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Kampania informacyjna nt. głównych założeń 
i efektów wdrażania LSR na lata 2016-2023
Pragniemy przedstawić Państwu cele i założenia Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 

2016-2023 – kluczowego dokumentu, przedstawiającego wizję rozwoju obszaru LGD „Puszcza Kozienicka’” wraz  
z przedsięwzięciami, które pozwolą tą wizję urzeczywistnić. Należy pamiętać, że zgodność planowanych i składanych pro-
jektów w ramach ogłaszanych konkursów ze Strategią jest kluczowym wymogiem stawianym naszym Wnioskodawcom. 
Każdy projekt musi być zgodny przynajmniej z jednym celem ogólnym, jednym szczegółowym i jednym przedsięwzięciem.

W poniższej tabeli należy zweryfikować czy dany pomysł spełnia ten warunek.

Członkowie Rady LGD na 
etapie oceny sprawdzą pro-
jekt beneficjenta pod tym ką-
tem i jeśli nie będzie on zgodny  
ze Strategią to go odrzucą.

LGD „Puszcza Kozienicka ” na 
realizację zadań strategii dyspo-
nuje kwotą 9 mln. 850 tys .zł,  z 
czego 8 mln. zł przeznaczono na 
wdrażanie operacji, co oznacza, 
że środki te będą rozdysponowa-
ne w ramach ogłaszanych przez 
LGD konkursów. Będzie można 
realizować projekty integracji 
lokalnych społeczności, projekty 
wspierające działalność organi-
zacji pozarządowych, projekty 
infrastrukturalne oraz projekty 
grantowe.

Największa część środków za-
planowana jest na realizację pro-
jektów z zakresu podejmowania i 
rozwijania działalności gospodar-
czej pozarolniczej bo aż 4 mln. zł.

Konkursy na realizację pro-
jektów w ramach poszczegól-
nych przedsięwzięć będą ogła-
szane według harmonogramu 
zamieszczonego na naszej  

stronie internetowej.
Nabory będą poprzedzone 

szkoleniami z zakresu przygoto-
wania wniosków oraz realizacji 
projektów.

Nasze Stowarzyszenie jest już 
po pierwszych naborach z za-
kresu: Podejmowanie działal-
ności gospodarczej i Rozwija-
nie działalności gospodarczej. 
Rozdysponowaliśmy z tego za-
kresu środki w kwocie 1 mln. 
430 tys. 117zł oraz z zakresu 
Budowa lub przebudowa ogól-
nodostępnej i niekomercyjnej 
infrastruktury turystycznej lub 
rekreacyjnej, lub kulturalnej 
środki w kwocie prawie 1,5 mln. 
Wnioskodawcy z tych naborów 
czkają już na podpisanie umów  
w Urzędzie Marszałkowskim.

Za nami też pierwsze bezpłatne 
szkolenie dla przyszłych wniosko-
dawców z zakresu przygotowania 
wniosków o powierzenie gran-
tów dotyczących budowy lub 
przebudowy ogólnodostępnej 
i niekomercyjnej infrastruktury 
turystycznej lub rekreacyjnej, lub 

kulturalnej w ramach poddzia-
łania 19.2 „Wsparcie na wdraża-
nie operacji w ramach strategii 
rozwoju lokalnego kierowanego 
przez społeczność” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów  
Wiejskich na lata 2014-2020.

10 marca 2017 r. nasze Stowa-
rzyszenie zakończyło I nabory na 
projekty grantowe z ww. zakre-
su. Ogłosiliśmy i zakończyliśmy 
je jako pierwsi na Mazowszu.

Wnioskodawcy zaintereso-
wani pozyskaniem funduszy za 
pośrednictwem LGD powinni 
zapoznać się ze Strategią RLKS, 
z aktualnym rozporządzeniem 
MRiRW oraz wzorem wniosku o 
przyznanie pomocy wraz z jego 
instrukcją.

Osoby zainteresowane moż-
liwością pozyskania środków fi-
nansowych z Unii Europejskiej, 
w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 2014-2020, 
Działanie 19 Wsparcie dla roz-
woju lokalnego w ramach inicja-
tywy LEADER, Poddziałanie 19.2 
„Wsparcie na wdrażanie operacji 
w ramach strategii rozwoju lo-
kalnego kierowanego przez spo-
łeczność” otrzymały już wiele 
istotnych informacji dotyczących 
ogłoszonych naborów, wypełnia-
nia wniosków o przyznanie pomo-
cy oraz w zakresie przygotowania 

biznesplanu na spotkaniach, któ-
re odbyły się w poszczególnych 
gminach i szkoleniach przepro-
wadzonych w siedzibie biura LGD 
w okresie od czerwca 2016 r. do 
chwili obecnej.

Stowarzyszenie planuje na 
przełomie kwietnia i maja 2017 
r. ogłosić kolejne nabory z zakre-
su: Podejmowanie działalności 
gospodarczej i Rozwijanie dzia-
łalności gospodarczej. Środki 
dostępne w planowanym nabo-
rze to 1 350tys. zł.

O kolejnych terminach spotkań 
w najbliższym okresie w pozosta-
łych gminach i szkoleniach orga-
nizowanych dla naszych wnio-
skodawców w siedzibie biura 
LGD będziemy informować Pań-
stwa na bieżąco .

Poprzez podejmowane dzia-
łania komunikacyjne LGD może 
skutecznie docierać do lokal-
nej społeczności, promując 
w ten sposób LSR i zachęcać 
do aktywnego uczestnictwa  
w jej realizacji.

Wszystkich zainteresowanych 
wsparciem zapraszamy na profil 
Facebook, stronę internetową 
www.lgdkozienice.pl, gdzie znaj-
dziecie Państwo wszystkie ważne 
informacje.

Zachęcamy również do 
kontaktu telefonicznego  
tel: 793 864 252, (48) 366 18 99,  
e-mail: biuro@lgdkozienice.pl oraz 
do odwiedzania naszego biura w 
Kozienicach przy ul. M. Kopernika 
8/17 w godz. 9-17 od poniedziałku 
do piątku, gdzie można skorzystać  
z bezpłatnego doradztwa.

Irena Bielawska – Kierownik 
Biura LGD „Puszcza Kozienicka”

CELE STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „PUSZCZA KOZIENICKA” NA LATA 2016-2023
CELE OGÓLNE CELE SZCZEGÓŁOWE PRZEDSIĘWZIĘCIA

1.
Lokalne społeczności aktywne w two-
rzeniu miejsc pracy i rozwoju gospodar-
ki na obszarach wiejskich

1.1
Wzmocnienie gospodarki lokalnej 
gmin z obszaru LGD „Puszcza Kozie-
nicka“

1.1.1 Przedsiębiorczy region kozienicki

2.

Lokalne społeczności aktywne w 
przeciwdziałaniu wykluczeniu spo-
łecznemu, rozwijające w lokalnych 
środowiskach inicjatywy oparte na wy-
korzystaniu zasobów lokalnych i dzie-
dzictwa kulturowego

2.1
Mieszkańcy obszaru zaangażowani 
w podejmowanie lokalnych inicja-
tyw społecznych

2.1.1 Aktywna społeczność w lokalnych śro-
dowiskach

2.1.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu społecz-
nemu

2.2 Rozwój infrastruktur służącej 
mieszkańcom obszaru LSR 2.2.1 Rozwój lokalnej, niekomercyjnej infra-

struktur LGD

2.3 Promocja walorów i dziedzictwa hi-
storczno-kulturowego obszaru LSR 2.3.1 Organizacja przedsięwzięć promują-

cych obszar LGD

Irena Barbara Bielawska. 
Prezes Stowarzyszenia Lokal-
na Grupa Działania Puszcza 
Kozienicka

n 

Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami obszaru LSR
W okresie od stycznia do marca 2017 r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka” przeprowadziła cykl otwartych spotkań konsultacyj-

nych z mieszkańcami obszaru LSR, zgodnie z harmonogramem realizacji Planu Komunikacji. Konsultacje odbyły się w terminach: 26 styczenia – Kozienice, 
8 marca – Grabów nad Pilicą, 10 marca – Garbatka-Letnisko, 13 marca – Ryczywół, 14 marca – Głowaczów, 15 marca – Sieciechów, 16 marca – Gniewoszów. 
Poprowadziły je prezes Irena Bielawska oraz Dorota Wąsik – specjalistka ds. projektów.

Podczas spotkań rozmawia-
liśmy o perspektywie finan-
sowej 2014-2020, o środkach 
jakimi dysponuje nasze Sto-
warzyszenie oraz planowa-
nych przedsięwzięciach. Zo-
stały przedstawione również 
zmiany w zasadach przyzna-
wania pomocy i wysokości 
wsparcia z zakresu przygoto-
wania wniosków o przyznanie 
pomocy na rozpoczęcie i roz-
wój działalności gospodarczej 
w ramach poddziałania 19.2 
„Wsparcie na wdrażanie ope-
racji w ramach strategii roz-
woju lokalnego kierowanego 
przez społeczność” PROW na 
lata 2014-2020.

Zaplanowane spotkania 
mają zachęcić potencjalnych 
Beneficjentów do aplikowania  
o środki, zwiększając liczbę 
zrealizowanych inwestycji, a 
przez to wzmocnić konkuren-
cyjność i atrakcyjność naszej 
Lokalnej Grupy Działania. 
Spotkania mają charakter in-
formacyjny i motywujący do 
podjęcia działań w kierunku 
podjęcia zatrudnienia, rozwo-

ju intelektualnego i wyjścia z 
ubóstwa. Celem działań jest 
ponadto utrwalenie i pogłę-
bienie akceptacji oraz przy-
chylności mieszkańców obsza-
ru Lokalnej Grupy Działania 
dla istnienia samych funduszy 
oraz skutków ich działania w 
gminach.

Aleksandra Wieczorek
Specjalista ds. promocji

Materiał opracowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka”, współfinansowany 
jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”;  
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego wramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014 –2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014 – 2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

LGD "Puszcza Kozienicka"
Materiał sposorowany
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kreatywność górą! Mały majsterkowicz w Grabowie

Wielkanocne warsztaty międzypokoleniowe Decoupage w Garbatce-Letnisko

W myśl zasady „zrób to sam” 
zaprosiliśmy młodych uczestni-
ków na warsztaty kreatywności 
„Mały majsterkowicz”. Były to 
zajęcia, podczas których dzie-
ci mogły rozwijać swoje umie-
jętności oraz pogłębiać swoją 
wrażliwość estetyczną tworząc  
papierowe dzieła sztuki.

W świat kreatywnej zabawy 
przeniósł uczestników Wojciech 
Karcz – absolwent Wydziału In-
żynierii Materiałowej Politech-
niki Warszawskiej. Od prawie 
10 lat prowadzi różnego rodzaju 
warsztaty dla dzieci oraz mło-
dzieży rozwijające kreatywność 
oraz umiejętności inżynierskie. 
Dotychczas współpracował  
z Uniwersytetem Dzieci, Cen-
trum Nauki Kopernik, Akademią 
Wynalazców im. Roberta Bo-
scha, Akademią Młodego Ha-
ckera, Fundacją Inceptio. Jest 
on pasjonatem wykorzysta-
nia nowych technologii w 
edukacji (Arduino, Raspber-
ry Pi, Makey Makey). Woj-
ciech również jest wykładowcą 
na Akademii Sztuk Pięknych  
w Warszawie i prowadzi przed-

miot „Nowe media w sztuce”, 
podczas którego studenci rea-
lizują projekty łączące sztukę  
z nowymi technologiami.

Podczas warsztatów każdy  
z uczestników wykonał wielo-
warstwową wycinankę z papie-
ru, która została złożona w kształt 
pudełka. Następnie wycinanki 
zostały podświetlone kolorową 
diodą RGB, którą każde dziecko  
zainstalowało własnoręcznie.

W rezultacie powstały trój-
wymiarowe wycinanki, swoiste 
teatrzyki cieni, niepowtarzalne 
obrazy pełne magii. Wycinan-
ki, które mogą spełniać funkcję 
ozdoby świetlnej i nocnej lamp-

ki jednocześnie. Wystarczy tylko 
wieczorem zgasić światło, włą-
czyć „cudeńko” z papieru i dać 
upust własnej wyobraźni – bo  
w papierowym pudełku czekają 
kolejne bajki, których reżysera-
mi są wyłącznie dzieci.

Aleksandra Wieczorek
Specjalista ds. promocji

W środę 22 lutego ruszyliśmy z kolejnymi warsztatami. Tym razem odwiedziliśmy  
„Cyberię” w Grabowie nad Pilicą.

Zajęcia zostały przygotowane 
przy współpracy ze Stowarzysze-
niem Inicjatyw Lokalnych „Po-
kolenia”, które na warsztatach 
reprezentowała wiceprezes pani 
Małgorzata Marchewka. Popro-
wadziła je florystka pani Wioleta 
Kuźniak.

Celem zajęć było przypomnie-
nie różnorodnych tradycji i zwy-
czajów związanych ze zbliżający-
mi się Świętami Wielkanocnymi, 
jak również zwiększenie integra-
cji między pokoleniami oraz za-
chęcenie do aktywności społecz-
nej młodzieży i dorosłych z gminy 
Magnuszew.

Uczestnicy mogli również dać 
upust swoim artystycznym ta-
lentom, pobudzić wyobraźnię i 
swoją kreatywność. Na warszta-
tach pojawiły się całe rodziny, a 
wszyscy wzajemnie się wspierali 
i inspirowali do działania.

Na kilka godzin sala szkolna za-
mieniła się w kolorowy warsztat. 
W ruch poszły wstążki, patyczki, 

kurczaczki i kolorowe jajeczka. 
Klejone, skręcane, oplatane. Na-
wet zielony mech znalazł swoje 
miejsce i jak zwykle „leniwie” 
rozgościł się na wianuszkach.

Na efekty pracy długo nie trze-
ba było czekać. Powstały prace 
wyjątkowe i nietuzinkowe – stro-
iki, pisanki oraz wieńce wielka-

nocne w kolorach wiosny.
Wielkanoc to bez wątpienia 

jedne z najbardziej radosnych,  
a zarazem najważniejszych świąt, 
nic więc dziwnego, że warszta-
tom towarzyszyła wyjątkowa 
atmosfera, barwna, ciepła i prze-
pełniona radością.

Aleksandra Wieczorek

Pisanki, wiosenne stroiki a nawet kurczaki na „zgrabnych” drucianych nóżkach – to niewiel-
ka część tego, co powstało podczas wielkanocnych warsztatów międzypokoleniowych zor-

ganizowanych 3 marca w Publicznym Gimnazjum w Mniszewie. Prawdziwe cuda wyszły spod rąk uczestniczek warsztatów 
z decoupage, które odbyły się w czwartek 16 marca 2017 
r. w świetlicy gminnej w Garbatce-Letnisko.

Decoupage jest obecnie jed-
ną z najbardziej popularnych 
technik rękodzielniczych, która 
daje ogromne możliwości. Przy 
pomocy wzorów wycinanych z 
ozdobnego papieru lub serwetki 
możemy udekorować wszelkie 
przedmioty codziennego użyt-
ku, aby sprawiały one wrażenie 
ręcznie namalowanych. Dzięki 
temu powstają niepowtarzalne  
„małe dzieła sztuki”.

Do wspólnego odkrywania taj-
ników zdobienia przedmiotów 
codziennego użytku zaprosili-

śmy Stowarzyszenie „Aktywni 50 
plus”, z panią Teresą Bęczkowską 
na czele. I choć panie pierwszy 
raz miały do czynienia z tą tech-
niką, poradziły sobie wybornie 
na każdym etapie procesu zdo-
bienia, przeobrażając drewniane 
deseczki i pudełka w wykwintne 
ozdoby. A wszystkie z duszą i z 
takim „swojskim”, kobiecym pa-
zurem – romantyczne, ale i pełne 
humoru.

Aleksandra Wieczorek
Specjalista ds. promocji

LGD "Puszcza Kozienicka"


