
1 

1 

LEADER NEWSLETTER NR 3/2013 

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. 

W tym wydaniu 

Informacje z obszaru LGD 

Aktualności osi 4 Leader 

Co nowego w CDR 

Artykuły o LGD 

Wielkopolskie LGD na szkoleniu w CDR O/Poznań  

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie  czerwiec 2013 

 

 

Szanowni Państwo,  
 
Zapraszamy do zapoznania się z trzecim w tym roku numerem kwartal-
nika Leader Newsletter adresowanego do doradców rolnych oraz 
przedstawicieli lokalnych grup działania. 
 
Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie od 2004 roku ak-
tywnie 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 infor-
macyjne i poradnikowe. Spotykamy się z doradcami z jednostek do-
radztwa rolniczego w celu przybliżenia zasad podejścia Leader. Od kil-
ku lat staramy się przybliżyć do siebie oba środowiska w celu lepszego 
wdrażania działań 4 osi PROW. 
 
Nawiązując do wcześniejszych  doświadczeń, postanowiliśmy kontynu-
ować, w nieco nowym kształcie, publikowanie Newslettera. Zaprasza-
my do włączenia się do prac redakcyjnych. Mamy nadzieję, że skorzy-
stacie Państwo z możliwości informowania innych uczestników podej-
ścia Leader o tym co robicie, jakie macie sukcesy, z czym się boryka-
cie, że włączycie się za pośrednictwem tej publikacji w proces dosko-
nalenia podejścia Leader w Polsce.  
  
Jarosław Bomba   
Dyrektor CDR O/Kraków  



 

 

Wystawa amonitów z wykopalisk kry polodowcowej 

„W tzw. krze polodowco-
wej, która pozostała 
właśnie w rejonie Łuko-
wa, znajdują się wspa-
niale zachowane ska-
mieliny amonitów, ślima-
ków i małż z okresu ju-
rajskiego. …” 

 

Absurd dla rozwoju… 

"W mojej rodzinnej wiosce, gdy byłem małym chłopcem była kuźnia i żył kowal. W kuźni było 
palenisko i ręczny miech do rozniecania i podtrzymywania ognia, w którym kowal rozgrzewał 
żelazo, następnie ręcznym młotem wykuwał podkowy i inne przedmioty potrzebne miejscowej 
ludności ..."  - relacja pana Leszka Leśniaka z pobytu w Austrii na temat wiosek tematycz-
nych. Pobierz pdf. 

LGD Dorzecze Bobrzy na szkoleniu w CDR O/Kraków 

Czy można jeszcze lepiej i sprawniej oceniać wnioski i wdrażać LSR? Tego uczyli się w Krako-
wie członkowie LGD z województwa świętokrzyskiego. „Procedura oceny i wyboru wniosków w 
LGD Dorzecze Bobrzy – teoria i praktyka” to tytuł szkolenia dla członków Stowarzyszenia, któ-
re miało miejsce w CDR O/Kraków w dniach 4-5.10.2013 r.  Czytaj więcej... 

Warsztaty dla Orawskich kobiet - sukces aktywizacji LGD 

Stowarzyszenie Rozwoju Orawy zorganizowało cykl warsztatów aktywizujących dla mieszkań-
ców Orawy z gmin Jabłonka i Lipnica Wielka. W I cyklu zorganizowano warsztaty z Haftu mate-
matycznego,  Wikliny papierowej, Quilingu oraz Decoupagu. Z uwagi na duże zainteresowanie 
zorganizowano II cykl w ramach którego zorganizowano również warsztaty z  Bibułkar-
stwa,  Ozdób filcowych, Haftu krzyżykowy i gobelinowy. Zajęcia te przyczyniły się do aktywizo-
wania mieszkańców z terenu LGD, ich pobudzenia i zachęcenia do nowych działań związa-
nych z wdrażaniem LSR. Dzięki tego rodzaju warsztatom LGD – Stowarzyszenie Rozwoju Ora-
wy dotarło do grupy docelowej kobiet na naszym obszarze dotąd mało aktywnych.  Czytaj wię-
cej... 

CDR O/Poznań szkoli LGD 

Wielkopolskie LGD uczyły sie w CDR O/Poznań jak zarządzać swoją organizacja oraz jak bu-
dować oddolne, zintegrowane strategie rozwoju w perspektywie następnego okresu programo-
wania. Czytaj więcej... 

 

„Kwartet” zmienia Przedgórze 

Na realizację 34 projektów przeznaczono ponad 2 mln zł. Odnowią zabytki, zbudują place zabaw, zorgani-
zują warsztaty, wydadzą publikacje. W zakończonych 10 lipca naborach wniosków na przyznanie pomocy 
w ramach programu Leader lokalna grupa działania „Kwartet na Przedgórzu” wybrała do finansowania 34 
projekty. Beneficjenci na ich realizację otrzymają ponad 2 miliony złotych. Czytaj więcej...  

http://www.leaderatorium.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=130:absurd-dla-rozwoju&catid=1:aktualnoci&Itemid=7
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http://www.leaderatorium.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=114:kwartet-zmienia-przedgorze&catid=1:aktualnoci&Itemid=7


 

 

XV Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne za nami 

Podczas konferencji zatytułowanej ”Komunikowanie i doradztwo w turystyce wiejskiej” przybliżono kwestię zmian, 
jakim ulega postępowanie nabywców na rynku pod wpływem rozwoju nowych mediów, zwracając uwagę na udział 
mediów w kreowaniu marki i wykorzystania usług internetowych w działalności marketingowej. Drugim obszarem 
tematycznym były instytucjonalne uwarunkowania w rozwoju turystyki wiejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem roli 
doradztwa rolniczego w stymulowaniu działań na rzecz turystyki wiejskiej oraz nowych wyzwań stojących przed sys-
temem doradztwa wynikających z konkurencyjnego rynku i wzrostu wymagań konsumentów usług turystycznych. 
Więcej na stronie CDR O/Kraków 

LGD i LGR będą miały obowiązek opracować nową LSR 

By ułatwić LGD i LGR dobre przygotowanie się do procesu tworzenia LSR Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwi-
nowie Oddział w Krakowie przeprowadził w dniach 2–4 października 2013 roku szkolenie dla Lokalne Grup Rybac-
kich i Lokalnych Grup Działania na temat: "Metodyka budowy oddolnych zintegrowanych strategii rozwoju ob-

szaru z wykorzystaniem wsparcia z wielu funduszy". Więcej na stronie CDR O/Kraków. 

Leader w programie Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 - wybra-
ne zagadnienia 

Zakończył się II etap konsultacji projektu Programu Rozwoju  Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, w ramach 
którego wdrażane będzie  działanie Leader. Przedłożony do konsultacji projekt PROW 2014-2020  zawierał znacznie 
poszerzoną część diagnostyczno-strategiczną, bardziej szczegółowe opisy działań oraz ogólną propozycję dotyczą-
cą organizacji systemu instytucjonalnego wdrażania Programu. Czytaj więcej... 

Jak budować efektywne zespoły? 

Podstawowym ogniwem łączącym działanie współczesnych organizacji są zespoły pracownicze. Efektywnie działają-

ce – dobrze zarządzane – zespoły są gwarantem realizacji założonych celów. Umiejętne kierowanie zespołem jest 
więc jedną z najważniejszych funkcji w organizacji, umiejętności efektywnego menedżera. Zapraszamy do zapo-

znania się z 2 częścią publikacji na temat zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji. Pobierz broszurę. 

Nauczyciel potrzebny od zaraz 

W związku z niekorzystnymi tendencjami demograficznymi, nad wieloma wiejskimi szkołami wisi groźba likwidacji. 
Co zrobić z wykształconą, doświadczoną kadrą pedagogiczną? Może „wykorzystać” nauczyciela nauczania zin-
tegrowanego, muzyki czy języków obcych do prowadzenia zajęć dodatkowych w przedszkolach? Czytaj wię-
cej... 

Możliwości rozwoju biznesu turystycznego 

Cardinal Palace – eleganckie centrum kongresowo-wypoczynkowe zlokalizowane w urokliwej, otoczonej łąkami i 
lasami miejscowości Klimki koło Siedlec i Łukowa było miejscem konferencji dotyczącej możliwości rozwoju biznesu 
turystycznego na obszarze działania Lokalnej Grupy Działania „Razem ku lepszej przyszłości” w dniach 12-13 wrze-
śnia 2013 r. Czytaj więcej... 

Rusza wielki festiwal muzyki i kultury słowiańskiej 

20 września w Krakowie rozpoczął się Slavic Music Fest, czyli I Międzynarodowy Festiwal Kultury Słowiańskiej. Po-
trwa on aż do czerwca 2014 roku. Jak można się domyślić, festiwal poświęcony jest muzyce i kulturze krajów sło-
wiańskich, takich jak Czechy, Słowacja, Rosja, Ukraina, Białoruś, krajów bałkańskich i oczywiście Polski. Czytaj wię-
cej... 
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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/ 
 

Pozostałe telefony: 
 

 12 424 05 21  
/Karolina Boba/ 

 
12 424 05 02, 18  

/problemy techniczne/ 
 

Fax: 12 424 05 05 
 
E-mail: leader@cdr.gov.pl  

Zapraszamy do współpracy! 

Kwartalnik Leader Newsletter przeznaczony jest dla osób zaintere-
sowanych tematyką podejście Leader, głównie dla doradców rol-
nych 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 Le-
ader, 

Zaproszenia na szkolenia i konferencje, 

Promocję obszarów LGD, 

Działalność Centrum Doradztwa Rolniczego, 

Oraz inne ważne wydarzenia. 

 

Autorami tekstów są pracownicy LGD i CDR. 

 

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani współpracą z 
nami i chcielibyście się podzielić Waszymi sukcesa-
mi i dokonaniami, chętnie udostępnimy naszą platfor-

mę i zamieścimy Wasz artykuł w kolejnym numerze.  

 

CDR szkoli, doradza, inspiruje 

mailto:biuro@leaderatorium.pl

