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Informacja o wynikach naborów
z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego

W  dniach 15-30.05.2017 r. przeprowadzony został 
nabór z zakresu typu : projektu nr 5
Ochrona bioróżnorodności i klimatu w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewó-
dztwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
W czasie trwania naboru do biura LGD wpłynął 1 
wniosek złożony przez Gminę Miejską Hajnówka, 
który został pozytywnie oceniony na posiedzeniu 
Rady. Obecnie wniosek znajduje się na etapie 
weryfikacji w urzędzie Marszałkowskim.

W terminie 1-16.06.2017 r. przeprowadzony został 
nabór z zakresu typu :projektu nr 6
Projekty z zakresu społeczeństwa informa-
cyjnego w obszarze edukacji ekologicznej, 
turystyki oraz rozwoju kompetencji cyfrowych 
osób starszych.
W czasie trwania naboru do biura LGD wpłynął 1 
wniosek złożony przez Lokalną Organizację 
Turystyczną "Region Puszczy Białowieskiej", który 
został pozytywnie oceniony na posiedzeniu Rady. 
Obecnie wniosek znajduje się na etapie weryfikacji w 
urzędzie Marszałkowskim.

W dniach 1-16.06.2017 r. przeprowadzony został 
nabór z zakresu typu : projektu nr 7
Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego.
W trakcie trwania naboru do biura LGD wpłynęło 5 
wniosków złożonych przez następujące podmioty: 
Gminny Ośrodek Kultury w Czeremsze, Gminny 
Ośrodek Kultury w Narewce, Białowieski Ośrodek 
Kultury, Gminne Centrum Kultury w Dubinach, 
Gminny Ośrodek Kultury w Boćkach. Wszystkie 
wnioski zostały pozytywnie ocenione na posiedzeniu 
Rady i przekazane do Urzędu Marszałkowskiego. 

ź Wnioskodawca: Stowarzyszenie Klekociaki  
Tytuł operacji: Budowa ogólnodostępnej, 
niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i 
rekreacyjnej w postaci siłowni zewnętrznej i 
rozbudowy placu zabaw w Gminie Boćki           
Kwota dofinansowania: 96 800,00 zł.

ź Wnioskodawca: Kółko Rolnicze w Orli        
Tytuł operacji: Zbiornik  Antonowo – wiejskie 
centrum rekreacji i wypoczynku                        
Kwota dofinansowania: 95 818,00 zł.

ź Wnioskodawca: Gmina Bielsk Podlaski             
Tytuł operacji: Budowa placów zabaw w 
miejscowościach Hryniewicze Duże i Proniewicze 
oraz siłowni zewnętrznych w miejscowościach 
Piliki i Łubin Kościelny na terenie Gminy Bielsk 
Podlaski.                                                                             
Kwota dofinansowania: 56 992,00 zł.

ź Wnioskodawca: Towarzystwo Przyjaciół 
Białowieży                                                                                          
Tytuł operacji: Budowa bulwarów wraz z 
oświetleniem nad rzeką Narewka - Etap I.                     
Kwota dofinansowania: 93 815,00 zł.

ź Wnioskodawca: Gmina Dubicze Cerkiewne 
Tytuł operacji: Przebudowa budynku 
Komunalnego na potrzeby turystyczne 
schroniska młodzieżowego w miejscowości 
Witowo.                                                                           
Kwota dofinansowania: 61 626 zł.

ź Wnioskodawca: Gmina Kleszczele                          
Tytuł operacji: Budowa pomostu molo przy 
zalewie w Repczycach.                                             
Kwota dofinansowania:  55 373,00 zł.

ź Wnioskodawca: Gmina Orla                                            
Tytuł operacji: Podniesienie atrakcyjności 
turystyczno-rekreacyjnej gminy Orla poprzez 
stworzenie miejsc do aktywnego wypoczynku       
w miejscowościach Malinniki, Mikłasze i Wólka 
Wygonowska.                                                             
Kwota dofinansowania: 47 056,00 zł.

ź Wnioskodawca: Gminne Centrum Kultury              
w Dubinach                                                              
Tytuł operacji: Utworzenie Miejsca Obsługi 
Rowerzystów w Mochnatem wraz z zagospodaro-
waniem przyległego terenu do funkcji placu 
zabaw i zewnętrznej siłowni rekreacyjnej.                    
Kwota dofinansowania: 46 201,00 zł.

ź Wnioskodawca: Gmina Czyże                          
Tytuł operacji: Budowa siłowni zewnętrznej - 
Fitnesspark Czyże.                                                          
Kwota dofinansowania:  38 702,00 zł.
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Podpisane umowy z PROW

Miło nam poinformować, że w bieżącym roku zostały 
podpisane pierwsze umowy o dofinansowanie 
projektów w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju 
Lokalnej Grupy Działania Puszcza Białowieska.

Siedemnastu beneficjentów z obszaru naszego LGD 
podpisało z Urzędem Marszałkowskim Województwa 
Podlaskiego umowy w ramach poddziałania 19.2 
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 
objętego PROW na lata 2014 – 2020. Wsparcie zostało 
udzielone w zakresie budowy lub przebudowy 
ogólnodostęp-nej i niekomercyjnej infrastruktury 
turystycznej ,  rekreacyjnej  lub kul tura lnej , 
podejmowania działalności gospodarczej oraz 
rozwijania działalności gospodarczej.

Obok przedstawiamy dane projektów, 
na realizację których podpisano umowy

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

1. ZAKRES – BUDOWA LUB PRZEBUDOWA 
OGÓLNO-DOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ 
INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ, 
REKREACYJNEJ LUB KULTURALNEJ



ź Wnioskodawca: Stowarzyszenie Środowiskowy 
Klub Sportowy "Kolejarz"                                      
Tytuł operacji: Przebudowa infrastruktury 
turystyczno-rekreacyjnej boiska sportowego w 
Czeremsze.                                                              
Kwota dofinansowania: 71 164,00 zł.

ź Wnioskodawca: Gmina Narewka                        
Tytuł operacji: Rozwój infrastruktury 
turystyczno - rekreacyjnej na terenie Gminy 
Narewka poprzez budowę przystani kajakowej w 
Lewkowie Starym.                                                     
Kwota dofinansowania: 57 378,00 zł.

ź Wnioskodawca: Pawluczuk Joanna Edyta              
Tytuł operacji: Utworzenie firmy „SUVENIRS”      
Kwota dofinansowania: 100 000 zł.

ź Wnioskodawca: Haponiuk Paweł                    
Tytuł operacji: Rozpoczęcie działalności 
gospodarczej w zakresie świadczenia usług 
remontowo-budowlanych                              
Kwota dofinansowania: 80 000 zł.

ź Wnioskodawca: Hajduk Łukasz                       
Tytuł operacji: Wsparcie na starcie              
Kwota dofinansowania: 100 000 zł.

ź Wnioskodawca: Zabrocka Joanna                      
Tytuł operacji: Rozpoczęcie działalności 
gospodarczej z zakresu prowadzenia kwatery 
turystycznej „HUBERTUS”                                 
Kwota dofinansowania: 80 000 zł.

ź Wnioskodawca: Stepaniuk Mirosław              
Tytuł operacji: Kemping NAVARA                   
Kwota dofinansowania: 80 000 zł.

ź Wnioskodawca: Kruszewski Piotr                    
Tytuł operacji: Utworzenie usługowego zakładu 
mechaniki pojazdowej                                         
Kwota dofinansowania: 80 000 zł.

ź

ź Wnioskodawca: Maria Sapiołko Dwór Bartnika      
Tytuł operacji: Zdrowotne (uloterapia)                   
i aktywne formy wypoczynku, poszerzenie 
działalności turystycznej i usługowej                  
Kwota dofinansowania: 99 194,00 zł.

ź Wnioskodawca: Stolarstwo Gąsior Kamil Gąsior 
Tytuł operacji: Stolarstwo Gąsior Kamil Gąsior- 
rozwój przedsiębiorczości na terenie gminy 
Bielsk Podlaski poprzez rozbudowę zakładu            
i zakup innowacyjnych rozwiązań                    
Kwota dofinansowania: 199 548 zł.

Serdecznie gratulujemy wszystkim, którym udało się 
szczęśliwie przejść niełatwą drogę od złożenia 
wniosku, aż do momentu podpisania umowy na 
realizację operacji. 
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2. ZAKRES – PODEJMOWANIE 
DZIAŁALNOŚCIGOSPODARCZEJ

3. ZAKRES – ROZWIJANIE 
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

W tym roku LGD po raz kolejny wyruszyło w teren do 
gmin członkowskich z punktami informacyjno-
doradczymi.

Punkty pełnią niejako funkcje „wyjazdowego” biura. 
W wyznaczonych dniach w każdym z punktów 
dostępni byli pracownicy LGD, którzy udzielali 
informacji na temat możliwości ubiegania się o 
środki w ramach LSR oraz działalności LGD.

Punkty informacyjno — doradcze 



4

Harmonogram planowanych  naborów wniosków o udzielenie wsparcia 
na wdrażanie operacji w ramach LSR

Rok 
naboru

Półrocze EFRROW EFS EFRR

2018

2019

I

II

Projekty z zakresu 
infrastruktury 
społecznej
–  2460 tys. zł 
(P 1.2.1 Zapewnienie 
warunków rozwoju sfery 
społecznej)

Projekty z zakresu 
infrastruktury 
społecznej – 2460 tys. zł 
(P 1.2.1 Zapewnienie 
warunków rozwoju sfery 
społecznej)

Ochrona 
bioróżnorodności i 
klimatu - zbiorniki 
retencyjne – 890 tys. zł
(P. 2.2.1 Wzrost potencjału 
turystycznego LGD)

Usługi opiekuńcze
– 1 000 000,00 zł
(P. 3.1.1. Pokonajmy 
bariery).

Rewitalizacja małej 
skali – 912 682 zł. 
(P 3.2.3 Dziedzictwo 
kulturowe LGD wsparciem 
potencjału turystycznego)

Premie na rozpoczęcie 
działalności 
gospodarczej- 460 tys. zł 
(P 2.1.1 Bądź 
przedsiębiorczy)

Rozwój przedsiębiorstw
- 400 tys. zł (P 2.1.1 Bądź 
przedsiębiorczy)

Infrastruktura 
turystyczna i 
rekreacyjna - 750 tys.  zł 
(P 2.2.2 Budowa lub 
rozbudowa infrastruktury 
turystycznej i rekreacyjnej)

Tworzenie inkubatorów 
przetwórstwa 
lokalnego - 700 tys. zł
(P 2.1.1 Bądź 
przedsiębiorczy)

Wspieranie współpracy 
między podmiotami 
wykonującymi 
działalność gospodarczą 
(sieci) - 150 tys. zł (P 2.3.1 
zintegrowana i aktywna 
sfera gospodarcza )

I

Infrastruktura 
turystyczna
i rekreacyjna
- 750 tys.  zł  (P 2.2.2 
Budowa lub rozbudowa 
infrastruktury turystycznej 
i rekreacyjnej

Aktywność i mobilność 
zawodowa 
- 400 tys. zł (P 1.1.1. 
Aktywne i zintegrowane 
społeczeństwo)

Program Aktywności 
Lokalnej 
– 1 700 000,00 zł 
(P. 1.1.1. Aktywne
i zintegrowane 
społeczeństwo)

Kluby Integracji 
Społecznej – 800 tys. zł
(P. 1.1.1. Aktywne
i zintegrowane 
społeczeństwo)

Rozpoczęcie 
działalności 
gospodarczej – 500 tys. 
zł (P 1.1.1. Aktywne
i zintegrowane 
społeczeństwo)

Wsparcie rodzin – 350 
tys. zł (P 3.1.1. Pokonajmy 
bariery).

Warsztaty Terapii 
Zajęciowej
– 200 tys. zł (P 1.1.1. 
Aktywnei zintegrowane 
społeczeństwo)

Projekty z zakresu 
społeczeństwa 
informacyjnego – 
aplikacje publiczne
 – 250 tys. zł (P 2.2.1 
Wzrost potencjału 
turystycznego LGD)

Projekty dotyczące 
dziedzictwa 
kulturowego – zabytki
– 430 tys.

Inwestycje w 
infrastrukturę 
wychowania 
przedszkolnego
– 850 tys. zł (P 1.2.1 
Zapewnienie warunków 
rozwoju sfery społecznej)
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Harmonogram planowanych  naborów wniosków o udzielenie wsparcia 
na wdrażanie operacji w ramach LSR

2019

2021

II

II

Operacje grantowe 
(zachowanie 
dziedzictwa lokalnego
i promowanie obszaru) 
- 250 tys. zł
(P 3.2.1 Dziedzictwo 
lokalne regionu PB znane
i cenione)

Rewitalizacja małej 
skali 
– 912 682 zł.
(P 2.2.1 Wzrost potencjału 
turystycznego LGD)

I

Wychowanie 
przedszkolne 
– 300 tys. zł 
(P 3.3.1. Dzieci i młodzież 
naszą przyszłością)

2020

I

Projekty dotyczące 
dziedzictwa 
kulturowego – zabytki 
– 430 tys. zł 
(P 3.2.3 Dziedzictwo 
kulturowe LGD wsparciem 
potencjału turystycznego)

II

2022

Operacje grantowe 
(zachowanie 
dziedzictwa lokalnego
i promowanie obszaru) 
- 250 tys. zł
 (P 3.2.1 dziedzictwo 
lokalne regionu PB znane i 
cenione)

NR 2/2017

Półrocze EFRROW EFS EFRR
Rok 

naboru

Ochrona 
bioróżnorodności
i klimatu - projekty 
rozwijające 
infrastrukturę 
turystyczną
 – 650 tys. zł 
(P 2.2.1 Wzrost potencjału 
turystycznego LGD)

I
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Projekt współpracy pt. "Samochodowo
- Motocyklowy Podlaski Szlak Sakralny" 

Obszar LGD Puszcza Białowieska i SLGD "Tygiel 
Doliny Bugu" to jedne z najciekawszych obszarów w 
Polsce, posiadające atrakcyjne dla rozwoju turystyki 
walory kulturowe i przyrodnicze. W miejscu, gdzie od 
stuleci żyją obok siebie różne narodowości, 
wytworzył się specyficzny klimat. Różnorodność 
kulturowa i wyznaniowa regionu znalazła też 
odzwierciedlenie w architekturze sakralnej. Bogato 
zdobione, drewniane i murowane cerkwie, kościoły, 
kapliczki i przydrożne krzyże położone są w 
malowniczych miejscowościach, na skraju lasów, na 
wzgórzach pośród wiekowych drzew.
Tuż obok obiektów sakralnych znajdują się stare 
cmentarze różnych religii: prawosławne, katolickie, 
ekumeniczne. 

Mając na uwadze różnorodność i bogactwo 
kulturowe regionu oraz niedostateczne zróżnico-
wanie produktów turystycznych i infrastruktury 
turystycznej, takiej jak szlaki i atrakcje turystyczne, 
LGD Puszcza Białowieska oraz SLGD Tygiel Doliny 
Bugu po dyskusjach i konsultacjach społecznych 
postanowiły zrealizować projekt współpracy 
różnicujący ofertę turystyczną regionu bazującą na 
kulturze i zabytkach sakralnych.

Projekt ma charakter innowacyjny -  w wyniku analizy 
szlaków turystycznych województwa podlaskiego 
stwierdzono, że nie ma opracowanego i wyznaczo-
nego żadnego szlaku turystycznego samochodowo-
motocyklowego. Realizacja operacji spowoduje 
wprowadzenie nowego produktu turystycznego na 
obszar obydwu LGD. Planowany szlak w ramach 
projektu współpracy ma charakter nowatorski oraz 
nowatorsko wykorzystuje lokalne zasoby historyczne 
i  kulturowe  obszaru obydwu LGD. Projekt 
współpracy pt. "Samochodowo Motocyklowy 
Podlaski Szlak Sakralny" będzie realizowany w 
partnerstwie SLGD Tygiel Doliny Bugu i LGD Puszcza 
Białowieska. Celem projektu współpracy jest wspólne 
wytyczenie szlaku turystycznego, oznakowanie i 

wypromowanie szlaku łączącego obiekty i miejsca 
sakralne prawosławne na terenie obydwu LGD. Szlak 
będzie przebiegał przez malownicze miejscowości 
P o d l a s i a  o d  D r o h i c z y n a  d o  H a j n ó w k i , 
charakteryzujące się unikatową drewnianą 
zabudową, której nieodłącznym elementem są 
przepiękne cerkwie. Na obszarze SLGD szlak będzie 
przebiegał przez miejscowości: Drohiczyn, Narojki, 
Rogawka, Grodzisk, Czarna Cerkiewna, Czarna 
Wielka, Żurobice, Siemiatycze, Mielnik, Radziwiłł-
ówka, Koterka-Tokary, Telatycze, Grabarka, Żerczyce, 
Rogacze, Milejczyce, Sobiatyno.  Na obszarze LGD PB 
szlak będzie przebiegał przez miejscowości: 
Kleszczele, Dubicze Cerkiewne, Stary Kornik, Nowe 
Berezowo, Hajnówka.

W ramach projektu współpracy zaplanowano 
następujące działania:
ź oznakowanie szlaku opracowanie oraz 

wykonanie planów organizacji ruchu,
ź wykonanie projektu, produkcja i montaż tablic 

informacyjno – promocyjnych, 
ź wydanie przewodnika turystycznego opisującego 

szlak i  atrakcje turystyczne położone                     
w pobliżu szlaku,

ź wydarzenie promujące szlak.

26 czerwca br. została podpisana umowa z Zarządem 
Województwa na realizację projektu współpracy. 

Projekt współpracy w przyszłości będzie miał 
pozytywny wpływ na rozwój przedsiębiorczości w 
regionie. Sam projekt współpracy nie przewiduje 
finansowania miejsc pracy, a jedynie stworzenie 
warunków do ich tworzenia poprzez wypromowanie 
produktu turystycznego jakim jest szlak moto-
cyklowo - samochodowy na targach i imprezach 
turystycznych oraz poprzez zainicjowanie współpracy 
lokalnych przedsiębiorców, kwaterodawców podczas 
działań promocyjnych: spotkania promującego szlak, 
które zostało zaplanowane w ramach projektu 
współpracy, targów turystycznych, lokalnych 
festynów.

Przebieg 

Samochodowo Motocyklowego

Podlaskiego Szlaku Sakralnego
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W okresie letnim rozpoczęliśmy kontynuację działa-
nia rozpoczętego w roku ubiegłym - "Punkty 
informacyjno-konsultacyjne podczas imprez na 
terenie LGD". 

W ramach wspomnianego działania jeździliśmy do 
gmin członkowskich, w trakcie imprez lokalnych, aby 
ułatwić mieszkańcom dostęp do informacji na temat 
LSR, działalności LGD oraz możliwych do pozyskania 
źródeł finansowania. 
Ponadto na stoiskach LGD podczas imprez lokalnych 
bezpłatnie rozdawane były materiały promujące LGD, 
współfinansowane ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego.

W bieżącym roku pojawiliśmy się wraz z naszym 
stoiskiem w:

ź Stawiszczach, 18 czerwca
ź Lewkowie Starym, 12 lipca
ź Hajnówce na festynie „Jarmark Żubra”, 16 lipca
ź Białowieży, 12 sierpnia
ź Boćkach, 20 sierpnia
ź Łubinie Kościelnym, 27 sierpnia

Punkty informacyjno-konsultacyjne 
podczas imprez na terenie LGD



8

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

Opracowanie graficzne, skład i druk Biuletynu: 
Mistrz Reklamy

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 turysty-
cznych, 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 odpowiedzial-
ności 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.

Szkolenie członków Rady oraz 
pracowników biura

W dniu 1 grudnia 2017 roku w sali nr 12 Urzędu 
Miasta w Hajnówce odbyło się szkolenie dla członków 
Rady oraz pracowników biura z zakresu Zasada 
monitoringu i ewaluacji Lokalnej Strategii Rozwoju 
oraz metodyki oceny operacji pod kątem zgodności z 
LSR i LKW.

Szkolenie było prowadzone przez Panią Marzenę 
Cieślak - Eksperta w zakresie wdrażania Podejścia 
Leader.


