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Rejon Stowarzyszenia LGD „Leśna Kraina Górnego 
Śląska” to czyste lasy, pola i  łąki oraz malownicze 
krajobrazy. Jest to najlepszy obszar do wypoczynku, 
zwiedzania oraz aktywnego spędzania czasu. Poza 
niezwykłą przyrodą można zobaczyć piękne zabytki, 
które świadczą o  bogatej historii tego obszaru. Po-
stanowiliśmy opracować mini-przewodnik, który ma 
zachęcać do odwiedzania naszego obszaru i korzysta-
nia z  jego bogactwa. Każda z 16 gmin wchodzących 
w skład obszaru LGD przygotowała opis najciekawszej 
atrakcji turystycznej. Mini-przewodnik „W drogę z Le-
śną Krainą Górnego Śląska” jest dostępny w siedzibie 
naszego Stowarzyszenia lub do pobrania na stronie 
internetowej www.lesnakrainalgd.pl. www.lesnakrainalgd.pl. 

Stoiska „Odpoczywaj na wsi” dotychczas kojarzyliśmy z przeróżnych imprez targowych. W tym roku ze względu na 
pandemię koronawirusa Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne” postanowiła zorganizować 
swoje wirtualne stoisko. Branża turystyczna poprzez wprowadzone restrykcje epidemiczne bardzo ucierpiała. Ma-
teriały dostępne na wirtualnym stoisku mają zachęcić do odpoczynku na polskiej wsi oraz odkrywania produktów 
lokalnych jakie oferują nam różne regiony w naszym kraju. Chcąc promować obszar LGD „Leśna Kraina Górnego 
Śląska” na wirtualnym stoisku udostępniliśmy Folder Produktów i Usług Lokalnych, Mapę Szlaku Produktów i Usług 
Lokalnych, Mini-przewodnik „W drogę z Leśną Krainą Górnego Śląska”. Oprócz tego na wirtualnych targach zapre-
zentowali się Kuźnia Koszęcin „Zoriabresk” i Gospodarstwo Agroturystyczne Ranczo Proboszczowice.

Cudze chwalicie, swego nie znacie…

Leśna Kraina na YouTube!

Nr 11 grudzień 2020 Egzemplarz bezpłatny

Od lipca Stowarzyszenie LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” możesz tak-
że znaleźć w serwisie YouTube! Na kanale „Leśna Kraina” znajdziesz filmy 
promujące naszą działalność oraz zachęcające do współpracy w nami. 

„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.

Wirtualne stoisko „Odpoczywaj na wsi”

Gorąco zachęcamy do subskrypcji naszego kanału!



W drugiej połowie 2020r. Stowarzyszenie LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” przeprowadziło 3 nabory wniosków. 
Od 30 czerwca do 13 lipca 2020r. przeprowadzono 2 nabory wniosków w ramach tzw. „dużych projektów”. W dru-
giej połowie października odbył się nabór 06/2020 skierowany do osób zainteresowanych założeniem własnej 
działalności gospodarczej. W związku z naborami 04/2020, 05/2020 zorganizowano spotkanie informacyjno-szko-
leniowe, które odbyło się 24 czerwca 2020r. w Miejskim Ośrodku Kultury i Sportu w Pyskowicach. W ramach naboru 
06/2020 zorganizowano 4 spotkania informacyjno-szkoleniowe: 3 w formie webinarium i 1 stacjonarne w Domu 
Sportowca w Lisowie. Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych naborów.

• 04/2020- P. 3.2.1. Wzmocnienie potencjału i współpraca organizacji pozarządowych
Termin składania wniosków: 30.06.2020r.-13.07.2020r.
Alokacja 75 000,00 EUR/300 000,00 PLN
Liczba złożonych wniosków 3, liczba wybranych 2

• 05/2020- P.3.2.3. Zwiększenie ilości miejsc integracji społeczno-kulturalnych lub poprawa stanu 
    wyposażenia obiektów już istniejących
Termin składania wniosków: 30.06.2020r.-13.07.2020r.
Alokacja 94 854,92 EUR/379 419,68 PLN
Liczba złożonych wniosków 1, liczba wybranych 1

• 06/2020- P.1.1.2 Podejmowanie działalności gospodarczej
Termin składania wniosków: 16.10.2020r.-29.10.2020r.
Alokacja 363 878,30 EUR/ 1 455 513,20 PLN
Liczba złożonych wniosków 51, na dzień zamknięcia biuletynu nie zakończono etapu oceny wniosków

W tym roku Stowarzyszenie LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” planuje jeszcze przeprowadzić nabór z zakre-
su tematycznego: P. 2.1.1 Budowa lub modernizacja obiektów infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej.

Podsumowanie naborów 04/2020, 05/2020, 
06/2020 w ramach PROW na lata 2014-2020

W związku z zaistniałą sytuacją związaną z epidemią koronawirusa, mu-
sieliśmy wprowadzić zmiany w naszym funkcjonowaniu. Priorytetem dla 
nas było sprawne przeprowadzenie naboru wniosków z zakresu tema-
tycznego: podejmowanie działalności gospodarczej. Biorąc pod uwagę 
duże zainteresowanie tym konkursem, podjęliśmy decyzję, aby nasze 
działania szkoleniowo-doradcze przenieść do Internetu. Doradztwo in-
dywidualne świadczyliśmy łącząc się zainteresowanymi poprzez aplika-
cję skype lub google meet. Szkolenia w formie webinarium przeprowa-
dziliśmy za pomocą narzędzia clickmeeting- z  takiej formy skorzystało 
80 osób. Oprócz tego przeprowadziliśmy liczne konsultacje telefoniczne 
oraz mailowe. Bardzo dziękujemy za pozytywny odbiór naszych szkoleń 
on-line, jednak mamy nadzieję, że wkrótce wszystko wróci do normy i czę-
ściej będziemy się spotykać osobiście!

Działamy on-line!

Rowerowo na obszarze LGD!

„Marka Turystyczna- Sieć Ekomuzea”
29 lipca 2020r. w Szczecinie została podpisana umowa na realizację międzynarodowego projektu współpracy pn.: 
„Marka turystyczna - sieć Ekomuzea”. Uczestnikami projektu są: Stowarzyszenie „Lider Pojezierza”, który pełni funk-
cję lidera projektu, Stowarzyszenie „WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju, Zielona Dolina Odry i Warty, Lokalna Grupa 
Działania Zielone Światło, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” oraz Asociatia 
GAL Tara Gugulanilor z Rumuni. Całkowita wartość operacji po stronie polskich partnerów wynosi 1 182 500,00 zł, 
z czego udział naszej LGD opiewa na kwotę 455 300,00 zł. Projekt będzie realizowany przez 24 miesiące. Kluczo-
wym zadaniem operacji jest korzystanie z  zasobów przyrodniczych, geograficznych, kulinarnych i  kulturowych 
Partnerów. W ramach projektu powstanie mobilna aplikacja turystyczna oraz odbędą się wizyty studyjne po po-
wstałych ekomuzeach. Jesteśmy w trakcie inwentaryzacji walorów turystycznych naszego obszaru, które znajdą 
się w mobilnej aplikacji. W dniach 12-16 października 2020r. odbyły się spotkania szkoleniowo-warsztatowe pn. 
„Tworzenie pakietów turystycznych- szansą rozwoju społecznego i gospodarczego”. W spotkaniach wzięli udział 
mieszkańcy obszaru LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska”, głównie członkowie organizacji pozarządowych, osoby 
tworzące koła gospodyń wiejskich, pasjonaci, aktywiści i społecznicy oraz przedstawiciele samorządów gminnych 
i jednostek kultury. Szkolenia i warsztaty prowadził Marek Migdal, Prezes Forum Turystyki Regionów. Prowadzący 
omówił m.in. podstawowe zasady inwentaryzacji zasobów, etapy budowania pakietu turystycznego, ocenę moż-
liwości rynkowych i odbiorców oferty turystycznej. 

W drugim półroczu 2020r. nasze Stowarzyszenie podjęło pracę nad projektem związanym z rozwojem oraz pro-
mocją ścieżek i tras rowerowych znajdujących się na obszarze LGD. Razem z LGD „Zielony Wierzchołek Śląska”, LGD 
„Brynica to nie granica”, LGD „Perła Jury” i Stowarzyszeniem „Partnerstwo Północnej Jury” rozpoczęliśmy rozmowy 
nad przygotowaniem wniosku o projekt współpracy. Chcąc rozeznać potrzeby w zakresie infrastruktury rowerowej 
na naszym obszarze przygotowaliśmy 2 ankiety: pierwszą skierowaną do przedstawicieli Gmin, Powiatów, Lasów 
Państwowych, instytucji turystycznych, drugą do mieszkańców oraz turystów. W sumie wypełniono ponad 200 
ankiet. Najpopularniejszymi trasami rowerowymi na naszym obszarze są: Leśno Rajza, Liswarciański Szlak Rowe-
rowy oraz Leśna Uciecha. Najistotniejszymi potrzebami jakie zauważono na terenie LGD w związku z funkcjonu-

jącą infrastrukturą rowerową są: utworzenie aplikacji na 
telefon z trasami rowerowymi, modernizacja, udrożnienie 
ścieżek/tras rowerowych oraz ich oznakowanie. Po prze-
prowadzonych badaniach postanowiliśmy razem z  LGD 
„Brynica to nie granica” złożyć do Urzędu Marszałkow-
skiego w  Katowicach projekt przygotowawczy na opra-
cowanie koncepcji tras rowerowych dla obu obszarów. 
Oprócz działań Stowarzyszenia, członek Rady LGD- Ja-
nusz Kosmała wyszedł z  inicjatywą organizacji wyścigów 
rowerowych po trasach szutrowych na naszym obszarze. 
Pierwszy wyścig pn. „Koszęcińskie Szutry” organizowany 
we współpracy z Gminą Koszęcin odbył się 3 października 
2020r. W przyszłości zaplanowane są także kolejne odsło-
ny wyścigu po szutrach w innych gminach obszaru LGD.


