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LGD „Z Tradycją w Nowoczesność”

LGD… czyli jak działamy
Mamy przyjemność oddać w Państwa ręce kolejny numer
naszego biuletynu, w którym przedstawiamy najważniejsze
wydarzenia zrealizowane przez LGD w ostatnim czasie.
Zapraszamy do lektury i zapoznania się z przedstawionymi
materiałami. Ponadto w ramach bieżącej działalności LGD
zaplanowało szereg wydarzeń skierowanych do społeczności
lokalnej, których zapowiedzi prezentujemy w niniejszym
wydaniu.
Prezes Zarządu
Jolanta Kędzior

Lokalna Grupa Działania „Z tradycją w nowoczesność” powstała
w 2005 roku. W ramach „Pilotażowego Programu Leader +”
- Schemat I realizowanego przez Gminę Pawłosiów.
Do Pawłosiowa dołączyły dwie nowe Gminy: Roźwienica,
Pruchnik i utworzyły fundację pn. „Z Tradycją w Nowoczesność”,
zarejestrowaną 30.12.2005 r. Lokalna Grupa Działania biorąc
pod uwagę przepisy europejskie postanowiła dostosować
formę prawną do wymogów UE i w dniu 05.05.2008 r. zmieniła
formę prawną LGD z Fundacji na Stowarzyszenie. Obecnie
Lokalna Grupa Działania stanowiona jest przez partnerów
z 5 gmin – Chłopice, Kańczuga, Pawłosiów, Pruchnik,
Roźwienica i tego obszaru dotyczy zbudowana Lokalna
Strategia Rozwoju, która będzie obowiązującym dokumentem
wytyczającym funkcjonowanie LG D Stowarzyszenia
„Z Tradycją w Nowoczesność” w okresie 2009 - 2015.

LEADER – jest podejściem realizowanym przez lokalne grupy
działania (LGD), które charakteryzuje się działaniami
oddolnymi, opracowanymi przez społeczność lokalną i zawarte
w LSR czyli dokumencie sztandarowym LGD i ich realizacje
przez projekty innowacyjne wykorzystujące wiedzę
i umiejętności przedstawicieli trzech sektorów: społecznego,
gospodarczego i publicznego. W ramach działania Leader
realizowane są trzy działania:
Działanie 413: „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju”
Działanie 421: „Wdrażanie projektów współpracy”
Działanie 431: „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania,
nabywanie umiejętności i aktywizacja”

Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju realizowanych w ramach Osi 4 Leader to działanie, które ma na celu umożliwienie
mieszkańcom terenu objętego LSR (tj. gmin: Chłopice, Kańczuga, Pawłosiów, Pruchnik i Roźwienica) realizację projektów
zmierzających do poprawy jakości życia.

„Odnowa i rozwój wsi”:
Celem działania jest poprawa jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych
mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich, umożliwienie rozwoju tożsamości społeczności wiejskich, zachowanie
dziedzictwa kulturowego i specyﬁki obszarów wiejskich.
Kto może skorzystać: działanie skierowane jest do Jednostek Samorządu Terytorialnego, instytucji kultury, paraﬁi lub związku
wyznaniowego oraz organizacji pozarządowych posiadających status OPP.
Zakres operacji podlegających doﬁnansowaniu: budowa, przebudowa, remont lub wyposażenie obiektów pełniących funkcje
kulturalne, rekreacyjne i sportowe, odnowa obiektów zabytkowych, charakterystycznych dla tradycji budownictwa wiejskiego
regionu i ich adaptacja na cele publiczne, modernizacja i rewitalizacja przestrzeni publicznej obszarów wiejskiego, infrastruktura
publiczna przyczyniająca się do rozwoju turystyki wsi oraz działania związane z promocją regionu.
Wysokość pomocy: Pomoc udzielana jest w formie refundacji w wysokości 80% poniesionych kosztów kwaliﬁkowalnych. Wysokość
doﬁnansowania max. 500 tys. zł. na miejscowość w całym okresie programowania. Preferowana średnia wielkość dotacji w LGD
„Z Tradycją w Nowoczesność" to 100 tys. zł na jeden projekt. Wysokość pomocy przyznanej na realizację jednej operacji nie może być
niższa lub równa 25 000 zł., według kalkulacji kosztów określonych we wniosku o przyznanie pomocy. Budżet LGD na to działanie
w obecnym okresie programowania wynosi: 3 065 057 zł.
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„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”
Kto może skorzystać: Rolnicy z obszaru LGD (do 60 roku życia, ubezpieczeni w KRUS co najmniej przez 12 ostatnich miesięcy),
ich małżonkowie oraz ich domownicy w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu rolników.
Pomoc udzielana jest z tytułu podjęcia lub rozwoju działalności w zakresie: usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, usług dla
ludności, sprzedaży hurtowej i detalicznej, rzemiosła lub rękodzielnictwa, robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych, usług
turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem, usług transportowych, usług komunalnych, przetwórstwa
produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych, magazynowania lub przechowywania towarów, wytwarzania produktów
energetycznych z biomasy, rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.
Wysokość pomocy: Wysokość doﬁnansowania udzielana jednemu beneﬁcjentowi w gospodarstwie rolnym nie może przekroczyć
100 tys. zł. Refundacji podlega nie więcej niż 50% kosztów kwaliﬁkowanych ne o (VAT stanowi koszt niekwaliﬁkowalny).
Budżet LGD na to działanie w obecnym okresie programowania wynosi: 380 000 zł.

„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”
Kto może skorzystać: Osoba ﬁzyczna lub osoba prawna, lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która
prowadzi (podejmuje) działalność jako mikroprzedsiębiorstwo zatrudniające poniżej 10 osób i mająca obrót nieprzekraczający
równowartości w zł. 2 mln euro.
Pomoc udzielana jest na pomoc w zakresie: katalogu usług wymienionych w działaniu „Różnicowanie w kierunku działalności
nierolniczej”, z tym, że w ramach w/w usług koszty kwaliﬁkowalne obejmują: budowę, przebudowę lub remont połączony
z modernizacją niemieszkalnych obiektów budowlanych lub budynków mieszkalnych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz
koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki; zagospodarowania terenu, zakupu maszyn, urządzeń,
narzędzi, wyposażenia i sprzętu; zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu podejmowanej lub
wykonywanej działalności gospodarczej; zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych
przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą.
Wysokość pomocy: w ramach działania można uzyskać 100 tys. zł. (utworzenie 1 miejsca pracy lub samozatrudnienie) 200 tys. zł.
(utworzenie 2 miejsc pracy) lub 300 tys. zł. (utworzenie 3 i więcej miejsc pracy). Refundacji podlega nie więcej niż 50% kosztów
kwaliﬁkowanych ne o (VAT jest kosztem niekwaliﬁkowalny). Budżet LGD na to działanie w obecnym okresie programowania
wynosi: 524 361,50 zł.

„Małe projekty”
Kto mógł skorzystać: działanie skierowane do JST, GOK-ów, organizacji pozarządowych, paraﬁi, ﬁrm oraz osób ﬁzycznych, którego
realizacja ma na celu umożliwienie mieszkańcom obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju realizację projektów przyczyniających
się do poprawy jakości życia, zachowania i wykorzystania zasobów dziedzictwa przyrody i kultury oraz wzmocnienia lokalnego
kapitału społecznego.
Zakres realizacji małych projektów ma na celu podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR poprzez:
udostępnianie urządzeń i sprzętu, z wyłączeniem środków transportu napędzanych mechanicznie, organizację szkoleń i innych
przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym, organizację imprez kulturalnych, promocyjnych, rekreacyjnych
lub sportowych, zagospodarowanie przestrzeni publicznej, z wyłączeniem pasów drogowych dróg gminnych, powiatowych
i wojewódzkich, promocję i organizację lokalnej twórczości kulturalnej lub aktywnego trybu życia, promocję lokalnej
przedsiębiorczości, remont połączony z modernizacją lub wyposażenie istniejących świetlic wiejskich oraz innych obiektów
pełniących ich funkcję oraz zagospodarowanie terenu przylegającego do tych obiektów, utworzenie lub zmodernizowanie punktów
informacji turystycznej, bazy informacji turystycznej oraz stron internetowych związanych tematycznie z ofertą turystyczną obszaru
objętego LSR, przygotowanie i wydanie folderów oraz innych publikacji informacyjnych i promocyjnych dotyczących obszaru
objętego LSR, budowę, odbudowę, przebudowę, remont połączony z modernizacją, zagospodarowanie lub oznakowanie obiektów
małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz wyposażanie obiektów pełniących funkcje turystyczne i rekreacyjne,
z wyłączeniem hoteli, moteli, pensjonatów oraz bazy gastronomicznej, odbudowę, renowację, restaurację albo remont lub
oznakowanie obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub objętych ewidencją zabytków, remont lub wyposażenie istniejących
muzeów lub innych obiektów pełniących ich funkcje, kultywowanie: miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów, języka
regionalnego i gwary, tradycyjnych zawodów i rzemiosła, promocję lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego, urządzanie
miejsc pamięci związanych z wydarzeniem historycznym, w tym przez budowę, odbudowę, renowację, restaurację albo remont lub
oznakowanie obiektów budowlanych i zagospodarowanie terenu wokół nich, udział w targach i konkursach produktów lub usług
lokalnych, promocję produktów lub usług lokalnych, budowę, adaptację lub wyposażenie niemieszkalnych obiektów budowlanych
wykorzystywanych do prowadzenia sprzedaży produktów lub usług lokalnych, wykorzystanie energii pochodzącej
ze źródeł odnawialnych w celu poprawienia warunków prowadzenia działalności kulturalnej lub gospodarczej.
Wysokość pomocy: pomoc ﬁnansowa w ramach działania wynosi max 80 % kosztów kwaliﬁkowalnych, przy czym wartość refundacji
jednego projektu nie może przekroczyć 50 000 zł. Łącznie jeden beneﬁcjent w ramach działania może uzyskać 200 tys. zł. Budżet LGD
na to działanie w obecnym okresie programowania wynosi: 992 249,50 zł.
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Skład Rady LGD Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność
Przewodniczący Rady: Andrzej Czyż
Zastępca Przewodniczącego Rady: Renata Mikłasz
Sekretarz Rady: Joanna Tomaszewska
Członkowie Rady: Sylwia Bogacz – Plichta, Ewa Chmiel, Stanisława Jucha, Stanisław Konieczny, Tomasz Kotliński, Łukasz Kucab,
Małgorzata Kuźma, Iwona Myłek, Iwona Pajda, Stanisław Potasz, Mariusz Reń, Marek Sierpiński, Jacek Sołek, Wacław Szkoła, Marian
Szarek, Agnieszka Wojdyła, Henryk Zabój.

Aktualności…
Wizyta studyjna w Stowarzyszeniu Dolina Karpia
W dniach 10-11 lipca 2014 roku członkowie Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej, pracownicy biura oraz potencjalni beneﬁcjenci
Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność" uczestniczyli w wizycie studyjnej, która miała miejsce
w Stowarzyszeniu Dolina Karpia Lokalnej Grupie Działania w Zatorze. W ramach wizyty studyjnej odbyło się spotkanie
z przedstawicielami Stowarzyszenia Dolina Karpia, podczas którego zaprezentowano jego działalność, przedstawiono także dobre
praktyki oraz specyﬁkę współpracy Lokalnej Grupy Działania oraz Lokalnej Grupy Rybackiej przy wdrażaniu lokalnej strategii rozwoju.
Ponadto uczestnicy wizyty mogli skorzystać z konsultacji indywidualnych w celu poszerzenia wiedzy przekazanej na spotkaniu
z przedstawicielami LGD Dolina Karpia. W programie wizyty zaplanowano także quest po miejscowości Zator, spotkanie
z producentem wadowickiej kremówki, wizytę w Pracowni Garncarstwa i Ceramiki FHU „Farfurka" oraz warsztaty wędzenia karpia
w Łowisku Wędkarskim „Podolsze".
Wizyta studyjna ﬁnansowana była ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013.
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Stypendia pomostowe – Dyplom z marzeń 2014/2015
Z przyjemnością informujemy, że przystąpiliśmy do XIII edycji Programu Stypendiów Pomostowych. Program Stypendiów
Pomostowych został zainicjowany w 2002 r. przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, realizatorem jest Fundacja Edukacyjna
Przedsiębiorczości w Łodzi. Nasza Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność" uczestniczy w Programie od
2007 roku i przyznała już 71 stypendiów.
W roku akademickim 2014/2015 nasza organizacja planuje przyznać 7 stypendiów w wysokości 500 zł. miesięcznie, które będą
wypłacane przez 10 miesięcy maturzystom mieszkającym na obszarze działania LGD, tj. gmin: Chłopice, Kańczuga, Pawłosiów,
Pruchnik, Roźwienica.
Aby ubiegać się o stypendium należy wypełnić wniosek ON-LINE na stronie www.stypendia-pomostowe.pl.
Formularze będą aktywne od 1 lipca 2014 r. do 18 sierpnia 2014 r. do godz. 16:00. Wydrukowany i podpisany wniosek wraz
z kompletem załączników i rekomendacją naszej LGD należy złożyć w siedzibie Biura w nieprzekraczalnym terminie do 22 sierpnia
2014 r. do godz. 16:00.

"Kino Aktywizujące Działania Regionalne KADR”
- realizacja projektu współpracy
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” wraz z partnerami Partnerstwo dla Rozwoju Obszarów
Wiejskich Ekonomika – Nauka – Tradycja „Prowent” Lokalna Grupa Działania oraz Lokalną Grupą Działania Ziemia Łańcucka
serdecznie zaprasza na bezpłatne projekcje ﬁlmowe, które będą odbywać się w okresie od czerwca do września 2014 r.
w ramach realizowanego projektu współpracy pn. „Kino Aktywizujące Działania Regionalne” pod akronimem „KADR”.
Harmonogram projekcji ﬁlmowych:
Data

Planowana godzina

Planowane miejsce

14.06.2014r.

20:00

Kańczuga-stadion MKS

15.06.2014r.

20:30

Kańczuga-stadion MKS

12.07.2014r.

20:30

Pruchnik-rynek

13.07.2014r.

21:00

Pruchnik-rynek

19.07.2014r.

20:30

Łopuszka Wielka-grzybek
przy Domu Strażaka

20.07.2014r.

20:30

Łopuszka Wielka-grzybek
przy Domu Strażaka

25.07.2014r.

21:00

Cieszacin Wielki-boisko
sportowe

26.07.2014r.

21:00

Kidałowice-plac przy Domu
Kultury

27.07.2014r.

21:00

Pawłosiów-boisko sportowe

02.08.2014r.

21:00

Węgierka-stadion sportowy

03.08.2014r.

21:00

Węgierka-stadion sportowy

10.08.2014r.

21:00

15.08.2014r.

20:00

16.08.2014r.

21:00

Dobkowice-boisko sportowe

17.08.2014r.

20:00

Chłopice-parking na mieniu
gminnym

30.08.2014r.

21:00

Pruchnik-rynek

31.08.2014r.

20:00

Pruchnik-rynek

05.09.2014r.

21:00

Jankowice-plac przy świetlicy
wiejskiej

06.09.2014r.

21:00

Jankowice-plac przy świetlicy
wiejskiej

13.09.2014r.

20:00

Roźwienica-stadion sportowy

14.09.2014r.

20:30

Roźwienica-stadion sportowy

Pawłosiów-plac przy Urzędzie
Gminy
Łowce-plac przy świetlicy
wiejskiej
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III edycja Konkursu Wielkanocnego LGD
Targi Produktów Lokalnych LGD
„Z Tradycją w Nowoczesność"
W niedzielę 11 maja 2014 r. na placu przy Ośrodku Kultury
Miasta i Gminy w Kańczudze odbyły się Targi Produktów
Lokalnych LGD „Z Tradycją w Nowoczesność". Organizatorem
imprezy była Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie
„Z Tradycją w Nowoczesność". Podczas Targów odbył się konkurs
na najładniejsze stoisko, w którym wzięły udział organizacje
pozarządowe, Koła Gospodyń Wiejskich oraz twórcy ludowi
z obszaru działania LGD, tj. gmin: Chłopice, Kańczuga,
Pawłosiów, Pruchnik i Roźwienica. Celem konkursu była m.in.:
promocja, popularyzacja produktów tradycyjnych, lokalnych,
regionalnych, ekologicznych z zachowaniem dziedzictwa
kulturowego regionu oraz rozpromowanie osób i organizacji,
które zajmują się produkcją wyrobów tradycyjnych i lokalnych.
Stoły przygotowane przez wystawców uginały się pod ciężarem
przygotowanych smakołyków. Nie zabrakło także wystawców,
którzy prezentowali wyroby rękodzielnicze, m.in. rzeźbę
w drewnie, obrazy ręcznie malowane, ha owane obrusy
i serwetki, szydełkowanie oraz ręcznie wykonaną biżuterię
z ﬁlcu. Komisja konkursowa kierując się kryteriami określonymi
w regulaminie konkursu dokonała oceny stoisk i wyłoniła
zwycięzców.
Pierwsze miejsce zajęło Koło Gospodyń Wiejskich z Rączyny,
które zaprezentowało tradycyjne i lokalne potrawy, drugie
miejsce zajął Jakub Olejarz prezentujący rzeźbę w drewnie,
natomiast trzecie miejsce zajął Piotr Sęk z Gospodarstwa
Pasiecznego w Woli Węgierskiej, który zaprezentował miód
i wyroby pszczelarskie. Targi współ-ﬁnansowane były ze
środków Funduszu Promocji Produktu Regionalnego
/Tradycyjnego/ Ekologicznego – NGO, JST w ramach projektu
„Alpejsko-Karpacki Most Współpracy" współﬁnansowanego
przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu
Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
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W niedzielę 6 kwietnia 2014 r. w świetlicy wiejskiej w Chłopicach
odbyła się III edycja Konkursu Wielkanocnego LG D
Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność". Celem konkursu
było kultywowanie i podtrzymywanie tradycji wielkanocnych
poprzez pokazanie możliwości twórczego aranżowania stołu
wielkanocnego. Konkurs skierowany był do Kół Gospodyń
Wiejskich działających na obszarze LGD. W ramach konkursu
KGW zaprezentowały stół wielkanocny, na który składały się
potrawy świąteczne, pyszne wypieki, jak również symbole
Świąt Wielkiej Nocy – pisanki, palma. Komisja oceniała także
ustne prezentacje przygotowane przez KGW w formie wiersza,
gawędy i piosenki.
Komisja konkursowa dokonała oceny poszczególnych stoisk
kierując się kryteriami określonymi w regulaminie III edycji
Konkursu Wielkanocnego LGD oraz wyłoniła następujących
zwycięzców:
I miejsce – Koło Gospodyń Wiejskich w Pawłosiowie
II miejsce – Koło Gospodyń Wiejskich w Chłopicach
III miejsce – Koło Gospodyń Wiejskich w Rączynie
Wyróżnienia:
· Koło Gospodyń Wiejskich w Woli Węgierskiej
· Koło Gospodyń Wiejskich w Rudołowicach
· Koło Gospodyń Wiejskich w Świebodnej
· Koło Gospodyń Wiejskich w Lipniku
· Koło Gospodyń Wiejskich w Łowcach
· Koło Gospodyń Wiejskich w Kramarzówce
Nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy zostały
wręczone przez Panią Jolantę Kędzior – Prezesa Zarządu, Pana
Andrzeja Czyż – Wójta Gminy Chłopice oraz Panią Beatę
Puchalską – Przewodniczącą Komisji Konkursowej.
Wydarzenie ﬁnansowane było ze środków Unii Europejskiej
w ramach osi 4 Leader – Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013
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Nabór do katalogu ﬁrm
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność" zaprosiła przedsiębiorców prowadzących działalność
gospodarczą na terenie funkcjonowania LGD, tj. Gmin: Chłopice, Kańczuga, Pawłosiów, Pruchnik i Roźwienica, do przesyłania
zgłoszeń uprawniających LGD do zamieszczenia informacji o prowadzonej działalności w katalogu ﬁrm.
Katalog został wydany przez LGD i zawiera podstawowe informacje na temat danej ﬁrmy. W katalogu przedstawiono ﬁrmy działające
w następujących kategoriach branżowych: usługowa, transportowa, budowlana, handlowa i inne. Wpis do katalogu ﬁrm był
bezpłatny.

Warsztaty ze scrapbookingu
W środę 19 marca 2014 r. w biurze LGD odbyły się warsztaty ze scrapbookingu.
Uczestnikami warsztatów była grupa 15 osób mieszkających na terenie gmin partnerskich LGD tj.: Chłopice, Kańczuga, Pawłosiów,
Pruchnik i Roźwienica. Warsztaty prowadziła Pani Karina Torchała – ﬁrma „Cra yMoly".
W ramach warsztatów uczestnicy wykonali piękne kartki z motywem świątecznym oraz ozdobili notatnik okolicznościowy.
Dodatkowo poszerzyli swoją wiedzę nt. zdobienia metodą Scrapbookingu. Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy
ukończenia warsztatów.
Warsztaty w całości sﬁnansowane zostały ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007 – 2013 r.
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Publikacja „Dobre praktyki LGD”
Nasza LGD wydała kolejny numer publikacji pt.: „Dobre praktyki w ramach realizacji Osi IV Leader Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich 2007 – 2013 na terenie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność”. Niniejsza publikacja ma na
celu przedstawienie głównych obszarów wsparcia realizowanego w ramach PROW na lata 2007 – 2013. Znajdą w niej Państwo wiele
ciekawych, zrealizowanych projektów w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na terenie działania naszej LGD. Zapraszamy do
zapoznania się z publikacją, która jest dostępna zarówno w Biurze LGD, jak i na stronie internetowej stowarzyszenia.

Warsztaty zdobienia metodą decoupage
W czwartek 6 marca 2014 r. w biurze LGD odbyły się warsztaty zdobienia metodą Decoupage, w których wzięło udział 15 osób
mieszkających na terenach gmin partnerskich LGD, tj. Chłopice, Kańczuga, Pawłosiów, Pruchnik, Roźwienica. Warsztaty prowadziła
Pani Małgorzata Szepelak z ﬁrmy „Graﬁx” z Jarosławia.
Decoupage jest techniką zdobienia polegającą na naklejaniu wyciętych elementów papierowych na wcześniej przygotowaną
powierzchnię, w taki sposób, aby wyglądały jak namalowane. Podczas warsztatów uczestnicy pracowali na płótnie, na którym za
pomocą papieru ryżowego, farb, lakierów i pędzili, powstały piękne obrazy. Warsztaty okazały się bardzo owocne, czego dowodem
były wykonane przez uczestników prace. Uczestnicy otrzymali dyplomy ukończenia warsztatów zdobienia metodą Decoupage.
Warsztaty w całości sﬁnansowane zostały ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007 – 2013.
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Nabory wniosków 2014
W dniach 11 grudnia 2013 r. do 8 stycznia 2014 r. Lokalna Grupa Działania prowadziła nabór wniosków o przyznanie pomocy
w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013. Wnioski należało złożyć w wyznaczonym terminie w Biurze Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Z Tradycją
w Nowoczesność", ul. Kościuszki 26, 37 – 500 Jarosław .

Działanie

Odnowa i rozwój wsi
Małe projekty
Różnicowanie w kierunku
działalności nierolniczej
Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw

Limit dostępnych
środków
w naborze (zł)
690 071,77
217 974,79
101 208,24
288 780,00

Na posiedzeniu Rady LGD Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność” w dniach 16 - 17 stycznia 2014 r. –
oceniono projekty z zakresu działań – „Odnowa i rozwój wsi”, „Różnicowanie w kierunku działalności
nierolniczej”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz „Małe projekty”.

Lista wniosków wybranych do ﬁnansowania w ramach działania
„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

Lp.

1.

Nazwa
wnioskodawcy
Leokadia
Krzysztyniak

Tytuł operacji

Modernizacja, adaptacja oraz zmiana
sposobu użytkowania budynku kina na
budynek handlowo-usługowy

Wnioskowa
na kwota
pomocy (zł)
288 780

Lista wniosków wybranych do ﬁnansowania w ramach działania
„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

Lp.

Nazwa
wnioskodawcy

1.

Dorota Szczepańska

Tytuł operacji
Zakup nowego ciągnika rolniczego w celu
świadczenia usług komunalnych

Wnioskowana
kwota pomocy
(zł)
57 225
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Lista wniosków wybranych do ﬁnansowania w ramach działanie – „Odnowa i rozwój wsi”.
Lp.

Nazwa wnioskodawcy

1.

Gmina Roźwienica

2.

Gmina Pawłosiów

3.

Miasto i Gmina Kańczuga

4.
5.
6.

Gmina Chłopice
Gmina Pruchnik
Gmina Chłopice

7.

Gmina Pawłosiów

8.

Gmina Pruchnik

9.

Miasto i Gmina Kańczuga

10.

Gmina Roźwienica

11.

Gmina Pruchnik

12.

Miasto i Gmina Kańczuga

Tytuł operacji

Modernizacja przystanków autobusowych poprzez dostawę i montaż
nowych wiat przystankowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 880 Jarosław –
Pruchnik i drogi powiatowej nr 1633 R Rączyna - Rudołowice
Remont remizo-świetlicy wiejskiej w Cieszacinie Małym
Zakup wyposażenia meblowego do budynków komunalnych pełniących
funkcje społeczno-kulturalne na terenie Miasta i Gminy Kańczuga
Budowa oświetlenia przy drodze gminnej w miejscowości Boratyn
Rewitalizacja parku w Pruchniku
Budowa chodnika przy drodze gminnej o nr 11452 R i na działce nr 1298
Budowa boiska sportowego wraz z kontenerowym budynkiem szatni oraz
przyłączami w Kidałowicach
Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej przy OSP
w Hawłowicach
Wykonanie chodnika w miejscowości Rączyna z przeznaczeniem na ścieżkę
rowerową oraz szlak pieszy Nordic Walking
Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w budynku świetlicy
wiejskiej w miejscowości Chorzów
Rewitalizacja placu postojowego i ulicy Kościelnej w Pruchniku
Zagospodarowanie przestrzeni publicznych poprzez budowę placów zabaw
w m. Bóbrka Kańczucka, Łopuszka Mała i Kańczuga

Wnioskowana
kwota pomocy (zł)

38 000,00
38 000,00
38 000,00
38 000,00
38 000,00
99 990,00
99 999,00
100 000,00
100 000,00
99 999,00
68 000,00
69 000,00

Lista wniosków wybranych do ﬁnansowania w ramach działania – „Małe projekty".

Lp.
1.
2.

3.

4.

Nazwa wnioskodawcy

Tytuł operacji

Gmina Pawłosiów

Wyposażenie w trybuny boiska sportowego
w Wierzbnej
Oznakowanie i zagospodarowanie ścieżki pieszej „Wąwóz
Lelos” wraz z wykonaniem obiektów małej architektury dla
potrzeb infrastruktury turystycznej w Pruchniku
Upowszechnianie kultury i tradycji ludowej poprzez wyjazd
na Międzynarodowy Fes wal Muzyki Ludowej „VIII Balkan
Folk Fest” 2014 w Kiten – Bułgaria Zespołu Pieśni i Tańca
„Familia”

Centrum Kultury, Sportu
i Turystyki w Pruchniku
Stowarzyszenie Miłośników
Historii i Tradycji Rudołowic

Centrum Kultury, Sportu
i Turystyki w Pruchniku
Gmina Pawłosiów

5.
6.

Stowarzyszenie Miłośników
Historii i Tradycji Rudołowic
Krzysztof Bieniasz

7.

8.
9.
10

Ochotnicza Straż Pożarna w
Sieteszy
Biblioteka Samorządowa
w Chłopicach

Wnioskowana
kwota
pomocy (zł)
14 960,00
24 960,00

14 352,45

Utworzenie siłowni wewnętrznej w Pruchniku

19 380,32

Wyposażenie świetlicy w Domu Kultury w Ożańsku

15 000,00

Remont Kapliczki Św. Agaty

15 647,90

Utworzenie muzeum wirtualnego prezentującego na stronie
internetowej przedmioty codziennego użytku,
wykorzystywane w gospodarstwach domowych regionu w XIX
i XX wieku
„Pokoleniowe granie” – kultywowanie i promocja lokalnej
twórczości poprzez wyposażenie Orkiestry Dętej OSP
w Sieteszy
Tradycja łączy pokolenia -organizacja imprezy „Wicia wieńca”
oraz zakup strojów ludowych

16 961,70

28 537,30
5 303,17
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10.
11.

Ośrodek Kultury Miasta
i Gminy w Kańczudze
Ludowy Klub Sportowy „Dąb”
Dobkowice
Stowarzyszenie Tradycja
i Rozwój

12.

13.
14.
15.

Gmina Roźwienica
Stowarzyszenie Miłośników
Chłopic
Ludowy Klub Sportowy „Łęg”
Łowce

Rozwój życia kulturalnego poprzez remont sali świetlicy
Ośrodka Kultury
Organizacja i uczestnictwo w turnieju międzygminnym
w miejscowości Dobkowice
„Nie rzucim ziemi skąd nasz ród…”zorganizowanie
uroczystości ważnych dla naszej „Małej Ojczyzny” związanych
z kultem Matki Bożej Pocieszenia, trzeciej rocznicy
posadzenia „Dębu Pamięci” oraz 75-rocznicy wybuchu II
wojny światowej
Doposażenie istniejącej, ogólnodostępnej świetlicy wiejskiej
w Woli Roźwienickiej
Organizacja festynu połączonego z zawodami sportowymi dla
dzieci i młodzieży pn. „Dzień Sportu-Dniem Dziecka”
Warsztaty szkoleniowe dla zawodników klubu LKS „Łęg”
Łowce

24 999,00
13 000,00

23 762,24

13 782,34
12 150,00
9 600,00

Gminy partnerskie LGD Stowarzyszenia
„Z Tradycją w Nowoczesność":
UG Chłopice - www.chlopice.pl
MiG Kańczuga - www.kańczuga.pl
UG Pawłosiów - www.gminapawlosiow.pl
UG Pruchnik - www.gminapruchnik.pl
UG Roźwienica - www.rozwienica.itl.pl

Zaplanowane wydarzenia…
1. Rajd rowerowy – zapraszamy mieszkańców LGD na rajd rowerowy na trasie Pawłosiów – Jankowice – Pawłosiów, który odbędzie
się 10 sierpnia 2014 r.
2. Targi Lokalnych Grup Działania i Lokalnych Grup Rybackich - zapraszamy Koła Gospodyń Wiejskich, rękodzielników, instytucje
kultury oraz przedsiębiorców promujących lokalne produkty i tradycje do uczestnictwa w Targach Lokalnych Grup Działania
i Lokalnych Grup Rybackich, które odbędą się w Rzeszowie w dniu 31.08.2014 r. W ramach Targów LGD i LGR Lokalna Grupa Działania
ogłasza konkurs wyboru ofert na przygotowanie stołu z potrawami regionalnymi oraz prezentację prac rękodzielniczych
3. Szkolenie z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej – LGD zaprasza przedsiębiorców oraz osoby chcące
założyć własną działalność gospodarczą z terenu działania LGD do wzięcia udziału w szkoleniu, które odbędzie się na przełomie
października i listopada 2014 r.
4. Szkolenie z zakresu tworzenia biznes planu – zapraszamy osoby chcące założyć własną działalność gospodarczą z terenu działania
LGD do uczestnictwa w szkoleniu, które odbędzie się na przełomie października i listopada 2014 r.
5. Cykl warsztatów z Decoupage – LGD Stowarzyszenie „Z Tradycja w Nowoczesność zaprasza mieszkańców obszaru działania LGD
do wzięcia udziału w cyklu szkoleń rękodzielniczych. Warsztaty mają na celu przybliżenie uczestnikom metodę zdobienia
i wykonywania zwaną Decoupage. Termin warsztatów: listopad 2014 r.

Wszystkie niezbędne informacje na temat powyższych wydarzeń oraz działań realizowanych przez LGD zamieszczone będą
na stronie internetowej pod adresem:

www.ztradycjawnowoczesnosc.pl
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Informacje Biura LGD

Bezpłatne doradztwo dla beneﬁcjentów
Informujemy, że Biuro LGD prowadzi bezpłatne doradztwo dla beneﬁcjentów zainteresowanych aplikowaniem o przyznanie
pomocy ﬁnansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007 – 2013.
Biuro prowadzi doradztwo w zakresie działań:

·
·
·
·

Małe projekty
Odnowa i rozwój wsi
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Doradztwo prowadzone jest w sposób ciągły w godzinach otwarcia biura 8.00 - 16.00
pod adresem:
ul. Kościuszki 26, 37-500 Jarosław
tel./fax.: 16 621 90 65
e-mail: lgd.ztradycjawnowoczesnosc@gmail.com

Ponadto informujemy, iż w urzędach każdych z 5 gmin pracuje doradca LGD Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność".
Doradztwo ma na celu sprawne wdrożenie LSR poprzez pomoc potencjalnym beneﬁcjentom w przygotowaniu wniosków.

Dane kontaktowe doradców:
Sylwia Bogacz-Plichta
Wiesław Sopel
Jolanta Kędzior
Agnieszka Wojdyła
Ewa Chmiel
-

sylwodka1@o2.pl – Chłopice
w.sopel@kanczuga.pl – Kańczuga
jolakedzior@poczta.onet.pl – Pawłosiów
awojdyla@pruchnik.hg.pl – Pruchnik
ewa.chmiel@ugr.internetdsl.pl – Roźwienica

tel. 16 622 24 76
tel. 16 642 31 42
tel. 16 622 03 69
tel. 16 623 61 13
tel. 16 622 58 22 wew. 24

Skład Zarządu Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność”:
Prezes Zarządu – Jolanta Kędzior
Wiceprezes Zarządu – Anna Bachnacka, Agnieszka Kiełt
Skarbnik Zarządu - Halina Rączka
Członkowie Zarządu: Renata Grzeszczak, Agnieszka Kałużny, Wawrzyniec Kościk, Krzysztof Łuc,
Mieczysław Marciniec, Franciszek Matusz.

Wydawca: Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność”, ul. Kościuszki 26 37 -500 Jarosław
Opracowanie merytoryczne i graﬁczne: Zarząd i Biuro LGD

Wydanie biuletynu ﬁnansowane w całości ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania,
nabywanie umiejętności i aktywizacja” realizowanego w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

