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Sprawozdanie merytoryczne z działalności biura w roku 2010 

oraz informacje nt. prac związanych z wdrażaniem Lokalnej Strategii Rozwoju  

 

Lokalna Grupa Działania o nazwie Stowarzyszenie „Lasowiacka Grupa Działania”, została 

zarejestrowana dnia 10.12.2008 r. w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego dnia 10.12.2008 r. pod numerem KRS: 0000319475. Stowarzyszenie 

„Lasowiacka Grupa Działania” działa w formie stowarzyszenia i jest partnerstwem trójsektorowym, 

składającym się z przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego i społecznego.  

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, a w szczególności: 

1) Realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju, 

2) Promocja obszarów wiejskich położonych w obszarze działania Lokalnej Grupy Działania, 

3) Udzielanie wsparcia mieszkaocom obszaru objętego LSR w zakresie przygotowania 

projektów i pozyskiwania środków na ich realizację. 

Siedziba Stowarzyszenia znajduje się w Nowej Dębie, ul. M. Reja 3, 39-460 Nowa Dęba. 

Na dzieo 31 grudnia 2010 roku biuro zatrudniało trzy osoby w przeliczeniu na pełne etaty, tj.: 

-   Dyrektor biura – pełny etat, 

-   specjalista ds. finansowych – pełny etat, 

-  specjalista ds. administracyjnych – ½ etatu 

-  specjalista ds. promocji i informacji – ½ etatu. 

 

Główną zasadą funkcjonowania LGD jest przyczynianie się do aktywizacji społeczności 

wiejskiej poprzez włączanie partnerów społecznych i gospodarczych do planowania i wdrażania 

lokalnych inicjatyw. Zasada ta realizowana jest poprzez wybór operacji stanowiących odpowiedzi na 

ogłaszane przez Zarząd Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania” konkursy. 

 

W 2010 roku przeprowadzono konkursy na wybór operacji do dofinansowania w ramach 

następujących działao: 

- tzw. „małe projekty” –  II kwartał 2010 r. (1.04.2010 – 16.04.2010) 

- „Odnowa i rozwój wsi” – III kwartał 2010 r. (15.09.2010 – 14.10.2010) 

- „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” - III kwartał 2010 r. (15.09.2010 – 14.10.2010) 

- „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” - III kwartał 2010 r. (15.09.2010 – 

14.10.2010) 

- tzw. „małe projekty” - III kwartał 2010 r. (15.09.2010 – 14.10.2010) 
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Limit środków przeznaczonych na dofinansowanie operacji złożonych w ramach „małych 

projektów” w II kwartale 2010 r. wynosił 200 000,00 zł. Łączna kwota wniosków złożonych 

w powyższym naborze wynosiła 239.606,28 zł. Rada Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa 

Działania” w dniu 29 kwietnia 2010 r. dokonała oceny operacji. W wyniku przeprowadzonej 

oceny wniosków w zakresie zgodności z LSR oraz zgodności z Lokalnymi Kryteriami Oceny 

Rada pozytywnie zaopiniowała 10 projektów, tj.: 

 XVIII Ogólnopolski Festiwal „Dziecko w Folklorze” – Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury 

w Baranowie Sandomierskim – wnioskowana kwota 25 000,00 zł 

 Rewitalizacja pomnika Grunwaldzkiego w Chmielowie – Gmina Nowa Dęba – 

wnioskowana kwota 25 000,00 zł 

 Przewodnik Regionalny- szansą na rozwój turystyki krajoznawczo- przyrodniczej na 

terenie Lasowiackiej Grupy Działania – Samorządowy Ośrodek Kultury w Nowej Dębie – 

wnioskowana kwota 25 000,00 zł 

 Wspieranie lokalnej kultury ludowej poprzez zakup strojów dla Zespołu Pieśni i Taoca 

Łęgowianie działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Bojanowie – Gminny Ośrodek 

Kultury w Bojanowie – wnioskowana kwota 25 000,00 zł 

 Internetowa Galeria Twórców Regionalnych Obszaru Lasowiackiej Grupy Działania – Wilk 

Robert  - wnioskowana kwota 17 661,00 zł 

 Dni Kultury Lasowiackiej szansą na rozwijanie aktywności kulturalnej i społecznej 

mieszkaoców obszaru Lasowiackiej Grupy Działania – Samorządowy Ośrodek Kultury 

w Nowej Dębie – wnioskowana kwota 4.391,80 zł 

 Wspieranie lokalnej działalności artystycznej przy pełnym brzuszku – Stowarzyszenie 

Inicjatyw Lokalnych „PROMYK” – wnioskowana kwota 25 000,00 zł 

 Popularyzacja piłki nożnej wśród dziewcząt i chłopców z miejscowości Knapy i Dąbrowica 

– Gmina Baranów Sandomierski – wnioskowana kwota 13.254,00 zł 

 Plener rzeźbiarski w Nowej Dębie szansą na rozwijanie aktywności społecznej 

mieszkaoców obszaru Lasowiackiej Grupy Działania – Samorządowy Ośrodek Kultury 

w Nowej Dębie – wnioskowana kwota 14.069,10 zł 

 Organizacja Festiwalu Młodzieżowych Orkiestr Dętych w Chmielowie- promocja lokalnej 

twórczości szansą na wzrost aktywności społeczności lokalnej – Stowarzyszenie Społeczno 

– Oświatowe w Chmielowie – wnioskowana kwota 17 100,00 zł. 
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Limit środków przeznaczonych na dofinansowanie operacji złożonych w ramach działania 

„Odnowa i rozwój wsi” w III kwartale 2010 r. wynosił  1 232 038,00 zł. Łączna kwota wniosków 

złożonych w powyższym naborze wynosiła 1 218 508,00 zł. Rada Stowarzyszenia „Lasowiacka 

Grupa Działania” w dniu 3 listopada 2010 r. dokonała oceny operacji. W wyniku 

przeprowadzonej oceny wniosków w zakresie zgodności z LSR oraz zgodności z Lokalnymi 

Kryteriami Wzboru Rada pozytywnie zaopiniowała wszystkie projekty na łączną kwotę 

1 218 508,00 zł, tj.: 

 Wyposażenie i adaptacja do nowych form działalności kulturalnej Wiejskiego Centrum 

Kultury w Chmielowie i Centrum Kultury Lasowiackiej w Cyganach, wyposażenie 

Wiejskiego Centrum Aktywności w Rozalinie oraz utworzenie i wyposażenie świetlicy 

wiejskiej w Tarnowskiej Woli – Samorządowy Ośrodek Kultury w Nowej Dębie – 

wnioskowana kwota 54 261,00 zł 

 Przebudowa i modernizacja budynku Ośrodka Kultury w Bojanowie – Gmina Bojanów – 

wnioskowana kwota 170 000,00 zł 

 Przebudowa istniejącego bezodpływowego zbiornika wodnego Łuzyk w Cyganach – 

Gmina Nowa Dęba – wnioskowana kwota 125 250,00 zł 

 Termomodernizacja budynku Domu Ludowego – Wiejskiego Centrum Aktywności 

w Tarnowskiej Woli – Gmina Nowa Dęba – wnioskowana kwota 84 826,00 zł 

 Zagospodarowanie centralnego terenu wsi Chmielów poprzez budowę parkingu 

zlokalizowanego na działkach ewid. 2405, 2409 obok przystanku autobusowego – Gmina 

Nowa Dęba – wnioskowana kwota 74 637,00 zł 

 Termomodernizacja wraz w wymianą i dociepleniem pokrycia dachowego Miejsko – 

Gminnego Ośrodka Kultury w Baranowie Sandomierskim – Gmina Baranów 

Sandomierski – wnioskowana kwota 312 276,00 zł 

 Termomodernizacja budynku Wiejskiego Centrum Kultury w Chmielowie wraz 

z malowaniem dachu – Gmina Nowa Dęba – wnioskowana kwota 122 998,00 zł 

 Zagospodarowanie centralnego terenu wsi poprzez budowę parkingu obok Parafii pw. 

Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tarnowskiej Woli, przy zjeździe z drogi krajowej nr 9 – 

Gmina Nowa Dęba – wnioskowana kwota 141 028,00 zł 

 Remont oraz doposażenie świetlic wiejskich szansą na aktywną integrację mieszkaoców 

z terenu gminy Baranów Sandomierski – Gmina Baranów Sandomierski – wnioskowana 

kwota 312 227,00 zł. 
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W dniu 3 listopada 2010 r. Rada Stowarzyszenia dokonała oceny operacji złożonych w 

ramach naboru wniosków przeprowadzonego w III kwartale 2010 r. Pozytywnie 

zaopiniowano 5 wniosków o przyznanie pomocy na łączną kwotę  113 032,80 zł, tj.: 

 XIX Ogólnopolski Festiwal Folklorystycznej Twórczości Dziecięcej „Dziecko w Folklorze” – 

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Baranowie Sandomierskim – wnioskowana 

kwota 25 000,00 zł 

 Wykonanie placu zabaw dla dzieci oraz zakup sprzętu służącego rozwojowi turystyki dla 

restauracji „Zajazd nad Łęgiem” w miejscowości Przyszów Ruda – Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno – Handlowe „Natalia”, s.c. Anna Stec, Katarzyna Stec – wnioskowana 

kwota 14 940,00 zł 

 Organizacja imprezy plenerowej „Noc Świętojaoska w Baranowie Sandomierskim” – 

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Baranowie Sandomierskim – wnioskowana 

kwota 24 222,80 zł 

 Wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości Rozalin poprzez budowę altany z grillem – 

Gmina Nowa Dęba – wnioskowana kwota 25 000,00 zł 

 Orkiestra dęta w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury – Miejsko – Gminny Ośrodek 

Kultury w Baranowie Sandomierskim – wnioskowana kwota 23 870,00 zł. 

W naborze wniosków o przyznanie pomocy dla działania „Tworzenie i rozwój 

mikroprzedsiębiorstw” oraz „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” 

przeprowadzonym w III kwartale 2010 r. do biura Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa 

Działania” nie wpłynęły wnioski o przyznanie pomocy na powyższe działania. 

Zgodnie z informacją Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego z dnia 18 

stycznia 2011 r. w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” zostały zawarte trzy umowy 

o przyznanie pomocy na łączną kwotę 449 290,00 zł, w wyniku weryfikacji wniosku jeden 

wniosek został odrzucony, pięd wniosków zostało wycofanych. Ponadto w trakcie weryfikacji 

jest dziewięd wniosków o przyznanie pomocy złożonych za pośrednictwem Stowarzyszenia 

„Lasowiacka Grupa Działania” dla działania „Odnowa i rozwój wsi” na łączną kwotę 

1 218 508,00 zł.  
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W wyniku weryfikacji wniosków przeprowadzonych przez Urząd Marszałkowski dla tzw. 

„małych projektów” zostały zawarte trzy umowy przyznania pomocy na łączną kwotę 

55 505,45 zł. Trzy wnioski o przyznanie pomocy zostały wycofane, natomiast liczba wniosków 

odrzuconych wynosi 5 (wnioski odrzucone przez Radę Stowarzyszenia ze względu na brak 

środków przeznaczonych na działania dla poszczególnych naborów). Ponadto w trakcie 

weryfikacji jest 14 wniosków o przyznanie pomocy na łączną kwotę 278 368,70 zł.  

Środki niewykorzystane w wyniku przeprowadzonych procedur konkursowych zgodnie 

z Uchwałą Nr 26/2010, Nr 34/2010 oraz Nr 39/2011 Walnego Zebrania Członków 

Stowarzyszenia przeniesione zostały na lata 2011 – 2013. Stowarzyszenie „Lasowiacka Grupa 

Działania” w I półroczu 2010 roku planuje przeprowadzenie konkursów na wybór operacji 

o przyznanie pomocy w ramach działania: „Odnowa i rozwój wsi”, „Tworzenie i rozwój 

mikroprzedsiębiorstw”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz dla „małych 

projektów”.  

Przeprowadzone procedury konkursowe poprzedzone były realizacją spotkao 

informacyjnych i konsultacji dla wnioskodawców w ramach nabywania umiejętności 

i aktywizacji. Spotkania informacyjne realizowane były w miejscowościach: 

 Nowa Dęba  

 spotkanie informacyjne nt. pozyskiwania środków finansowych w ramach PROW, 

Oś 4 Leader w dniu 8 marca 2010 r. – liczba uczestników spotkania – 23 osoby 

 spotkanie informacyjne poświęcone możliwościom i warunkom otrzymania 

dofinansowania ze środków unijnych w ramach działania „Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju” w dniu 3 grudnia 2010 r. – liczba uczestników spotkania – 

42 osoby 

 spotkanie informacyjne poświęcone możliwościom i warunkom otrzymania 

dofinansowania ze środków unijnych w ramach działania „Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju” dla „małych projektów” w dniu 18 lutego 2011 r. 

 spotkanie informacyjne poświęcone możliwościom i warunkom otrzymania 

dofinansowania ze środków unijnych w ramach działania „Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju” dla działania „Różnicowanie w kierunku działalności 
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nierolniczej” oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” w dniu 19 

lutego 2011 r. 

 Bojanów  

 spotkanie informacyjne nt. pozyskiwania środków finansowych w ramach PROW, 

Oś 4 Leader w dniu 12 marca 2010 r. – liczba uczestników spotkania – 20 osób 

 spotkanie informacyjne poświęcone możliwościom i warunkom otrzymania 

dofinansowania ze środków unijnych w ramach działania „Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju” dla „małych projektów” w dniu 11 lutego 2011 r. 

 spotkanie informacyjne poświęcone możliwościom i warunkom otrzymania 

dofinansowania ze środków unijnych w ramach działania „Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju” dla działania „Różnicowanie w kierunku działalności 

nierolniczej” oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” w dniu 12 

lutego 2011 r. 

 Przyszów Ruda 

 Spotkanie informacyjne poświęcone możliwościom i warunkom otrzymania 

dofinansowania dla „małych projektów” w dniu 19 marca 2010 r. – liczba 

uczestników spotkania – 40 osób  

 Baranów Sandomierski  

 spotkanie informacyjne nt. pozyskiwania środków finansowych w ramach PROW, 

Oś 4 Leader w dniu 11 marca 2010 r. – liczba uczestników spotkania – 20 osób 

 spotkanie informacyjne poświęcone możliwościom i warunkom otrzymania 

dofinansowania ze środków unijnych w ramach działania „Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju” dla „małych projektów” w dniu 4 lutego 2011 r. 

 spotkanie informacyjne poświęcone możliwościom i warunkom otrzymania 

dofinansowania ze środków unijnych w ramach działania „Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju” dla działania „Różnicowanie w kierunku działalności 

nierolniczej” oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” w dniu 5 

lutego 2011 r. 
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Konsultacje dot. LSR jak również przygotowania wniosków o dofinansowanie 

realizowane były przez biuro na bieżąco w zależności od zainteresowania potencjalnych 

beneficjentów.  

W dniach 9 – 10 grudnia 2010 r. w Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym „Tanew” 

odbyło się szkolenie Rady poświęcone ocenie merytorycznej i finansowej przedsięwzięd 

realizowanych w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”. W szkoleniu 

uczestniczyło 10 osób.  

Kolejnymi działaniami przeprowadzonymi przez LGD w ramach nabywania 

umiejętności i aktywizacji było informowanie społeczeostwa o obszarze objętym LSR, 

realizacji LSR oraz działalności LGD. Ww działania realizowane były poprzez organizację 

imprez promocyjnych w następujących miejscowościach: 

 Nowa Dęba – zadanie zrealizowane we współpracy z Samorządowym Ośrodkiem 

Kultury w Nowej Dębie, polegające na organizacji imprezy pt. „20 –lecie powstania 

samorządu terytorialnego. Nowa Dęba 1990 – 2010” w dniu 27 maja 2010 r. 

Zadanie zrealizowane zgodnie z umową z dnia 13 maja 2010 roku. 

 Stany – zadanie zrealizowane we współpracy z Gminą Bojanów, polegające na 

organizacji imprezy promocyjnej pt. „Lasowiackie zabawy w Stanach” w dniu 11 

lipca 2010 r. jak również wydana została publikacja książkowa „Gmina Bojanów”. 

Zadanie zrealizowane zgodnie z umową z dnia 28 maja 2010 roku. 

 Baranów Sandomierski – zadanie zrealizowane we współpracy z Miejsko – 

Gminnym Ośrodkiem Kultury w Baranowie Sandomierskim, polegające na 

organizacji „Wigilii Lasowiackiej” w dniu 18 grudnia 2010 r. Zadanie zrealizowane 

zgodnie z umową z dnia 19 listopada 2010 roku. 

 

W 2010 r. Stowarzyszenie „Lasowiacka Grupa Działania” uczestniczyło w działaniach 

realizowanych przez Krajową Sied Obszarów Wiejskich, tj.: 

 Konkurs wielkanocny – obszar „Lasowiackiej Grupy Działania” reprezentowało 

Stowarzyszenie Kulturalne „Cyganianki”, które zdobyły II miejsce w kategorii 

„stół wielkanocny” oraz III miejsce w kategorii „koszyk jajek wielkanocnych” 
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 Konkurs bożonarodzeniowy – obszar „Lasowiackiej Grupy Działania” 

reprezentował Zespół Obrzędowy „Lasowiaczki” z Baranowa 

Sandomierskiego, który zaprezentował lasowiacki stół wigilijny.  

 Powyższe działania realizowane przez Biuro LGD podlegały kontroli Zarządu, który 

w 2010 roku zbierał się 9 razy w celu podjęcia następujących uchwał: 

 Uchwała Nr 1/10, Nr 2/10, Nr 3/10, Nr 4/10, Nr 5/10, Nr 6/10 z dnia 7 stycznia 

2010 r. w sprawie przyjęcia nowego członka do Stowarzyszenia 

 Uchwała Nr 7/10 z dnia 7 stycznia 2010 r. w sprawie zwołania Walnego 

Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia 

 Uchwała Nr 8/10 z dnia 19 lutego 2010 r. w sprawie przyjęcia nowego członka 

do Stowarzyszenia 

 Uchwała Nr 9/10 z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu 

z określeniem jego rodzaju, wysokości, celu 

 Uchwała Nr 10/10 z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie zwołania Walnego 

Zebrania Członków Stowarzyszenia 

 Uchwała Nr 11/10, Nr 12/10, Nr 13/10 z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie 

przyjęcia nowego członka do Stowarzyszenia 

 Uchwała Nr 14/10 z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie zwołania Walnego 

Zebrania Członków Stowarzyszenia 

 Uchwała Nr 15/10 z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie zwołania Walnego 

Zebrania Członków Stowarzyszenia 

 Uchwała Nr 16/10 z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany Lokalnych 

Kryteriów Wyboru 

 

W wyniku rezygnacji z członka Zarządu złożonej przez Pana Grzegorza Janiec – 

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w dniu 19 marca 2010 r. dokonało wyborów 

uzupełniających kandydatów na członka Zarządu, którym został Pan Zygmunt Kotwica.  

 

Stowarzyszenie na dzieo zatwierdzenia „Lokalnej Strategii Rozwoju Lasowiackiej 

Grupy Działania” (tj. na dzieo 07.01.2009 r. ) liczyło 65 członków. W roku 2010 Zarząd 
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Stowarzyszenia podjął Uchwały w sprawie przyjęcia następujących członków do 

Stowarzyszenia: 

 Wdowiak Józef, zam. Skopanie 221 

 Ochotnicza Straż Pożarna w Suchorzowie, reprezentowana przez Pana 

Eugeniusza Durdę 

 Uczniowski Klub Sportowy STENGA w Nowej Dębie, reprezentowany przez 

Pana Tomasza Licaka 

 Nowodębskie Koło Diabetyków, reprezentowane przez Pana Kazimierza Szczur 

 Pruś Tomasz, zam. ul. Ogrodowa 4, Baranów Sandomierski 

 Pawłowska Joanna, zam. ul. Tarnobrzeska 16, Bojanów 

 Stowarzyszenie Społeczno – Oświatowe w Chmielowie, reprezentowane przez 

Panią Zofię Papież 

 Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „PROMYK”, reprezentowane przez Pana 

Tomasza Włodarczyk 

 Gminny Ośrodek Kultury w Bojanowie, reprezentowany przez Panią Anitę 

Ryba 

 Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „NATALIA” s.c. Katarzyna Stec, 

Anna Stec. 

W związku z powyższym liczba członków Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa 

Działania” na dzieo 31.12.2010 r. wynosi 75 członków.  

 

Zgodnie z zaleceniami Urzędu Marszałkowskiego  Walne Zebranie Członków 

Stowarzyszenia w dniu 19 marca 2010 roku zaakceptowało zmiany w Lokalnej Strategii 

Rozwoju oraz Regulaminie Rady Stowarzyszenia w zakresie regulacji związanych z procedurą 

wyłączenia członka organu decyzyjnego od oceny, wyboru operacji oraz odwołao od 

rozstrzygnięd organu decyzyjnego. Powyższe zmiany zostały wprowadzone również w 

Statucie Stowarzyszenia wraz z zapisem dot. rozdzielenia funkcji zarządczej od decyzyjnej. 

W roku 2010  dwukrotnie dokonano zmian w budżecie oraz harmonogramie 

Lokalnej Strategii Rozwoju. Zmiany te spowodowane były niewykorzystaniem środków 

finansowych powstałych po przeprowadzonych procedurach konkursowych, w związku z 

czym konieczne było przesunięcie niewykorzystanych kwot na nabory realizowane w latach 

2011-2013.  
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W dniu 17 grudnia 2010 roku odbyło się spotkanie lokalnych grup działania 

z wyznaczonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego ewaluatorem 

w celu wprowadzenia zmian w lokalnych strategiach rozwoju w zakresie wskaźników 

produktu, rezultatu i oddziaływania. W wyniku współpracy Stowarzyszenia z ewaluatorem 

dokonano określenia wskaźników dla poszczególnych typów przedsięwzięd zawartych w 

„Lokalnej Strategii Rozwoju Lasowiackiej Grupy Działania”. W dniu 31 stycznia 2011 roku 

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zaakceptowało zmiany w Lokalnej Strategii 

Rozwoju w zakresie wskaźników, typów przedsięwzięd jak również zmiany harmonogramu, 

budżetu oraz procedury wyboru operacji. 

 

W dniu 25 stycznia 2011 roku pomiędzy Samorządem Województwa Podkarpackiego 

a Stowarzyszeniem „Lasowiacka Grupa Działania” została zawarta Umowa przyznania 

pomocy w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie 

umiejętności i aktywizacja”. W ramach powyższego działania w roku 2011 planuje się m.in.: 

realizację szkolenia w zakresie rozwoju obszaru objętego LSR i budowa kapitału społecznego, 

organizację trzech konkursów promujących obszar LGD, organizację sześciu imprez 

promocyjnych na obszarze LGD, uczestnictwo w III edycji Targów LGD, uczestnictwo 

w konkursie wielkanocnym oraz bożonarodzeniowym, przeprowadzenie spotkao 

informacyjnych dot. naboru wniosków, organizacje szkolenia wyjazdowego 

pt. „Agroturystyka- alternatywne źródło dochodu” dla potencjalnych beneficjentów oraz 

przygotowanie gadżetów promujących Stowarzyszenie.  


