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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 LEADER 
 Co nowego w CDR 
 Artykuły o LGD 

 

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie  lipiec 2018 

 

 

Szanowni Państwo,  
 

Zapraszamy do zapoznania się z drugim w tym roku numerem kwartalni-
ka LEADERnewsletter adresowanego do doradców rolnych oraz przedsta-

wicieli 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 podejścia LEADER. 
 

Nawiązując do wcześniejszych  doświadczeń, kontynuujemy publikowa-
nie Newslettera. Zapraszamy do włączenia się do prac redakcyjnych. 

Mamy nadzieję, że skorzystacie Państwo z możliwości informowania in-
nych uczestników podejścia Leader o tym co robicie, jakie macie sukce-

sy, z czym się borykacie, że włączycie się za pośrednictwem tej publika-
cji w proces doskonalenia podejścia LEADER w Polsce.  

  
Krzysztof Duda   

Dyrektor Oddziału  
CDR O/Kraków  
  

 

Zaproszenie na międzynarodową 
konferencję „Projekty współpracy, 

a rozwój obszarów wiejskich” 

http://www.t-c-p.pl/
http://www.t-c-p.pl/
http://www.t-c-p.pl/


 
Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną 
grupą działania 
Dnia 28 maja weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 
maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu 
przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Przygotowanie i realizacja 
działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Czytaj więcej... 

 
Warsztat pt. „Ekonomia społeczna na obszarach wiejskich” w ramach 
II Ogólnopolskiego spotkania sieciującego dla Ośrodków Wsparcia 
Ekonomii Społecznej (OWES) „Przyszłość, teraźniejszość, przyszłość – 
rola OWES w ekonomii społecznej przyszłości” 
Dnia 13.06.2018 roku w ramach II Ogólnopolskiego spotkania sieciującego dla Ośrod-
ków Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) „Przyszłość, teraźniejszość, przyszłość – rola 
OWES w ekonomii społecznej przyszłości” odbył się warsztat pt. „Ekonomia społeczna 
na obszarach wiejskich”. Czytaj więcej... 

 
Rozwój przedsiębiorczości na obszarach strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność – zmiana rozporządzenia 
Dnia 11 maja 2018 weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 
dnia 30 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków 
i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie 
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Czytaj więcej... 

 
Inteligentne wioski (Smart Villages) 
Inteligentne wioski (Smart Villages) to nowa koncepcja w zakresie kształtowania polityki 
UE. Powstająca koncepcja Inteligentnych wiosek odnosi się do obszarów wiejskich i spo-
łeczności, które opierają się także na swoich istniejących zasobach i majątku, jak i na roz-
wijaniu nowych możliwości. Czytaj więcej... 
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Konkursy z Funduszy Europejskich 
W lipcu otwierają się 63 nowe konkursy. Po środki unijne mogą sięgnąć m.in. przedsię-
biorcy, samorządy, szkoły wyższe, czy też instytucje rynku pracy, ośrodki pomocy spo-
łecznej i organizacje pozarządowe. Czytaj więcej... 

 

Szkolenie pt.: "Ochrona danych osobowych w 2018 roku zgodnie z 
RODO" 
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie w dniach 27 - 
29.06.2018 r. zrealizował szkolenie pt.: "Ochrona danych osobowych w 2018 roku zgod-
nie z RODO" dla pracowników oraz  przedstawicieli lokalnych grup działania. 

Czytaj więcej... 

 

"Przedsiębiorczość wiejska" - biuletyn CDR O/Kraków 
Zapraszamy do zapoznania się z e-biuletynem "Przedsiębiorczość wiejska", w którym 
zamieszczono artykuł pt. "Lokalne Grupy Działania stawiają na rozwój przedsiębiorczo-
ści".  
 

LGD i gospodarstwa opiekuńcze a ekonomia społeczna 
W dniach 10-11.04.2018 przedstawicielki Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie 
Oddział w Krakowie wzięły udział w Ogólnopolskim branżowym/tematycznym spotka-
niu sieciującym dla animatorów oraz pracowników odpowiedzialnych za koordynowanie 
działań partnerskich Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES). Spotkanie zosta-
ło realizowane w ramach projektu „Forum aktywności Ośrodków Wsparcia Ekonomii 
Społecznej” przez Fundację Fundusz Współpracy. Czytaj więcej... 

 

Jaka będzie przyszłość rozwoju lokalnego kierowanego przez spo-
łeczność po 2020 roku? 
W dniach 22-23 marca br. w Supraślu odbyło się Forum Podlaskiej Sieci Lokalnych Grup 
Działania (LGD), w ramach którego rozpoczęto ogólnokrajową debatę nt. przyszłości 
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (RLKS) po 2020 r. W Forum uczestni-
czył podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki. Czytaj więcej...  
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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:  
k.boba@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 2018 roku.  

 

CDR szkoli, doradza, inspiruje 

 

mailto:biuro@leaderatorium.pl

