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Informacje o zakończonych naborach 
wniosków

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

W dniach 17-31 stycznia 2017 roku przeprowadzony 
został nabór wniosków w ramach PROW z zakresu:
- podejmowania działalności gospodarczej
- rozwijania działalności gospodarczej
- budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i nieko-
mercyjnej infrastruktury lub rekreacyjnej.
Limit środków w naborze z zakresu podejmowania 
działalności gospodarczej wynosił 640 tys. zł. Do biu-
ra LGD wpłynęło 8 wniosków na łączną wnioskowa-
ną kwotę 700 tys. zł. Do dofinansowania wybrano 7 
wniosków na łączną kwotę 620 tys. zł. 
Pula środków w naborze z zakresu rozwijania dzia-
łalności gospodarczej wynosiła 640 tys. zł. Do biura 
LGD wpłynęło 5 wniosków na łączną wnioskowaną 
kwotę  647 534,12 zł. Do dofinansowania wybrano 
5 wniosków, jednakże w limicie dostępnych środków 
zmieściło się 4 wnioski na kwotę 599 165,12 zł. 
Limit środków w konkursie z zakresu budowy lub 
przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej in-
frastruktury turystycznej i rekreacyjnej wynosił 800 
tys. zł. Do biura LGD wpłynęło 18 wniosków na łącz-
ną wnioskowaną kwotę 1 432 343,80 zł. Do dofinan-
sowania wybrano 16 wniosków, jednakże w limicie 
dostępnych środków zmieściło się 12 wniosków na 
kwotę 778 194  zł.
Po rozesłaniu beneficjentom informacji o wynikach 
oceny do biura LGD wpłynęło 5 protestów. W wyni-
ku przeprowadzonej autokontroli przeprowadzonej 
przez Radę LGD na liście operacji wybranych został 
umieszczony 1 wniosek z rozwijania działalności go-
spodarczej oraz 1 wniosek z zakresu budowy ogól-
nodostępnej infrastruktury.

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

W terminie 20.02-06.03.2017 przeprowadzony został 
nabór z EFS w dwóch zakresach:
-  typ projektu nr 6 Programy aktywności lokalnej
- typ projektu nr 1 Programy podnoszące aktywność 
i mobilność zawodową oraz zdolności do zatrudnie-
nia grupy osób biernych zawodowo.
W odpowiedzi na nabór z zakresu typu projektu nr 
6 wpłynęło 2 wnioski na łączną kwotę dofinansowa-
nia 587 683,20 zł. Zostały one wybrane do dofinan-
sowania. 
W odpowiedzi na nabór z zakresu typu projektu nr 
1 wpłynął 1 wniosek na kwotę dofinansowania 369 
699,25 zł, który został wybrany do dofinansowania. 
W  dniach 3-21 kwietnia 2017 przeprowadzony zo-
stał nabór na operacje z zakresu: typ projektu nr 
9   Wsparcie usług opiekuńczych dla osób niesamo-
dzielnych oraz usług asystenckich dla osób z niepeł-
nosprawnościami świadczonych w lokalnej społecz-
ności. W odpowiedzi na nabór do biura wpłynęły 2 
wnioski, z których żadem nie przeszedł pozytywnie 
weryfikacji wstępnej. W tego powodu konieczne oka-
zało się powtórne ogłoszenie naboru w tym samym 
zakresie. 

W dniach 24 kwietnia - 8 maj br. przeprowadzony zo-
stał nabór na operacje z zakresu typu projektu nr 5 
Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na ob-
szarach objętych realizacją LSR. W odpowiedzi na na-
bór wpłynął 1 wniosek na kwotę 387 280,25 zł, który 
otrzymał dofinansowanie. 
W dniach 15-31 maja 2017 przeprowadzony został 
nabór na operacje z zakresu typu projektu nr 3  
Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających roz-
począć prowadzenie działalności gospodarczej. W 
odpowiedzi na nabór wpłynął 1 wniosek na kwotę 
471 676,75 zł. Przeszedł on pozytywnie weryfikację 
wstępną w biurze LGD i będzie oceniany na posie-
dzeniu Rady w dniu 29 czerwca 2017.

EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

W dniach 15-31 maja 2017 przeprowadzony został 
nabór na operacje z zakresu typu projektu nr 5:  
Ochrona bioróżnorodności i klimatu. W odpowiedzi 
na nabór wpłynął 1 wniosek, który pozytywnie prze-
szedł weryfikację wstępną i będzie przedmiotem po-
siedzenia Rady w dniu 29 czerwca 2017.
W dniach 1-16 czerwca br. przeprowadzony został 
nabór na operacje z zakresu typu projektu nr 6:  Pro-
jekty z zakresu społeczeństwa informacyjnego w ob-
szarze edukacji ekologicznej, turystyki oraz rozwoju 
kompetencji cyfrowych osób starszych. W odpowie-
dzi na nabór wpłynął 1 wniosek, który pozytywnie 
przeszedł weryfikację wstępną i będzie przedmio-
tem posiedzenia Rady w dniu 29 czerwca 2017.

Szkolenia z wykorzystaniem Generatora 
wniosków aplikacyjnych

W dniach 15-16 luty 2017r. w sali nr 12 UM w Haj-
nówce odbyło szkolenie z zakresu obsługi generato-
ra wniosków aplikacyjnych. 
W szkoleniu wzięło udział 20 przedstawicieli Ośrod-
ków Pomocy Społecznej, organizacji pozarządowych 
oraz jednostek samorządów terytorialnych z obsza-
ru działania LGD „PB”. 
Celem szkolenia było:
• nabycie wiedzy i praktycznych umiejętności w za-

kresie konstruowania projektu, 
• poznanie zasad wypełniania formularza wniosku 

w aplikacji GWA2014 (EFS) - generatorze wnio-
sków aplikacyjnych  RPO WP (EFS),

• doskonalenie kompetencji w zakresie tworzenia 
projektu skierowanego do osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na 
przykładzie Programów Aktywności Lokalnej.

 

Spotkania informacyjno-szkoleniowe 
przed naborami

W związku z przeprowadzanymi naborami wniosków 
w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego 
przez Społeczność na lata 2014-2020 organizowane 
były spotkania informacyjno szkoleniowe w zakresie 
możliwości otrzymania wsparcia w ramach realizo-
wanych projektów.
W dniach 8 i 9 lutego bieżącego roku w Hajnówce 
oraz Bielsku Podlaskim zostały przeprowadzone 
szkolenia z EFS z zakresu:
- Typ projektu nr 1 Programy podnoszące aktywność 
i mobilność zawodową oraz zdolności do zatrudnie-
nia grupy osób biernych zawodowo
- Typ projektu nr 6 Programy Aktywności Lokalnej
W dniach 22-23 marca 2017r. w Hajnówce oraz Biel-
sku Podlaskim zostało przeprowadzone szkolenie 
z EFS z zakresu: typu projektu nr 9 Wsparcie usług 
opiekuńczych dla osób niesamodzielnych oraz usług 
asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami 
świadczonych w lokalnej społeczności.

W dniach 20 i 21 kwietnia bieżącego roku w Hajnów-
ce oraz Bielsku Podlaskim zostało przeprowadzone 
szkolenie z EFS z zakresu: typu projektu nr 5 Wspar-
cie małych szkół kształcenia ogólnego.
W dniach 18 i 19 maja 2017r. w Bielsku Podlaskim 
oraz Hajnówce zostało przeprowadzone szkolenie z 
EFS  z zakresu typu projektu nr 3 Bezzwrotne wspar-
cie dla osób zamierzających rozpocząć prowadze-
nie działalności gospodarczej - Nabór na operatora 
środków.
W dniu 26 maja bieżącego roku w Hajnówce  zostało 
przeprowadzone szkolenie z  EFRR z zakresu typu pro-
jektu nr 6: Projekty z zakresu społeczeństwa informa-
cyjnego w obszarze edukacji ekologicznej, turystyki 
oraz rozwoju kompetencji cyfrowych osób starszych.
Na każdym ze spotkań były omawiane: zakres wspar-
cia w ramach ogłoszonego naboru, typy beneficjen-
tów, którzy mogą ubiegać się o wsparcie, grupy do-
celowe, do których może być skierowane wsparcie, 
warunki przyznawania pomocy oraz zasady realizacji 
projektów.

Wyjazd w celu poznania dobrych praktyk
W dniach 5-8 czerwca 2017r. zorganizowaliśmy 
wyjazd w celu poznania dobrych praktyk w zakresie 
poznania funkcjonowania Dziennych Domów 
Pomocy. Przyczyną organizacji tego wyjazdu było 
to, iż w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Puszcza 
Białowieska” zaplanowane jest działanie w 
zakresie wsparcia usług opiekuńczych dla osób 
niesamodzielnych oraz usług asystenckich dla osób 
z niepełnosprawnościami świadczonych w lokalnej 
społeczności. Uczestnikami wyjazdu byli pracownicy 
biura LGD, przedstawiciele samorządów oraz 
Ośrodków Pomocy Społecznej. 
W trakcie czterodniowego wyjazdu mieliśmy okazję 
zwiedzić następujące placówki: Dzienny Dom Pobytu 
„Niezapominajka” w Elblągu, Dzienny Dom Pomocy 
Społecznej w Gdyni, Zespół Świetlic Opiekuńczych 
MOPS w Gdyni, Dzienny Dom Pobytu w Sopocie, 
Dzienny Dom Pobytu w Gdańsku, Dzienny Dom Pobytu 
Caritas Archidiecezji Gdańskiej i MOPR w Gdańsku oraz 
Dzienny Dom Pobytu w Malborku działający w ramach 
Domu Pomocy Społecznej w Malborku.

Wyjazd miał na celu pokazanie dobrych praktyk 
w zakresie realizacji usług opiekuńczych oraz 
zachęcenie naszych beneficjentów do składania 
wniosków w tym zakresie.
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Piknik z LGD
W niedzielę 11 czerwca 2017r. w miejscowości Kura-
szewo odbył się „Piknik z LGD”. Jednocześnie obcho-
dziliśmy 10-lecie działalności Stowarzyszenia.
Na scenie zaprezentowały się lokalne zespoły wo-
kalne: „Niezabudki” z Kuraszewa, „Miksturki” z Klesz-
czel, Zespół wokalny z Dubicz Cerkiewnych, „Wiera-
sy” z Czyż, Zespół wokalny z Zespołu Szkół w Czyżach, 
„Ruczajok” z Białowieży, Zespół wokalny z Morza, 
„Werwoczki” z Orli, „Czyżowianie” z Czyż, „Hiloczka” z 
Czeremchy, „Harmoń” z Łosinki oraz zespół NARVA. 
Gwiazdą wieczoru był zespół MIRAGE. Całość za-
kończyła zabawa taneczna z DJ’em Paul Johns, która 
trwała do północy.
Podczas imprezy nie zabrakło też innych atrakcji, ta-
kich jak stragany, dmuchańce dla dzieci czy konkurs 
wiedzy nt. LGD, LSR oraz Europejskiego Funduszu 
Społecznego, w którym można było wygrać nagrody. 
Był też tort, którym z okazji naszego jubileuszu, czę-

stowaliśmy zgromadzonych gości. 
Wspólnie z Gminą Czyże zorganizowaliśmy też sto-
isko informacyjno-promocyjne, w którym można 
było uzyskać informacje dotyczące LSR, EFS oraz 
działalności LGD, jak też otrzymać materiały promo-
cyjne współfinansowane ze środków EFS.
Dziękujemy wszystkim, którzy przybyli w ten dzień 
do Kuraszewa. Szczególne podziękowania należą się 
naszym patronom medialnym, Radio Jard oraz Tele-
wizja Kablowa Hajnówka, bez których informacja o 
wydarzeniu nie dotarłaby do tak wielu odbiorców.
Naszym założeniem jest cykliczne organizowanie 
„Pikniku z LGD”, co roku w innej gminie członkow-
skiej LGD. W ubiegłym roku podobna impreza odby-
ła się w Łosince (gm. Narew). Celem tego działania 
jest zwiększenie rozpoznawalności LGD oraz promo-
cja Lokalnej Strategii Rozwoju i funduszy, w oparciu 
o które funkcjonujemy.  
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Punkty informacyjno-konsultacyjne 
podczas imprez na terenie LGD

Wraz z rozpoczęciem sezonu letniego rozpoczęliśmy 
kontynuację działania rozpoczętego w roku ubiegłym 
- „Punkty informacyjno-konsultacyjne podczas 
imprez na terenie LGD”. W ramach wspomnianego 
działania planujemy każdego roku jeździć do gmin 
członkowskich i w trakcie imprez lokalnych ułatwić 
mieszkańcom dostęp do informacji na temat LSR, EFS 
oraz działalności LGD oraz możliwych do pozyskania 
źródeł finansowania. Ponadto na stoiskach LGD 

podczas imprez lokalnych bezpłatnie rozdawane 
są materiały promujące LGD, współfinansowane ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
W roku bieżącym pojawiliśmy się wraz z naszym 
stoiskiem 18 czerwca w miejscowości Stawiszcze 
(gm. Czeremcha), gdzie odbył się Białoruski Festyn „I 
tam żywuć ludzi”.
W tym roku pojawimy się jeszcze na innych 
imprezach, organizowanych na obszarze naszego 
LGD.

Zapraszamy do rozwiązania krzyżówki związanej z 
funkcjonowaniem LGD Puszcza Białowieska. Wśród 
prawidłowych rozwiązań zostaną rozlosowane 3 
zestawy gadżetów promocyjnych.
Rozwiązania można przesyłać w terminie do 30 
września 2017r.
Rozwiązanie można przesłać listownie na adres: 
Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” ul. 
Parkowa 3, 17-200 Hajnówka lub dostarczyć osobiście 
do Biura LGD Puszcza Białowieska. W przypadku 
dostarczenia zgłoszenia za pośrednictwem poczty lub 
osobiście należy wydrukować formularz krzyżówki 

oraz wypełnić wymagane pola drukowanymi literami. 
Zgłoszenia mogą być nadsyłane tylko przez 
pełnoletnie osoby fizyczne. 
Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z 
akceptacją Regulaminu krzyżówki. Regulamin 
krzyżówki dostępny jest na stronie www.lgd-
puszcza.bialowieska.pl oraz w biurze LGD Puszcza 
Białowieska w Hajnówce.

1. Dołączany do wniosku o przyznanie pomocy w 
zakresie podejmowania lub rozwijania działalno-
ści gospodarczej.

2. Jedno spośród kilku, zgodnie z którymi oceniany 
jest wniosek.

3. Trwa 14-30 dni i w jego trakcie można złożyć 
wniosek.

4. Organ LGD, który ocenia wnioski.
5. Można z niego skorzystać przed złożeniem wnio-

sku.
6. Inaczej zwrot poniesionych kosztów.
7. Niewielkie operacje, przeznaczone głównie dla 

NGO, o wartości od 5 do 50 tys. zł to projekty … .
8. Europejski Fundusz Rozwoju … .
9. Urząd … - ostatecznie weryfikuje wnioski oraz za-

prasza do podpisania umowy.
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Biuro Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska”
Adres Biura:
ul. Parkowa 3, 17-200 Hajnówka
tel./fax: 85 682 50 26
tel. kom.: 781 130 200, 782 770 711, 667 030 511
Biuro czynne w godzinach:
Poniedziałek-Piątek:  8.00 - 16.00
Adres e-mail:
biuro@lgd-puszcza-bialowieska.pl
Strona www:
www.lgd-puszcza-bialowieska.pl

Pracownicy Biura/Zespół redakcyjny Biuletynu:
Eugeniusz Kowalski 
Monika Paulina Monach 
Karolina Kraśko
Katarzyna Janowska 

Opracowanie graficzne, skład i druk Biuletynu: 
Malai Studio

Napisz do naszego kwartalnika!
Biuletyn Informacyjny LGD powstaje przede wszystkim 
dla mieszkańców regionu Puszczy Białowieskiej. Chcemy, 

aby Biuletyn tętnił życiem. Dlatego wszystkie osoby, które 
chciałyby się podzielić swoją wiedzą, spostrzeżeniami i 
informacjami zapraszamy do współpracy. Zapraszamy 
do pisania na tematy dotyczące aktualnych przedsięwzięć 
realizowanych w ramach Leadera, ale chętnie opublikujemy 
również teksty o atrakcjach turystycznych, regionalnej 
architekturze, osobliwościach przyrodniczych, historii, 
kulturze, tradycji, kulinariach i oczywiście o ludziach.
Czekamy na Państwa materiały, teksty i zdjęcia, które 
opublikujemy w kolejnym numerze Biuletynu. Zachęcamy 
również do przygotowywania materiałów do kolejnych 
numerów Biuletynu. Teksty do Biuletynu prosimy nadsyłać 
na adres e-mail: biuro@lgd-puszcza-bialowieska.pl.
LGD „Puszcza Białowieska” nie ponosi odpowiedzialności 
za treści, zdjęcia nadsyłane do siedziby stowarzyszenia 
oraz publikowane na łamach Biuletynu. LGD zastrzega 
sobie jednak prawo do: redagowania, skracania tekstów 
bądź usunięcia treści zabronionych przez prawo, 
wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających 
zasady współżycia społecznego.
Za publikację tekstów i zdjęć nie przysługuje autorowi 
świadczenie pieniężne.

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA

……………………………………………………………………………………………………………………………....................…………………
IMIĘ I NAZWISKO

……………………………………………………………………………………………………………………………....................…………………
DOKŁADNY ADRES (miejscowość, numer domu/mieszkania, kod pocztowy) NR TELEFONU

Wyrażam zgodę i upoważniam Organizatora do przetwarzania moich danych w celu realizacji Konkursu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, 
jednakże warunkiem otrzymania nagrody jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Każdy Uczestnik posiada prawo dostępu do swoich 
danych osobowych, do ich poprawiania i usuwania. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie 
danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101, poz 926 z 2002r. ze zm.). Administratorem danych osobowych jest Lokalna Grupa Działania „Puszcza 
Białowieska”.
Oświadczam, że zapoznałem/-am się z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego treść.

…………………………………………………………………..............
CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA

…………………………………………………………………..............
Hasło


