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LEADERnewsletter nr 4/2014 

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 

 

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie  grudzień 2014 

 

 

Szanowni Państwo,  
 

Zapraszamy do zapoznania się z czwartym w tym roku numerem kwar-
talnika LEADERnewsletter adresowanego do doradców rolnych oraz 

przedstawicieli 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  

LEADER w Polsce.  
  

Jarosław Bomba   
Dyrektor CDR O/Kraków  

Dyrektor Oddziału  
  



 

LEADER w zatwierdzonym PROW 2014-2020 

LEADER może być realizowany na obszarach wiejskich, przez które (odmiennie 
niż jest to określone we wspólnych definicjach dla niniejszego programu) rozu-
mieć należy obszar całego kraju, z wyłączeniem obszaru miast o liczbie miesz-
kańców większej niż 20 000. Czytaj więcej... 

 

MS LGD na FB 

Małopolska Sieć Lokalnych Grup Działania promuje swoje przedsięwzięcia na 
Facebook'u. Czytaj więcej... 

 
Rozwój obszarów wiejskich w latach 2014-2020 ze szczególnym uwzględ-

nieniem wsparcia innowacji i doradztwa 

„Rozwój obszarów wiejskich w latach 2014-2020 ze szczegól-
nym uwzględnieniem wsparcia innowacji i doradztwa" – to tytuł opracowania zre-
alizowanego w Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie (pobierz 
plik). Czytaj więcej... 

 

Nowy PROW na lata 2014 - 2020 zatwierdzony 

Komisja Europejska zatwierdziła 12 grudnia 2014 r. Program Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014–2020. Czytaj więcej... 

 

 

http://leaderatorium.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=182:leader-w-nowym-prow-2014-2020&catid=1:aktualnoci&Itemid=7
http://leaderatorium.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=182:leader-w-nowym-prow-2014-2020&catid=1:aktualnoci&Itemid=7
http://leaderatorium.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=180:ms-lgd-na-fb&catid=1:aktualnoci&Itemid=7
http://leaderatorium.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=180:ms-lgd-na-fb&catid=1:aktualnoci&Itemid=7
http://leaderatorium.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=178:2014-12-15-12-08-36&catid=1:aktualnoci&Itemid=7
http://leaderatorium.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=178:2014-12-15-12-08-36&catid=1:aktualnoci&Itemid=7
http://cdrkursy.edu.pl/cdr/images/Marketing/Innowacje-%20publikacja%2015.12%2014.pdf
http://cdrkursy.edu.pl/cdr/images/Marketing/Innowacje-%20publikacja%2015.12%2014.pdf
http://leaderatorium.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=178:2014-12-15-12-08-36&catid=1:aktualnoci&Itemid=7
http://leaderatorium.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=176:nowy-prow-na-lata-2014-2020-zatwierdzony&catid=1:aktualnoci&Itemid=7
http://leaderatorium.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=176:nowy-prow-na-lata-2014-2020-zatwierdzony&catid=1:aktualnoci&Itemid=7


 

 

Co nowego na stronie ENRD 

ENRD - Europejska Sieć Obszarów Wiejskich proponuje na swojej stronie szereg narzędzi 
i gotowych rozwiązań, z których mogą skorzystać liderzy lokalnych grup działania chociaż-
by w celu opracowania nowej strategii czy pracy z mieszkańcami. Czytaj więcej... 

 

„Projekty współpracy – podsumowanie okresu 2007 – 2013” 

Projekty współpracy realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2007-2013 przez lokalne grupy działania, to kolejne działanie, które zakończy się w 
czerwcu 2015 roku. W trakcie trwania minionego już okresu programowania LGD z całej 
Polski tworzyły i realizowały międzyregionalne i międzynarodowe projekty oparte na 
wspólnych zadaniach i celach. Czytaj więcej... 

 

Na stronie MRiRW jest już Poradnik dla LGD, jak napisać LSR na lata 2014-2020 

Jednym z działań, które realizowane będzie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) jest „LEADER”, czyli wspierany ze środków 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) roz-
wój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS). Czytaj więcej...  

http://leaderatorium.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=175:co-nowego-enrd&catid=1:aktualnoci&Itemid=7
http://leaderatorium.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=175:co-nowego-enrd&catid=1:aktualnoci&Itemid=7
http://leaderatorium.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=174:2014-10-15-11-50-01&catid=1:aktualnoci&Itemid=7
http://leaderatorium.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=174:2014-10-15-11-50-01&catid=1:aktualnoci&Itemid=7
http://leaderatorium.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=173:na-stronie-mrirw-jest-ju-poradnik-dla-lgd-jak-napisa-lsr-na-lata-2014-2020&catid=1:aktualnoci&Itemid=7
http://leaderatorium.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=173:na-stronie-mrirw-jest-ju-poradnik-dla-lgd-jak-napisa-lsr-na-lata-2014-2020&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 LEADERnewsletter 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 do-
radców 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.  
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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-

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 LEADERNewsletter przeznaczony jest dla osób zaintere-
sowanych 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 następnym 2015 

roku.  

 

CDR szkoli, doradza, inspiruje 

 

mailto:biuro@leaderatorium.pl

