Projekt dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

BAGAŻ DOŚWIADCZEŃ Z PROJEKTEM PO FIO
W ramach Projektu FIO 1870 realizowanego w okresie 23.06-30.11.2009 r. o wartości ok. 40 tys. zł.
„Aktywność mieszkańców sposobem na rozwój małych ojczyzn” Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Kraina Bobra” przeprowadziła 10 szkoleń gminnych, w których uczestniczyło 150 osób.
Na szkoleniach była okazja przybliżenia beneficjentom zasad partnerstwa trójsektorowego, zapoznania ich z
Lokalną Strategią Rozwoju (LSR), pokazania sposobu pozyskiwania funduszy na potrzeby społeczności
lokalnej i rozmów z najaktywniejszymi mieszkańcami danych gmin, którym na sercu leży poprawa jakości
życia na obszarach wiejskich.
Wójtowie poszczególnych gmin odpowiedzialni za nabór beneficjentów do projektu zaprosili osoby
reprezentujące najróżniejsze środowiska: biznes prywatny, lokalne stowarzyszenia, gospodarstwa rolne,
urzędy gmin, ośrodki kultury, zakłady pracy, spółdzielnie itp.
Od początku sierpnia do końca listopada nieprzerwanie funkcjonował punkt doradczo-konsultacyjny w
Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. Zakupiony sprzęt: laptop, rzutnik multimedialny i
tablica flipchart wspomogły od strony technicznej zrealizować projekt na wysokim poziomie.
Po odbytych szkoleniach we wrześniu i październiku 2009 r., na podstawie ankiet kwalifikacyjnych,
zostali wyłonieni animatorzy społeczności lokalnych i zakwalifikowani na wyjazd studyjny. Kolejnym krokiem
projektu było uzbrojenie wybranej grupy osób w poczucie własnej wartości na trzydniowych warsztatach z
zakresu podwyższania umiejętności interpersonalnych.
Dziesiątka wybranych animatorów, w towarzystwie osób funkcyjnych projektu i przedstawicieli
organów LGD (Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej), udała się na wizytę studyjną do trzech wybranych
Lokalnych Grup Działania w Polsce.
Odwiedziliśmy:
- LGD „Tygiel Doliny Bugu” z siedzibą w Drohiczynie działającą w województwie podlaskim i mazowieckim.
Obszar działania 19 gmin, 89 tys. mieszkańców, budżet około10,5 mln zł.
- LGD „Dorzecze Bobrzy” obszar działania 5 województwa świętokrzyskiego. Obszar działania ponad 57 tys.
mieszkańców – budżet około 8,5 mln zł.
- LGD Podbabiogórze z siedzibą w Suchej Beskidzkiej. Obszar działania 7 gmin, ponad 67 tys.
mieszkańców, woj. małopolskie, budżet ponad 10 mln zł.
Zasadniczymi elementami wyjazdu studyjnego były;
1. Zaaranżowane spotkania we wszystkich LGD, które zawierały w programie:
- wystąpienia prezesa lub dyrektora biura pod kątem prezentacji dotychczasowych osiągnięć partnerstwa i
zamierzeniami na przyszłość,
- spotkania i robocze kontakty z pracownikami biur,
- spotkania z aktywnymi ludźmi nadającymi ton w działalności partnerstwa,
2. Wizyta w gospodarstwie Mirosława Angielczyka „DARY NATURY” w miejscowości Koryciny.
3. Odwiedzenie Gospodarstwa Agroturystycznego „Wielka Woda” w Jeżynowie; woj. świętokrzyskie – jego
rola w LGD i skorzystanie z usług.
4. Zwiedzenie Staropolskiego Okręgu Przemysłowego na obszarze działania LGD „Dorzecze Bobrzy”
(Wielki Piec w Kuźniakach; Mur Oporowy w Bobrzy; Ruiny Huty w Samsonowie).
5. Występ Kapeli Góralskiej z Zawoi oraz zaprezentowanie Regionu Podbabiogórza przez Piotra Jezutka.
6. Zwiedzanie Babiogórskiego Parku Narodowego – z przewodnikiem.

W naszym województwie odwiedziliśmy gospodarstwo Pana Mirosława Angielczyka, Członka
Zarządu LGD Tygiel „Doliny Bugu”. Dwugodzinna wizyta wprowadziła uczestników w biznes zielarski i pasję
właściciela firmy. Każdy z uczestników zaraził się zbieractwem ziół i wytwarzanymi produktami. Ciekawostką
jest, że czołowy zbieracz ziół w ciągu roku potrafi zarobić ok. 30 tys. zł. Wizytę w gospodarstwie można
podsumować cytatem właściciela firmy DARY NATURY.
„Trudno tak do końca wyjaśnić, dlaczego te a nie inne rośliny tak bardzo mnie zafascynowały, ale wierzę, że
pewne rzeczy są przekazywane w genach i ja dostałem w genach właśnie zioła. Odkąd zacząłem chodzić i
potrafiłem nadążyć za babcią, towarzyszyłem jej w zielarskich wędrówkach po lasach i polach. Z opowiadań
babci Józi pamiętam, że ona nauczyła się wszystkiego od swojej mamy, która była taką miejscową
znachorką. Znała się nie tylko na ziołach, ale potrafiła też odbierać porody. W tamtych czasach zastępowała
na wsi lekarza, do którego ludzie nie mieli dostępu”.
Firma daje znaczące dochody miejscowej ludności, niesie zdrowie wszystkim konsumentom jej
produktów i jest warsztatem edukacyjnym, szczególnie dla młodego pokolenia.
Podczas wizyty studyjnej mieliśmy okazję:
- spotkać ludzi doświadczonych w działaniu partnerskim, którzy realizowali Schemat I i Schemat II w
Programie Pilotażowym LEADER+,
- zarazić się ich entuzjazmem,
- zetknąć się z kulturą regionalną – dwugodzinny występ Kapeli Góralskiej w Zawoi znakomicie przedstawił
pracę nad Lokalną Strategią Rozwoju i zaprezentował cały region Podbabiogórza,
- przekonać się, w oparciu o konkretne przykłady, że Zarząd LGD mniej liczny potrafi sprawniej działać,
- poznać specyfikę kontroli Unijnej „face to face” – twarzą w twarz. Lokalna Grupa Działania „Dorzecze
Bobrzy” w czerwcu i lipcu 2009 r. była kontrolowana przez Europejski Trybunał Obrachunkowy. Niuanse
kontroli szczegółowo przekazała Urszula Żelazny-Dyrektor Biura.
- wymiany doświadczeń w zakresie organizacji szkoleń i przygotowania materiałów promocyjnych,
- nawiązać robocze kontakty,
- zobaczyć atrakcje turystyczne przemierzanych szlaków,
- zobaczyć efekty realizacji Pilotażowego Programu LEDER +, poprzez opracowane koncepcje
zagospodarowania terenów i ich docelową realizację na przykładach:
 Huty „Józef” w Samsonowie,
 legendarnego Dęba Bartka,
 zbiorników wodnych,
 terenu po Zakładzie Wielkopiecowym w Bobrzy
 ścieżek i szlaków turystycznych w powiązaniu z dziedzictwem kulturowym danego regionu.
Ciekawym i edukacyjnym elementem wizyty było zwiedzenie Muzeum Babiogórskiego Parku
Narodowego.
Korzystając z noclegu w D.W.K. „WIKTORIA” w Zawoi zostaliśmy zapoznani z ofertą dla szkół
podstawowych i gimnazjów o kilkudniowych pobytach edukacyjnych dzieci i młodzieży (przy ścisłej
współpracy
z
ww.
Muzeum).
Szczegółowe
informacje
można
znaleźć
na
stronie
www.wiktoria@zawoja.com.pl . Usługi są godne polecenia.
Wszystkie zrealizowane elementy projektu pozwoliły na osiągnięcie głównego celu założonego w
projekcie i czterech celów szczegółowych. W sposób zadowalający zostały osiągnięte rezultaty twarde i
miękkie zadania.
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