENIĄDZE!

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” współ� nansowana jest ze środków Unii 
Europejskiej w ramach działania LEADER w zakresie poddziałania „Wsparcie na realizację operacji w ramach strategii 
lokalnego rozwoju kierowanego przez społeczność lokalną objętego PROW na lata 2014-2020.Europejski Fundusz Rolny 

na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Włącz się 
w budowę strategii!
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Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” jest stowarzyszeniem, które łączy podmioty gospodarcze, 
samorządy, organizacje pozarządowe oraz osoby � zyczne we wspólnym działaniu na rzecz rozwoju lokalnego.
Stowarzyszenie zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru  Stowarzyszeń, Innych Organizacji Spo-
łecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w dniu 29 października 2014r. pod 
numerem KRS: 0000529355  

Stowarzyszenie LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” tworzą następujące organy:
• Walne Zebranie Członków 
• Rada
• Komisja Rewizyjna 
• Zarząd 

Członkami Stowarzyszenia jest 16 gmin z powiatów gliwickiego, lublinieckiego i tarnogórskiego. Zrzeszone gminy 
zostaną objęte Lokalną Strategią Rozwoju na okres programowania 2014-2020.  

Stowarzyszenie działa w ramach programu LEADER – europejskiego programu wspierającego społeczności wiej-
skie, funkcjonującego w Unii Europejskiej od 1991 r. Głównym celem tego programu jest budowanie kapitału spo-
łecznego na wsi poprzez aktywizację mieszkańców oraz przyczynianie się do powstawania nowych miejsc pracy 
oraz lepsze wykorzystanie posiadanych zasobów przyrodniczych, historycznych, kulturowych, gospodarczych, itp.  

W latach od 2006 do czerwca 2015 działała  Fundacja LGD „Spichlerz Górnego Śląska”, dzięki której 12 gmin mo-
gło korzystać z dotacji unijnych w ramach konkursów: Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw, Różnicowanie 
w Kierunku Działalności Pozarolniczej, Odnowa Wsi i „małe projekty”.
W realizowanych przez LGD „Spichlerz” 11 naborach do LGD wpłynęło 548 wniosków, w tym 234 zostały pozy-
tywnie zaakceptowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

TROCHĘ HISTORII

LEADER a LGD

Na wdrożenie Lokalnej Strategii Rozwoju nasze Stowarzyszenie otrzyma wsparcie 
w wysokości 16 000 000 zł

Bene� cjentami tych środków będą: 
• przedsiębiorcy
• urzędy gmin (miast)
• organizacje pozarządowe
• osoby � zyczne

Refundacja kosztów realizowanych przedsięwzięć
• od 50% do 100% kosztów kwali� kowalnych w zależności od charakteru operacji 

i rodzaju bene� cjenta.

Do� nansowywane będą przedsięwzięcia:
• Innowacyjne (np. projekty multimedialne)
• Przewidujące zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu 

(np. odnawialne źródła energii)
• Generujące nowe miejsca pracy (np. agroturystyka, gastronomia, usługi)
• Realizowane przez podmioty zakładające działalność skoncentrowaną na lokalnych produktach rolnych 

(np. usługi, handel)
• Ukierunkowane na zaspokojenie potrzeb grup defaworyzowanych ze względu na dostęp do rynku pracy 

(np. szkolenia, aktywizacja)

Do wydania mamy 16 mln!!!
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 

„Leśna Kraina Górnego Śląska”

„Restauracja Pod Dębami” Piłka
Studnia na Zamku w Toszku

Skansen w Wielowsi

PRZEWODNIK LSR:
• przyjdź na warsztaty

• wejdź na naszą stronę www.lesnakrainalgd.pl
• wypełnij ankietę

• prześlij nam swój projekt
• umów się na konsultacje indywidualne

• zadzwoń do biura LGD tel. 34 373 52 95
• napisz mail-a: biuro@lesnakrainalgd.pl


