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Z radością informujemy, że 12 czerwca br. w Urzędzie Marszałkowskim Woje-
wództwa Śląskiego został podpisany aneks do Umowy o warunkach i sposobie 
realizacji strategii rozwoju lokalnego, w ramach którego Stowarzyszenie LGD 
„Leśna Kraina Górnego Śląska” w nagrodę za skuteczne wydatkowanie środ-
ków w ramach PROW 2014-2020 otrzymało dodatkowe fundusze, które zwięk-
szyły budżet LSR aż o 1 670 000 zł!

Całość tej kwoty przeznaczono na przedsięwzięcie z zakresu tematycznego: 
P.1.1.2 Podejmowanie działalności gospodarczej.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ,,Leśna Kraina Górnego Śląska” w dniach od 28 czerwca do 12 lipca br. 
przeprowadzi nabory wniosków o przyznanie pomocy z zakresów tematycznych:

•	 01/2019 – P. 1.1.2 Podejmowanie działalności gospodarczej - alokacja 3 430 000,00 zł;
•	 02/2019 – P.2.2.3. Zachowanie, utrwalenie i promocja dziedzictwa lokalnego w tym lokalnych produktów  

  i usług – alokacja 129 560,50 zł.

Życzymy wszystkim zainteresowanym powodzenia!

Leśna Kraina z sukcesem!

Już wkrótce rozpoczną się 
kolejne nabory wniosków!

 „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.

Stowarzyszenie LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” zaplanowało na drugie półrocze 2019 roku następujące nabory:

•	 Nabór 03/2019  – P.1.1.1 Rozwój działalności gospodarczych – alokacja 951 725,00 zł;

•	 Nabór 04/2019  – P.2.1.1 Budowa lub modernizacja obiektów infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej  
   – alokacja 734 446,03 zł;

•	 Nabór 05/2019  – P.3.1.2 Pobudzanie oddolnych inicjatyw kulturalno-społecznych mieszkańców na rzecz  
   rozwiązywania problemów społecznych oraz integracji społeczności lokalnej  
   – alokacja 255 000,00 zł;

•	 Nabór 06/2019  – P.3.2.3 Zwiększenie ilości miejsc integracji społeczno-kulturalnych lub poprawa stanu  
   wyposażenia obiektów już istniejących – alokacja 381 324,78 zł.

•	
Szczegółowe informacje pojawią się na naszej stronie internetowej. W związku z tym przypominamy o możliwości 
skorzystania z darmowego doradztwa w biurze Lokalnej Grupy Działania  „Leśna Kraina Górnego Śląska”. 

Dodatkowo informujemy, że jak przed każdymi naborami przeprowadzone będą również spotkania informacyjno-
szkoleniowe dla Beneficjentów. 

Serdecznie zapraszamy!

Nabory planowane 
na II półrocze 2019r.

Nr 8 czerwiec 2019 Egzemplarz bezpłatny



13 marca 2019 roku w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Sośnicowicach oraz 17 maja 2019 roku w Gminnym 
Centrum Kultury i Informacji w Kochanowicach odbyły się Walne Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa 
Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska”, podczas których podjęto uchwały w sprawie aktualizacji/zatwierdzenia zmian 
i przyjęcia tekstu jednolitego następujących dokumentów:

•	 Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez społeczność lokalną na lata 2016-2022;

•	 Lokalne kryteria wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii roz-
woju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020, wraz z procedurą ustalania i zmiany 
kryteriów.

Dodatkowo zaktualizowano również Procedurę oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie 
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowa-
nych przez podmioty inne niż LGD.

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

3 kwietnia 2019 r. na Zamku w Toszku, 14 maja 2019 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Herbach oraz 17 czerwca 
2019 r. w Miejskim Klubie w Drutarni odbyły się spotkania informacyjno-szkoleniowe dla Beneficjentów, którzy za 
pośrednictwem Naszego LGD chcieli pozyskać środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 
Spotkania dotyczyły zakresu tematycznego: P.1.1.2 Podejmowanie działalności gospodarczej. 
Łącznie wzięło w nich udział ponad 150 osób.
Natomiast 22 maja 2019 r. w Domu Kultury w Potępie odbyło się spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla Benefi-
cjentów z zakresu tematycznego: P.2.2.3 Zachowanie, utrwalenie i promocja dziedzictwa lokalnego w tym lokalnych 
produktów i usług.
Dziękujemy wszystkim przybyłym za udział i życzymy powodzenia 
podczas naborów!

W dniach 17-19 maja 2019 r. w Parku Śląskim w Chorzowie Stowarzyszenie LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” 
uczestniczyło w Targach Turystyki Weekendowej „ATRAKCJE REGIONÓW”, które promują wyjątkowe miejsca 
i obiekty w Polsce. Pokazują znane i te mniej znane atrakcje turystyczne. Stowarzyszenie już po raz kolejny podczas 
tego wydarzenia promowało obszar naszych 16 gmin. Na stanowisku goście mogli zapoznać się z atrakcjami tury-
stycznymi z terenów zaliczających się do naszego LGD, podziwiać zdjęcia tych pięknych okolic i wyroby lokalnych 
rękodzielników.

Tegoroczna edycja wydarzenia odznaczała się jak co roku dużą frekwencją zwłaszcza w sobotę i  niedzielę. Dla 
zwiedzających, oprócz możliwości zwiedzania stoisk, przygotowano m. in. warsztaty quillingu zwanego inaczej 
papieroplastyką, warsztaty koronczarskie, realizację na żywo programu „Rączka Gotuje”, prelekcję o. Tomasza Ma-
niury pt. „Wyprawa rowerowa - miniaturka życia”, spotkanie autorskie w stylu Stand Up z Przemkiem Corso, „Qu-
esty - Wyprawy Odkrywców - przeżyj przygodę!”, występy Stowarzyszenia Polskich Flisaków Pienińskich, spotkanie 
autorskie z pisarzem i prezenterem radiowym Markiem Szołtyskiem, występ Krzysztofa Drabika- zwycięscy Mam 
Talent oraz konkursy Gran Canaria na cały rok i „Bitwa Regionów” dla Kół Gospodyń Wiejskich.

Odwiedzający stoisko „Leśnej Krainy Górnego Śląska” uzyskiwali informacje na temat najciekawszych miejsc z te-
renu 16 gmin należących do naszego LGD, a także mogli usłyszeć od reprezentantów LGD o najciekawszych cy-
klicznych wydarzeniach odbywających się na tym obszarze. Mogli się również dowiedzieć o laureatach konkursu 
„Pomysł na produkt lokalny” i otrzymać Mapę oraz Folder Produktów i Usług Lokalnych. Zwiedzający byli zachęca-
nia do śledzenia naszej strony internetowej i Facebooka, co pozytywnie wpłynęło na zwiększenie zainteresowania 
promowanym terenem i wybranymi produktami lokalnymi. Na odwiedzających nasze stoisko czekały interesujące 
materiały o atrakcjach obszaru, mapki, wyroby rękodzielników, a także wspaniałe gadżety, które przyciągały uwa-
gę przybyłych na targi osób.

Podczas trzydniowych Targów na stoisku „Leśnej Krainy Górnego Śląska” gościło co najmniej kilkaset osób. 
Dziękujemy wszystkim zwiedzającym za odwiedzanie naszego stoiska!

Ważne zmiany dotyczące wyboru 
operacji do dofinansowania!

Spotkania informacyjno-szkoleniowe 
dla beneficjentów

Targi Turystyki Weekendowej 
„Atrakcje Regionów”


