DLA ROZWOJU ZIEMI KOZIENICKIEJ
DOBRE PRAKTYKI

ZIEMIA KOZIENICKA PEŁNA ENERGII
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Misja LG D
Stowarzyszenie Lokalna grupa Działania „Puszcza Kozienicka” jest
dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych
i prawnych działającym na rzecz rozwoju lokalnej społeczności. Opracowaliśmy
i wdrażamy Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2009-2015. Obszar objęty
LSR stanowią gminy: Garbatka Letnisko, Głowaczów, Gniewoszów, Grabów
nad Pilicą, Kozienice, Magnuszew i Sieciechów.
Misja LGD została zadeklarowana w dwu odrębnych sformułowaniach:
- pierwsze - zewnętrzne, adresowana do potencjalnych interesariuszy
z zewnątrz: do inwestorów i turystów, do zagranicznych samorządów,
szukających partnerów w Polsce i do krajowych dysponentów
środków pomocowych. Stanowi hasło promocyjne:
„ZIEMIA KOZIENICKA PEŁNA ENERGII”
- drugie - wewnętrzne, adresowana do mieszkańców terenu objętego
LSR: do społeczności i jej liderów, do samorządu szczebla
powiatowego i gminnego.
LGD „Puszcza Kozienicka” jest instrumentem podnoszenia atrakcyjności
obszarów wiejskich powiatu kozienickiego, poprawy jakości życia
społeczności lokalnej oraz promocji dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego.
Misja realizowana jest poprzez osiąganie celów które zostały określone
w następujący sposób:
Cel ogólny:
Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich oraz popieranie różnicowania
działalności gospodarczej.
Cele szczegółowe:
Cel I
Różnicowanie działalności rolniczej w kierunku podejmowania lub rozwijania
działalności nierolniczej, jako nowego źródła dochodów.
Cel II
Budowanie kapitału społecznego poprzez aktywizację mieszkańców.

Stowarzyszenie LGD „Puszcza Kozienicka” otrzymało w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju na lata
2009-2015 blisko 10 milionów złotych. Pieniądze te w trybie konkursowym
trafiają do Państwa. Przyczyniają się do rozwoju naszej Małej Ojczyzny.
Dotychczas rozdysponowaliśmy 4,5 mln. zł, w tym na:
- Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – 1,9 mln zł.
- Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej - 0,4 mln zł.
- Małe projekty – 1,2 mln zł.
- Odnowa wsi – 1,0 mln zł.
Dzięki tym pieniądzom powstają nowe i rozbudowują się już istniejące
mikroprzedsiębiorstwa, budowane są nowoczesne obiekty sportowe
i place zabaw dla dzieci, remontuje się budynki użyteczności publicznej,
nowe oblicze uzyskują place i skwery oraz realizowane są społeczne
inicjatywy w zakresie kultury i sportu.
Publikacja, którą właśnie czytacie jest poświęcona dobrym praktykom
w pozyskiwaniu oraz wykorzystywaniu środków unijnych. Tu możecie się
Państwo zapoznać z przykładami projektów, które już zostały zrealizowane.
Przedstawione przykłady są dowodem na rzetelność i realność naszych słów.
Nadchodzące miesiące przyniosą nowe konkursy, nowe możliwości
aplikowania o wsparcie finansowe dla Państwa przedsięwzięć. Cieszę
się, iż ciężka praca całego zespołu LGD przynosi wymierne pozytywne
efekty. Dla nas największym sukcesem jest zadowolenie beneficjentów,
którzy spełniają swoje marzenia. Tworząc Stowarzyszenie LGD robiliśmy to
z myślą o Was, dziś, kiedy Wy odnosicie sukcesy cieszymy się razem z Wami.
Do rozdysponowania jest jeszcze kilka milionów złotych. Mogą one
przyczynić się do utworzenia lub rozwoju Państwa firmy, do spełnienia
Państwa marzeń.
Zapraszamy, korzystajcie z naszej oferty. Udzielamy potrzebnych informacji,
pomagamy przygotować niezbędne dokumenty, wspólnie z Wami analizujemy
przedstawione projekty oraz tworzymy nowe.
Mam nadzieję, że zaprezentowane dobre praktyki
pozwolą Państwu uwierzyć w realność szans na
urzeczywistnienie własnych pomysłów. Niech
dobry przykład będzie dla Państwa najlepszym
drogowskazem.
Życzę powodzenia i wytrwałości w dążeniu do celu.
Z wyrazami szacunku

Marek Przedniczek
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Nowe mikroprzedsiębiorstwo, nowe maszyny
nowe miejsca pracy
Działanie – Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.
W wyniku realizacji operacji zostało utworzone przedsiębiorstwo remontowobudowlane. Beneficjent w ramach projektu zakupił ciągnik rolniczy z przyczepą
na potrzeby wykonywania prac przygotowawczych oraz do przewożenia
materiałów budowlanych, samochód dostawczy do przewożenia sprzętu
budowlanego. W firmie znalazło zatrudnienie 4 pracowników. Przedsiębiorstwo
zajmuje się działalnością usługową, w zakresie budownictwa mieszkaniowego,
użytkowego, ogólnego, komunalnego w zakresie uzbrojenia terenu, rozbiórki
budynków, remontu oraz prac wykończeniowych.
BENEFICJENT:
Wojciech Węgrzycki
TYTUŁ OPERACJI:
„Kompleksowe usługi remontowo-budowlane”.
CELE OPERACJI:
Utworzenie przedsiębiorstwa świadczącego kompleksowe usługi remontowobudowlane w celu utworzenia nowych miejsc pracy. Dążenie do zdobycia
stabilnej pozycji na rynku, do uzyskania wysokiej renomy, uzyskania satysfakcji
i zadowolenia klientów poprzez świadczenie usług na najwyższym poziomie
oraz poprawa jakości życia mieszkańców regionu.
W RAMACH DZIAŁANIA:
413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają
warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw”.
WARTOŚĆ CAŁKOWITA OPERACJI: 246 600,20 zł
KWOTA DOFINANSOWANIA: 97 900,00 zł
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Podw y ż szeni e konkurenc y jności pr zedsiębiors t wa
i z więk szeni e zat r udni enia ef ek tem wspó łprac y
ben ef icj enta i LG D
Działanie – Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.
Przedsiębiorczość jest głównym czynnikiem rozwoju społecznogospodarczego. Działania na rzecz poprawy jej funkcjonowania przyczyniają
się do podnoszenia jakości życia mieszkańców Ziemi Kozienickiej. Tworzenie
i rozwój mikroprzedsiębiorstw, to działanie na które LGD zaplanowała
największą pomoc finansową. Każde nowe miejsce pracy utworzone
z wykorzystaniem naszych środków jest wspólnym sukcesem beneficjenta
i naszego stowarzyszenia.
Życzymy sukcesów w działalności gospodarczej jak również powodzenia
w życiu osobistym.
BENEFICJENT:
Wołos Marek
TYTUŁ OPERACJI:
„Podwyższenie konkurencyjności przedsiębiorstwa i zwiększenie poziomu
zatrudnienia poprzez zakup koparko – ładowarki.”
CELE OPERACJI:
Inwestycja polega na zakupie koparko – ładowarki. Dzięki temu został
poszerzony zakres świadczonych usług. Zatrudnienie w firmie znalazły
dwie osoby, dotychczas bezrobotne.
W RAMACH DZIAŁANIA:
413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają
warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw”.
WARTOŚĆ CAŁKOWITA OPERACJI: 200 000zł
KWOTA DOFINANSOWANIA: 100 000zł
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Dof inansowani e unijn e z więk sza
konkurenc y jność pr zedsiębiors t wa
Działanie – Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.
Realizacja operacji obejmowała zakup ciągnika rolniczego. W wyniku
operacji zostało utworzone miejsce pracy dla osoby obsługującej maszynę.
Dzięki nowemu, mocniejszemu ciągnikowi firma zwiększyła wydajność
i stała się bardziej konkurencyjna. Ciągnik pracuje w lasach przy zrywce
i pozyskiwaniu drzewa. Dzięki dużej mocy przy niewielkich rozmiarach
doskonale sprawdza się w tym trudnym terenie.
BENEFICJENT:
Krzysztof Drela
TYTUŁ OPERACJI:
„Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zakup ciągnika
rolniczego”.
CELE OPERACJI:
Wzrost konkurencyjności i zwiększenie poziomu zatrudnienia.
W RAMACH DZIAŁANIA:
413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają
warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw”.
WARTOŚĆ CAŁKOWITA OPERACJI: 125 660,00 zł
KWOTA DOFINANSOWANIA: 48 373,50 zł
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Wspó łpraca samor ządu lokaln ego i LG D
dla dobra dzi eci i młodzi eż y z gminy G łowac zów
Działanie – Odnowa wsi
Boisko przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Brzózie przeszło ogromną
metamorfozę. Stare boisko przyszkolne przekształcono w nowoczesny
wielofunkcyjny obiekt ze sztuczną murawą do gry w piłkę nożną i innych
zajęć wychowania fizycznego. Wykonano również ogrodzenie.
Na profesjonalnie przygotowanym obiekcie będą się odbywały zajęcia
wychowania fizycznego, oraz imprezy sportowo-kulturalne dla ogółu
mieszkańców
Prowadzone na nim lekcje wychowania fizycznego oraz turnieje i rozgrywki
międzyszkolne, z pewnością zachęcą młodzież do uprawiania sportu nie
tylko w godzinach lekcyjnych.
Natomiast dla wszystkich mieszkańców miejscowości nowo otwarta
inwestycja stanie się miejscem spędzania wolnego czasu, gdyż będzie tu
można organizować festyny i imprezy sportowe. Obiekt będzie pełnił ważną
funkcję oświatowo-rekreacyjną, pomoże w propagowaniu zdrowego stylu
życia oraz przyczyni się do zwiększenia liczby osób amatorsko uprawiających
sport, a także uzupełni istniejącą gminną bazę sportowo-rekreacyjną
umożliwiającą organizację obozów sportowych dla młodzieży.
Uroczyste otwarcie nastąpiło 9 listopada 2010r.
BENEFICJENT:
Urząd Gminy Głowaczów
TYTUŁ OPERACJI
Rozbudowa z przebudową urządzeń sportowo- rekreacyjnych przy Zespole
Szkół Ogólnokształcących w Brzózie. Boisko piłkarskie ze sztuczną trawą.
CELE OPERACJI:
Rozbudowa i przebudowa boiska sportowego.
W RAMACH DZIAŁANIA:
413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają
warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.
WARTOŚĆ CAŁKOWITA OPERACJI: 513 052,55 zł
KWOTA DOFINANSOWANIA: 315 401,00 zł
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Magnuszewsk i R y n ek w pe łn ej k rasi e
Rynek w Magnuszewie odzyskał blask i znaczenie. Można tu ciekawie
i przyjemnie spędzić wolny czas, uczestnicząc w imprezach kulturalnych
i artystycznych, pospacerować, czy po prostu przysiąść na jednej z pięknych
ławeczek, w cieniu drzew.
Odrestaurowany Rynek jest głównym placem Magnuszewa, miejscowości
z dziewięćsetletnimi tradycjami. Tutaj od wieków koncentrowało się życie
mieszkańców. Stąd autobusami odjeżdżają w świat okoliczni mieszkańcy
i tu przyjeżdżają turyści.
W obrębie rynku zlokalizowane są najważniejsze instytucje użyteczności
publicznej, takie jak Urząd Gminy, Policja oraz sklepy, przystanek autobusowy
i kościół.
Projekt modernizacji przywrócił rynkowi funkcję reprezentacyjną. Rynek
będzie służył mieszkańcom i turystom. Dodatkowym atutem tego miejsca
jest gwarancja bezpieczeństwa dzięki dobremu oświetleniu. Modernizacja
i odnowa rynku przyczyni się do rozwoju turystyki oraz będzie sprzyjać
rozwojowi gospodarczemu. Jest on świetną wizytówką Magnuszewa.
Gratulujemy pomysłu i wykonania.
BENEFICJENT:
Urząd Gminy Magnuszew
TYTUŁ OPERACJI:
Zagospodarowanie terenów zieleni w Magnuszewie
CELE OPERACJI:
Zagospodarowanie Rynku w Magnuszewie
W RAMACH DZIAŁANIA:
413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają
warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój
wsi”
WARTOŚĆ CAŁKOWITA OPERACJI: 384 412, 00 zł
KWOTA DOFINANSOWANIA: 185 000, 00 zł
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N asze dzi eci, bezpi ec zn e i radosn e
Gmina Garbatka - Letnisko postawiła na budowę placu zabaw dla dzieci.
Obiekt został usytuowany w sąsiedztwie wielofunkcyjnego boiska. Razem
tworzą zintegrowany kompleks sportowy. Dzięki temu dzieci i młodzież
mają możliwość bezpiecznego i aktywnego spędzania wolnego czasu.
Urządzenia zamontowane na placu zabaw posiadają atesty bezpieczeństwa.
Radość i bezpieczeństwo najmłodszych mieszkańców Garbatki-Letnisko
są priorytetem w działaniach podejmowanych przez lokalny samorząd.
Gratulujemy dobrze zainwestowanych pieniędzy i życzymy powodzenia
w dalszych działaniach.
BENEFICJENT:
Urząd Gminy Garbatka –Letnisko
TYTUŁ OPERACJI:
Plac zabaw dla dzieci
CELE OPERACJI:
Aktywizacja i integracja mieszkańców poprzez stworzenia przyjaznego
miejsca do spotkań.
W RAMACH DZIAŁANIA:
413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają
warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.
WARTOŚĆ CAŁKOWITA OPERACJI: 57 019, 99 zł
KWOTA DOFINANSOWANIA: 33 573, 06 zł
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J ak pracować z Pat ron em szko ł y
Działanie - Małe Projekty
Organizatorem projektu była Gmina Kozienice oraz Publiczne Gimnazjum
nr 1 im. Jana Pawła II w Kozienicach.
Celem projektu była wymiana doświadczeń między szkołami związanych
z realizacją programów pracy z patronem, oraz uwypuklenie postawy
życiowej i wzbogacenie wartości młodego pokolenia. Projekt pozwolił
również na wypracowanie materiałów metodycznych wspomagających
program pracy z patronem i wzbogacił wiedzę o metodach i formach pracy
wychowawczej szkół.
Uczestnicy warsztatów skupili się na wypracowaniu odpowiedzi na pytania:
Po co szkole potrzebny jest Patron? Kto najczęściej jest Patronem szkoły?
W jaki sposób buduje się życie szkoły wokół Patrona? Kto uczestniczy
w organizacji i obchodach święta Patrona szkoły? W projekcie wzięło udział
66 nauczycieli, uczniów i rodziców z 12 szkół.
W końcu maja 2011 r. ukazał się biuletyn „Jak pracować z Patronem szkoły”
zawierający materiały ze szkolenia /red. Bogdan Mazur/. Na drugą
część biuletynu złożyły się konspekty lekcji, konkursy wiedzy, scenariusze
programów artystycznych związane z osobą poszczególnych patronów;
przygotowane przez uczestników szkolenia. Biuletyn został przekazany
do szkół biorących udział w projekcie i przesłany do kilku bibliotek
pedagogicznych.
BENEFICJENT:
Gmina Kozienice oraz Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II
w Kozienicach
TYTUŁ OPERACJI
„Jak Pracować z Patronem szkoły”
CELE OPERACJI
Budowanie kapitału społecznego poprzez aktywizację mieszkańców.
Aktywizacja nauczycieli, uczniów i rodziców z obszarów wiejskich w celu
podniesienia poziomu pracy wychowawczej szkół. Integracja środowisk
szkolnych z terenu LGD „Puszcza Kozienicka” wokół patronów placówek
oświatowych.
W RAMACH DZIAŁANIA: 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla
operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach
działania „Małe Projekty”.
WARTOŚĆ CAŁKOWITA OPERACJI: 14 608, 25 zł
KWOTA DOFINANSOWANIA: 10 225, 77 zł.
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J ak to k i edyś by wa ło
W bieżącym roku (2011) Biblioteka Publiczna Gminy Kozienice świętowała 90 rocznicę powstania. Chcąc uczcić ten piękny jubileusz, bibliotekarze
podjęli działania o trwałym znaczeniu jakim było wydanie dwóch książek.
Publikacje oparte są na lokalnym dziedzictwie kulturowym. Przedstawiają
unikalne cechy kulturowego dziedzictwa Ziemi Kozienickiej jak: obyczaje,
obrzędy, wierzenia, systemy wartości, wyrażenia gwarowe, legendy
i opowieści, które dzisiaj są już niemal zapomniane, a stanowić mogą
istotny element kształtowania lokalnej tożsamości.
Książki są adresowane do wszystkich mieszkańców powiatu kozienickiego
oraz turystów odwiedzających nasz region. Mogą być wykorzystywane
przez nauczycieli szkół wszystkich szczebli na lekcjach języka polskiego
i historii. Książki zostały wydane w nakładzie 3000 egzemplarzy.
Gratulujemy autorom i wydawcom. Dobry pomysł, wart naśladowania.
BENEFICJENT:
Biblioteka Publiczna Gminy Kozienice
TYTUŁ OPERACJI:
Jak to kiedyś bywało?
CELE OPERACJI:
Poprawa jakości życia mieszkańców powiatu kozienickiego, budowanie
kapitału społecznego i wsparcie dla rozwoju działalności nierolniczej na
terenach wiejskich.
W RAMACH DZIAŁANIA:
413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają
warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Małe projekty”
WARTOŚĆ CAŁKOWITA OPERACJI: 35 000, 00 zł
KWOTA DOFINANSOWANIA: 23 634, 10 zł
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Promocja gminy za pi eniądze unijn e
Magnuszew, to osada położona na tzw. Zapilczu między Pilicą a Radomką
w ziemi czerskiej. Leży na krańcu niziny nadwiślańskiej przy głównym trakcie
warszawskim z Góry Kalwarii do Kozienic, niegdyś w powiecie wareckim
obecnie kozienickim.
Początki Magnuszewa sięgają XII wieku, dokładnie jednak nie wiadomo,
w którym roku osada powstała, o początkach osadnictwa mogą świadczyć
jedynie znaleziska z czasów bardzo odległych, szczątki urn czy fragmenty
narzędzi krzemiennych.
Walory krajobrazowe oraz mikroklimatyczne przyciągają tu coraz więcej
osób, które pragną wypoczywać w spokoju i rozkoszować się zdrowym
powietrzem. Sam Magnuszew posiada status uzdrowiska. Planowana jest
budowa basenów termalnych oraz wykorzystania wód mineralnych do
lecznictwa uzdrowiskowego. Wydane albumy posłużą do propagowania
wiedzy o historii, zabytkach oraz warunkach przyrodniczych Gminy
Magnuszew i pomogą w jej promocji.
BENEFICJENT:
Urząd Gminy Magnuszew
TYTUŁ OPERACJI:
„Cudze chwalicie swego nie znacie”
CELE OPERACJI:
Wydanie i opracowanie albumu promującego Magnuszew i okolice
W RAMACH DZIAŁANIA:
413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają
warunkom przyznania pomocy w ramach działania „ Małe Projekty”
WARTOŚĆ CAŁKOWITA OPERACJI: 48 800 00 zł
KWOTA DOFINANSOWANIA: 25 000 zł
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W zdrow y m ci el e - zdrow y duch
Wnioskodawca zrealizował turniej piłkarski, który został przeprowadzony
w ciągu dwóch miesięcy: wrzesień i październik 2010 roku. Rozgrywki
odbywały się w każdą niedzielę. Turniej był alternatywną formą wypoczynku
dla wszystkich, którzy niedziele spędzają w rodzinnej miejscowości.
Grupę docelową stanowili przedstawiciele wszystkich grup społecznych:
dzieci, młodzież szkolna, młodzież akademicka, dorośli, a także starsi.
Zaangażowanie tak dużej ilości przedstawicieli różnych grup społecznych
związane było z charakterem projektu. Oprócz zawodników drużyn,
którzy występowali na boisku, pozostali uczestnicy imprezy brali udział
w konkursach zorganizowanych w przerwach meczu, np. siłowanie na
rękę (dla mężczyzn), rzut wałkiem (dla kobiet). Dzieci i młodzież brali udział
w konkursach sprawnościowych i edukacyjnych. Mieszkańcy chętnie
i licznie wzięli udział w turnieju, jako kibice zagrzewający swoich bliskich
i znajomych do gry, doskonale się przy tym bawiąc.
BENEFICJENT:
Wojciech Węgrzycki.
TYTUŁ OPERACJI:
„W zdrowym ciele, zdrowy duch”, czyli turniej piłkarski jako alternatywna
forma wypoczynku.
CELE OPERACJI:
- Propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego, jako alternatywy
dla podejmowania zachowań ryzykownych,
- wzrost poczucia integracji społecznej oraz więzi między członkami lokalnej
społeczności,
- zaangażowanie lokalnych grup społecznych, jako sposób przeciwdziałania
wykluczeniu społecznemu.
W RAMACH DZIAŁANIA:
413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się
do osiągnięcia celów tej osi, tzw. „Małe projekty”.
WARTOŚĆ CAŁKOWITA OPERACJI: 20 490,08 zł
KWOTA DOFINANSOWANIA: 11 450,97 zł
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Lista wniosków wybranych do dofinansowania w ramach
wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju w latach 2009-2015

M a ł e P ro j e k t y

Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw

Różnicowanie w Kierunku Działalności Nierolniczej
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Odnowa i Rozwój Wsi

JUXSD
Wydawca:
VEGA Studio Adv. Tomasz Müller
82-500 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 22/3A
www.grupavega.pl, e-mail: biuro@grupavega.pl

Tekst i zdjęcia: Stowarzyszenie LGD „Puszcza Kozienicka”
Zdjęcia na okładce z przodu:
I Regionalna Konferencja Gospodarczo - Ekonomiczna Kozienice,
25.06.10r. Patronar honorowy Marszałek Sejmu RP,
Bronisław Komorowski.
- Uczestnicy konferencji,
- Przemawia Senator RP, prof. dr Marek Rocki.
Dożynki gminne - Stanisławice 2011r. Wicemarszałek Województwa
Mazowieckiego (drugi z lewej) Leszek Ruszczyk na naszym
stoisku wystawowym.
- Dzień energetyka
- Nasze stoisko wystawowe

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Puszcza Kozienicka”
BIURO PROJEKTU: 26-900 Kozienice, Radomska 23
Tel.: 601 217 102, (48) 366 18 99, e-mail: biuro@lgdkozienice.pl
Godziny pracy : pn. - pt. 9:00 - 17:00
BIURO PROJEKTU OFERUJE BEZPŁATNE DORADZTWO W ZAKRESIE:
- przygotowanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w tym operacji : „Tworzenie
i rozwój mikroprzedsiębiorstw”; „Różnicowanie w kierunku
działalności nierolniczej”; „Odnowa i rozwój wsi”; „Małe projekty”.
- przygotowanie i opracowanie wniosków aplikacyjnych w ramach: PROW,
POKL, RPO WM i inne:
- opracowywanie: lokalnych strategii rozwoju, planów rozwoju lokalnego,
regionalnych strategii innowacji, planów odnowy miejscowości,
strategii społecznego rozwoju gminy, strategii rozwoju produktu
turystycznego oraz innych dokumentów planistycznych.
- organizacja targów i konferencji.
Nasza oferta skierowana jest do wszystkich mieszkańców obszaru objętego
LSR jak również do osób prawnych i jednostek samorządu terytorialnego.
Dysponujemy doświadczonym zespołem fachowców. Zapraszamy do
skorzystania z naszej oferty.
PERSONEL BIURA PROJEKTU:
Michał Kusio - kierownik biura,
Irena Bielawska - specjalista ds. projektów,
Izabela Śmietanka - specjalista ds. promocji,
Renata Wołos - specjalista ds. finansów.

Zdjęcia na okładce z tyłu:
I Letnia Spartakiada Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
- Otwarcie Spartakiady - na stadion wchodzą reprezentacje woj.
podkarpackiego, podlaskiego i śląskiego
- Zwycięzcy turnieju piłki siatkowej - reprezentacja naszej LGD (srebrni
medaliści)
Konkurs plastyczny „Kobieta na planecie Ziemia”
- Finaliści konkursu
- Nagrodę odbiera pani Danuta Kopyt, opiekunka młodych, zdolnych
artystów plastyków.
Opracowanie graficzne i przygotowanie do druku:
Agnieszka Zdaniewicz
Wydano na zlecenie:
Stowarzyszenia LGD „Puszcza Kozienicka”
26-900 Kozienice, Radomska 23
tel. 48 366 18 99
e-mail:biuro@lgdkozienice.pl, www.lgdkozienice.pl
VEGA Studio Adv.
Wszelkie prawa zastrzeżone / All rights reserved
Printed in Poland – Kwidzyn 2011
Przedruk i powielanie w jakiejkolwiek formie jest zabronione
ISBN 978-83-63075-21-7

Europejski Fudusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja opracowana przez Urząd Gminy Magnuszew.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 - Leader Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
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