
z Leśnej Krainy
Wieści W Stowarzyszeniu LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” możesz złożyć 

wniosek o przyznanie pomocy i otrzymać do� nansowanie na założenie 
działalności gospodarczej.
Bene� cjentem udzielanego w Naszym LGD wsparcia może być osoba 
� zyczna, która: 
• Jest pełnoletnim obywatelem państwa członkowskiego UE; 
• Ma miejsce zamieszkania na obszarze objętym LSR (Gmina: Ciasna, 
Herby, Kalety, Kochanowice, Koszęcin, Krupski Młyn, Miasteczko Śląskie, 
Pawonków, Pilchowice, Pyskowice, Rudziniec, Sośnicowice, Toszek, Two-
róg, Wielowieś, Zbrosławice)
• w okresie 2 lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie po-

mocy nie wykonywała działalności gospodarczej, w szczególności nie była wpisana do 
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

• nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w KRUS.
Więcej informacji można uzyskać na Naszej stronie internetowej oraz w Biurze LGD.
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Egzemplarz bezpłatny

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Le-
śna Kraina Górnego Śląska” w ramach prze-
prowadzonych w listopadzie 2016r. naborów 
wybrało do dofinansowania 22 operacje w na-
stępujących zakresach tematycznych: Zwięk-
szenie atrakcyjności turystycznej obszaru, Za-
chowanie dziedzictwa lokalnego, Aktywizacja 
społeczności lokalnej, Wzmocnienie kapitału 
społecznego.

Większość umów o przyznaniu pomocy w ra-
mach powyższych naborów została już podpisa-
na i operacje są realizowane. 

Serdecznie gratulujemy Naszym Bene� cjentom!

W dniu 13 czerwca 2017r. w Technikum Leśnym w Brynku odbyło się Walne Zebranie Członków Sto-
warzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska”, podczas którego podjęto uchwały 
w sprawie aktualizacji/zatwierdzenia zmian i przyjęcia tekstu jednolitego następujących dokumentów:

• Lokalne kryteria wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020, wraz z pro-
cedurą ustalania i zmiany kryteriów;

• Procedura oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ra-
mach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 reali-
zowanych przez podmioty inne niż LGD.

Wymienione powyżej dokumenty są udostępnione na Naszej stronie internetowej i będą już obowiązy-
wały przy najbliższym naborze, dlatego zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z ich treścią.

Z sukcesem wdrażamy LSR!

Ważne zmiany dotyczące wyboru operacji 
do dofinansowania!

„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 współfi nansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „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.

Bądź o krok bliżej sukcesu! Załóż firmę 
dzięki dofinansowaniu z Naszego LGD!

Z sukcesem wdrażamy LSR!

W Stowarzyszeniu LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” możesz złożyć 
wniosek o przyznanie pomocy i otrzymać do� nansowanie na założenie 
działalności gospodarczej.
Bene� cjentem udzielanego w Naszym LGD wsparcia może być osoba 
� zyczna, która: 
• 
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PREMIA NA START!!!
Wysokość do� nansowania                Poziom do� nansowania

• stała: 55 000 zł                                  • ryczałt: 100%

Nie czekaj! Najbliższy nabór na podejmowanie działalności gospodarczej już we wrześniu!



W dniach 25-27 stycznia 2017r. odbyły się trzy spo-
tkania informacyjno-szkoleniowe dla bene� cjen-
tów, którzy za pośrednictwem Naszego LGD chcieli 
pozyskać środki z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020. Spotkania miały miej-
sce w Pawonkowie, Wilczy oraz Miasteczku Śląskim 
i dotyczyły zakresu tematycznego rozwijanie oraz 
podejmowanie działalności gospodarczych. Łącz-
nie wzięło w nich udział ok. 100 osób.

Z Nami się dzieje!

Spotkania informacyjno-szkole-
niowe dla beneficjentów

10 czerwca na terenie Gminnego Centrum Kultury i Informacji w Kochanowicach przy ul. Lubliniec-
kiej 5 odbył się festyn rodzinny „Święto Lasu” organizowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa 
Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska”.

Głównym celem festynu była promocja działalności Stowarzyszenia oraz rozpowszechnianie informacji na 
temat środków unijnych LEADER w ramach PROW na lata 2014-2020. Festyn miał również na celu zintegro-
wanie społeczności lokalnej oraz promocję walorów kulturowych, turystycznych oraz tradycji obszaru LGD. 

Stowarzyszenie przygotowało bogaty program artystyczny. „Święto Lasu” rozpoczęło się od quizu z na-
grodami prowadzonego przez Czesława Tyrola- wybitnego znawcę i animatora wiedzy przyrodniczej. Na 
scenie prezentowali się lokalni artyści, tj. Zespół Tworożanie z Gminy Tworóg, Zespół Kochciczanki oraz 
Gminny Chór Canzona z Gminy Kochanowice,  a także Młodzieżowa Orkiestra Dęta i wokaliści z Gminy Cia-
sna. Natomiast jako gwiazda wieczoru wystąpił Kabaret Rak.

Podczas festynu nie zabrakło dodatkowych atrakcji dla dzieci, które mogły skorzystać z darmowej strefy 
dmuchańców oraz wziąć udział w zabawach przygotowanych przez animatorów. Przygotowano również 
pokaz kowalstwa artystycznego, wystawy leśno-łowieckie oraz stoiska lokalnych rękodzielników.

Festyn zgromadził ponad 500 uczestników.

„Święto Lasu” w Kochanowicach

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” przeprowadziło w lutym nabory 
na do� nansowanie operacji w ramach PROW na lata 2014-2020 w następującym zakresie tematycznym:

• Nabór 01/2017 – Rozwój działalności gospodarczej
• Nabór 02/2017 – Podejmowanie działalności gospodarczej

W okresie od 13 do 27 lutego 2017r. wpłynęło do biura łącznie 39 wniosków w tym:
-18 wniosków na „Rozwój działalności gospodarczych”;
-21 wniosków na „Podejmowanie działalności gospodarczej”.

Spośród złożonych wniosków Rada LGD wybrała do do� nansowania 11 operacji w zakresie podejmowa-
nia działalności gospodarczej oraz 3 operacje w zakresie rozwijania działalności gospodarczej.
Wszystkim życzymy SUKCESU!

W dniu 21 czerwca 2017 r. na sali sesyjnej w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach odbyło się 
„Forum koordynatorów rynku pracy” organizowane przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Le-
śna Kraina Górnego Śląska” we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Tarnowskich Górach. 
Celem spotkania było przedstawienie działań skierowanych do obecnych i przyszłych przedsiębiorców, 
wymiana informacji o mechanizmach wsparcia rynku pracy oraz koordynacja współpracy pomiędzy jed-
nostkami działającymi na rzecz przedsiębiorców.

Pierwsi przedsiębiorcy z obszaru LGD otrzymują dofinansowania!!!

Forum koordynatorów rynku pracy


