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Biuletyn
informacyjny
Grudzień 2017
Egzemplarz bezpłatny

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. W ramach bieżącej działalności LGD
zorganizowało szereg wydarzeń skierowanych
do społeczności lokalnej, których efekty prezentujemy
w niniejszym wydaniu.
Prezes Zarządu
Jolanta Kędzior

LEADER – jest podejściem realizowanym przez lokalne
grupy działania (LGD), które charakteryzuje się działaniami
oddolnymi, opracowanymi przez społeczność lokalną,
zawartymi w LSR czyli dokumencie sztandarowym LGD i ich
realizację przez projekty innowacyjne wykorzystujące
wiedzę i umiejętności przedstawicieli trzech sektorów:
społecznego, gospodarczego i publicznego.

Lokalna Grupa Działania "Z Tradycją w Nowoczesność"
powstała w 2005 roku. W ramach "Pilotażowego Programu
Leader+" - Schemat I realizowanego przez Gminę Pawłosiów.
W dniu 05.05.2008 r. LGD zmieniła formę prawną z Fundacji
na Stowarzyszenie zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa. Wówczas do LGD należało 5 gmin, a w roku 2015
dołączyły trzy nowe samorządy. Obecnie do LGD należą:
Gmina Chłopice, Kańczuga, Laszki, Pawłosiów, Pruchnik,
Radymno, Roźwienica, Miasto Radymno i tego obszaru
dotyczy zbudowana strategia rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020, która
będzie obowiązującym dokumentem wytyczającym
funkcjonowanie LG D Stowarzyszenia "Z Tradycją
w Nowoczesność" w okresie 2014-2020.

W ramach działania Leader realizowane są trzy poddziałania:
Poddziałanie 19.2: „Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność ”
Poddziałanie 19.3: „Przygotowanie i realizacji działań
w zakresie współpracy z LGD”
Poddziałanie 19.4: „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących
i aktywizacji”

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, Laszki, Pawłosiów, Pruchnik, Radymno, Roźwienica, Miasto
Radymno) realizacji projektów zmierzających do poprawy jakości życia.

Przedsięwzięcie I Poprawa infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej:
Celem przedsięwzięcia jest stworzenie regionu atrakcyjnego turystycznie, takiego, w którym dba się o infrastrukturę i atrakcje
turystyczne, ale również dba się o życie społeczne i kulturalne. Poprawa infrastruktury służyć ma również poprawie
bezpieczeństwa mieszkańców i turystów. Na obszarach wiejskich inwestycje w infrastrukturę podnoszą również atrakcyjność
inwestycyjną oraz poprawiają poziom warunków życia mieszkańców.
Kto może skorzystać: działanie skierowane jest do jednostek samorządu terotyrialnego, osób ﬁzycznych, instytucji kultury,
NGO, kościołów i innych związków wyznaniowych oraz innych instytucji i organizacji zajmujących się rozwojem oferty
turystycznej, kulturalnej i rekreacyjnej.
Zakres operacji podlegających doﬁnansowaniu: budowa, przebudowa, remont i wyposażenie budynków pełniących funkcje
rekreacyjne, społeczno-kulturalne, w tym świetlic i domów kultury, placów zabaw, siłowni zewnętrznych, kształtowanie
obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspakajania potrzeb mieszkańców i sprzyjających nawiązywaniu kontaktów
społecznych, zagospodarowanie przestrzeni publicznych.
Wysokość pomocy: Pomoc udzielana jest w formie refundacji w wysokości 100% kosztów kwaliﬁkowalnych, w przypadku
jednostek samorządu terytorialnego 63,63% poniesionych kosztów kwaliﬁkowalnych. Wysokość doﬁnansowania max. 300 tys.
zł. na beneﬁcjenta w całym okresie programowania. Budżet LGD na to przedsięwzięcie w obecnym okresie programowania
wynosi: 3 250 000 zł.
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Przedsięwzięcie II Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i turystycznego - PROJEKT GRANTOWY:
Celem przedsięwzięcia jest podniesienie świadomości społecznej mieszkańców wsi, co przyczynia się do zwiększenia poziomu
zaangażowania ich w rozwiązywanie lokalnych problemów, dbałość o zasoby kulturowe, historyczne i przyrodnicze. Przez swe
zaangażowanie mieszkańcy mogą wpływać na rozwój gospodarczy regionu czy też na podniesienie atrakcyjności turystycznej
swoich miejscowości.
Kto może skorzystać: osoby ﬁzyczne, jednostki samorządu terytorialnego, instytucje kultury, NGO, kościoły i inne związki
wyznaniowe oraz inne instytucje i organizacje spełniające kryteria dostępu.
Zakres operacji podlegających doﬁnansowaniu: konserwacja i restauracja zabytków, wyposażenie zespołów ludowych,
muzycznych i artystycznych, tworzenie muzeów i izb tradycji, organizacja wydarzeń z zakresu kultywowania dziedzictwa
lokalnego.
Wysokość pomocy: Pomoc udzielana jest w formie refundacji w wysokości 100% kosztów kwaliﬁkowalnych, wysokość grantu:
5 000 zł. – 15 000 zł. Budżet LGD na to przedsięwzięcie w obecnym okresie programowania wynosi: 300 000 zł.
Suma grantów udzielonych jednostkom sektora ﬁnansów publicznych w ramach danego projektu grantowego nie przekracza
20% kwoty środków przyznanych na ten projekt.

Przedsięwzięcie III Wsparcie inicjatyw kulturalno- edukacyjnych, w tym w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych
- OPERACJA WŁASNA LGD:
Celem przedsięwzięcia jest organizacja operacji kulturalnych oraz edukacyjnych, w formie szkoleń, warsztatów, wykładów, etc.,
włączających mieszkańców obszaru w dbanie o środowisko przyrodnicze.
Operacja własna LGD polegać będzie na realizacji inicjatyw kulturalno-edukacyjnych zwiększających świadomość ekologiczną
mieszkańców na terenie każdej gminy, wchodzącej w skład LGD. Ponadto możliwe do realizacji będą również operacje
edukacyjne, wspomagające grupy docelowe w zakresie dostępu do rynku pracy oraz możliwości ubiegania się o doﬁnansowanie
projektów.
Mechanizm operacji: LGD zamieszcza na swojej stronie internetowej informację o planowanej do realizacji operacji własnej
z oznaczeniem tej informacji datą. Jeżeli w terminie 30 dni od zamieszczenia na stronie internetowej LGD informacji o planowanej
do realizacji operacji własnej, żaden podmiot nie zgłosił zamiaru jej realizacji, LGD składa do Zarządu Województwa wniosek
o przyznanie pomocy na realizację operacji własnej.
Budżet LGD na to przedsięwzięcie w obecnym okresie programowania wynosi: 50 000 zł.

Przedsięwzięcie IV Promocja obszaru objętego LSR, w tym produktów i usług lokalnych - PROJEKT GRANTOWY:
Celem przedsięwzięcia jest organizacja wydarzeń promujących obszar objęty LSR, aktywizujące oraz integrujące społeczność
lokalną.
Kto może skorzystać: działanie skierowane do jednostek samorządu terytorialnego, osób ﬁzycznych, instytucji kultury, NGO,
kościołów oraz innych związków wyznaniowych, innych instytucji i organizacji spełniających kryteria dostępu.
Zakres operacji: organizacja wydarzeń promujących obszar objęty LSR, aktywizujących oraz integrujących społeczność lokalną,
projekty promujące aktywny styl życia dla dzieci, młodzieży, seniorów oraz osób wykluczonych społecznie, publikacje, targi,
wystawy, festyny, wyjazdy studyjne, wydawnictwa m.in. książki kucharskie, certyﬁkacja produktów lokalnych, preferowane
będą operacje, które wykorzystają lokalny potencjał oraz będą innowacyjne w skali obszaru LGD, zgodnie
z kryteriami wyboru.
Wysokość pomocy: Pomoc udzielana jest w formie refundacji w wysokości 100% kosztów kwaliﬁkowalnych, wysokość grantu:
5 000 zł. – 15 000 zł. Budżet LGD na to przedsięwzięcie w obecnym okresie programowania wynosi: 200 000 zł.
Suma grantów udzielonych jednostkom sektora ﬁnansów publicznych w ramach danego projektu grantowego nie przekracza
20% kwoty środków przyznanych na ten projekt.
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Przedsięwzięcie V Stworzenie warunków do powstawania i zachowania istniejących miejsc pracy z zastosowaniem
innowacyjnych rozwiązań:
1. Operacje polegające na podejmowaniu działalności gospodarczej
PŁATNOŚĆ RYCZAŁTOWA (PREMIA) w wysokości 60 tys. zł
Kto może skorzystać: Beneﬁcjenci: osoby ﬁzyczne (pełnoletnie, będące obywatelami UE) zamieszkujące na obszarze objętym
LSR tj. na terenie gmin: Chłopice, Kańczuga, Laszki, Pawłosiów, Pruchnik, Radymno, Roźwienica oraz Miasta Radymna.
Pomoc będzie przyznawana jeżeli: podmiot nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników (KRUS) z mocy ustawy
i w pełnym zakresie, chyba, że podejmuje działalność gospodarczą sklasyﬁkowaną jako produkcja artykułów spożywczych lub
produkcja napojów, w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy podmiot nie wykonywał
działalności gospodarczej, w szczególności nie był wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i nie
została mu dotychczas przyznana pomoc na operację w tym zakresie. Operacja zakłada podjęcie we własnym imieniu
działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej i jej
wykonywanie do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, podmiot posiada numer identyﬁkacyjny
w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków
o przyznanie płatności nadawany przez ARiMR, podmiotowi została wydana ostateczna decyzja środowiskowa (jeśli dotyczy).
Zobowiązania wynikające z umowy: podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej i jej wykonywania do dnia,
w którym upłyną 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, osiągnięcia co najmniej 30% zakładanego w biznesplanie,
ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług do dnia, w którym upłynie rok od dnia wypłaty płatności
końcowej, przechowywanie dokumentów związanych z przyznaną pomocą do dnia, w którym upłynie 5 lat od dnia wypłaty
płatności końcowej.
Wnioskodawca wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy opracowuje i przedkłada biznesplan, który jest racjonalny i uzasadniony
ekonomicznie, a suma kosztów planowanych do poniesienia z uwzględnieniem wartości rynkowej tych kosztów, jest nie niższa
niż 70% kwoty jaką można przyznać na tę operację.
Wypłata środków ﬁnansowych w dwóch transzach:
a) pierwsza transza pomocy obejmuje 80% kwoty przyznanej i jest wypłacana jeżeli beneﬁcjent;
- podjął we własnym imieniu działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie
działalności gospodarczej,
- zgłosił się do ubezpieczenia społecznego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania
działalności,
- uzyskał pozwolenia, zezwolenia i inne decyzje, w tym ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, których
uzyskanie jest wymagane przez odrębne przepisy do realizacji inwestycji objętych operacją.
b) druga transza pomocy obejmuje 20% kwoty przyznanej i jest wypłacana, jeżeli operacja została zrealizowana zgodnie
z biznesplanem.
2. Operacje polegające na rozwijaniu działalności gospodarczej
Kto może skorzystać: Beneﬁcjenci: mikro przedsiębiorca (zatrudniający mniej niż 10 pracowników, a roczny obrót lub roczna
suma bilansowa nie przekracza 2 milionów euro), mały przedsiębiorca (zatrudniający mniej niż 50 pracowników, a roczny obrót lub
roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów euro).
Podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o jej przyznanie wykonywał
łącznie co najmniej przez 365 dni działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.
o swobodzie działalności gospodarczej oraz nadal wykonuje tę działalność.
Zasady przyznawania pomocy: w przypadku osób ﬁzycznych, które wykonują działalność gospodarczą, do której stosuje się
przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej - miejsce oznaczone adresem, pod którym osoba ﬁzyczna wykonuje
działalność gospodarczą, wpisanym do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej znajduje się na obszarze wiejskim
objętym LSR. W przypadku osoby prawnej - siedziba/oddział osoby prawnej, znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR;
podmiot posiada numer identyﬁkacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw
rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności nadany przez ARiMR (w przypadku, gdy operacja będzie realizowana
w ramach wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej pomoc jest przyznawana, jeżeli numer
identyﬁkacyjny został nadany spółce).
Wnioskodawca wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy opracowuje i przedkłada biznesplan, który będzie racjonalny
i uzasadniony ekonomicznie, podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy nie otrzymał dotychczas pomocy na operację
w zakresie podejmowania działalności gospodarczej albo upłynęło co najmniej 2 lata od dnia przyznania temu podmiotowi
pomocy na podjęcie działalności gospodarczej, podmiot ubiegający się o jej przyznanie nie otrzymał dotychczas pomocy na
operację w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przetwórstwami
spożywczymi.
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Zobowiązania wynikające z umowy:
- utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i jest to uzasadnione zakresem
realizacji operacji, a osoba, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, zostanie zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub
spółdzielczej umowy o pracę,
- utrzymanie miejsc pracy, w tym miejsc pracy, które zostaną utworzone w ramach realizacji operacji, do dnia, w którym upłyną
3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej,
- osiągnięcie co najmniej 30% zakładanego w biznesplanie, ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub
usług do dnia, w którym upłynie rok od dnia wypłaty płatności końcowej,
- zapewnienie trwałości operacji do dnia, w którym upłyną 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej,
- zachowanie konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców poszczególnych zadań ujętych w zestawieniu rzeczowoﬁnansowym operacji w przypadku gdy do ich wyboru nie mają zastosowania przepisy o zamówieniach publicznych, a wartość
danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-ﬁnansowym operacji przekracza 20 tys. złotych netto,
- realizowanie operacji nie więcej niż w 2 etapach, a wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z zestawieniem rzeczowoﬁnansowym operacji, w tym poniesienie przez beneﬁcjenta kosztów kwaliﬁkowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność
końcową wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji, nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia
31.12.2022 r.,
- realizacja inwestycji w ramach operacji na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się
o przyznanie pomocy lub podmiot ten posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku
o przyznanie pomocy co najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości
operacji,
- przechowywanie dokumentów związanych z przyznaną pomocą do dnia, w którym upłynie 5 lat od dnia wypłaty płatności
końcowej,
- uwzględnianie wszystkich transakcji związanych z operacją w oddzielnym systemie rachunkowości albo wykorzystywania
do ich identyﬁkacji odpowiedniego kodu rachunkowego,
- ponoszenie kosztów kwaliﬁkowalnych w formie rozliczenia pieniężnego, a w przypadku transakcji, której wartość, bez względu
na liczbę wynikających z niej płatności przekracza 1 tys. złotych w formie rozliczenia bezgotówkowego.

Skład Rady Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność”:
Przewodniczący Rady: Jacek Sołek
Zastępca Przewodniczącego Rady: Lesław Trudzik
Sekretarz Rady: Teresa Gajos
Członkowie Rady: Beata Baran, Władysław Fedan, Renata Grzeszczak, Bożena Majchrowicz, Barbara Malec, Piotr Ochota,
Halina Rączka, Mariusz Reń, Marek Sierpiński, Wacław Szkoła, Józef Szlag, Bogdan Szylar.

Skład Zarządu Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność”:
Prezes Zarządu: Jolanta Kędzior
Wiceprezes Zarządu: Anna Bachnacka, Agnieszka Ibrahim
Członkowie Zarządu: Mirosław Broda, Mieczysław Marciniec, Adam Lisańczuk, Krzysztof Łuc, Anna Sobieraj - Łapisz.
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Aktualności
Zakończono spotkania informacyjne dotyczące naboru na granty
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” zakończyła cykl spotkań informacyjno - szkoleniowych
dla społeczności lokalnej obszaru LGD. Odbyły się one w dniach od 23 do 25 października br. w każdej z gmin wchodzących
w skład LGD tj.: Chłopice, Kańczuga, Laszki, Pawłosiów, Pruchnik, Roźwienica, Radymno oraz w mieście Radymnie. Celem szkoleń
było omówienie założeń i warunków, które należy spełniać, ubiegając się o przyznanie pomocy w ramach grantów oraz formularza
wniosku na powierzenie grantu. Uczestniczyli w nich reprezentanci trzech sektorów - publicznego, społecznego i gospodarczego:
lokalni liderzy, przedstawiciele: JST, organizacji pozarządowych, członkinie KGW oraz osoby ﬁzyczne. Spotkania przeprowadziła
Pani Katarzyna Hołowiecka – pracownik Biura LGD.
Szkolenia współﬁnansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących
i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Serdecznie dziękujemy uczestnikom szkoleń za aktywny udział.
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Aktualności
Stypendia pomostowe
Lokalna Grupa Działania "Z Tradycją w Nowoczesność" z wielką przyjemnością informuje, że stypendia pomostowe
„Dyplom z marzeń” na rok akademicki 2017/2018 zostały przyznane. Wysokość stypendium wynosi 500 zł. miesięcznie, które są
wypłacane przez 10 miesięcy maturzystom mieszkającym na obszarze działania LGD.

Stypendia Pomostowe 2017/2018 lista rankingowa.

Lp.

Nazwisko

Imię

Miejscowość

Uczelnia

Kierunek

1

Knap

Paweł

Jankowice

Politechnika Rzeszowska

Informatyka

2

Lorynowicz

Patryk

Jankowice

Politechnika Rzeszowska

Budownictwo

3

Burbeło

Monika

Radymno

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Zarządzanie

4

Czura

Magdalena

Pruchnik

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie

Technologia Żywności
i Żywienia Człowieka

5

Sierpińska

Adrianna

Maleniska

Uniwersytet Marii Uniwersytet Medyczny
we Wrocławiu

Farmacja
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Stefanowicz

Aleksandra

Wola Węgierska

Politechnika Rzeszowska

Prawo
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Pysz

Iwona

Pawłosiów

Politechnika Rzeszowska

Matematyka

Doﬁnansowanie z KSOW na projekt LGD
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” w dniu 31.07.2017 r. podpisała umowę o doﬁnansowanie
na realizację projektu „Szkolenie z zakresu aktualnie obowiązujących przepisów dot. pracy Rady” . Wsparcie zostało przyznane
w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan Operacyjny 2016-2017. Całkowita wartość
operacji wyniosła 12 473 zł, w tym wartość doﬁnansowania 11 336 zł. W dniach 21 - 22.09.2017 r. zostało zorganizowane
wyjazdowe szkolenie dla członków Rady oraz pozostałych organów LGD. Szkolenie odbyło się w Berezce, Gmina Polańczyk,
zostało przeprowadzone przez Panią Iwonę Woch Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Zielone Bieszczady”. Zakres
szkolenia obejmował aktualnie obowiązujące przepisy, poruszona tematyka pozwoli na zwiększenie kompetencji, wdrażanie tych
informacji w praktyce członków Rady LGD oraz innych organów stowarzyszenia.
P o d c z a s w y j a z d u n a s t ą p i ł a w y m i a n a d o ś w i a d c z e ń p o m i ę d z y L G D, u c z e s t n i c y w y j a z d u z a p o z n a l i s i ę
z dobrymi praktykami co pozwoli w lepszym stopniu realizować zadania własne Lokalnej Grupy Działania.
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Aktualności
LGD na Dożynkach Powiatu Jarosławskiego
W niedzielę, 3 września 2017 r., w gminie Chłopice odbyły się Dożynki Powiatu Jarosławskiego. Po Mszy Świętej odprawionej pod
przewodnictwem ks. abp. Józefa Michalika, uroczystości przeniosły się na stadion sportowy w Chłopicach, gdzie powitano
przybyłych gości oraz złożono podziękowania dla rolników za owoc pracy. Stoisko Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie
„Z Tradycją w Nowoczesność” cieszyło się dużą popularnością. Na stoisku można było otrzymać bezpłatnie gadżety promocyjne
oraz doradztwo w zakresie PROW 2014 – 2020.
Na scenie zostały zaprezentowane piękne wieńce dożynkowe. Wystąpiło 7 delegacji z terenu Powiatu Jarosławskiego oraz
6 delegacji sołectw z Gminy Chłopice.
Uczestnicy powiatowego święta mogli pokosztować regionalnych przysmaków przygotowanych przez koła gospodyń wiejskich
oraz zapoznać się z lokalnymi wyrobami.

XV Jarmark Sztuki Ludowej Pruchnickie Sochaczki
W dniu 20.08.2017 r. w Pruchniku odbył się XV Jarmark Sztuki Ludowej Pruchnickie Sochaczki. Głównym celem imprezy jest
popularyzacja dorobku twórców z dziedzin objętych programem „Ginące zawody". Na pruchnickim rynku pojawili się ludowi
artyści, rękodzielnicy z całego regionu dzięki czemu można było podziwiać talenty, umiejętności i efekty pracy rzemieślniczej
oraz artystycznej. Wystawianym przez nich rękodziełom towarzyszyły koncerty i występy. Jest to cykliczna impreza, którą
corocznie licznie odwiedzają mieszkańcy i turyści z różnych stron Polski.
Organizatorami XV Jarmarku Sztuki Ludowej Pruchnickie Sochaczki byli Centrum Kultury Sportu i Turystki w Pruchniku, Centrum
Kulturalne w Przemyślu oraz Lokalna Grupa Działania „Z Tradycja w Nowoczesność”.
Naszą LGD reprezentowały Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Wysocka. Panie zapewniły odwiedzającym degustację potraw
regionalnych. Stoisko LGD cieszyło się niesłabnącą popularnością można było skosztować pyszne ciasta, kapuśniaczki, kaszaki
oraz nalewki. Ponadto na stoisku można było otrzymać bezpłatne materiały promujące Lokalną Grupę Działania.
W tym dniu LGD wzięła udział w nagraniu realizowanym przez TVP Rzeszów ﬁlmu promującego pt. „PROWadzimy na starcie"
przedstawiającego działalność i aktywność Stowarzyszenia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.
W celu przedstawienia przykładowych projektów i działań realizowanych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Z Tradycją
w Nowoczesność" zaprosiła do współpracy grupę osób zaangażowanych w swoją działalność.
W ﬁlmie wystąpili: Jolanta Kędzior - Prezes Zarządu, Krzysztof Łuc - Członek Zarządu, i zaproszeni goście: Halina Pyrcz, Jan
Dudziak, Arkadiusz Tomaszewski oraz Panie z KGW Wysocko, składamy serdeczne podziękowania za udział w ﬁlmie oraz trud
włożony w przygotowanie stoiska.
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Aktualności
Spotkanie - Rozwijanie Działalności Gospodarczej
W dniu 04.08.2017 r. w biurze Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Z Tradycja w Nowoczesność”, odbyło się spotkanie
informacyjne dla mieszkańców obszaru LGD, prowadzone przez Pana Romana Łaniosza. Celem spotkania było omówienie
założeń i warunków, które należy spełnić ubiegając się o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie
operacji w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014 – 2020 – rozwijanie działalności gospodarczej. Na spotkanie informacyjne przybyli mieszkańcy zainteresowani
ogłoszonym naborem.

VIII Ogólnopolski Zjazd Jankowiczan
W dniu 24.06.2017 r. na stadionie sportowym „Tęcza” w Jankowicach gm. Chłopice odbył się VIII Ogólnopolski Zjazd Jankowiczan.
Głównym organizatorem tego spotkania była sołtys wsi Jankowice Pani Agnieszka Ibrahim przy wsparciu i zaangażowaniu KGW,
gminy i LGD. Imprezy tego typu organizowane są w różnych zakątkach Polski. Uroczystość ta była doskonałą okazją do
zaprezentowania się organizatorów i licznie przybyłych mieszkańców Jankowic z całej Polski. Spotkanie miało na celu integrację
mieszkańców, wspólną wymianę doświadczeń, ale też promocję regionów poprzez występy artystyczne.
Podczas tej imprezy stoisko Lokalnej Grupy Działania „Z Tradycją w Nowoczesność” cieszyło się ogromnym zainteresowaniem
wśród mieszkańców i gości, dopełnieniem tego wydarzenia były stoiska z wyrobami lokalnymi.
Na najmłodszych czekały atrakcje w postaci dmuchanych zjeżdżalni, karuzeli, malowania twarzy oraz słodkości. Dobra zabawa
trwała do późnych godzin nocnych.
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Aktualności
Agro Targi Wschód
W dniu 17 i 18.06.2017 r. w Skołoszowie koło Radymna, odbyła się pierwsza w regionie Międzynarodowa Wystawa Rolnicza Agro
Targi Wschód, połączona z Międzynarodowym Dniem Plantatorów Buraka Cukrowego.
W Agro Targach Wschód uczestniczyło około 80 wystawców, którzy reprezentowali dorobek rolniczy Podkarpacia, ale byli także
goście z całej Polski i Ukrainy. Była to okazja, żeby zobaczyć, jak zmienił się obraz podkarpackiej wsi na przestrzeni ostatnich lat
i dowiedzieć się, jak wygląda praca w gospodarstwie, ale też usłyszeć od rolników, z jakimi spotykają się problemami. Głównymi
atrakcjami były zaprezentowane maszyny i urządzenia rolnicze, nowoczesne ciągniki czy kombajny, wyposażeniem i ceną nie
ustępują luksusowym samochodom.
Organizatorami Agro Targów Wschód byli: Podkarpacki Związek Plantatorów Buraka Cukrowego w Przeworsku oraz Stanisław
Sawa - Dyrektor Agro Targów Wschód.

Dzień Dziecka z Kawalerią
W dniu 21.05.2017 r. na starym stadionie sportowym w Pawłosiowie odbyła się impreza pn. „Dzień Dziecka z Kawalerią”.
Na najmłodszych czekały atrakcje w postaci dmuchańców, karuzel, malowania buzi czy słodkości, jednak niekwestionowaną
i największą atrakcją w tym dniu było 24 jeźdźców w ułańskich mundurach na pięknych koniach.
Dzięki Stowarzyszeniu Miłośników Koni „Arabian” oraz Podkarpackim Ośrodkom Jeździeckim, uczestnicy mieli możliwość
obejrzeć zawody kawaleryjskie, pokazy kadryla i musztry konnej. Licznie zgromadzona publiczność z entuzjazmem dopingowała
jeźdźców, którzy władając szablą i lancą rywalizowali w turnieju o Puchar Wójta Gminy Pawłosiów.
Wszystkie dzieci otrzymały balonowe zwierzaki i cukierki. Imprezę zakończyła dyskoteka trwająca do godzin wieczornych.
Prowadzącym i wodzirejem tego dnia był Paweł Sroka. Organizatorami imprezy byli: Gmina Pawłosiów, Stowarzyszenie
Miłośników Koni „Arabian” oraz Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność”

PROWadzimy na starcie - ﬁlm
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” serdecznie zaprasza do obejrzenia ﬁlmu
przedstawiającego działalność i aktywność Stowarzyszenia w ramach poprzedniej pespektywy Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich 2007-2013 oraz plany i projekty w nowym okresie programowania PROW 2014-2020.
Zapraszamy do obejrzenia materiału ﬁlmowego „PROWadzimy na starcie”rzeszow.tvp.pl/33901620/6092017
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Nabór wniosków
Rozwijanie Działalności Gospodarczej
W dniach od 22.08.2017 r. do 07.09.2017 r. Lokalna Grupa Działania prowadziła nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach
poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Wnioski należało złożyć w wyznaczonym terminie
w Biurze Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność”, ul. Kościuszki 26, 37 – 500 Jarosław.

Przedsięwzięcia

Limit dostępnych środków w naborze (zł)

Rozwijanie działalności gospodarczej

447 000

Na posiedzeniu Rady LGD Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność” w dniu 12.10.2017 r. oceniono projekty z zakresu –
„Rozwijanie działalności gospodarczej”.
W ramach naboru do biura LGD wpłynęło 9 wniosków o przyznanie pomocy na łączną kwotę 1 973 668,50 zł, 2 wnioski zostały
wybrane do ﬁnansowania.

Lista wniosków wybranych do ﬁnansowania Rozwijanie działalności gospodarczej

Lp.

Nazwa wnioskodawcy

Tytuł operacji

Przyznana kwota pomocy (zł)

1

Grzegorz Bawoł

Rozwijanie działalności gospodarczej
poprzez udoskonalenie i wprowadzanie
pośrodowiskowych procesów produkcyjnych
w produkcji wyrobów stolarskich

160 000

2

„Majcher” Marian Majcher

Rozwój konkurencyjności
i innowacyjności ﬁrmy poprzez
budowę myjni samochodowej

280 914, 70

Planowane nabory

Planowany nabór wniosków na powierzenie grantu w roku 2017
Przedsięwzięcia
Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego
i turystycznego – PROJEKT GRANTOWY

Limit dostępnych środków w naborze (zł)
300 000

Planowany nabór wniosków na powierzenie grantu w roku 2018
Przedsięwzięcia
Promocja obszaru objętego LSR, w tym produktów
i usług lokalnych – PROJEKT GRANTOWY

Limit dostępnych środków w naborze (zł)
200 000
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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 poddziałania 19.2: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Biuro prowadzi doradztwo w zakresie przedsięwzięć:
• Poprawa infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej
• Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i turystycznego - PROJEKT GRANTOWY
• Wsparcie inicjatyw kulturalno- edukacyjnych, w tym w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych - OPERACJA
WŁASNA LGD
• Promocja obszaru objętego LSR, w tym produktów i usług lokalnych - PROJEKT GRANTOWY
• Stworzenie warunków do powstawania i zachowania istniejących miejsc pracy z zastosowaniem innowacyjnych
rozwiązań: Podejmowanie działalności gospodarczej/ Rozwijanie działalności gospodarczej

Doradztwo prowadzone jest w sposób ciągły w godzinach pracy 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 8 JST 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 Maria Bara Jolanta Kędzior Agnieszka Wojdyła Adam Lisańczuk Ewa Chmiel Anna Sobieraj - Łapisz -

urzad@chlopice.regiony.pl – Chłopice
w.sopel@kanczuga.pl – Kańczuga
mtmbara@gmail.com – Laszki
jolakedzior@poczta.onet.pl – Pawłosiów
awojdyla@pruchnik.hg.pl – Pruchnik
a.lisanczuk@ugradymno.pl – Radymno
ewa.chmiel@ugr.internetdsl.pl – Roźwienica
fundusze@radymno.pl – Miasto Radymno

tel. 16 624 00 00 wew. 21
tel. 16 642 31 42
tel. 16 628 50 46 wew. 120
tel. 16 622 03 69
tel. 16 623 61 13
tel. 16 628 24 19 wew. 29
tel. 16 622 58 22 wew. 24
tel. 16 628 24 17 wew. 38

Gminy partnerskie LGD Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność”:
UG Chłopice
www.chlopice.pl

MiG Kańczuga
www.kanczuga.pl

UG Laszki
www.laszki.pl

UG Pawłosiów
www.gminapawlosiow.pl

UG Pruchnik
www.gminapruchnik.pl

UG Radymno
www.ugradymno.pl

UG Roźwienica
www.rozwienica.itl.pl

UM Radymno
www.radymno.pl

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Biuletyn opracowany przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność”, współﬁnansowany jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach PROW 2014-2020.

