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LEADERnewsletter nr 3 i 4/2018 

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  grudzień 2018 

 

 

Szanowni Państwo,  
 

Zapraszamy do zapoznania się z ostatnim w tym roku podwójnym nu-
merem kwartalnika LEADERnewsletter adresowanego do doradców rol-

nych 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 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  
  

 

 



 

Krajowy Rejestr Kół Gospodyń Wiejskich 

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach go-

spodyń wiejskich (Dz. U., poz. 2212), zwanej dalej ustawą KGW, Agen-

cja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) prowadzi Krajowy 

Rejestr Kół Gospodyń Wiejskich. Czytaj więcej... 

 

Polskie dziedzictwo kulinarne 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaprasza wszystkich miłośników 

kuchni polskiej do współpracy i zaangażowania się w projekt  „Kanon 

kuchni polskiej”/„Polskie dziedzictwo kulinarne”. Czytaj więcej... 

 
X posiedzenie grupy tematycznej do spraw podejścia LEADER 

Grupa Tematyczna do spraw Podejścia LEADER 26 listopada 2018 r. 

spotkała się już po raz dziesiąty. Posiedzeniu, odbywającym się w gma-

chu MRiRW, przewodniczył Pan Witold Magryś - przedstawiciel Polskiej 

Sieci LGD. Czytaj więcej... 

 

Jak wykorzystać doświadczenia z wdrażania projektów służą-
cych rozwojowi obszarów wiejskich? 

115 przedstawicieli LGD z 11 krajów Unii Europejskiej – Estonii, Finlan-

dii, Hiszpanii, Litwy, Łotwy, Polski, Portugalii, Rumuni, Węgier, Słowacji, 

Słowenii - dyskutowało w dniach 20-21 września br. w Targach Kielce 

o doświadczeniach związanych wdrażaniem projektów służących rozwo-

jowi obszarów wiejskich. Czytaj więcej... 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Smart Villages: Rewitalizacja usług wiejskich 

http://cdr112.e-kei.pl/leader/index.php/366-krajowy-rejestr-kol-gospodyn-wiejskich
http://cdr112.e-kei.pl/leader/index.php/366-krajowy-rejestr-kol-gospodyn-wiejskich
http://cdr112.e-kei.pl/leader/index.php/364-polskie-dziedzictwo-kulinarne
http://cdr112.e-kei.pl/leader/index.php/364-polskie-dziedzictwo-kulinarne
http://cdr112.e-kei.pl/leader/index.php/363-x-posiedzenie-grupy-tematycznej-do-spraw-podejscia-leader
http://cdr112.e-kei.pl/leader/index.php/363-x-posiedzenie-grupy-tematycznej-do-spraw-podejscia-leader
http://cdr112.e-kei.pl/leader/index.php/360-jak-wykorzystac-doswiadczenia-z-wdrazania-projektow-sluzacych-rozwojowi-obszarow-wiejskich
http://cdr112.e-kei.pl/leader/index.php/360-jak-wykorzystac-doswiadczenia-z-wdrazania-projektow-sluzacych-rozwojowi-obszarow-wiejskich
http://cdr112.e-kei.pl/leader/index.php/360-jak-wykorzystac-doswiadczenia-z-wdrazania-projektow-sluzacych-rozwojowi-obszarow-wiejskich
http://cdr112.e-kei.pl/leader/index.php/365-smart-villages-rewitalizacja-uslug-wiejskich
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=OjX6e051JYA


 

 

Szkolenie e-learningowe pn: „Komercjalizacja działalności LGD 
– zasady, formy, podstawa prawna, dobre praktyki” 

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie or-

ganizuje dla przedstawicieli lokalnych grup działania szkolenie  

e-learningowe pod tytułem „Komercjalizacja działalności LGD – 

zasady, formy, podstawa prawna, dobre praktyki”. Program 

obejmuje zajęcia on-line w dniach 3.12 – 20.12.2018 r.  

Czytaj więcej... 

 
Szkolenie e-learningowe pn: „Metodyka wsparcia doradczego 
dla LGD w procesie komercjalizacji” 

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie  

organizuje szkolenie pod tytułem „Metodyka wsparcia doradczego 

dla LGD w procesie komercjalizacji”. Program obejmuje zajęcia 

on-line w dniach 26.11 – 14.12.2018 r. Celem szkolenia jest przeka-

zanie uczestnikom podstawowej wiedzy na temat komercjalizacji 

działalności LGD i wykorzystania tego procesu dla wzmocnienia po-

tencjału organizacyjnego, a także wskazanie jak wykorzystać wiedze 

z tego zakresu w pracy doradcy rolniczego współpracującego z lokal-

nymi grupami działania. Czytaj więcej... 

 

Krzysztof  Duda 

Dyrektor Oddziału CDR Kraków 

 

http://cdr112.e-kei.pl/leader/index.php/362-komercjalizacja-dzialalnosci-lgd-zasady-formy-podstawa-prawna-dobre-praktyki
http://cdr112.e-kei.pl/leader/index.php/362-komercjalizacja-dzialalnosci-lgd-zasady-formy-podstawa-prawna-dobre-praktyki
http://cdr112.e-kei.pl/leader/index.php/362-komercjalizacja-dzialalnosci-lgd-zasady-formy-podstawa-prawna-dobre-praktyki
http://cdr112.e-kei.pl/leader/index.php/361-szkolenie-e-learningowe-pn-metodyka-wsparcia-doradczego-dla-lgd-w-procesie-komercjalizacji
http://cdr112.e-kei.pl/leader/index.php/361-szkolenie-e-learningowe-pn-metodyka-wsparcia-doradczego-dla-lgd-w-procesie-komercjalizacji
http://cdr112.e-kei.pl/leader/index.php/361-szkolenie-e-learningowe-pn-metodyka-wsparcia-doradczego-dla-lgd-w-procesie-komercjalizacji


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

