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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 

Fot. LGD Gorce-Pieniny 

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie  marzec 2018 

 

 

Szanowni Państwo,  
 

Zapraszamy do zapoznania się z pierwszym 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 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  
  

 



 

Zasady konkurencyjności w PROW 2014-2020 
Zasady konkurencyjności wydatków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–

2020 - najważniejsze zmiany od 21 lutego 2018 r. Czytaj więcej... 

 

VIII posiedzenie grupy tematycznej do spraw podejścia LEADER 
Grupa Tematyczna do spraw Podejścia LEADER 6 marca 2018 r. spotkała się już po raz ósmy. Posiedze-
niu, odbywającym się w gmachu MRiRW, przewodniczył Pan Witold Magryś - przedstawiciel Polskiej Sie-
ci LGD, który na początku przywitał nowych członków GTL oraz pracowników CDR w Brwinowie Oddział 

w Warszawie. Czytaj więcej... 

 

Realizacja uproszczeń w praktyce - relacja z seminarium dla LGD 
Seminarium “Putting simplification into practice” zorganizowane zostało przez Punkt Kontaktowy Europej-

skiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (PK ENRD)  6 lutego 2018 r. w Brukseli. Czytaj więcej... 

 

Zapisy testamentowe - przyszłość fundraisingu? 
Czy wiesz, jakie źródła finansowania polskich organizacji pozarządowych będą najpopularniejsze za kil-
kanaście lat? Od dawna budżety Zachodnich fundacji i stowarzyszeń opierają się na...zapisach testamen-

towych. Czy to jest kierunek, w którym pójdziemy. Czytaj więcej... 

 

Gdzie Polska smakuje – pierwsze podsumowanie 
Polacy coraz częściej szukają zdrowych produktów spożywczych. Wynika to z faktu, że chcemy żyć zdro-
wo, dbamy o formę i kondycję. Uprawiamy sport, chodzimy do siłowni, biegamy, a dieta obfitująca w pro-
dukty spożywcze wysokiej jakości jest świadomym wyborem coraz większej części konsumentów. Dlate-
go odchodzą oni od kupowania żywności z produkcji wielkoprzemysłowej, a zamiast do supermarketów 
coraz częściej zaglądają na lokalne bazarki czy do sklepów z produktami regionalnymi i ekologicznymi. 

Czytaj więcej... 
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"Smak na małopolski produkt, czyli biznes ze smakiem" 
Wywiad z z Panią Barbarą Nowakowską – Mossór, Prezesem Małopolskiej Sieci Lokalnych Grup 

Działania zamieszczony na łamach magazynu Biznes.Trendy. Małopolska, 2018 r. Czytaj więcej... 

 

Wytyczne dotyczące Ewaluacji LEADER / CLLD 
Opublikowano: 06 luty 2018 
Ukazało się polskie tłumaczenie praktycznego przewodnika dla podmiotów oceniających LEADER/

RLKS. Czytaj więcej... 

 

Wykonanie programów rozwoju obszarów wiejskich na lata 
2007−2013 – Twój głos 
DG AGRI Komisji Europejskiej ogłosiła konsultacje społeczne w sprawie skuteczności programów roz-

woju obszarów wiejskich na lata 2007-2013. Czytaj więcej... 

 

Przykład projektu sektorowego uwzględniający europejską 
wartość dodaną inwestycji/wsparcia finansowego ze wspólnej 

polityki rolnej w Małopolsce. 
W kontekście wspólnej polityki rolnej, rozwój obszarów wiejskich ma na celu ochronę żywotności ob-
szarów poprzez wdrażanie programów ułatwiających inwestowanie w modernizowanie i rozwijanie 

działalności – zarówno rolniczych, jak i pozarolniczych. Czytaj więcej... 

 

Mini przewodnik po funduszach (dotacjach, grantach) dla lo-
kalnych grup i organizacji 
Jest to podręczna lista wybranych źródeł finansowania lokalnych projektów. Nie obejmuje wszystkich 
dostępnych źródeł, ale stanowi pewną propozycję do poszukiwań środków, o które mogą się starać 
np. stowarzyszenia wiejskie, koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne, kluby, grupy formal-
ne i nieformalne przy szkołach, świetlicach wiejskich. Są to w większości źródła prywatne.  

Czytaj więcej... 

 

Polska wersja magazynu Rural Connections JESIEŃ/ZIMA 2017 
Wydanie poświęcone jest omówieniu koncepcji rural proofing, którą już w Deklaracji Cork 
2.0 przedstawiono jako mechanizm weryfikowania polityki pod względem jej wpływu na obszary wiej-

skie, czy upewnienia się, że wszystkie obszary polityki uwzględniają kwestie wiejskie. Czytaj więcej... 

 

Care Activities Raising Employment and Training on Farm Ad-

aptation to Responsible and Mental-health Services 
Projekt pn. Care Activities Raising Employment and Training on Farm Adaptation to Responsible and 

Mental-health Services w ramach Programu Erasmus+ 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

