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LEADERnewsletter nr 3/2017 

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 LEADER 

 Co nowego w CDR 

 Artykuły o LGD 

 

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie  wrzesień 2017 

 

 

Szanowni Państwo,  
 

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym 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  
  



 

"EkoLeader.pl LGD dla zrównoważonego rozwoju. Środowisko, 

klimat, ekoinnowacje w operacjach RLKS" 
Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze” serdecznie zaprasza do udziału w projekcie pn. 

"EkoLeader.pl LGD dla zrównoważonego rozwoju. Środowisko, klimat, ekoinnowacje w 

operacjach RLKS". Celem projektu jest wsparcie realizatorów lokalnych strategii rozwoju LSR – 

zarówno członków Lokalnych Grup Działania, jak i beneficjentów operacji – w aktywnym i kom-

pleksowym włączaniu aspektów ekologicznych i klimatycznych do realizowanych projektów roz-

woju lokalnego kierowanego przez społeczność RLKS. Czytaj więcej... 

 

„Komercjalizacja działalności LGD formą budowy potencjału or-

ganizacyjnego” 
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie realizuje operację w ramach 

Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich zatytułowaną„ Komercjalizacja działalności LGD formą 

budowy potencjału organizacyjnego”. Czytaj więcej... 

Wieści z LGD: 

W ubiegłą sobotę, 30 września, 

odbył się "3. Rekreacyjny Rajd 

Rowerowy Blisko Krakowa"! 

Wszystkim uczestnikom gorąco 

dziękujemy za wspólną, rowe-

rową zabawę! Mamy nadzieje, 

że malownicze widoki wynagro-

dziły trud włożony w przejecha-

nie niełatwej trasy ;). Gratulu-

jemy wytrwałości i oczywiście 

zapraszamy na kolejne edycje 

Rajdu!   

http://cdr112.e-kei.pl/leader/index.php/325-ekoleader-pl-lgd-dla-zrownowazonego-rozwoju-srodowisko-klimat-ekoinnowacje-w-operacjach-rlks
http://cdr112.e-kei.pl/leader/index.php/325-ekoleader-pl-lgd-dla-zrownowazonego-rozwoju-srodowisko-klimat-ekoinnowacje-w-operacjach-rlks
http://cdr112.e-kei.pl/leader/index.php/325-ekoleader-pl-lgd-dla-zrownowazonego-rozwoju-srodowisko-klimat-ekoinnowacje-w-operacjach-rlks
http://cdr112.e-kei.pl/leader/index.php/324-komercjalizacja-dzialalnosci-lgd-forma-budowy-potencjalu-organizacyjnego
http://cdr112.e-kei.pl/leader/index.php/324-komercjalizacja-dzialalnosci-lgd-forma-budowy-potencjalu-organizacyjnego
http://cdr112.e-kei.pl/leader/index.php/324-komercjalizacja-dzialalnosci-lgd-forma-budowy-potencjalu-organizacyjnego


Dokumenty i wytyczne opracowane przez Ministerstwo 

Rozwoju Wsi i Obszarów Wiejskich 
 

Podręcznik monitoringu i ewaluacji Lokalnych Strategii Rozwoju (.pdf 954,24 kB)  

 

Wytyczne nr 5/3/2017 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie monitoringu i 

ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (.pdf 6,41 MB)  

 

Wytyczne nr 4/2/2017 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie weryfikacji 
poprawności realizacji zobowiązań lokalnej grupy działania określonych w umowie 

o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

(.pdf 5,03 MB)  

 

Wytyczne Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 3/1/2017 z dnia 21 marca 2017 r. 

(.pdf 1,07 MB)  

 

Wieści z LGD: 

VIII Nadprzemszański Festiwal Smaku już 

za nami! Wszystkim laureatom Konkursu 

na Produkt Lokalny Nad Białą Przemszą 

serdecznie gratulujemy!  

http://www.minrol.gov.pl/content/download/62824/344857/version/1/file/Podr%C4%99cznik.pdf
http://www.minrol.gov.pl/content/download/62780/344593/version/1/file/Wytyczne%20nr%205_3_2017.pdf
http://www.minrol.gov.pl/content/download/62780/344593/version/1/file/Wytyczne%20nr%205_3_2017.pdf
http://www.minrol.gov.pl/content/download/62780/344593/version/1/file/Wytyczne%20nr%205_3_2017.pdf
http://www.minrol.gov.pl/content/download/62422/342753/version/1/file/Wytyczne%204_2_2017.pdf
http://www.minrol.gov.pl/content/download/62422/342753/version/1/file/Wytyczne%204_2_2017.pdf
http://www.minrol.gov.pl/content/download/62422/342753/version/1/file/Wytyczne%204_2_2017.pdf
http://www.minrol.gov.pl/content/download/62422/342753/version/1/file/Wytyczne%204_2_2017.pdf
http://www.minrol.gov.pl/content/download/62422/342753/version/1/file/Wytyczne%204_2_2017.pdf
http://www.minrol.gov.pl/content/download/60897/334508/version/1/file/Wytyczne%203_1_2017.pdf
http://www.minrol.gov.pl/content/download/60897/334508/version/1/file/Wytyczne%203_1_2017.pdf


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 zain-
teresowanych 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 współpra-
cą z nami i chcielibyście się podzielić Waszymi 

sukcesami i dokonaniami, chętnie udostępnimy 
naszą platformę i zamieścimy Wasz artykuł. 

CDR szkoli, doradza, inspiruje 

 

mailto:biuro@leaderatorium.pl

