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Szanowni Państwo,  
 
Zapraszamy do zapoznania się z drugim 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 po-
radnikowe. Spotykamy się z doradcami z jednostek doradztwa rolniczego w 
celu przybliżenia zasad podejścia Leader. Od kilku lat staramy się przybli-
żyć do siebie oba środowiska w celu lepszego wdrażania działań 4 osi 
PROW. 
 
Nawiązując do wcześniejszych  doświadczeń, postanowiliśmy kontynuo-
wać, w nieco nowym kształcie, publikowanie Newslettera. Zapraszamy do 
włączenia się do prac redakcyjnych. Mamy nadzieję, że skorzystacie Pań-
stwo 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.  
  
Jarosław Bomba   
Dyrektor CDR O/Kraków  



 

Od lutego 2013 r. rozpoczę-
ła się trzyletnia kampania 
informacyjna pt. „Trzy znaki 
smaku”, której głównym ini-
cjatorem jest Agencja Rynku 
Rolnego, wspierana przez 
Ministerstwo Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi 

Trzy znaki smaku 

 

Skarby Blisko Krakowa 

Skarby Blisko Krakowa to ogół atrakcji turystyczno-rekreacyjnych czterech podkrakow-
skich gmin: Czernichów, Mogilany, Skawina i Świątniki Górne…Czytaj więcej... 

Wsparcie doradcze dla LGD ze strony ODR - wyniki badań 

Prezentujemy Państwu, jak w ocenie  lokalnych grup działania wygląda wsparcie do-
radcze dla LGD ze strony publicznych jednostek doradztwa rolniczego i doradców rol-
nych. Czytaj więcej... 

Konkurs fotograficzny ARGE: „Europejskie Wizje Obszarów Wiejskich” 

Austriacka organizacja ARGE, zajmująca się rozwojem obszarów wiejskich i odnową 
wsi, zrzeszająca regiony europejskie na niwie odnowy wsi, w Polsce znana głównie z 
organizacji konkursów o Europejskie Nagrody Odnowy Wsi ogłosiła konkurs fotogra-
ficzny „European Rural Visions” (Europejskie Wizje Obszarów Wiejskich).Czytaj wię-
cej... 

Klasa dla bobasa 

Jeszcze do 27 sierpnia bieżącego roku trwa przyjmowanie wniosków na zakup, budo-
wę lub modernizację budynków, w których może być sprawowana opieka nad dziećmi 
do 3. roku życia. Czytaj więcej... 

Nowa perspektywa finansowa 2014 -2020 

Syntetyczny opis podstawowych dokumentów strategicznych służących programowa-
niu perspektywy finansowej 2014 - 2020 - to kolejny artykuł na temat przyszłych ram 
programowania wyznaczonych przez Unię Europejską. Informacja przedstawia zbiór 
dokumentów programowych na poziomie europejskim i krajowym oraz ich  wzajemne 
powiązania, które mają służyć skuteczniejszej harmonizacji wdrażanych polityk. Czytaj 
więcej... 

Lider potrzebny od zaraz 

Zapraszamy do lektury artykułu „Lider potrzebny od zaraz” otwierającego cykl publikacji 
na temat zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji. Artykuł traktuje m.in.: o zmia-
nach w postrzeganiu przywództwa, różnicach między przywództwem a zarządzaniem, 
kompetencjach lidera, stylach przywódczych. Czytaj więcej...  
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„Ludzie nie chcą być dzi-

siaj zarządzani. Ludzie 

pragną, aby im przewo-

dzić. (…) Przywódca inte-

lektualny, tak. Przywódca 

polityczny, tak. Przywód-

ca harcerski. Przywódca 

lokalny. Przywódca 

związkowy. Przywódca w 

biznesie. Oni przewodzą. 

Oni nie zarządzają. Zapy-

taj konia… ”. 

 

Poczuj z nami Czar Pustyni! 

W imieniu Stowarzyszenia „Produkt Lokalny Nad Białą Przemszą” serdecznie zapraszamy 
wszystkich wielbicieli dobrej muzyki i lokalnej kuchni na imprezę plenerową pn. „Czar Pu-
styni”, która odbędzie się 31 sierpnia 2013 r. na wzgórzu Czubatka w Kluczach (punkt wi-
dokowy na Pustynię Błędowską). Czytaj więcej... 

Szkolenia dla LGD w CDR 

Informacja dotycząca szkoleń przygotowanych przez Centrum Doradztwa Rolniczego w 
Brwinowie Oddział w Krakowie dla Lokalnych Grup Działania w II połowie 2013 r. Czytaj 
więcej... 

Trzy Znaki Smaku – Duma Regionu 

Od lutego 2013 r. rozpoczęła się trzyletnia kampania informacyjna pt. „Trzy znaki smaku”, 
której głównym inicjatorem jest Agencja Rynku Rolnego, wspierana przez Ministerstwo Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi. Czytaj więcej... 

Wybrane grupy produktów w systemach jakości żywności i sprzedaży okazjonalnej 

W maju 2013 r. w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie odbyło 
się szkolenie na temat: "Wybrane grupy produktów w systemach jakości żywności i sprze-
daży okazjonalnej”. Czytaj więcej... 

Projekt współpracy przez Gorce, Pieniny aż po Spisz 

"Kraina niezapomnianych chwil" - to tytuł  projektu  współpracy realizowany przez dwie są-
siadujące ze sobą Lokalne Grupy Działania: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działa-
nia „Gorce Pieniny”  z siedzibą w Krościenku i Stowarzyszenie Rozwoju Spisza i Okolicy z 
siedzibą w Łapszach Niżnych. Czytaj więcej... 

Konferencja podsumowująca wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju „Dziedzictwo i 
Rozwój” 

W marcu 2013 roku w Podgórze - gmina Gózdodbyła się konferencja „Dziedzictwo i rozwój 
- realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju”, podczas której podsumowano dotychczasową 
działalność Lokalnej Grupy Działania „Dziedzictwo i Rozwój”. Czytaj więcej...  

Izba regionalna w Suchej Beskidzkiej 
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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: leader@cdr.gov.pl  

Zapraszamy do współpracy! 

Kwartalnik Leader Newsletter przeznaczony jest dla osób zainteresowanych tema-
tyką 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 obsza-
rów 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 współpra-
cą z nami i chcielibyście się podzielić Waszymi 
sukcesami i dokonaniami, chętnie udostępnimy 
naszą platformę i zamieścimy Wasz artykuł w ko-

lejnym Newsletterze.  

 

CDR szkoli, doradza, inspiruje 

mailto:biuro@leaderatorium.pl

