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Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie

Szanowni Państwo,
Zapraszamy do zapoznania się z pierwszym w tym roku numerem kwartalnika Leader Newsletter 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
działań 4 osi PROW.
Nawiązując do wcześniejszych doświadczeń, postanowiliśmy kontynuować, 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.

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.

Jarosław Bomba
Dyrektor CDR O/Kraków
Dyrektor Oddziału

W tym wydaniu
Informacje z obszaru LGD
Aktualności osi 4 Leader
Co nowego w CDR
Artykuły o LGD

Muzeum Jana Kochanowskiego LGD Krasnystaw PLUS
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Pasieka Państwa Kamili i Zbigniewa Lisińskich z Biezdrowa
LGD "Puszcza Notecka"

Artyści Małopolskich Lokalnych Grup Działania
GALERIA JEDNEGO AUTORA, działająca w DW „Jasny Pałac” przy Tatrzańskiej Agencji Rozwoju, Promocji i Kultury- jak zawsze we środę- 7 maja br., gościła artystów Małopolskich Lokalnych Grup Działania.
Czytaj więcej...
Projekt współpracy MultiCEL łączy regiony
Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej to projekt współpracy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy Osi IV LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Czytaj więcej...
II Targi Turystyki Wiejskiej i Kulturowej „Lubelskie Lato 2014”
Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami organizowanymi przez Sekretariat Regionalny KSOW w Lublinie wraz z Lokalną Grupą działania Krasnystaw PLUS imprezy pt. II Targi Turystyki Wiejskiej i Kulturowej
„Lubelskie Lato 2014”. Czytaj więcej...
Quiz Questing – odkryj Łódzkie na nowo
W województwie łódzkim oficjalnie ruszyło 35 nowych szlaków – ścieżek questingowych. Zostały one opracowane w ramach największego w Polsce projektu questingowego pn. „Questing umożliwi innowacyjne
zwiedzanie”, akronim „QUIZ”, realizowanego przez trzech Partnerów: Lokalną Grupę Działania „Dolina rzeki
Grabi” (lidera), Stowarzyszenie LGD „BUD-UJ RAZEM” orazFundację Rozwoju Gmin „PRYM”. Czytaj więcej...
Reklama wzajemna polem działania dla LGD - przykład z Wielkopolski
W ciągu kilku ostatnich lat, Lokalne Grupy Działania ugruntowały swą pozycję instytucji promujących polską
wieś, w tym jej dziedzictwo kulturowe, zasoby przyrodnicze, atrakcje regionalne, a także poszczególne produkty lokalne. Czytaj więcej...
Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój” z powodzeniem wdraża LSR - przykład z woj. mazowieckiego
Zwoleńska Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój” powstała w 2006 roku. Za sobą
ma już kilka zrealizowanych i zakończonych pełnym sukcesem projektów z wykorzystaniem środków unijnych. Czytaj więcej...

Umowa Partnerstwa uzgodniona; PROW 2014 – 2020 w Brukseli Zadania dla LGD i JST
W dniu 29 maja Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zamieściło na swojej stronie internetowej komunikat
informujący o zakończeniu uzgodnień Umowy Partnerstwa pomiędzy Polską a Komisją Europejską. Czytaj
więcej...
Wsparcie innowacji to kluczowy priorytet dla rozwoju obszarów wiejskich w UE na wiele lat – rola
LGD
Cele dotyczące innowacji zostały jasno określone w strategicznych wytycznych Wspólnoty dla rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013 i zostały wzmocnione w 2010 r. we Wspólnej Polityce Rolnej (WPR).
Tendencja do zwiększenia wsparcia dla innowacji nadal ma istotne miejsce w ramach WPR na lata 20142020. Nowa regulacja rozwoju obszarów wiejskich przez EFRROW (nr 1305/2013) głęboko osadza innowację po 2013 roku. Czytaj więcej...
CDR O/Kraków zaprasza LGD i LGR na szkolenia
Centrum Doradztwa Rolniczego w Krakowie zaprasza przedstawicieli lokalnych grup działania oraz lokalnych grup rybackich z całej Polski na szkolenia organizowane w naszej siedzibie w miesiącu lipcu. Czytaj
więcej...
Rusza konkurs na „Najlepszy obiekt turystyczny na obszarach wiejskich Małopolski”
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego oraz Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach ogłaszają konkurs na „Najlepszy obiekt turystyczny na obszarach wiejskich Małopolski” w 2014 r.
Laureaci będą mogli otrzymać nawet 3 tys. zł. Czytaj więcej...
Festiwal ETNOmania 2014 już 20 lipca!
Jak tradycja odnajduje się we współczesności? - na to pytanie starają się odpowiedzieć organizatorzy Festiwalu ETNOmania. Czytaj więcej...
Promocja "Krainy niezapomnianych chwil" na konferencji w Krakowie
Projekt Stowarzyszenia LGD ”Gorce-Pieniny” na konferencji pn: „10 lat Wspólnej Polityki Rolnej w Małopolsce – efekty, doświadczenia, perspektywy.20 lat Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa” w Krakowie. Czytaj więcej...
Goście z Turyngii w LGD „Gorce-Pieniny”
W dniu 1 kwietnia 2014 r. Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny”” gościła na swoim terenie przedstawicieli LGD z Turyngii oraz przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie którzy wyjazd ten zorganizowali w ramach współpracy . Małopolska i Turyngia obchodzą w tym roku 15 lat współpracy. Czytaj więcej...

Skarby naszego regionu warsztaty z przygotowania
potraw regionalnych
Stowarzyszenie LGD
Dziedzictwo i Rozwój
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Publikacja elektronicznego kwartalnika LEADER Newsletter to zadanie statutowe realizowane w Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie. Kwartalnik publikowany od 2007
roku przeznaczony jest dla osób zainteresowanych tematyką podejścia LEADER, głównie dla
doradców rolnych współpracujących z lokalnymi grupami działania i rybackimi oraz dla LGD,
LGR z całej Polski. Autorami tekstów są pracownicy LGD, LGR i CDR.
Tematyka biuletynu obejmuje m.in.:
Informacje o działalności LGD i LGR,
Zagadnienia branżowe, wiązane głównie z problematyką rozwoju obszarów wiejskich skupionej wokół podejścia LEADER,
Zaproszenia na szkolenia i konferencje,
Promocję obszarów LGD i LGR,
Działalność Centrum Doradztwa Rolniczego,
oraz inne ważne wydarzenia.

Zapraszamy do włączenia się do prac redakcyjnych. Mamy nadzieję, że skorzystacie Państwo z możliwości informowania innych uczestników podejścia LEADER, o tym czym się zajmujecie, jakie macie sukcesy, z czym macie problemy, jakimi informacjami chcecie się podzielić z innymi.

Odkrywanie tajemnic okolicy questing - szkolenie organizowane przez Stowarzyszenie Korona Północnego
Krakowa
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Z uwagi na przejrzystość biuletynu, informacje publikowane będą z podziałem na regiony. Artykuły w poszczególnych kwartałach będą zamieszczane z podziałem na województwa:
I kwartał (marzec): woj. podkarpackie, małopolskie, śląskie, opolskie.
II kwartał (czerwiec): woj. łódzkie, świętokrzyskie, lubelskie, mazowieckie.
III kwartał (wrzesień): woj. podlaskie, warmińsko-mazurskie, pomorskie i zachodniopomorskie.
IV (grudzień): woj. wielkopolskie, lubuskie, dolnośląskie, kujawsko-pomorskie.
Zgłoszenia przyjmujemy do 20 każdego miesiąca (j.w.), w którym wydawany jest LEADER
Newsletter.

Każda informacja zostanie zamieszczona na stronie www.leaderatorium.edu.pl a link z krótkim streszczeniem zostanie rozesłany raz na kwartał do wszystkich adresatów Newslettera.
Jeśli jesteście Państwo zainteresowani współpracą z nami i chcielibyście się podzielić Waszymi sukcesami i dokonaniami, chętnie udostępnimy naszą platformę i zamie-

Quiz Questing
– odkryj Łódzkie
na nowo
LGD „Dolina rzeki
Grabi”
Stowarzyszenie LGD
„BUD-UJ RAZEM”
Fundację Rozwoju
Gmin „PRYM”
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Zapraszamy do współpracy!
Kwartalnik Leader Newsletter 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,

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/

Oraz inne ważne wydarzenia.

Pozostałe telefony:
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 platformę i zamieścimy Wasz artykuł w kolejnym numerze.

12 424 05 21
/Karolina Boba/
12 424 05 02, 18
/problemy
techniczne/
Fax: 12 424 05 05
E-mail:
leader@cdr.gov.pl

CDR szkoli, doradza, inspiruje

Galeria Jednego Autora — Małopolska Sieć LGD

