
10 sierpnia 2021 r. podpisaliśmy w Urzędzie Marszałkowskim umowę na re-
alizację operacji własnej pt. „Smaki Leśnej Krainy Górnego Śląska”. Projekt 
skierowany jest do restauratorów, organizacji tj. KGW i  stowarzyszeń z  ob-
szaru LGD oraz mieszkańców będących miłośnikami lokalnej kuchni. W  ra-
mach jego realizacji już wkrótce zostanie przeprowadzony konkurs „Smaki 
Leśnej Krainy Górnego Śląska”, w ramach którego uczestnicy będą zgłaszać 
przepisy lokalnej kuchni ze zdjęciami dań oraz eko porady, czyli wskazówki 
jak gotować i planować posiłki aby nie marnować żywności. Konkurs będzie 
obejmować cztery kategorie: przystawka, danie główne, deser oraz dania dla 

dzieci. Pięcioosobowe jury, składające się ze znawców śląskiej kuchni, lokalnych tradycji i zwyczajów kulinarnych, wy-
typuje spośród nadesłanych zgłoszeń 24 najlepsze przepisy. Zwycięzcy zostaną uhonorowani gadżetami kulinarnymi 
z logo LGD i produktami lokalnymi. Wykonanie 10 wybranych przepisów zostanie przedstawione w formie krótkich 
filmów zamieszczonych na YouTube. Zwieńczeniem projektu będzie wydanie książki zawierającej przepisy laureatów 
i ich eko porady dotyczące zasad racjonalnego gospodarowania żywnością. Powstałe w ramach projektu materiały 
i gadżety zostaną rozdysponowane m.in. wśród  restauracji z terenu LGD w ramach akcji marketingowej promującej 
lokalne tradycje kulinarne. 
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Z przyjemnością informujemy, że 30.11.2021 r. podpisaliśmy wspól-
nie z naszymi partnerami Stowarzyszeniem LGD „Lider Pojezierza” 
oraz Stowarzyszeniem LGD „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałec-
kim” umowę o  przyznaniu pomocy na realizację projektu współ-
pracy pt. „Akademia promocji Leader- Ty”. Operacja ma na celu po-
pularyzację metody LEADER i działań LGD wśród młodych ludzi na 
obszarach działania partnerów projektu poprzez zorganizowanie 
Akademii dla organizacji pozarządowych, władz lokalnych, biznesu i młodzieży, która jest częścią LEADER’a. Projekt 
jest skierowany w głównej mierze do osób młodych w wieku 18-29 lat. Jest szansą dla wszystkich tych, którzy chcą 
aktywnie działać na rzecz naszego obszaru, decydować o kierunkach jego rozwoju, współtworzyć wspólnotę myśli 
i czynów, nadawać kierunek i przewodzić tym działaniom, a także pragną rozbudzać kreatywność i przejmować inicja-
tywę. Już wkrótce zostanie ogłoszony nabór młodzieży do udziału w projekcie. Dla uczestników przewidziano m.in. 
szkolenia i warsztaty oraz wyjazdy zagraniczne.

Nr 13 grudzień 2021 Egzemplarz bezpłatny

„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.

„Akademia promocji Leader-Ty”

Z radością informujemy, że 20 października 2021r. podpisaliśmy aneks do umowy o warunkach 
i  sposobie realizacji LSR. Nasz budżet na poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji 
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” wzrósł o 1 222 000 euro 
i wynosi obecnie 5 439 500 euro! Dodatkowe środki zostały przeznaczone na podejmowanie działalności gospodar-
czej oraz działania infrastrukturalne, w związku z tym do końca 2023 r. będą przeprowadzone następujące konkursy:
- P. 1.1.2 Podejmowanie działalności gospodarczej;
- P. 2.1.1 Budowa lub modernizacja obiektów infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej;
- P.3.2.3 Zwiększenie ilości miejsc integracji społeczno-kulturalnych lub poprawa stanu już istniejących;
- P.3.2.2 Wspieranie aktywnego udziału społeczeństwa w procesie realizacji LSR 
  (przygotowanie koncepcji Smart Village).

Więcej informacji w harmonogramie naborów na naszej stronie internetowej.

W  październiku wraz z  LGD „Brynica to nie granica”, czyli naszym partnerem z  projektu 
współpracy, rozpoczęliśmy serię rozmów z laureatami konkursu „Marka Lokalna”. Cykl spo-
tkań, z których nagrywane są filmy, nosi nazwę „Kawa z Marką Lokalną”. Wszystkie nagrania 
są tworzone dzięki wspólnej pracy obu LGD. Jednak żaden odcinek nie powstałby bez laureatów „Marki Lokalnej”. 
Nasze studio nagrań zostało zorganizowane w Centrum Marki Lokalnej w Miasteczku Śląskim i to tam zapraszamy 
naszych gości. Przy kawie, w serdecznej i radosnej atmosferze tworzymy kolejne odcinki. Dzięki powstałym filmom 
możecie wysłuchać historii laureatów „Marki Lokalnej”. Mamy nadzieję, że dodadzą Wam one skrzydeł i pokażą, że 
warto marzyć. To właśnie ludzkie pragnienia, pasje połączone z motywacją i  chęcią do działania z powodzeniem 
przekuwane są w realny sukces. Zachęcamy też do zasubskrybowania naszych kanałów na YouTube, aby nie prze-
gapić kolejnych odcinków. Na kanale „Marka Lokalna” już wkrótce będziecie mogli zobaczyć nagrania z laureatami 
konkursu „Marka Lokalna” w ramach programu „Z klimatem i pasją”, natomiast na kanale „Leśna Kraina” pojawią się 
filmy na temat aplikacji Ekomuzea i projektu, w ramach którego powstała. Miłego oglądania!

Budżet LSR zwiększony- dodatkowe 
środki na nabory wniosków

„Kawa z Marką Lokalną” – cykl 
wywiadów na kanale YouTube

„Smaki Leśnej Krainy Górnego Śląska”



Stowarzyszenie LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” wraz z partnerami projektu 
współpracy pn. „Marka Lokalna na BIS”, czyli LGD „Brynica to nie granica” i LGD 
Nadarzyn-Raszyn-Michałowice, przeprowadziło w okresie od 22.03.2021 r. do 
14.05.2021 r. konkurs pt. „Marka Lokalna”. Obejmował on 4 kategorie: produkt 
spożywczy, sztuka/rękodzieło, produkt użytkowy/rzemiosło, produkt turystycz-
ny/rekreacyjny. Na konkurs wpłynęło łącznie 98 zgłoszeń. Jury dokonało oceny 
zgłoszeń i wybrało laureatów. Wybrane zgłoszenia z terenu naszego LGD zostały 
przedstawione poniżej.

10 sierpnia 2021 r. podpisaliśmy w Urzędzie Marszałkowskim umowę na 
realizację operacji własnej pt. „Legendy z Leśnej Krainy Górnego Śląska”. 
Projekt skierowano do dzieci w  wieku przedszkolnym i  wczesnoszkol-
nym, a także do ich opiekunów, rodzin, nauczycieli. W ramach jego re-
alizacji przeprowadzono Konkurs plastyczny „Legendy z  Leśnej Krainy 
Górnego Śląska”, który trwał od 25 września do 15 października. Uczest-
nicy składali prace nawiązujące tematycznie do legend z  terenu LGD 
i załączali do zgłoszeń ich teksty. Popularność konkursu przełożyła się na 
dużą liczbę złożonych prac – wpłynęło ich aż 245! Pięcioosobowe jury, 
składające się ze znawców lokalnej kultury, historii, dokonało wyboru 
32 najciekawszych zgłoszeń, które zostały nagrodzone. Poziom złożo-
nych prac plastycznych był na tyle wysoki, że oceniający postanowili 
dodatkowo przyznać 8 wyróżnień.

Legendy zgłoszone przez laureatów zostały nagrane w formie audiobooka dostępnego na stronie internetowej LGD 
(www.lesnakrainalgd.pl/projekty/8/legendy-z-lesnej-krainy-gornego-slaska) oraz wydane w formie książki. Prze-
prowadzono również „Tydzień Legend z Leśnej Krainy Górnego Śląska”, który promował projekt i jego rezultaty. Do 
przedszkoli, szkół i Urzędów Gmin na terenie LGD zostały przekazane materiały tj. książki, kolorowanki, ulotki, gadże-
ty, które będą wykorzystane podczas zajęć i warsztatów. 

„Legendy z Leśnej Krainy Górnego Śląska”„Marka Lokalna na BIS”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 –  
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Publikacja opracowana przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska”, współfinansowana jest ze środków 

Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego  Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Ilustrowane pracami dzieci  
wykonanymi na konkurs plastyczny o tym samym tytule

Legendy 
z Leśnej Krainy 

Górnego Śląska


