
Razem z Liderem Pojezierza LGD, Lokalną Grupa Działania Zielone Światło, Zieloną Dolina Odry i Warty, LGD Sto-
warzyszenie WIR oraz Asociatia Tara Gugulanilor wybraliśmy wspólne logo i hasło promujące Projekt Współpracy 
„Marka turystyczna – sieć ekomuzea”. Autorem jest 
Pan Leszek Włodkowski-Moszej. O naszej decyzji za-
decydowała piękna kolorystyka gra� ki, nawiązanie 
do przyrody oraz hasło, które przetłumaczone na 
język angielski idealnie koresponduje ze znakiem 
gra� cznym.
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Miło nam poinformować, że 15 czerwca br. w Urzędzie Marszałkowskim Woje-
wództwa Śląskiego został podpisany aneks do umowy o warunkach i sposobie 
realizacji strategii rozwoju lokalnego, w  którym po przeliczeniu różnic kurso-
wych zwiększono budżet naszego LSR o ponad 1 100 000,00 zł. Budżet został 
zwiększony dokładnie o 291 123,22 euro i wynosi obecnie 4 508 623,22 euro. 
W  związku z  przeliczeniem budżetu LSR, od teraz limity dostępnych środków 
w ogłaszanych przez Stowarzyszenie LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” konkur-
sach będą podawane w walucie euro. Pragniemy także poinformować, że więk-
szość dodatkowych środków zostanie przeznaczona na cieszący się największą 
popularnością konkurs z  zakresu tematycznego: P.1.1.2 Podejmowanie dzia-
łalności gospodarczej.
W imieniu Zarządu LGD aneks podpisali Piotr Leksy i Elżbieta Wymysło.

Przedsiębiorcy, którzy otrzymali do� nansowanie z PROW 2014-2020 są związani umową z Samorządem Wojewódz-
twa Śląskiego, która nakłada na nich szereg obowiązków, m.in. prowadzenie � rmy w okresie trwałości projektu, 
utrzymanie zatrudnienia na określonym poziomie, podleganie ubezpieczeniom społecznym. Przed podjęciem trud-
nej decyzji związanej z � rmą warto przeanalizować zapisy umowy z SW oraz zapisy „tarczy antykryzysowej”. Przed-
siębiorcy, który znaleźli się w trudnej sytuacji z powodu COVID–19 i nie są w stanie zrealizować zapisów zawartych 
w umowie przyznania pomocy  mogą  zawnioskować do SW o zwolnienie ich z części zobowiązań powołując się na  
siłę wyższą i nadzwyczajne okoliczności. Bene� cjenci działań PROW mogą również korzystać z instrumentów tarczy 
antykryzysowej, które mają na celu łagodzenie skutków zastoju gospodarczego. Ministerstwo Rolnictwo i Rozwoju 
Wsi przedstawiło szczegółowe wyjaśnienia dotyczące stosowania zmienionych przepisów oraz rozwiązań dla Be-
ne� cjentów PROW 2014-2020. Z treścią pisma można zapoznać na naszej stronie internetowej w zakładce „Tarcza 
antykryzysowa”. Zostały tam również zamieszczone odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania (FAQ).
Śledzimy na bieżąco wchodzące w życie przepisy i na ich podstawie przygotowujemy dla naszych bene� cjentów 
zestaw najważniejszych informacji. Zachęcamy także do konsultacji telefonicznych z pracownikami biura LGD „Le-
śna Kraina Górnego Śląska”.

PROWadzenie firmy 
w czasie epidemii COVID-19

Budżet LSR zwiększony o dodatkowe środki 
po przeliczeniu różnic kursowych

Logo dla Projektu Współpracy „Marka 
Turystyczna- sieć ekomuzea” wybrane

Nr 10 czerwiec 2020 Egzemplarz bezpłatny

W 2018 roku Stowarzyszenie LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” wraz z Lokalną Grupą Działania „Brynica to nie 
granica” zrealizowały projekt współpracy pn. „Stwórzmy Razem Markę Lokalną”. Jednym z  elementów projek-
tu był konkurs pn. „Pomysł na produkt lokalny”, którego laureaci otrzymali certyfikat „Marki Lokalnej”. 4 mar-

ca br. spotkaliśmy się z laureatami, by podsumować 
projekt współpracy, w  którym brali udział. Wszyscy 
zgodnie stwierdzili, że warto było w  nim uczestni-
czyć, co przełożyło się m.in. na: większe zaintereso-
wanie ofertą, wzrost sprzedaży, a  także nawiązanie 
współpracy pomiędzy laureatami. 
1 kwietnia br. wspólnie z  naszym partnerem zało-
żyliśmy fanpage „Marki Lokalnej” na Facebooku. Od 
pierwszego dnia posty cieszyły się bardzo dużą po-
pularnością. Markę lokalną polubiło już ponad 300 
osób. Zachęcamy do odwiedzania naszego profilu, 
„lajkowania” oraz udostępniania postów.
Obecnie pracujemy nad kolejnym przedsięwzięciem, 
które będzie promować „Markę Lokalną”. Chcemy, 
aby katalog produktów lokalnych cały czas się po-
szerzał i  żeby znak „Marki Lokalnej” stał się jeszcze 
bardziej rozpoznawalny.

Co dalej z Marką Lokalną?

„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.



19 listopada 2019r. – Konferencja pn. „Festiwal Przedsiębiorczości”, Karczma „Koszwice”.

19 listopada 2019r.- Walne Zgromadzenie Członków, Karczma „Koszwice”, gmina Pawonków. W czasie posiedzenia 
odbyły się wybory członków Rady LGD na kolejną kadencję. 

2-3 grudnia 2019r.- Regionalne Spotkanie Liderów Odnowy Wsi z terenu województwa śląskiego, Podlesice, orga-
nizator: Śląski Związek Gmin i Powiatów. 

12 grudnia 2019r.- spotkanie SILESIAN LEADER NETWORK z Panią Wicemarszałek Województwa Śląskiego Beatą 
Białowąs dotyczące wprowadzenia pełnej formuły RLKS w województwie śląskim, Katowice

18 grudnia 2019r.- szkolenie z zakresu „Przeprowadzenia ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność” organizowane przez MRiRW, Warszawa

3-17 stycznia 2020r.- nabory 01/2020/G, 02/2020, 03/2020

9 stycznia 2020r.- udział w warsztacie re� eksyjnym na temat realizacji LSR i działań LGD „Brynica to nie granica” 
w 2019r., Ożarowice

4-5 luty 2020r.- szkolenia dla Członków Rady i pracowników biura, Ustroń

13 luty 2020r.- spotkanie z Marszałkiem w sprawie RLKS 2021-2027, Katowice

18 luty 2020r.- warsztat analityczny na temat realizacji LSR i działań LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska”, miejsko-
-gminna biblioteka publiczna w Sośnicowicach

4 marca 2020r.- spotkanie podsumowujące Projekt Współpracy „Stwórzmy Razem Markę Lokalną”, siedziba LGD 
„Brynica to nie granica”, Ożarowice

Po wprowadzeniu stanu epidemii w Polsce  Stowarzyszenie LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” musiało wprowa-
dzić kilka zmian w swoim codziennym funkcjonowaniu (m.in. ograniczenie kontaktów bezpośrednich, częściowo 
praca zdalna biura, wykorzystywanie narzędzi elektronicznych do codziennej komunikacji z pracownikami, człon-
kami Stowarzyszenia, Urzędem Marszałkowskim w Katowicach oraz innymi instytucjami). Pomimo wprowadzonych 
ograniczeń nasza działalność nie zwolniła i udało nam się wiele zrealizować. Jesteśmy w stałym kontakcie z naszymi 
bene� cjentami- udzielamy doradztwa w formie zdalnej, na bieżąco informujemy zainteresowanych bene� cjentów 
o nowych rozwiązaniach prawnych, które są wprowadzane w związku z epidemią COVID-19. Ogłosiliśmy informa-
cję o planowanej do zrealizowania operacji własnej LGD związanej ze wzmocnieniem potencjału organizacji poza-
rządowych. Zaktualizowaliśmy budżet LSR o różnice kursowe, przeliczyliśmy harmonogram naborów na euro oraz 

przygotowaliśmy dokumentację niezbędną 
do ogłoszenia kolejnych naborów.  Pracuje-
my nad dwoma projektami współpracy, je-
steśmy w stałym kontakcie z Silesian Leader 
Network, uczestniczymy w  e-szkoleniach 
i webinariach, szukamy dodatkowych źródeł 
� nansowania- obecnie głównie tych ukie-
runkowanych na przeciwdziałanie epidemii 
COVID-19 w  Polsce. Prowadzimy nasze me-
dia społecznościowe informując o  rozwią-
zaniach dla przedsiębiorców, samorządów, 
organizacji pozarządowych oraz o lokalnych 
inicjatywach. Wprowadziliśmy dodatkowe 
funkcjonalności na naszej stronie interneto-
wej: mapę projektów oraz tarczę antykryzy-
sową. Przed nami kolejne plany i cele, które 
chcemy zrealizować. Epidemia COVID-19 
w Polsce nie zatrzymała nas, ale tylko zmieni-
ła warunki, w których funkcjonujemy. 

Do końca tego roku planujemy przeprowadzić jeszcze 4 konkursy:

P.3.2.1 Wzmocnienie potencjału i współpraca organizacji pozarządowych, budżet: 75 000,00 € (nabór 04/2020)

P.3.2.3 Zwiększenie ilości miejsc integracji społeczno-kulturalnych lub poprawa stanu już istniejących, bu-
dżet: 94 854,92 € (nabór 05/2020)

Wnioski w ramach wyżej wymienionych naborów będzie można składać od 30 czerwca do 13 lipca 2020r.

Ponadto jeszcze w II półroczu 2020r. ogłosimy nabór z zakresu podejmowania działalności gospodarczej: P. 1.1.2 
Premie na start /297 500,00 € w ramach, którego 14 wniosków otrzyma do� nansowanie w wysokości 85 000,00 zł. 

Planowany jest także konkurs z  zakresu tematycznego: 
P.3.1.2 Pobudzenie oddolnych inicjatyw kulturalno-
-społecznych mieszkańców na rzecz rozwiązywania 
problemów społecznych oraz integracji społeczności 
lokalnej /28 363,28 €. W  przypadku spłynięcia środków 
do naszego budżetu będziemy na bieżąco uaktualniać 
harmonogram planowanych naborów wniosków o udzie-
lenie wsparcia na wdrażanie operacji w  ramach strategii 
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. W ra-
mach Projektu Współpracy „Marka turystyczna - sieć eko-
muzea” planujemy w  tym roku spotkania i  warsztaty dla 
mieszkańców, których głównym celem będzie utworzenie 
marki turystycznej a szczególnie pakietów turystycznych.

Na początku 2020 roku Stowarzyszenie LGD „Le-
śna Kraina Górnego Śląska” przeprowadziło 3 nabo-
ry wniosków: 2 nabory tzw. „duże projekty” oraz po 
raz pierwszy nabór projektów grantowych. Jeszcze 
w  2019r. odbyły się spotkania informacyjno-szko-
leniowe dla zainteresowanych potencjalnych be-
ne� cjentów: 19.12.2019r. w  Urzędzie Gminy Ciasna 
dotyczące naborów 02/2020 i 03/2020 oraz 30.12.2019r. w Domu Kultury w Koszęcinie w zakresie projektów gran-
towych (nabór 01/G/2020). Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych naborów.

01/2020/G – P. 3.1.2 Pobudzenie oddolnych inicjatyw kulturalno-społecznych mieszkańców na rzecz roz-
wiązywania problemów społecznych oraz integracji społeczności lokalnej 
Termin składania wniosków: 03.01.2020r. – 17.01.2020r.
alokacja 255 000,00 zł, 
liczba złożonych wniosków- 11(1 wycofano), liczba wybranych- 9

02/2020- P. 2.1.1 Budowa lub modernizacja obiektów infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej
Termin składania wniosków: 03.01.2020r. – 17.01.2020r.
alokacja 500 000,00 zł
liczba złożonych wniosków- 3, liczba wybranych- 3

03/2020- P. 3.2.3. Zwiększenie ilości miejsc integracji społeczno-kulturalnych lub poprawa stanu wyposa-
żenia obiektów już istniejących
Termin składania wniosków: 03.01.2020r. – 17.01.2020r.
alokacja 235 000,00 zł
liczba złożonych wniosków- 2, liczba wybranych- 2

Wszystkim gratulujemy i życzymy powodzenia!

Z kalendarium LGD „Leśna Kraina 
Górnego Śląska”

Podsumowanie naborów 01/2020/G, 02/2020, 
03/2020 w ramach PROW na lata 2014-2020

•

•

•

Plany LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” 
na najbliższe półrocze.


