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LEADERnewsletter nr 3/2014 

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 

Zespół Poklasztorny Ojców Franciszkanów w Stawiskach  

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie  wrzesień 2014 

 

 

Szanowni Państwo,  
 

Zapraszamy do zapoznania się z trzecim w tym roku numerem kwartal-
nika Leader Newsletter adresowanego do doradców rolnych oraz przed-

stawicieli lokalnych grup działania. 
 

Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie od 2004 roku aktyw-
nie uczestniczy w procesie wdrażania podejścia Leader w rozwoju obsza-

rów wiejskich.  
Wspieramy lokalne grupy działania poprzez organizowanie różnego ro-

dzaju szkoleń, konferencji i seminariów, a także opracowania informa-
cyjne i poradnikowe. Spotykamy się z doradcami z jednostek doradztwa 

rolniczego w celu przybliżenia zasad podejścia Leader. Od kilku lat stara-
my 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. 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 Le-

ader w Polsce.  
  

Jarosław Bomba   
Dyrektor CDR O/Kraków  

Dyrektor Oddziału  
  



 

Skwer w Zbójnej 
wykonany w ra-
mach projektu pn. 
Podkreślenie tożsa-
mości kurpiowskiej 

gminy Zbójna. 

 

Czas na żniwa w Dolinie Karpia - woj. małopolskie 

Zapraszamy na Wielkie Zatorskie żniwa Karpiowe w Małopolsce! Czytaj więcej... 
 

Promocja gmin w TVP Kraków 

Najwyższy czas na podsumowania. Zobacz jak promują się gminy małopolskie na filmach zrealizowanych 

przez TVP Kraków. Czytaj więcej... 
 

LGD Fundacja „Kraina Mlekiem Płynąca” - woj. podlaskie 

Gdy czujemy potrzebę działania, gdy chcemy zmieniać świat na lepsze, gdy z myślą o innych czujemy chęć 
niesienia im pomocy „rozpala” się w nas iskra, która staję się „motorem napędowym” do działania. Dowodem 

tego jest działająca od 2006 r. Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”. Czytaj więcej... 

 

Karta dużej rodziny popularna nie tylko w dużych miastach 

Karta Dużej Rodziny jest projektem wspierającym rodziny wielodzietne, wdrażanym od zeszłego roku przez 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Od bieżącego roku z ulg przysługujących dużym rodzinom mogą ko-

rzystać nie tylko rodziny z co najmniej czwórką dzieci, ale również te z trojgiem pociech. Czytaj więcej... 
 

CDR O/Kraków zaprasza na bezpłatne szkolenia z tworzenia LSR 

Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie zaprasza do udziału w cyklu szkoleń z zakresu pisania 

LSR do nowego okresu programowania. Czytaj więcej...  

 

"Południowe Mazowsze – Marką Turystyczną” 

Projekt „Południowe Mazowsze – Marką Turystyczną” jest inicjatywą partnerską, realizowaną przez dwie Lo-
kalne Grupy Działania z terenu woj. mazowieckiego: LGD „Razem dla Radomki”, LGD „Dziedzictwo i Roz-

wój”. Czytaj więcej... 
 

Promocja LGD „ Gorce-Pieniny” 

W dniu 11 sierpnia 2014 r. w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu pomiędzy Starostwem Powiatowym w 
Nowym Targu i 5 Lokalnymi Grupami Działania tj.: Stowarzyszenie LGD „Gorce-Pieniny”, Stowarzyszenie 
Przyjazna Dolina Raby, Stowarzyszenie Rozwoju Orawy, Stowarzyszenie Rozwoju Spisza i Okolicy,  zostało 
podpisane porozumienie o wspólnej i spójnej promocji  regionu i współpracy Lokalnych Grup Działania z tere-

nu powiatu nowotarskiego. Czytaj więcej... 

http://leaderatorium.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=172:czas-na-niwa-w-dolinie-karpia-woj-maopolskie&catid=1:aktualnoci&Itemid=7
http://leaderatorium.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=172:czas-na-niwa-w-dolinie-karpia-woj-maopolskie&catid=1:aktualnoci&Itemid=7
http://leaderatorium.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=171:2014-09-29-08-12-58&catid=1:aktualnoci&Itemid=7
http://leaderatorium.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=171:2014-09-29-08-12-58&catid=1:aktualnoci&Itemid=7
http://leaderatorium.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=170:lgd-fundacja-kraina-mlekiem-pynca&catid=1:aktualnoci&Itemid=7
http://www.krainamlekiemplynaca-leader.pl/
http://leaderatorium.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=170:lgd-fundacja-kraina-mlekiem-pynca&catid=1:aktualnoci&Itemid=7
http://leaderatorium.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=169:karta-duej-rodziny-popularna-nie-tylko-w-duych-miastach&catid=1:aktualnoci&Itemid=7
http://leaderatorium.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=169:karta-duej-rodziny-popularna-nie-tylko-w-duych-miastach&catid=1:aktualnoci&Itemid=7
http://leaderatorium.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=168:2014-09-02-11-02-41&catid=1:aktualnoci&Itemid=7
http://leaderatorium.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=168:2014-09-02-11-02-41&catid=1:aktualnoci&Itemid=7
http://leaderatorium.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=167:2014-09-02-10-53-06&catid=1:aktualnoci&Itemid=7
http://leaderatorium.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=167:2014-09-02-10-53-06&catid=1:aktualnoci&Itemid=7
http://leaderatorium.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=166:2014-09-02-10-48-26&catid=1:aktualnoci&Itemid=7
http://leaderatorium.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=166:2014-09-02-10-48-26&catid=1:aktualnoci&Itemid=7
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Informacje o działalności LGD i LGR, 

Zagadnienia branżowe, wiązane głównie z problematyką rozwoju obszarów wiejskich sku-
pionej wokół podejścia LEADER, 

Zaproszenia na szkolenia i konferencje, 

Promocję obszarów LGD i LGR, 

Działalność Centrum Doradztwa Rolniczego, 

oraz inne ważne wydarzenia. 
 

Publikacja elektronicznego kwartalnika LEADER Newsletter to zadanie statutowe realizowa-
ne 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.:  

Zapraszamy do włączenia się do prac redakcyjnych. Mamy nadzieję, że skorzystacie Pań-
stwo z możliwości informowania innych uczestników podejścia LEADER, o tym czym się zaj-
mujecie, jakie macie sukcesy, z czym macie problemy, jakimi informacjami chcecie się podzie-
lić z innymi.  

 

Logo projektu 

współpracy Po-

łudniowe Ma-

zowsze marką 
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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 zachodnio-
pomorskie. 

IV (grudzień): woj. wielkopolskie, lubuskie,  dolnośląskie, kujawsko-pomorskie. 

 

 

 

 

Z uwagi na przejrzystość biuletynu, informacje publikowane będą z podziałem na regiony. Arty-

kuły w poszczególnych kwartałach będą zamieszczane z podziałem na województwa: 

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 krót-
kim streszczeniem zostanie rozesłany raz na kwartał do wszystkich adresatów Newslettera. 

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani współpracą z nami i chcielibyście się podzie-
lić Waszymi sukcesami i dokonaniami, chętnie udostępnimy naszą platformę i zamie-

 

Impreza kultu-

ralna w gminie 

Turośl pn. Kur-

pie i Cyganie-

dwóch kultur 

spotkanie. Pro-

jekt zrealizo-

wany w ramach 

Małych projek-

tów 

http://www.leaderatorium.edu.pl


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 zaintereso-
wanych 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 roz-
woju obszarów wiejskich skupianej wokół podejścia Leader, 

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 sukcesami 

i dokonaniami, chętnie udostępnimy naszą platfor-
mę i zamieścimy Wasz artykuł w kolejnym numerze.  

 

CDR szkoli, doradza, inspiruje 

Inscenizacja Nocy Świętojańskiej w Nowogrodzie.  

mailto:biuro@leaderatorium.pl

