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Nabory wniosków już jesienią tego roku !!!
Szanowni Państwo,
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Puszcza Kozienicka” informuje o możliwości składania 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
w następujących zakresach tematycznych:
• Podejmowanie działalności gospodarczej / premie na rozpoczęcie działalności
gospodarczej dla osób fizycznych ubezpieczonych w ZUS w wysokości 50 000,00
zł. – limit środków zaplanowanych w pierwszym naborze: 350 000,00 zł
• Rozwój działalności gospodarczej /
wsparcie w formie refundacji do poziomu
70% kosztów kwalifikowanych (kosztów
netto) dla firm z obszaru gmin – członków
LGD „Puszcza Kozienicka” – limit środków
zaplanowanych w pierwszym naborze:
1 200 000,00 zł.

• Budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej
/ wsparcie w formie refundacji do poziomu
63,63 % kosztów kwalifikowanych w przypadku jednostek sektora finansów publicznych (np. gmin) i do poziomu 100 % kosztów kwalifikowanych – w przypadku
pozostałych podmiotów – limit środków
zaplanowanych w pierwszym naborze:
1 350 000,00 zł.
I. Termin składania wniosków:
• Podejmowanie działalności gospodarczej - 10.10.2016 r. – 07.11.2016 r.
• Rozwój działalności gospodarczej 10.10.2016 r. – 08.11.2016 r.
• Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury
turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej - 10.10.2016 r. – 07.11.2016 r.
II. Formularze wniosków wraz z opisem procedury naboru i wyboru ope-

racji, kryteria oceny projektów dostępne są już na stronie internetowej LGD:
www.lgdkozienice.pl.
III. Miejsce składania wniosków:
Wnioski wraz z niezbędnymi załącznikami należy składać w biurze LGD ul. Kopernika 8/17 w Kozienicach. O terminie złożenia
wniosku decyduje data wpływu do biura
LGD „Puszcza Kozienicka”.
LGD „Puszcza Kozienicka” zapewnia
bezpłatne doradztwo i pomoc w przygotowaniu wniosku. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy biura LGD.
Biuro LGD czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 9.00–17.00, telefon (48) 366 18 99, tel. kom. 793 864 252
email: biuro@lgdkozienice.pl.

Serdecznie zapraszamy !!!
Irena Bielawska
Kierownik Biura Projektu

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka”
zaprasza do nowej siedziby biura,
która mieści się w Kozienicach, ul. M. Kopernika 8/17.
Biuro lgd czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 17.00.
Wszelkich informacji uzyskać można również pod numerami
telefonów 793864252, (48)3661899 lub za pośrednictwem poczty
elektronicznej - e-mail: biuro@lgdkozienice.pl

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Publikacja opracowana przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Puszcza Kozienicka", współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji"; w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

XIII DOŻYNKI POWIATU KOZIENICKIEGO MAGNUSZEW 2016
Jak co roku Dożynki Powiatu Kozienickiego przyciągnęły setki ludzi.
Tym razem gospodarzem była Gmina Magnuszew.

To była już 13 edycja imprezy,
podczas której rolnicy z terenu
całego Powiatu Kozienickiego
podziękowali za tegoroczne
plony.
Tym razem nasze Stowarzyszenie było jednym ze współorganizatorów imprezy.
Uroczystości tradycyjnie rozpoczęły się od mszy świętej w
kościele pod wezwaniem Świętego Jana Chrzciciela w Magnuszewie. Po nabożeństwie
barwny korowód dożynkowy,
prowadzony przez Zespół Pieśni i Tańca "Furmani" przemaszerował na plac Zespołu Szkół i
Placówek Oświatowych.
Oficjalnego otwarcia imprezy oraz powitania gości
dokonali gospodarze dożynek - starosta Andrzej Jung
i wójt gminy Magnuszew
Marek Drapała.
- Spotykamy się tu dziś na jednym z najważniejszych wyda-

rzeń w naszym regionie. Dożynki
są wyjątkową okazją do podziękowania wszystkim rolnikom za
wysiłek i codzienny trud – mówił
starosta Andrzej Jung.
A że dożynki nie mogłyby
się odbyć bez tradycyjnego
obrzędu dzielenia się chlebem
- na ręce starosty symboliczny
bochenek przekazali starostowie dożynek. W tym roku byli
to Hanna Makuch z Boguszkowa i Ryszard Smykiewicz
z Magnuszewa.
Jednym z najważniejszych
elementów uroczystości była
prezentacja wieńców dożynkowych wykonanych z kłosów zbóż, owoców i warzyw
oraz polnych kwiatów. Tym
razem główną nagrodę zdobył wieniec reprezentujący
gminę Garbatka - Letnisko.
Podczas obchodów wręczono odznaczenia „Zasłużony dla
Rolnictwa''. Tym razem otrzy-

mało je aż 18 osób.
Gospodarz imprezy – wójt
Marek Drapała wręczył także
medale "Zasłużony dla Gminy
Magnuszew", które trafiły na
ręce działaczy społecznych z
tego terenu.
Uczestnicy imprezy mogli
ponadto obejrzeć bogaty blok
artystyczny oraz wziąć udział
w przygotowanych konkursach
przygotowanych przez ODR
oraz KRUS.
Jako pierwszy na scenę wkroczył zespół Furmani. Następnie
zespół Relaks z Kozienic.
Ogromnym
zainteresowaniem cieszył się występ Mariusza Kalagi oraz zespołu disco
polo „Kordian”.
Magnuszewską
publiczność bawił także Kabaret
"Na chwilę".
Jako gwiazda wieczoru wystąpił zespół „The Accords”.
Tradycyjnie uroczystościom
dożynkowym
towarzyszyły
ekspozycje gospodarstw agro-

turystycznych, firm i przedsiębiorstw. Nie zabrakło także
różnorodnych stoisk informacyjnych, wystaw oraz prezentacji twórców ludowych.
Dużym
zainteresowaniem
cieszyło się również nasze stoisko, na którym utworzyliśmy
punkt konsultacyjny dla potencjalnych wnioskodawców oraz
prezentowaliśmy nasze wydawnictwa promocyjne, w tym
najnowsze „Pieśni i przyśpiewki
Ziemi Kozienickiej”.
Aleksandra Wieczorek
Specjalista ds. promocji

Festyn Rodzinny w Łękawicy
Swojskich, pachnących pierogów oraz domowych wypieków - tych i innych
smakołyków można było skosztować podczas „Festynu Rodzinnego”,
który odbył się 4 września w Łękawicy.

Impreza odbyła się przy Parafii pw. Św. Apostołów Piotra
i Pawła i zgromadziła liczną
publiczność. Zjawiły się całe
rodziny z dziećmi.
Organizatorami
spotkania
było nasze stowarzyszenie
oraz samorząd gminy Grabów nad Pilicą i Magnuszew,
jak również OSP w Łękawicy
i OSP w Radomiu.
Uroczystego powitania gości
oraz otwarcia festynu dokonał
proboszcz parafii ks. Dariusz
Sałek, który zaprosił wszystkich
do fantastycznej zabawy.
Na kilka godzin ogród przykościelny zamienił się w kolorowy plac zabaw, na którym
znalazły się dmuchane zabawki
oraz stoiska ze smakołykami.
Na uczestników festynu czekały także liczne konkursy sportowe oraz konkursy kulinarne
na najlepsze pierogi, ciasto,

czy smalczyk własnej roboty.
Dzieci z ogromnym zaangażowaniem dopingowały rodziców, wywołując tym samym
ogromne salwy śmiechu.
Duże zainteresowanie wzbudziło również malowanie twarzy. Każdy choć na chwile mógł
wcielić się w ulubioną postać z
bajki, czy ukochane zwierzątko.
Na dziecięcych twarzach zagościły także wyszukane wzorki,

kolorowe motylki oraz kwiatki.
Na gości czekał również ciepły poczęstunek – kiełbaski
z grilla i smakowity popcorn.
Największą atrakcje stanowił
występ
iluzjonisty,
który zabawiał publiczność
magicznymi sztuczkami.
Do tańca przygrywała zaś Kapela sołtysa z Wąchocka.
Aleksandra Wieczorek
Specjalista ds. promocji

Straż Pożarna z Gniewoszowa ma już 90 lat !!!
W niedzielę 31 lipca 2016 r. odbył się w Gniewoszowie Festyn Gminno –
Strażacki, z okazji 90-lecia OSP Gniewoszów i OSP Wysokie Koło. Festyn,
który nasze Stowarzyszenie miało zaszczyt współorganizować.
Uroczystości rozpoczęła Msza
Święta w Kościele pw. Niepokalanego Serca NMP w Gniewoszowie w intencji jednostek
OSP, podczas której nastąpiło
również poświęcenie Sztandaru
OSP Gniewoszów.
Po mszy zebrani przemaszerowali na boisko szkolne przy
Zespole Szkolno – Przedszkolnym, gdzie odbyły się pozostałe
uroczystości.
Zebranych gości powitał Wójt
Gminy Gniewoszów Marcin
Gac. Następnie wręczono odznaczenia zasłużonym druhom.
Historię powstania swoich
jednostek zaprezentowali Prezes OSP Gniewoszów Piotr Dela
oraz Druh Tomasz Ociesa z OSP
Wysokie Koło.

Ważnym punktem uroczystości było nadanie sztandaru
miejscowym strażakom.
Po części oficjalnej przyszedł
czas na zabawę. Zebrani go-

ście mogli obejrzeć występy
uczniów ze szkół Gminy Gniewoszów, zespołu "Radomskie
Muzykanty", jak również pokaz
kawaleryjski 22 Pułku Ułanów

Podkarpackich z Garbatki – Letnisko.
Miłośnicy zwierząt mogli
także skorzystać z konnej przejażdżki.
Najmłodszą publiczność zabawiał kolorowy clown Ricardo,
który przygotował szereg zabaw i konkursów. Dzieci mogły
również skorzystać z atrakcji
wesołego miasteczka.
Uroczystościom towarzyszyły
wystawy rękodzieła, prezentacje firm i kramów pełnych różnych smakołyków.
Pośród licznych straganów
znaleźć również można było
stoisko naszego stowarzyszenia. Zainteresowani tematem zbliżających się naborów
wniosków mogli tam otrzymać

informacje dotyczące dofinansowań, jak również nasze promocyjne wydawnictwa.
Na gości czekał również gorący poczęstunek – grochówka.
Wieczorem przyszedł czas na
główną gwiazdę – występ kabaretu "My z Kopydłowa" i wspólną zabawę, przy dźwiękach zespołu "Tarzan Boy".
Aleksandra Wieczorek
Specjalista ds. Promocji

LGD „Puszcza Kozienicka“ zaprasza na
bezpłatne szkolenia i warsztaty
Stowarzyszenie
Lokalna
Grupa Działania "Puszcza Kozienicka" serdecznie zaprasza mieszkańców z obszaru
objętego LSR na szkolenia z
zakresu przyznania pomocy
ze środków UE oraz na warsztaty animacyjne zgodnie
z planem komunikacji LSR
2014-2020.
Osoby
zainteresowane
udziałem w warsztatach
i szkoleniach prosimy o
wcześniejsze zapisy telefoniczne pod numerami
telefonów – 793 864 252;
(48) 366 18 99 lub za pośrednictwem
e-maila:
biuro@lgdkozienice.pl.
Zapisów można również
dokonywać osobiście w biurze projektu: Kozienice, ul. M.
Kopernika 8/17 w godzinach
9.00 – 17.00. Liczba miejsc
ograniczona.
Osoby
zainteresowane
udziałem w konsultacjach,
w terminach 25.10.2016 r. i
27.10.2016 r. prosimy o zapisywanie się na konkretną
godzinę, ponieważ pracownicy biura będą prowadzili
indywidualne
konsultacje
biznesplanów.
Uczestników szkoleń z zakresu przygotowania wniosków o przyznanie pomocy
dla sektora gospodarczego
- Podejmowanie działalności
gospodarczej oraz Rozwój

Nazwa szkolenia/warsztatów

Termin szkolenia/warsztatów

Szkolenie dla beneficjentów z zakresu przygotowania wniosków o przyznanie pomocy dla sektora gospodarczego - Podejmowanie działalności gospodarczej

26.09.2016r. godz.14.00
Biuro LGD - Kozienice
Termin zapisów: do 22.09.2016r.

Szkolenie dla beneficjentów z zakresu przygotowania wniosków o przyznanie pomocy dla sektora gospodarczego –
Rozwój działalności gospodarczej

28.09.2016r. godz.14.00
Biuro LGD - Kozienice
Termin zapisów: do 26.09.2016r.

Konsultacje dla beneficjentów dotyczące przygotowanych
biznesplanów w ramach działania - Podejmowanie działalności gospodarczej

25.10.2016r.godz. 9.00 – 16.00
Biuro LGD – Kozienice
Termin zapisów: do 21.10.2016r.

Konsultacje dla beneficjentów dotyczące przygotowanych
biznesplanów w ramach działania – Rozwój działalności gospodarczej

27.10.2016r.godz. 9.00 – 16.00
Biuro LGD – Kozienice
Termin zapisów: do 25.10.2016r.

Warsztaty czekoladowe dla dzieci i dorosłych

21.10.2016r. godz. 16.00
Magnuszew
Termin zapisów: do 17.10.2016r.

Warsztaty dla dzieci i dorosłych – „Stroiki bożonarodzeniowe“

Grudzień, Sieciechów

Warsztaty dla dorosłych - Decoupage

Styczeń, Gniewoszów

Szkolenie dla beneficjentów z zakresu przygotowania wniosków o otrzymanie wsparcia w projekcie grantowym dotyczącym Budowy lub przebudowy obiektów lub miejsc infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej

Styczeń, Kozienice

Warsztaty dla dzieci „Mały majsterkowicz“

Luty, Grabów nad Pilicą

działalności
gospodarczej
prosimy o przyniesienie na
szkolenia
wydrukowanych
wzorów wniosków wraz z
załącznikami oraz formu-

larzy biznesplanów. Formularze dostępne są na
stronie internetowej stowarzyszenia:
www.lgdkozienice.pl w zakładce Nabory –

Wzory wniosków.
Aleksandra Wieczorek
Specjalista ds. promocji

