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BIULETYN
INFORMACYJNY
STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "GORCE-PIENINY"
OBSZAR DZIAŁANIA: CZORSZTYN, KROŚCIENKO N/D, OCHOTNICA DOLNA, SZCZAWNICA

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Biuletyn opracowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny” finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” poddziałanie 19.4„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
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O STOWARZYSZENIU I JEGO
KIERUNKACH ROZWOJU
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny”
obejmuje swoim działaniem gminy wiejskie: Czorsztyn,
Krościenko nad Dunajcem i Ochotnicę Dolną oraz tereny Miasta i
Gminy Szczawnica. Organizacja jest partnerem zrzeszającym
sektor publiczny, społeczny i gospodarczy oraz mieszkańców.
Głównymi obszarami działania Stowarzyszenia są:
1.

Aktywizacja społeczności lokalnej

Podejmowanie inicjatyw i działań mających na celu pobudzenie
aktywności społeczności lokalnych oraz ich czynny udział w
opracowaniu i realizacji LSR, animowanie działań społeczności
lokalnej i rozwijanie ich zdolności do opracowywania i wdrażania
operacji.
2.

Organizowanie i finansowanie przedsięwzięć

Organizowanie i finansowanie przedsięwzięć o charakterze
informacyjnym lub szkoleniowym, w tym szkoleń, konferencji,
warsztatów.
3.

Współpraca z instytucjami publicznymi i organizacjami

pozarządowymi
Współpraca z instytucjami publicznymi i organizacjami
pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celem LGD na
poziomie krajowym i międzynarodowym; upowszechnianie i
wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywnością
ludności pochodzącej z obszaru działania LGD.
4.

Promocja obszarów wiejskich położonych na obszarze

AKTYWNOŚĆ
SPOŁECZNA
PRZEPISEM NA
SUKCES
LOKALNYCH
PRZEDSIĘWZIĘĆ

działania LGD
Promocja obszarów wiejskich poprzez:
• Organizację imprez kulturalnych tj. festiwale, pokazy, targi i
wystawy, służących zwłaszcza promocji regionu i jego tożsamości
kulturowej.
• Działalność promocyjną i informacyjną, w tym: opracowanie i
druk broszur, folderów, opracowanie i rozpowszechnianie
materiałów audiowizualnych, przygotowywanie i
rozpowszechnianie innych materiałów o charakterze
promocyjnym.
5.

Działania w obszarze ekonomii społecznej

Dodatkowe środki dla LGD z wypożyczania sprzętu sportowo –
rekreacyjnego tj. „Mobilna Strefa Animacji” jako uatrakcyjnienie
każdego rodzaju imprez plenerowych na obszarze działania LGD
„Gorce-Pieniny”, a także wypożyczanie sprzętu innym
podmiotom, organizacjom, jak też osobom fizycznym.
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PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW
WIEJSKICH NA LATA 2016 - 2022 PODSUMOWANIE REALIZACJI LSR
Szanowni Państwo,
Od 2016 roku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny”, w którego skład wchodzą
gminy: Czorsztyn, Krościenko nad Dunajcem, Ochotnica Dolna i Szczawnica z terenu powiatu
nowotarskiego, realizuje Strategię rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) na lata
2016 – 2023, wspierając działalność w zakresie zrównoważonego rozwoju lokalnej przedsiębiorczości
i samorządów.

Głównym źródłem pochodzenia środków finansowych jest Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014 - 2020, a budżet jakim dysponuje LGD, to kwota 7 426 000 zł.
Do dnia dzisiejszego rozdysponowano ponad 6 168 000 zł. Z pieniędzy tych skorzystali przede
wszystkim przedsiębiorcy, samorządy oraz organizacje pozarządowe.

Sfinansowano inicjatywy, przedsięwzięcia i inwestycje z następujących działań:
- aktywizacji, integracji i wzmacniania kapitału społecznego poprzez pobudzanie oddolnych
inicjatyw mieszkańców oraz integracji społeczności lokalnej, integracji mieszkańców obszaru
poprzez wzmocnienie więzi społecznych w oparciu o lokalne dziedzictwo i tradycje oraz wsparcia
rozwoju społeczno–gospodarczego poprzez rozwój i promocję produktów i usług lokalnych;
- rozwoju przedsiębiorczości i podejmowania działalności gospodarczej na rzecz tworzenia nowych
miejsc pracy odpowiadających specyfice lokalnej gospodarki oraz aktywizacji zawodowej
mieszkańców i rozwój przedsiębiorczości;
- poprawę jakości życia mieszkańców i warunków funkcjonowania podmiotów gospodarczych
poprzez zachowanie lokalnego dziedzictwa oraz poprawę stanu infrastruktury publicznej,
turystycznej i społecznej.

Od 2016 roku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny” trzydzieści jeden razy
ogłaszało nabory wniosków z powyższych działań. Rada Programowa Stowarzyszenia rozpatrzyła
152 złożonych wniosków o przyznanie pomocy.

STRONA 3

BIULETYN INFORMACYJNY 2022

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW
WIEJSKICH NA LATA 2016 - 2022 PODSUMOWANIE REALIZACJI LSR
A oto przykłady zrealizowanych inwestycji:
- Organizacja cyklu inicjatyw pn. "EKO WZMACNIACZ"
- „Grzybek dla turysty” - budowa małej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscach
widokowych na terenie gminy Krościenko”
- Budowa elementów infrastruktury w obrębie istniejącego kompleksu rekreacyjnego w
miejscowości Ochotnica Dolna
- Budowa placu zabaw w Sromowcach Niżnych
- Poprawa jakości infrastruktury rekreacyjnej na terenie sołectwa Jaworki
- Zakup elektrycznego pojazdu osobowego
- Otwarcie firmy ogólnobudowlanej wraz z wypożyczalnią sprzętu budowlanego
- Utworzenie nowego przedsiębiorstwa usługowego w zakresie wynajmu ekologicznych rowerów
elektrycznych i tandemów dla osób niepełnosprawnych
- Zakup innowacyjnej linii produkcyjnej umożliwiającej rozwój istniejącej produkcji oraz wdrożenie
nowego produktu turystycznego” Góralski Przysmak
- Innowacyjna aplikacja dla programu lojalnościowego hoteli
- Rozwój firmy poprzez zakup koparki gąsienicowej i ładowarki kołowej
- Pamiętajmy o ogrodach - zachowanie bogatego dorobku kulturowego Pienin
- Szlakiem Tożsamości Ochotnicy
- Jarmarki Krościeńskie
Zarząd oraz Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny” dziękuje wszystkim
Beneficjentom za odwagę podjęcia się trudu pozyskania zewnętrznych środków wsparcia,
wdrożenia ich i rozliczenia.

STRONA 4

BIULETYN INFORMACYJNY 2022

PLANOWANY NABÓR WNIOSKÓW 2022 R.
TERMIN: 5 - 19 WRZEŚNIA 2022R.
Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "GorcePieniny" w Krościenku nad Dunajcem ul. Rynek 32,
w godz. od 9.00 do 14.00
Formularz wniosku o przyznanie pomocy,
formularz wniosku o płatność, formularz umowy o
udzielenie wsparcia, LSR, kryteria wyboru operacji

WIĘCEJ
INFORMACJI:
HTTP://WWW.LEA
DERGORCEPIENINY.PL/

są udostępnione na stronie: Stowarzyszenia
@LGDGORCEPIENINY

Lokalna Grupa Działania "Gorce-Pieniny"
www.leadergorce-pieniny.pl oraz do wglądu w
biurze Lokalnej Grupy Działania w Krościenku n/D,
ul. Rynek 32 w godz. 9.00 do 14.00.

NABÓR 4/2022

NABÓR 5/2022

1.1.1 Infrastruktura turystyczna,

1.1.4. Spójne działania marketingowe na

rekreacyjna i/lub kulturowa

rzecz regionu. Promowanie obszaru

wykorzystująca zasoby obszaru LGD.

objętego LSR, w tym produktów i usług

Rozwój ogólnodostępnej i

lokalnych.

niekomercyjnej infrastruktury

Dodatkowe warunki wsparcia: Operacja

turystycznej lub rekreacyjnej, lub

realizuje co najmniej dwa zadania.

kulturalnej.

Rodzaj beneficjenta: Osoby fizyczne, osoby

Rodzaj beneficjenta: Osoby fizyczne,

prawne, JSFP

osoby prawne, JSFP.

Wysokość dostępnych środków w ramach

Wysokość dostępnych środków w

naboru wynosi 34 772,89 EUR,

ramach naboru wynosi 100 000,00 EUR,

indykatywnie 139 091,56 PLN (wyliczono po

indykatywnie 400 000,00 PLN

kursie 4 PLN/EUR)

(wyliczone po kursie 4 PLN/EUR).

Wysokość pomocy przyznanej na jedną

Wysokość pomocy przyznanej na jedną

operację nie może przekroczyć 124 400,00

operację nie może przekroczyć 100

zł

000,00 zł.
Wsparcie udzielane jest: w formie refundacji.
Poziom dofinansowania:
nie więcej niż 63,63% kosztów kwalifikowanych dla Jednostek Sektora Finansów
Publicznych,
nie więcej niż 95% kosztów kwalifikowanych dla innych
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PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI
LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „GORCEPIENINY” ZA ROK 2021 I I KWARTAŁ 2022
I. NABORY WNIOSKÓW 2021 ORAZ ICH REALIZACJA
NABÓR WNIOSKÓW NR 1/2021
Zakres tematyczny operacji:
Przedsięwzięcie 1.1.1. Infrastruktura turystyczna, rekreacyjna i/lub kulturowa
wykorzystująca zasoby obszaru LGD

II. NABORY WNIOSKÓW 2022 ORAZ ICH REALIZACJA
NABÓR WNIOSKÓW NR 1/2022
Zakres tematyczny operacji:
Przedsięwzięcie 1.1.3

Wykorzystanie do rozwoju turystyki zasobów dziedzictwa

kulturowego i/lub naturalnego obszaru LGD
NABÓR WNIOSKÓW NR 2/2022
Zakres tematyczny operacji:
Przedsięwzięcie 1.2.1

Podejmowanie działalności gospodarczej

NABÓR WNIOSKÓW NR 3/2022
Zakres tematyczny operacji:
Przedsięwzięcie 1.2.3

Rozwój działalności gospodarczej

III. PODPISANIE UMOWY NA WSPARCIE PRZYGOTOWAWCZE DLA LGD GORCE-PIENINY
W dniu 09.06.2022r. Prezes Zarządu Zbigniew Chlebek wraz z Wiceprezesem Krystyną
Kubik wzięli udział w uroczystym podpisaniu umowy na Wsparcie Przygotowawcze do
nowego okresu programowania. Podpisany dokument wręczał osobiście Marszałek
Województwa Witold Kozłowski wraz z Wicemarszałkiem Łukaszem Smółką.
Wsparcie przygotowawcze wspomaga prace nad stworzeniem nowej Strategii
Rozwoju Lokalnego do nowej perspektywy finansowania PROW 2021-2027, jaka
obecnie jest realizowania przez nasze Stowarzyszenie.
W ramach budowy nowej strategii stowarzyszenie przeprowadzi pełną analizę obecnej
sytuacji gospodarczo-społecznej na terenie naszego LGD, powiązanej z włączeniem
się społeczności lokalnej w budowanie nowej strategii rozwoju.

STRONA 6

BIULETYN INFORMACYJNY 2022

AKTUALNE DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA
LGD „GORCE-PIENINY”
I. BUDOWANIE NOWEJ LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU
NA LATA 2021-2027 - TERMINY SPOTKAŃ ZE SPOŁECZNOŚCIĄ LOKALNĄ

Jest to czas wytężonej pracy, aby w kolejnych latach wspólnie osiągać ambitne
cele i zmieniać teren działania Stowarzyszenia na lepszy! Dlatego pragniemy, aby
aktywnie uczestniczyli Państwo w jej tworzeniu. Nowa LSR umożliwi korzystanie ze
środków Unii Europejskiej na realizację zaplanowanych przez Państwa zadań,
inwestycji oraz inicjatyw, które wpłyną na rozwój naszego obszaru w kolejnym
okresie programowania PROW 2021-2027.
Biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia i aktywność mieszkańców w
realizacji projektów w latach 2007-2022 jesteśmy przekonani, że możemy po raz
kolejny liczyć na Państwa pomysły i pomoc przy przygotowaniu Lokalnej Strategii
Rozwoju.

HARMONOGRAM SPOTKAŃ:

1.
2.
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Nazwa Gminy

Miejscowość / Miejsce spotkania (adres)

Termin spotkania wraz z
godzinami spotkania

Czorsztyn

34-436 Maniowy ul. Gorczańska 3 Urząd
Gminy

09-09-2022
godz. 17.00 - 19.00

Krościenko
34-450 Krościenko nad Dunajcem
nad Dunajcem ul. Rynek 34 Centrum Kultury i Promocji

09-09-2022
godz. 11.30 - 13.30

3.

Ochotnica
Dolna

34-452 Ochotnica Dolna os. Dłubacze
173B Wiejski Ośrodek Kultury

09-09-2022
godz. 9:00 -11.00

4.

Szczawnica

34-460 Szczawnica ul. Szalaya 103,
Urząd Miasta i Gminy

09-09-2022
godz. 14.00 - 16.00

5.

Czorsztyn

34-436 Maniowy ul. Gorczańska 3 Urząd
Gminy

27-09-2022
godz. 17.00 - 19.00

6.

Krościenko
nad Dunajcem

34-450 Krościenko nad Dunajcem
ul. Rynek 34, Centrum Kultury i
Promocji

27-09-2022
godz. 11.30 - 13.30

7.

Ochotnica
Dolna

34-452 Ochotnica Dolna os. Dłubacze
173B, Wiejski Ośrodek Kultury

27-09-2022
godz. 9:00 -11.00

8.

Szczawnica

34-460 Szczawnica ul. Szalaya 103,
Urząd Miasta i Gminy

27-09-2022
godz. 14.00 - 16.00
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AKTUALNE DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA
LGD „GORCE-PIENINY”
II. ORGANIZACJA PROJEKTÓW KULTURALNYCH W ROKU 2022r.

Strategią działania naszego Stowarzyszenia poza
wspieraniem przedsiębiorczości mieszkańców
miejscowości wiejskich, jest wspieranie tutejszej
kultury i regionalizmu, który wyróżnia nasz region na
tle innych. Dziedzictwo kulturalne regionu pienińskogorczańskiego jest niezwykle bogate, dlatego naszym
zadaniem jest podtrzymywanie tradycji, przekazując
je młodszym pokoleniom. Staramy się również
wprowadzać na nasz teren elementy kultury wysokiej,
do której potencjalny mieszkaniec może mieć na co
dzień utrudniony dostęp z uwagi na spore odległości
do centów kulturalnych.

Nasi pracownicy wyszukują, piszą wnioski i startują w
konkursach ogłaszanych rzez Państwowe Instytucje.
Dzięki wsparciu finansowemu mogliśmy
zorganizować do dzisiaj kilkadziesiąt warsztatów
rękodzieła, kilka koncertów, wydaliśmy 3 książki.

Na stałe współpracujemy z organizacjami
pozarządowymi typu NGOsy, Jednostkami Samorządu
Terytorialnego z naszego regionu, z duzymi firmami w
celu poszerzenia mozliwości promocyjnych dla
naszego regionu.
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AKTUALNE DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA
LGD „GORCE-PIENINY”

KULTURA LUDOWA I TRADYCYJNA 2022
"W KRĘGU PIENIŃSKIEGO CYFROWANIA - II edycja
warsztatów rękodzieła ludowego"
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ Gorce-Pieniny rozpoczęło realizację
projektu pn: ”W kręgu pienińskiego cyfrowania –II edycja warsztatów rękodzieła
ludowego”. Projekt jest finansowany z Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego – Kultura ludowa i tradycyjna 2022, na które stowarzyszenie
otrzymało dotację w wysokości 20 000,00zł.
Zadanie dotyczy prowadzenia nauki-szkolenia i przekazanie wiedzy oraz
unikatowych umiejętności kroju, ręcznego szycia, cyfrowania elementów męskiego
stroju pienińskiego, tym razem cuchy i sukmany pienińskiej osobom szczególnie
zainteresowanych tym rzemiosłem.
W wyniku przeprowadzonej rekrutacji do projektu zgłosiło się 6 osób z terenu LGD
„ Gorce-Pieniny„
Projekt będzie realizowany przez 8 miesięcy w „Galerii Jana Kubika” w Krościenku
nad Dunajcem. Zajęcia prowadzi twórca ludowy Jan Kubik - laureat nagrody Gloria
-Artis- krościeński regionalista, który już drugi rok przekazuje swoją wiedzę
młodemu pokoleniu.
Projekt dofinansowany z Programu Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego Kultura ludowa i tradycyjna 2022.
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AKTUALNE DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA
LGD „GORCE-PIENINY”

MARKA LOKALNA DUNAJEC- PRZEŁOM SIĘ!

Obecnie trwają prace nad wdrażaniem
strategii promocji i wdrażania " w
życie" marki lokalnej DUNAJECPrzełom się!. Ukończyliśmy właśnie
budowę strony strony internetowej
www.dunajec.eu zawierającej
szczegółowe informacje na temat
marki, jej znaczenia, profitów
wynikających z przynależności dla jej
członków.
W kwietniu 2021 roku. Marka Dunajec -

W 2021r. powstała również APLIKACJA

Przełom się! otrzymała znak

MOBILNA pod nazwą "Dunajec- Przełom się!"

patentowy, gwarantujący

służąca do promocji regionu, poprzez

nienaruszalność znaku i

nawigowanie po najciekawszych atrakcjach

zagwarantowane użytkowanie

Pienin i Gorców. Zawiera aktualne informacje o

logotypu przez Stowarzyszenie Lokalna

wydarzeniach kulturalnych a w przyszłości

Grupa Działania "Gorce-Pieniny".

zawierać będzie również informacje o
produktach i usługach z nadanym logiem

W najbliższym czasie zostanie

marki.

powołana przez Zarząd Stowarzyszenia
kapituła, która będzie oceniała
produkty i usługi w drodze do
przyznania znaku marki DUNAJEC. Po
wyłonieniu kapituły zostanie ogłoszony
pierwszy nabór do przyznania marki
produktom, usługom lub inicjatywom z
obszaru pienińsko - gorczańskiego,

POBIERZ

które wyróżniają się swoją jakością i

APLIKACJĘ

oryginalnością.
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AKTUALNE DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA
LGD „GORCE-PIENINY”

OPERA "KRÓL PASTERZY" OSKARA KOLBERGA KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM
W sierpniu tego roku ponownie odbędzie się plenerowy spektakl operowy dzięki
dofinansowaniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu
"Kultura Dostępna", tym razem w Krościenku nad Dunajcem. To już trzeci raz, jak udało
nam się pozyskać dofinansowanie na wystawienie plenerowego pokazu opery. W
poprzednich latach była to Opera "Zamek na Czorsztynie, czyli Bojomir i Wanda" K.
Kurpińskiego. Pierwszy raz wydarzenie odbyło się w lipcu 2016 roku i odniosło wielki
sukces w Pieninach. Kolejne edycje miały miejsce w 2019 i 2020 roku, które okazały się
wielkim sukcesem na skalę województwa, podczas których gościliśmy tak wybitnych
gości jak reprezentanci Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego,
wicestarosta Bogusław Waksmundzki, Pan Senator Jan Hamerski, Pani Poseł Anna Paluch
oraz inny wspaniali goście.
Wysokość dofinansowania: 38 000 zł
Planowany całkowity koszt projektu: 47 500 zł
Tegoroczny planowany spektakl operowy
nosi nazwę Opera "Król Pasterzy" Oskara
Kolberga, i tak jak w przypadku "Zamku na
Czorsztynie" odświeżać będzie wybitne
dzieło polskiego kompozytora, znanego
polskiego etnografa, który w wieku XIXw.
odkrywał i zapisywał tradycje polskiej wsi.
Wydarzenie odbędzie się w Krościenku nad
Dunajcem, ponownie reżyserowane przez
cenionego reżysera Błażeja Peszka
wspierane akompaniamentem uznanej
Tatrzańskiej Orkiestry Klimatycznej pod
dyrygenturą Agnieszki Kreiner.
Solistami i pomysłodawcami projektu są młodzi śpiewacy, rozpoczynający swoją drogę
artystyczną, mogący jednak pochwalić się już współpracą z największymi instytucjami
muzycznymi i zespołami w Polsce -m.in. Ewa Walkowska ze Szczawnicy (w operze, jako
solistka, mezzosopran) oraz Maria Małgorzata Złotek z Krakowa (w projekcie solistka,
sopran).
Termin wydarzenia: 20.08.2022r. godz. 19.00 - Amfiteatr w Krościenku nad Dunajcem.
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AKTUALNE DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA
LGD „GORCE-PIENINY”

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA LGD
"GORCE-PIENINY" - AGENCJA MARKETINGOWA

W roku 2021r. Stowarzyszenie otrzymało wsparcie w wysokości 10 000 zł w ramach
Programu Grantowego w projekcie „Małopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej –
Subregion Podhalański”.
Celem założenia Agencji Marketingowej było świadczenie odpłatnych usług
reklamowo-marketingowych dla szerokiego grona odbiorców.
Agencja od lipca 2022r. już funkcjonuje i zachęca do skorzystania z jej usług
opisanych szerzej na stronie www.marketingnaplus.eu.
Zarys usług agencji marketingowych:
obsługa mediów społecznościowych,
tworzenie projektów graficznych,
budowania strategii marketingowej,
reklamy w Google AdWords,
reklamy w Facebook Ads.
fotografia
Ponadto oferujemy profesjonalną obsługę PR firm prywatnych, organizacji i
stowarzyszeń.
Stworzyliśmy kompleksową ofertę w zakresie marketingu i promocji, która pomoże
firmom odnaleźć swój tor w drodze do osiągnięcia sukcesu.
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LIPIEC 2022 R.

CZ. 1

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA
DZIAŁANIA "GORCE-PIENINY"
OBSZAR DZIAŁANIA: CZORSZTYN, KROŚCIENKO N/D, OCHOTNICA DOLNA, SZCZAWNICA

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ
Kontakt
Wszystkim czytelnikom naszego
biuletynu dziękujemy za poświęcony

Adres:

czas i uwagę.

ul. Rynek 32,

Ponadto zachęcamy do dołączenia

34-450 Krościenko nad Dunajcem

do naszej społeczności, poprzez bycie
członkiem Stowarzyszenia LGD

Biuro czynne:

"Gorce-Pieniny". Wszystkim nam

Poniedziałek – Piątek

zależy na dobru naszego regionu,

w godz.: od 7:30 do 15:30

będzie nam łatwiej osiągnąć ten cel
działając i angażując się wspólnie.

Kontakt:
Tel. 182623590 / 789304706

Osoby zainteresowane członkostwem

email: biuro@leadergorce-pieniny.pl

zapraszamy do kontaktu z naszymi

http://www.leadergorce-pieniny.pl/

pracownikami.
Zarząd Stowarzyszenia LGD "Gorce-Pieniny"

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Biuletyn opracowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny” finansowany ze środków Unii Europejskiej w
ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” poddziałanie 19.4„Wsparcie na rzecz kosztów
bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
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