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Egzemplarz bezpłatny

Wybory te niosą za sobą nowe nadzieje i oczekiwania. Mieszkań-
cy pragną rozwiązania konkretnych problemów, osiągnięcia wy-
znaczonych celów  i spełnienia obietnic. Życzymy zatem wytrwa-
łości oraz umiejętności w dążeniu do realizacji zadań i wyzwań 
stawianych przez społeczność.

Życzymy uzasadnionej dumy z wygranych wyborów. Mamy na-
dzieję, że wystarczy Państwu czasu nie tylko na spełnianie ocze-
kiwań wyborców, ale także na ponadprogramowe działania. 
Życzymy powodzenia w pełnieniu powierzonych funkcji oraz 
nieustającego wsparcia rodziny i bliskich.

W związku z wyborami samorządowymi, 
które miały miejsce 21 października 2018 r. 
oraz w II turze 4 listopada 2018 r. 
chcielibyśmy bardzo serdecznie 
pogratulować zwycięzcom!

Wybory samorządowe 2018 r.Pierwszy „kamień milowy” naszego LGD

„Leśna Kraina Górnego Śląska”„Leśna Kraina Górnego Śląska”

 „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 „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.

Informujemy, że dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” wraz z końcem 2018 roku 
dobiega końca pierwszy etap działań, który nazywamy „kamieniem milowym”. Jest to zatem okres podsumowań do-
tychczasowej działalności LGD obejmujący swym zakresem lata 2016-2018. W związku z tym zostanie przeprowadzona 
ewaluacja zewnętrzna, której rezultaty zostaną zawarte w raporcie ewaluacyjnym. 

Zgodnie z danymi zawartymi w zestawieniu realizacji wskaźników prawie wszystkie wskaźniki produktu, które mają być 
osiągnięte w tym czasie, są zrealizowane w 100 % lub nawet w większym stopniu. Dzięki temu nasze LGD wywiązuje się 
z zapisów umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność. Pra-
gniemy zatem serdecznie podziękować wszystkim osobom, które przyczyniły się do tego sukcesu. Jednocześnie zachę-
camy do udziału w badaniach ewaluacyjnych, które będą miały wpływ na przyszłe zmiany zapisów w Strategii Rozwoju 
Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2022.

W  pierwszym półroczu 2019 roku odbędą się kolejne nabory na podejmowanie i  rozwój działalności gospodarczej. 
Szczegółowe informacje pojawią się na naszej stronie internetowej. W związku z tym przypominamy o możliwości sko-
rzystania 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 Bene� cjentów. Serdecznie zapraszamy!

Już wkrótce kolejne nabory 
dla przedsiębiorców!

Egzemplarz bezpłatny

Wybory samorządowe 2018 r.



Dnia 13.12.2018r. razem z przedsiębiorcami, przedstawicielami gmin i wszystkimi chętnymi odwiedziliśmy kilku naszych 
bene� cjentów. Zorganizowana przez „Leśną Krainę Górnego Śląska” wizyta studyjna miała na celu zaprezentowanie 
wszystkim chętnym działalności, jakie dzięki funduszom uzyskanym poprzez LGD mogli założyć nasi bene� cjenci. 

Odwiedziliśmy w  tym dniu Salon Kosmetyczny „SANDI” w  miejscowości Rudno, którego właścicielką jest Pani 
Sandra Choroba. Opowiadała w jaki sposób udało jej się uzyskać do� nansowanie oraz zachęcała innych do sko-
rzystania ze środków unijnych. Wspomniała o  swojej drodze jaką przeszła, by uzyskać fundusze na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej. Pani Sandra przedstawiła także wszystkim ofertę usług jakie wykonuje w swoim salo-
nie kosmetycznym. 

Kolejnym punktem naszej wizyty były odwiedziny w Koszęcinie w kuźni Pana Janusza Kosmały, który prowadzi 
� rmę pod nazwą „Zoriabresk”. Była to bardzo dobra okazja do zobaczenia rzadko spotykanego zawodu jakim jest 
kowalstwo. Mieliśmy szczęście zobaczyć pracę na „4 ręce” z zaprzyjaźnionym kowalem Pana Janusza. Niezwykłą 
pamiątką, jaką otrzymaliśmy od naszego bene� cjenta, był zrobiony na oczach wszystkich odwiedzających listek 
wykonany ze stali. Dzięki funduszom na podjęcie działalności gospodarczej Pan Janusz Kosmała mógł zakupić nie-
zbędne narzędzia, by jego praca działała sprawniej, a klienci 
mogli wcześniej cieszyć się wspaniałymi wyrobami. 

Ostatnim miejscem jakie mieliśmy przyjemność odwiedzić 
była restauracja „Baza” w Strzebiniu, której właścicielką jest 
Pani Iwona Maruszczyk. Pani Iwona ugościła nas w niezwy-
kle przyjemnej i  klimatycznej restauracji. W  tym miejscu 
nasi uczestnicy również mieli okazję usłyszeć w jaki sposób 
można uzyskać do� nansowanie oraz jak udało się to zorga-
nizować przez Panią Iwonę. Przedsiębiorcy bardzo chętnie 
i  w  ciekawy sposób opowiadali o  swoich działalnościach 
i z przyjemnością przyjęli gości w siedzibach swoich � rm.

Dnia 13 grudnia 2018 roku, tuż przed wizytą studyjną, dzięki uprzejmości Gospodarstwa Agroturystycznego 
„Ranczo” w miejscowości Proboszczowice Stowarzysznie LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” zorganizowało 
śniadanie biznesowe – networking. Spotkanie to było świetną okazją do poszerzenia znajomości biznesowych 
dla naszych przedsiębiorców. Każdy uczestnik prowadzący własną działalność gospodarczą mógł wykorzystać 
swoje dwie minuty, by jak najlepiej zaprezentować prowadzoną przez siebie � rmę. Śniadanie cieszyło się bar-
dzo dobrą frekwencją, a przedstawiciele przedsiębiorstw chętnie zabierali głos na forum. Prezentowane � rmy 
były zróżnicowane pod względem zakresu prowadzonej działalności, co wzbudzało wśród gości jeszcze większe 
zainteresowanie. Pozytywne informacje zwrotne od uczestników tego wydarzenia sprawiły, że planowane są 
kolejne takie spotkania.

Termin składania wniosków: od 7 do 21 września 2018 r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ,,Leśna Kraina Górnego Śląska” ogłosiła nabór wniosków o przyznanie 
pomocy: 06/2018 z zakresu tematycznego: P.2.2.2 Zachowanie tożsamości lokalnej 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”. W ramach tego naboru wpłynął 1 wniosek, który 
został wybrany do dofinansowania.

W ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy 07/2018 z zakresu tematycznego: P.2.1.1 Budowa lub moder-
nizacja obiektów infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej wpłynęło 7 wniosków, z czego 4 zostały wybrane do 
dofinansowania, a 2 zmieściły się w limicie środków.

Wszystkim serdecznie gratulujemy!

Leśna Kraina odwiedza beneficjentów Śniadanie biznesowe 
i nowe możliwości współpracy

Zakończyliśmy nabory 06/2018 i 07/2018 
w ramach PROW na lata 2014-2020


