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Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie

Szanowni Państwo,
Zapraszamy do zapoznania się z pierwszym w tym roku numerem kwartalnika Leader Newsletter adresowanego do doradców rolnych oraz
przedstawicieli lokalnych grup działania.
Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie od 2004 roku aktywnie uczestniczy w procesie wdrażania podejścia Leader w rozwoju obszarów wiejskich.
Wspieramy lokalne grupy działania poprzez organizowanie różnego rodzaju szkoleń, konferencji i seminariów, a także opracowania informacyjne i poradnikowe. Spotykamy się z doradcami z jednostek doradztwa
rolniczego w celu przybliżenia zasad podejścia Leader. Od kilku lat staramy się przybliżyć do siebie oba środowiska w celu lepszego wdrażania
działań 4 osi PROW.
Nawiązując do wcześniejszych doświadczeń, postanowiliśmy kontynuować, w nieco nowym kształcie, publikowanie Newslettera. Zapraszamy
do włączenia się do prac redakcyjnych. Mamy nadzieję, że skorzystacie
Państwo z możliwości informowania innych uczestników podejścia Leader
o tym co robicie, jakie macie sukcesy, z czym się borykacie, że włączycie
się za pośrednictwem tej publikacji w proces doskonalenia podejścia Leader w Polsce.

LEADER („Liaison

Entre

Actions de Developpement
de l’Economie Rurale”
oznacza „Powiązania
pomiędzy działaniami na
rzecz obszarów
wiejskich”) to metoda
rozwoju lokalnego, która
pozwala podmiotom
rozwijać dany obszar z
wykorzystaniem jego
potencjału.

Jarosław Bomba
Dyrektor CDR O/Kraków
Dyrektor Oddziału

W tym wydaniu
Informacje z obszaru LGD
Aktualności osi 4 Leader
Co nowego w CDR
Artykuły o LGD

Edukacja na Śliwkowym Szlaku
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Podhalańska LGD
w TVP Kraków

Zapraszamy na szkolenia w CDR O/Kraków
Szkolenia w CDR O/Kraków w II poł. roku z marketingu terytorialnego i komunikacji społecznej.
Czytaj więcej...

Edukacja na Śliwkowym Szlaku
Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” od początku swojej działalności podejmuje działania edukacyjne w
zakresie promocji produktów lokalnych oraz obszaru Śliwkowego Szlaku, służą temu organizowane przez
nas warsztaty i zajęcia edukacyjne skierowane do osób pragnących poszerzyć swoją wiedzę o produktach
lokalnych.
Czytaj więcej...

Lokalna kultura bogactwem regionu Białej Przemszy
LGD „Nad Białą Przemszą” jako jedyna małopolska lokalna grupa działania otrzymała dofinansowanie w ramach Mecenatu Małopolski na zadanie pt. „Lokalna kultura bogactwem regionu”. Czytaj więcej...

Pieniądze nie tylko w PROW’ie
O tym, że Fundusze Unijne wpływają na rozwój obszarów wiejskich dowiadujemy się od doradców rolniczych, z prasy, radia, telewizji, banerów i tabliczek zdobionych różnorodnymi logotypami, niekiedy sami mamy możliwość doświadczyć ich działania, ale czy zadajemy sobie pytanie, z jakich źródeł pochodzą? Czytaj
więcej...

„Z tradycją i smakiem…”
Projekt kulinarny Stowarzyszenia LGD „Ziemia Pszczyńska”, skierowany do Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Powiatu Pszczyńskiego. Projekt zaangażował ponad 300 osób, w ramach inicjatywy odbyło się 21 spotkań warsztatowych, prezentacja finałowa potraw z udziałem Remigiusza Rączki oraz wydano przepiśnik potraw. Czytaj więcej...

Doskonalenie umiejętności zarządzania rozwojem lokalnym przez partnerstwa (LGD/LGR)
Lokalne grupy działania i lokalne grupy rybackie powoli wrastają w wiejski „pejzaż” społeczny polski, są lepiej rozpoznawalne i mają już swoje osiągnięcia. Nie mniej nadal konieczne jest doskonalenie procesów zarządzania rozwojem lokalnym. Chodzi o to, aby coraz więcej mieszkańców i podmiotów obszarów objętych
oddziaływaniem partnerstw włączało się w rozwój lokalnego środowiska z jednoczesnym własnym zaangażowaniem. Czytaj więcej...

Podhalańska LGD w TVP Kraków
W dniu 28 lutego Podhalańska LGD uczestniczyła w wydaniu specjalnym poświęconym Jubileuszowi TVP
Kraków wraz z Lokalnymi Grupami Działania. Czytaj więcej...

PROW 2014 – 2020 – kolejne przybliżenie
Na przełomie lutego i marca 2014 zainteresowani rozwojem obszarów wiejskich mieli możliwość uczestnictwa w III publicznych konsultacjach II projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
(PROW 2014-2020). Ważną częścią konsultacji były spotkania w regionach podczas których przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi prezentowali II projekt PROW 2014 – 2020. Czytaj więcej...

Ogólnodostępna siłownia w Krościenku nad Dunajcem
Pierwsza siłownia na obszarze LGD „ Gorce-Pieniny” zrealizowana w ramach małych projektów.
Czytaj więcej...

Turystyczne Odkrycie 2014 - konkurs na najciekawszą
inicjatywę turystyczną
Zarząd Stowarzyszenia LGD „ Gorce-Pieniny” z siedzibą w Krościenku nad Dunajcem niniejszym zgłosiło nowy produkty turystyczny w postaci filmu i spotu pn” Kraina niezapomnianych chwil” oraz przewodnik
turystyczny pod tym samym tytułem będący efektem realizacji projektu współpracy w ramach działania
Wdrażanie Projektów Współpracy przez dwie partnerskie LGD „Gorce-Pieniny” z siedzibą w Krościenku nad
Dunajcem oraz Stowarzyszenie Rozwoju Spisza i Okolicy z siedzibą w Łapszach Niżnych. Czytaj więcej...

Szkolenia
w CDR
O/Kraków
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Publikacja elektronicznego kwartalnika LEADER Newsletter to zadanie statutowe realizowane w Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie. Kwartalnik publikowany od 2007
roku przeznaczony jest dla osób zainteresowanych tematyką podejścia LEADER, głównie dla
doradców rolnych współpracujących z lokalnymi grupami działania i rybackimi oraz dla LGD,
LGR z całej Polski. Autorami tekstów są pracownicy LGD, LGR i CDR.
Tematyka biuletynu obejmuje m.in.:
Informacje o działalności LGD i LGR,
Zagadnienia branżowe, wiązane głównie z problematyką rozwoju obszarów wiejskich skupionej wokół podejścia LEADER,
Zaproszenia na szkolenia i konferencje,
Promocję obszarów LGD i LGR,
Działalność Centrum Doradztwa Rolniczego,
oraz inne ważne wydarzenia.

Zapraszamy do włączenia się do prac redakcyjnych. Mamy nadzieję, że skorzystacie Państwo z możliwości informowania innych uczestników podejścia LEADER, o tym czym się zajmujecie, jakie macie sukcesy, z czym macie problemy, jakimi informacjami chcecie się podzielić z innymi.

Ogólnodostępna
siłownia w Krościenku nad
Dunajcem
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Z uwagi na przejrzystość biuletynu, informacje publikowane będą z podziałem na regiony. Artykuły w poszczególnych kwartałach będą zamieszczane z podziałem na województwa:
I kwartał (marzec): woj. podkarpackie, małopolskie, śląskie, opolskie.
II kwartał (czerwiec): woj. łódzkie, świętokrzyskie, lubelskie, mazowieckie.
III kwartał (wrzesień): woj. podlaskie, warmińsko-mazurskie, pomorskie i zachodniopomorskie.
IV (grudzień): woj. wielkopolskie, lubuskie, dolnośląskie, kujawsko-pomorskie.
Zgłoszenia przyjmujemy do 20 każdego miesiąca (j.w.), w którym wydawany jest LEADER
Newsletter.

Każda informacja zostanie zamieszczona na stronie www.leaderatorium.edu.pl a link z krótkim streszczeniem zostanie rozesłany raz na kwartał do wszystkich adresatów Newslettera.
Jeśli jesteście Państwo zainteresowani współpracą z nami i chcielibyście się podzielić Waszymi sukcesami i dokonaniami, chętnie udostępnimy naszą platformę i zamie-
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Zapraszamy do współpracy!
Kwartalnik Leader Newsletter przeznaczony jest dla osób zainteresowanych tematyką podejście Leader, głównie dla doradców rolnych
współpracujących z lokalnymi grupami działania oraz dla LGD z całej
Polski. Tematyka biuletynu obejmuje m.in.:
Informacje o działalności LGD,
Zagadnienia branżowe, wiązane głównie z problematyką rozwoju obszarów wiejskich skupianej wokół podejścia Leader,
Zaproszenia na szkolenia i konferencje,
Promocję obszarów LGD,
Działalność Centrum Doradztwa Rolniczego,

Kontakt z nami
Centrum
Doradztwa
Rolniczego Oddział
w Krakowie
Zespół redagujący
Leaderatorium:
Adres: ul. Meiselsa
1, 31-063 Kraków
Telefon: 12 424 05
00
/sekretariat/

Oraz inne ważne wydarzenia.

Pozostałe telefony:
Autorami tekstów są pracownicy LGD i CDR.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani współpracą z
nami i chcielibyście się podzielić Waszymi sukcesami
i dokonaniami, chętnie udostępnimy naszą platformę i zamieścimy Wasz artykuł w kolejnym numerze.

12 424 05 21
/Karolina Boba/
12 424 05 02, 18
/problemy
techniczne/
Fax: 12 424 05 05
E-mail: leader@cdr.gov.pl

CDR szkoli, doradza, inspiruje

LGD z Małopolski w TVP Kraków

