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LEADER NEWSLETTER NR 4/2013 

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 osi 4 Leader 

Co nowego w CDR 

Artykuły o LGD 

Statuetka Konkursu „Sposób na sukces” 2013 r. 

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie  grudzień 2013 

 

 

Szanowni Państwo,  
 
Zapraszamy do zapoznania się z trzecim w tym roku numerem kwartal-
nika Leader Newsletter adresowanego do doradców rolnych oraz 
przedstawicieli lokalnych grup działania. 
 
Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie od 2004 roku ak-
tywnie 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 infor-
macyjne i poradnikowe. Spotykamy się z doradcami z jednostek do-
radztwa rolniczego w celu przybliżenia zasad podejścia Leader. Od kil-
ku lat staramy się przybliżyć do siebie oba środowiska w celu lepszego 
wdrażania działań 4 osi PROW. 
 
Nawiązując do wcześniejszych  doświadczeń, postanowiliśmy kontynu-
ować, w nieco nowym kształcie, publikowanie Newslettera. Zaprasza-
my do włączenia się do prac redakcyjnych. Mamy nadzieję, że skorzy-
stacie Państwo z możliwości informowania innych uczestników podej-
ścia Leader o tym co robicie, jakie macie sukcesy, z czym się boryka-
cie, że włączycie się za pośrednictwem tej publikacji w proces dosko-
nalenia podejścia Leader w Polsce.  
  
Jarosław Bomba   
Dyrektor CDR O/Kraków  



 

 

CDR O/Poznań 

... w siedzibie CDR O/
Poznań odbyło się posie-
dzenie przedstawicieli LGD 
na temat stanowiska wielko-
polskich grup w sprawie wie-
lofunduszowości Lokalnych 
Strategii Rozwoju w kolej-
nym okresie planistycznym 
UE (2014-20 ) 

 

Kraina niezapomnianych chwil - podsumowa-
nie projektu współpracy 

  „Kraina niezapomnianych chwil” - projekt  współpracy realizowany od grudnia 2012 
roku przez dwa sąsiadujące ze sobą Stowarzyszenia: Lokalna Grupa Działania 
„Gorce - Pieniny” i „Rozwoju Spisza i Okolicy”. 

Czytaj więcej... 

 

CDR O/Kraków zaprasza na szkolenia w 2014 
roku 

Informacja dotycząca szkoleń przygotowanych przez centrum doradztwa rolniczego w 
Brwinowie oddział w Krakowie dla lokalnych grup działania oraz lokalnych grup rybac-
kich w I połowie 2014 r.  

Czytaj więcej... 

 

Decydujmy Razem! 

Dzięki dofinansowaniu, jakie otrzymało Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nad 
Białą Przemszą” w partnerstwie z Powiatem Olkuskim realizowany jest projekt 
pn. „Decydujmy razem”, w ramach którego zostaną przeprowadzone szkolenia z za-
kresu konsultacji społecznych zarówno wśród pracowników Jednostek Samorządo-
wych jak również organizacji pozarządowych. 

Czytaj więcej... 

http://leaderatorium.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=139:kraina-niezapomnianych-chwil-podsumowanie-projektu-wspopracy&catid=1:aktualnoci&Itemid=7
http://leaderatorium.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=139:kraina-niezapomnianych-chwil-podsumowanie-projektu-wspopracy&catid=1:aktualnoci&Itemid=7
http://leaderatorium.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=139:kraina-niezapomnianych-chwil-podsumowanie-projektu-wspopracy&catid=1:aktualnoci&Itemid=7
http://leaderatorium.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=138:cdr-okrakow-zaprasza-na-szkolenia-w-2014-roku&catid=1:aktualnoci&Itemid=7
http://leaderatorium.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=138:cdr-okrakow-zaprasza-na-szkolenia-w-2014-roku&catid=1:aktualnoci&Itemid=7
http://leaderatorium.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=138:cdr-okrakow-zaprasza-na-szkolenia-w-2014-roku&catid=1:aktualnoci&Itemid=7
http://leaderatorium.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=137:decydujmy-razem&catid=1:aktualnoci&Itemid=7
http://leaderatorium.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=137:decydujmy-razem&catid=1:aktualnoci&Itemid=7


 

 

V edycja konkursu „Przyjazna Wieś” 2013 

Organizatorem Konkursu jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wykonujący zadania w zakresie 
funkcjonowania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Celem konkursu jest wybranie najlepszego 
projektu wspierającego rozbudowę infrastruktury na terenach wiejskich, współfinansowanego z 
funduszy europejskich. 

Czytaj więcej... 

 

Rola Programu Leader 2007 - 2013 przykłady  

inicjatyw 

Niniejsza publikacja prezentuje kilka wybranych przedsięwzięć zrealizowanych w ramach osi 4 
Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 

Czytaj więcej... 

 

Lokalny rozwój w ramach podejścia Leader - cechy 

Działania „LEADER” po 2013 roku (PROW 2014-2020) nadal oparte będą o cechy wypracowa-
ne przez ponad 20 lat istnienia tego podejścia w Europie. 

Czytaj więcej... 

 

Odnowa wsi i małe projekty w CDR O/Poznań 

W dniach 19-20. listopada br. w poznańskim Oddziale Centrum Doradztwa Rolniczego odbyły 
się szkolenia pt. „Małe Projekty i Odnowa Wsi – aktywizacja mieszkańców, kreowanie i 
rozliczanie operacji w ramach PROW 2007-2013” oraz „Odnowa wsi w Wielkopolsce – do-
świadczenia i perspektywy”. W szkoleniach uczestniczyło 18 osób, w tym przedstawiciele 11 
Lokalnych Grup Działania oraz reprezentanci doradztwa i organizacji pozarządowych. 

Czytaj więcej... 

http://leaderatorium.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=136:v-edycja-konkursu-przyjazna-wie-2013&catid=1:aktualnoci&Itemid=7
http://leaderatorium.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=136:v-edycja-konkursu-przyjazna-wie-2013&catid=1:aktualnoci&Itemid=7
http://leaderatorium.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=135:rola-programu-leader-2007-2013-przykady-inicjatyw&catid=1:aktualnoci&Itemid=7
http://leaderatorium.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=135:rola-programu-leader-2007-2013-przykady-inicjatyw&catid=1:aktualnoci&Itemid=7
http://leaderatorium.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=135:rola-programu-leader-2007-2013-przykady-inicjatyw&catid=1:aktualnoci&Itemid=7
http://leaderatorium.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=134:cechy-podejcia-leader&catid=1:aktualnoci&Itemid=7
http://leaderatorium.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=134:cechy-podejcia-leader&catid=1:aktualnoci&Itemid=7
http://leaderatorium.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=133:cdr-opozna-szkoli-lgd&catid=1:aktualnoci&Itemid=7
http://leaderatorium.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=133:cdr-opozna-szkoli-lgd&catid=1:aktualnoci&Itemid=7


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 zaintere-
sowanych tematyką podejście Leader, głównie dla doradców rol-
nych 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 Le-
ader, 

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 sukcesa-
mi i dokonaniami, chętnie udostępnimy naszą platfor-

mę i zamieścimy Wasz artykuł w kolejnym numerze.  

 

CDR szkoli, doradza, inspiruje 

mailto:biuro@leaderatorium.pl

