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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 Oddziału

W tym wydaniu

Fot. Karolina Boba



Informacje z obszaru LGD



Aktualności osi 4 Leader



Co nowego w CDR



Artykuły o LGD

Karp w rękach
młodych
smakoszy
2 marca w Zespole Szkół Gastronomicznych w Krakowie odbył się XIV
Małopolski Konkurs Szkół Gastronomicznych „Gotuję z pasją i fantazją”.
(…)

Dolina Karpia

Przyszłość Leadera oczyma LGD-7 „Kraina Nocy i Dni”
Wywiad z Prezesem LGD-7 Kraina Nocy i dni, panem Józefem Podłużnym na temat przyszłości
LGD w Polsce. Czytaj więcej...

Festiwal Produktów Regionalnych na Mazowszu
W sobotę 12 stycznia 2013 r. w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Rolniczo-Technicznych w Zwoleniu już po raz szósty odbył się Festiwal Produktów Regionalnych zorganizowany
przez Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój”. Tegoroczny Festiwal był widowiskiem charakteryzującym polskie tradycje i obyczaje związane z okresem Bożego Narodzenia oraz karnawałem.
Czytaj więcej...

LGD „Razem dla Radomki” promuje produkty tradycyjne i regionalne
W dniu 14 lutego br. LGD „Razem dla Radomki” wspólnie z Urzędem Gminy w Zakrzewie zorganizowali seminarium: „Produkt tradycyjny i lokalny elementem rozwoju obszarów wiejskich”.
Czytaj więcej...

Zaproszenie na XV Jubileuszowe Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne
W dniach 9 - 11 września 2013 r. w na terenie Farmy Krzyczki w miejscowości Krzyczki Szumne
gmina Nasielsk odbędzie się XV Jubileuszowe Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne pn.
„Komunikowanie i doradztwo w turystyce wiejskiej”. Czytaj więcej...

Niezrównany smak tradycji „Nad Białą Przemszą”
Kto z Was wie jak smakują kręciołki? Te słodkie ciasteczka z kminkiem są jednym z czterech Produktów Tradycyjnych z obszaru działania LGD „Nad Białą Przemszą” wpisanych na listę Urzędu
Marszałkowskiego. Czytaj więcej...

LGD mają dodatkowe zadania
21 lutego br. reprezentanci Zarządu Stowarzyszenia Dolina Karpia Prezes - Franciszek Sałaciak
oraz Wiceprezes – Bogusław Antos podpisali w UMWM aneks do Umowy o warunkach i sposobie
realizacji LSR dotyczący realizacji LSR w zakresie dodatkowych zadań. Czytaj więcej...

LGD Nad Białą Przemszą

Niezrównany smak
tradycji
„Nad Biała
Przemszą”
Kto z Was wie jak smakują
kręciołki? Te słodkie ciasteczka z kminkiem są jednym z czterech Produktów
Tradycyjnych z obszaru
działania LGD „Nad Białą
Przemszą” wpisanych na
listę Urzędu Marszałkowskiego. (...)

Podhalańska na
Grűne Woche
W dniach 20-22 stycznia
2013, Podhalańska Lokalna
Grupa Działania prezentowała projekt współpracy: „
Smak na Produkt” na międzynarodowych targach w
Berlinie, Grüne Woche.
PLGD została zaproszona
przez Komisję Europejską
na stoisko Wspólnej Polityki
Rolnej, gdzie przez trzy dni
prezentowany był projekt
współpracy. (…)
PLGD na Grune Woche
Propozycja szkoleń dla LGD w I poł. 2013 r.
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza na szkolenia, które będą realizowało w I
półroczu 2013 r. dla przedstawicieli lokalnych grup działania oraz innych osób zaangażowanych we wdrażaniu LSR w
ramach realizacji działania 4.3.1. Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja w
ramach osi IV Leader PROW na lata 2007 -2013. Czytaj więcej...
Karp w rękach młodych kucharzy
2 marca w Zespole Szkół Gastronomicznych w Krakowie odbył się XIV Małopolski Konkurs Szkół Gastronomicznych
„Gotuję z pasją i fantazją”. Czytaj więcej...
Zielony Pierścień Tarnowa aktywizuje lokalnych liderów!
Ważnym zadaniem lokalnych grup działania jest aktywizacja obszarów wiejskich. Jednym ze sposobów animowanie
mieszkańców jest organizacja warsztatów. Czytaj więcej...
LGD promotorem dobrych rozwiązań na wsi
Jak zachęcić gminy do tworzenia nowych miejsc w placówkach zajmujących się edukacją przedszkolną? Od bieżącego
roku wypłacana będzie rządowa dotacja na każde dziecko. Czytaj więcej...
Podhalańska na Grüne Woche
W dniach 20-22 stycznia 2013, Podhalańska Lokalna Grupa Działania prezentowała projekt współpracy: „ Smak na Produkt” na międzynarodowych targach w Berlinie, Grüne Woche. PLGD została zaproszona przez Komisję Europejską na
stoisko Wspólnej Polityki Rolnej, gdzie przez trzy dni prezentowany był projekt współpracy. Czytaj więcej...
Spółdzielnie w programie Leader i KSOW
W kwietniu i w maju 2013 roku, CDR O/Kraków organizuje osiem 2-dniowych seminariów dla przedstawicieli spółdzielni
działających na obszarach wiejskich oraz Kół Gospodyń Wiejskich. Celem seminariów jest przygotowanie uczestników
do udziału w KSOW oraz w Programie Leader. Więcej informacji na temat seminariów na stronie www.cdr.gov.pl/
krakow
Ekonomia społeczna a rozwój lokalnych społeczności
Ekonomia społeczna to tylko jeden ze sposób określenia działalności gospodarczej, która łączy w sobie cele społeczne i
ekonomiczne. Bywa ona określana również jako gospodarka społeczna, a także przedsiębiorczość społeczna. Zapraszamy do zapoznania się z broszurą opracowaną w CDR O/Kraków, zawierającą opis pięciu funkcjonujących przedsiębiorstw społecznych. Pobierz broszurę
Nowelizacja rozporządzenia dot. LSR
Od dnia 16 stycznia 2013 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej jest już rozporządzenie Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi z dnia 24 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013. Pobierz rozporządzenie

Kontakt z nami

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,



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 platformę i zamieścimy Wasz
artykuł w kolejnym Newsletterze.

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

CDR szkoli, doradza, inspiruje

