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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 
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Szanowni Państwo,  
 

Zapraszamy do zapoznania się z pierwszym w tym roku numerem 
kwartalnika LEADERnewsletter 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 podejście LEADER/RLKS. 
 

Nawiązując do wcześniejszych  doświadczeń, postanowiliśmy 
kontynuować w 2015 roku 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  



 

O RLKS na stronie Ministerstwa Rolnictwa 

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

 

Zachowania obywatelskie - sposób na sukces organizacji 
Tytułem wstępu - o potrzebie doskonalenia organizacji. Efektywność to pojęcie trudne 
zarówno do zdefiniowania jak i do zmierzenia. Czytaj więcej... 
 

Relacja z cyklu szkoleń dla Lokalnych Grup Działania 

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie przygotowało i 
zrealizowało 80 szkoleń w ramach 5 cykli tematycznych, we wszystkich 16 
województwach. Czytaj więcej... 

 

http://leaderatorium.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=198:o-rlks-na-stronie-minrol&catid=1:aktualnoci&Itemid=7
http://leaderatorium.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=198:o-rlks-na-stronie-minrol&catid=1:aktualnoci&Itemid=7
http://leaderatorium.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=196:2015-04-02-09-30-02&catid=1:aktualnoci&Itemid=7
http://leaderatorium.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=196:2015-04-02-09-30-02&catid=1:aktualnoci&Itemid=7
http://leaderatorium.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=195:relacja-z-cyklu-szkole-dla-lokalnych-grup-dziaania&catid=1:aktualnoci&Itemid=7
http://leaderatorium.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=195:relacja-z-cyklu-szkole-dla-lokalnych-grup-dziaania&catid=1:aktualnoci&Itemid=7


 

Szkolenia dla LGD/LGR - odpłatne 

Informacja dotycząca szkoleń proponowanych przez Centrum Doradztwa Rolniczego w 
Brwinowie Oddział w Krakowie dla lokalnych grup działania oraz lokalnych grup 
rybackich na I połowie 2015 r. Czytaj więcej... 

 

Udział lokalnej społeczności w rozwoju lokalnym, czyli nowa 
ustawa w oczach społecznika 

Kilka tygodni temu rząd przyjął projekt ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej 
społeczności. Czytaj więcej... 

 

Osiągnięcia LGD są wynikiem pracy całego Stowarzyszenia 

Konferencja „Zmiana wywołana wdrażaniem Lokalnej Strategii Rozwoju w latach 2009-
2015 na obszarze LGD „Razem ku lepszej przyszłości”Czytaj więcej... 
 

Inkubator kuchenny w Olkuszu - zalążek inicjatywy 

W lutym 2015 roku został otwarty pierwszy w Powicie Olkuskim i w Zachodniej Małopolsce 
INKUBATOR KUCHENNY! Czytaj więcej... 

 

http://leaderatorium.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=194:szkolenia-dla-lgdlgr-patne&catid=1:aktualnoci&Itemid=7
http://leaderatorium.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=194:szkolenia-dla-lgdlgr-patne&catid=1:aktualnoci&Itemid=7
http://leaderatorium.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=193:udzia-lokalnej-spoecznoci-w-rozwoju-lokalnym-czyli-nowa-ustawa-w-oczach-spoecznika&catid=1:aktualnoci&Itemid=7
http://leaderatorium.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=193:udzia-lokalnej-spoecznoci-w-rozwoju-lokalnym-czyli-nowa-ustawa-w-oczach-spoecznika&catid=1:aktualnoci&Itemid=7
http://leaderatorium.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=193:udzia-lokalnej-spoecznoci-w-rozwoju-lokalnym-czyli-nowa-ustawa-w-oczach-spoecznika&catid=1:aktualnoci&Itemid=7
http://leaderatorium.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=192:osignicia-lgd-s-wynikiem-pracy-caego-stowarzyszenia&catid=1:aktualnoci&Itemid=7
http://leaderatorium.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=192:osignicia-lgd-s-wynikiem-pracy-caego-stowarzyszenia&catid=1:aktualnoci&Itemid=7
http://leaderatorium.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=190:inkubator-kuchenny-w-olkuszu-zalek-inicjatywy&catid=1:aktualnoci&Itemid=7
http://leaderatorium.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=190:inkubator-kuchenny-w-olkuszu-zalek-inicjatywy&catid=1:aktualnoci&Itemid=7


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 
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, 

 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 

CDR szkoli, doradza, inspiruje 

 

mailto:biuro@leaderatorium.pl

