
Tak brzmi motto projektu współpracy KREATOR realizowa-
nego w partnerstwie przez trzy Stowarzyszenia: LGD „Ziemia 
Pszczyńska”, LGD „Morawskie Wrota” oraz LYSKOR w ra-
mach działania 4 21 osi 4 LEADER PROW 2007-2013. Grupy 
te stworzyły projekt z myślą o ludziach obdarzonych talentem, 
którzy pragną rozszerzyć i promować swoją twórczość.

Twórcy zrzeszeni w przedsięwzięciu mieli okazję uczestni-
czyć w dożynkach lokalnych, dożynkach Jasnogórskich  
w Częstochowie oraz Targach AGROTRAVEL w Kielcach. 
Tam nie tylko podziwiali dzieła wykonane przez innych ręko-
dzielników, ale również mogli zaprezentować swoją własną 
twórczość. Prócz wystaw i jarmarków zorganizowano dla nich 
spotkania o charakterze promocyjno-kulturowym, które stały 
się doskonałą okazją do wymiany doświadczeń oraz pozna-
nia nowych technik 
tworzenia. Ręko-
dzielnicy mogli wy-
kazać się talentem 
z następujących 
dziedzin: haft, szy-
dełkowanie, tka-
nie na ramie, ce-
ramika, scrapbo-
oking, sutasz, rzeź-
ba, filc, malarstwo, 
ozdoby z papieru  
i bibuły, carving, ozdoby z makaronu, szyszek, kowalstwo arty-
styczne, witraż, patchwork, wyroby zdobione metoda decoupa-
ge, z wosku pszczelego, elementy ubrań, wyroby spożywcze i ku-
linarne. Każdemu spotkaniu towarzyszyła niezwykła atmosfera, 
a każdy uczestnik z ogromnym zapałem, fascynacją i niezwy-
kłą precyzją wykonywał coraz to piękniejsze wytwory, wkłada-
jąc w tę pracę całe swoje serce. Baza twórców jak również ich 
wyroby dostępne są na stronie internetowej projektu, na którą 
bardzo serdecznie Państwa zapraszamy: www.lgdkreatyw-
ni.pl. Tam również w zakładce o nas znajdą Państwo szcze-
gółowe informacje dotyczące projektu, jego początku i dalszej 
ewolucji. Zwieńczeniem ponad rocznej aktywizacji jest wy-
dana w kwietniu br. publikacja „Kreator – magia pasji”, któ-
ra stanowi zbiór tworzonych 
z pasją, niepowtarzalnych 
rękodzieł wraz z charakte-
rystyką ich utalentowanych 
autorów. Serdecznie zapra-
szamy po odbiór darmowe-
go egzemplarza dostępne-
go w biurze naszego Stowa-
rzyszenia. 

Informujemy również, iż w każdej z gmin zostały postawio-
ne półki promocyjne z produktami wytwarzanymi przez na-
szych lokalnych twórców. Dając tym samym możliwość pro-

mocji oraz nabycia ory-
ginalnych wyrobów. 

Składamy ogromne 
podziękowania twórcom 
za liczny udział w or-
ganizowanych spotka-
niach. Życzymy dużo sił 
i entuzjazmu w wytwa-
rzaniu kolejnych niepo-
wtarzalnych rękodzieł.

Tegoroczne, podejmowane przez Stowa-
rzyszenie działania w dużej mierze upły-
ną „na sportowo”. Przygotowywanych jest 
bowiem kilka imprez związanych właśnie  
z tą tematyką. Już teraz trwają przygotowa-
nia dzieci szkół podstawowych do udzia-
łu w czerwcowych regatach żeglarskich 
na akwenie łąckim, które odbędą się 
16 czerwca. Dzieci pod okiem wykwalifi-
kowanego instruktora poznają tajniki że-
glowania oraz przełamują nieraz „pierw-
sze lody” w obcowaniu z wodą. 2 czerw-
ca br. czeka nas także Biesiada regional-
na, organizowana w Goczał-
kowicach-Zdroju, na którą już 
teraz gorąco Państwa zapra-
szamy! Z okazji Dnia Dziec-
ka, 5 czerwca zorganizowa-
na zostanie „Olimpiada gier 
i zabaw ulicznych i podwór-
kowych”, na której zabawy 
w jakie grywali nasi rodzice, 
dziadkowie czy pradziadko-
wie zostaną „odkurzone” i na 
nowo zaprezentowane młod-
szym pokoleniom.

W ramach działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach 
wiejskich Stowarzyszenie LGD „Ziemia Pszczyńska” złożyło 4 projekty: 
• Tworzę z pasją – zajęcia edukacyjne dla rękodzielników; 
• Nauka języka angielskiego poprzez muzykę i zabawę; 
• Młody przyrodnik – wielkie odkrycia; 
• Zdrowo jem – dlatego więcej wiem….

W ramach działania 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji, 
złożono projekt pt.: 
• Aktywizacja społeczna i zawodowa na terenie Gminy Miedźna.

Szczegóły znajdą Państwo na naszej stronie internetowej:  
www.lgdziemiapszczynska.pl

Egzemplarz bezpłatny Wydanie I/2012, nakład 1000 egz.
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KREATYWNYCH.  
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Z „Podwórka” LGD...

Wyjazd studyjny do Doliny Baryczy
W dniach 27-28 kwietnia br. odbył się zorganizowany przez nasze Stowarzyszenie 
wyjazd studyjny do urokliwej krainy na pograniczu Dolnego Śląska i Wielkopolski –
Doliny Baryczy. Wyjazd poświęcony był głównie turystyce, a szczególnie agroturystyce. 
Stąd uczestniczące w wyjeździe osoby mogły zapoznać się z rezultatami wdrażania 
programu LEADER właśnie w tej tematyce. Program wyjazdu bazował na walorach 
przyrodniczych, promocji produktów i usług przyjaznych środowisku, promowanych 
w ramach systemu „Dolina Baryczy Poleca” oraz działaniami podejmowanymi przez 
aktywnych mieszkańców, tj. wioski tematyczne. 

Prezes Stowarzyszenia Sylwia Pająk-Figula

www.lgdziemiapszczynska.pl www.lgdziemiapszczynska.plWydawca: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska”

ZMIANY W ROZPORZĄDZENIU DOTYCZĄCYM  
MAŁYCH  PROJEKTÓW

W marcu br. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Roz-
woju Wsi, zmieniające dotychczasowe rozporządzenie regulujące szcze-
gółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej 
w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju”, objętego  
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Główną korzystną zmianą, jaka została wprowadzona jest zwiększenie 
poziomu refundacji ponoszonych kosztów kwalifikowanych w Małych projektach 
z obecnych 70% na 80%.

Rajd rowerowy dla dzieci, młodzieży i do-
rosłych, „Barbórka na sportowo”, spotka-
nie integracyjne „U nos na binie”, ślada-
mi poprzedniego roku wydanie kalendarza 
poprzedzonego konkursem fotograficznym 
dla najmłodszych oraz projekt współpracy 
dotyczący sportowych zagadnień, to kolej-
ne działania jakie zaplanowaliśmy w tym 
roku, mając nadzieję, że będą one cieszyć 
się Państwa dużym zainteresowaniem! 
Wszelkie szczegóły dot. realizowanych 
i planowanych działań znajdą Państwo na 
naszej stronie internetowej.

Zapraszamy do współpracy!

Rok 2012 pod wieloma względami będzie kluczowy 
między innymi dlatego, że w tym czasie rozstrzygną 
się kwestie związane z rozdysponowaniem środków 
w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich. W tym roku, we wrze-
sniu LGD planuje po raz ostatni ogłosić nabory wnio-
sków o przyznanie pomocy dla działań: Tworzenie  
i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Różnicowanie w kie-
runku działalności nierolniczej oraz Małych projektów. 
Do tej pory sukcesywnie wzrastała liczba aplikujących 
o środki w ramach wspomnianych działań. W ostatnim 
naborze, jaki miał miejsce w marcu br. do biura Sto-
warzyszenia łącznie wpłynęło 39 wniosków, z czego 
34 zostało skierowanych do dofinansowania i dalszej 
oceny przez Instytucje Wdrażające. Zachęcamy zatem 

wszystkich zainteresowanych ubieganiem się  
o środki z Unii Europejskiej, do wzięcia udzia-
łu w ostatnich naborach. Kolejna perspek-
tywa finansowa w całej Unii wejdzie w ży-
cie dopiero w 2014 roku i trwać będzie ko-
lejne sześć lat, czyli do roku 2020. Czeka 
nas zatem okres przerwy w ogłaszanych naborach.  
I choć czas to odległy, już teraz cała Unia Europejska 
przygotowuje się do wdrożenia kolejnego okresu pro-
gramowania.

O aktualnościach będziemy Państwa na bieżąco in-
formować na łamach naszej strony internetowej, na 
którą już teraz bardzo serdecznie wszystkich Państwa 
zapraszamy: 

www.lgdziemiapszczynska.pl 

Niebawem całą Unię Europejską czeka wdrożenie 
nowego okresu programowania na lata 2014-2020, co 
za tym idzie nastąpi nowy podział środków unijnych, 
także w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Czy na realizację 
PROWu  przekazane zostaną większe środki, dowie-
my się już niebawem. Czekają nas zatem intensywne 
dwa lata, w których Stowarzyszenie LGD planuje ogło-
sić ostatnie nabory wniosków o przyznanie pomocy 
w ramach następujących działań: Tworzenie i rozwój 
mikroprzedsiębiorstw, Różnicowanie w kierunku dzia-
łalności nierolniczej, a także Odnowa i rozwój wsi oraz 
Małe projekty. 

Zachęcamy zatem wszystkie osoby zainteresowane 
aplikowaniem o środki unijne do zapoznania się z kry-
teriami  dostępu do poszczególnych działań. 

Szczegóły znajdą Państwo na naszej stronie inter-
netowej: www.lgdziemiapszczynska.pl w zakładce 
dla Wnioskodawców lub uzyskają Państwo w naszej 
siedzibie.

Po raz kolejny oddajemy w Państwa ręce biu-
letyn wydawany przez nasze Stowarzysze-
nie. Na łamach tej publikacji chcemy prze-

kazywać Państwu wszystkie ważne informacje do-
tyczące postępu we wdrażaniu Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w naszym 
powiecie, które tym razem, przedstawimy w nieco 
bardziej praktyczny sposób. Zachęcamy zatem do 
lektury!
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gotowania dokumentacji, pozwoleń i postępowań przetargowych, procedury 
Urzędu Gminy odpowiadają wymogom Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich. Jednak problemem przy finansowaniu inwestycji może być w szcze-
gólności czas upływający od momentu złożenia wniosku do podpisania umo-
wy o dofinansowanie i uzyskania pieniędzy. Dlatego też, tak jak to miało miej-
sce przy realizacji placu zabaw oraz placu ćwiczeń wysiłkowych przy Osie-
dlowym Domu Kultury w Pawłowicach oraz wymianie nawierzchni boiska 
przy SP nr 2 w Pawłowicach, najpierw zrealizowaliśmy inwestycję, a dopiero 
później wystąpiliśmy o refundację poniesionych kosztów inwestycji.
LGD: Jakie największe trudności napotkali Państwo starając się 
o wsparcie finansowe?
Damian Galusek Wójt Gminy Pawłowice: Składając wniosek o do-
finansowanie należy być przygotowanym na spełnienie warunków określo-
nych w konkursie. Chcąc uzyskać dofinansowanie godzimy się na wymaga-
nia związane z przygotowaniem dokumentacji czy kontrolą zewnętrzną. Nie 
stwarzają one jednak dla gminy jakichś szczególnych utrudnień, gdyż pro-
cedury funkcjonujące w naszym Urzędzie spełniają wymogi prawne i for-
malne programów unijnych.
LGD: Jak oceniają Państwo dotychczasową współpracę z LGD „Zie-
mia Pszczyńska”?
Damian Galusek Wójt Gminy Pawłowice: Oceniając współpracę 
z różnymi organizacjami i instytucjami uważam, że wszystko zależy od lu-
dzi reprezentujących i pracujących w danej instytucji, dlatego w przypad-
ku LGD „Ziemia Pszczyńska” współpracę oceniam bardzo dobrze, ponie-
waż kontakt iwspółpraca zarówno z Panią Prezes Sylwią Pająk-Figulą jak 
i z biurem, kierowanym przez Panią Aleksandrę Jeleń-Pyclik, są na wyso-
kim poziomie.
LGD: Jak oceniają Państwo współpracę z instytucją wdrażającą?
Damian Galusek Wójt Gminy Pawłowice: Jako jednostka samorzą-
du terytorialnego nie mieliśmy do tej pory żadnych problemów w kontaktach 
z Wydziałem Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego. Wynika to, jak 
już wspominałem ze stosowania procedur w Urzędzie Gminy, jednakże inni 
beneficjenci jak osoby fizyczne, stowarzyszenia i podmioty  gospodarcze 
czasami skarżą się na nadmierne wymogi dotyczące dostarczania różnych 
dokumentów, potwierdzenia zasadności i wysokości poniesionych kosztów 
oraz długiego czasu weryfikacji oraz przekazania dofinansowania.

LGD: Czy w przyszłości planu-
ją Państwo złożyć kolejny wniosek 
o dofinansowanie?
Damian Galusek Wójt Gminy 
Pawłowice: Tak, planujemy jesz-
cze realizować projekty w ramach 
PROW zarówno poprzez LGD „Ziemia 
Pszczyńska” jak również w konkursach 
ogłaszanych przez Urząd Marszałkow-
ski. W tym roku złożyliśmy już dwa 

wnioski w ramach działania „Podstawowe usługi dla ludności i gospodarki 
wiejskiej” – na budowę targowiska oraz kanalizacji sanitarnej. Wnioskowane 
dofinansowanie dla każdej z tych inwestycji to 1 mln zł. W ramach LGD „Zie-
mia Pszczyńska” złożyliśmy również wniosek na budowę placu ćwiczeń wy-
siłkowych w Krzyżowicach. 
LGD: Jakich rad mogą Państwo udzielić wszystkim tym, którzy dopie-
ro myślą o aplikowaniu o środki w ramach PROW 2007-2013?
Damian Galusek Wójt Gminy Pawłowice: Nie bać się, analizować 
możliwości pozyskania finansów i zmierzyć się z tym wyzwaniem. Jednocze-
śnie radzę szybko działać, gdyż pozostały do ogłoszenia ostatnie już kon-
kursy, które zostaną ogłoszone w drugiej połowie tego roku. Dlatego nale-
ży zdecydować się i przygotować wniosek, ale najpierw skonsultować w biu-
rze LGD pomysł i możliwość uzyskania dofinansowania ze środków PROW.
LGD: W jaki sposób i w jakim stopniu, na podstawie Państwa przykła-
du, założenia programu PROW 2007-2013 realizują ideę zrównoważo-
nego rozwoju wsi?
Damian Galusek Wójt Gminy Pawłowice: Założenia programu 
PROW 2007-2013 w dużym stopniu przyczyniają się do zrównoważone-
go rozwoju obszarów wiejskich. Przede wszystkim wspierają one działania 
podnoszące jakość życia mieszkańców wsi poprzez dofinansowanie pro-
jektów w zakresie kultury, sportu i rekreacji, rozwijając infrastrukturę ko-
munalną oraz inicjując wydarzenia społeczno-kulturalne. W przypadku na-
szej gminy otrzymaliśmy już dofinansowanie na budowę placu zabaw dla 
dzieci, placu ćwiczeń wysiłkowych oraz boiska ze sztuczną nawierzchnią. 
Rozliczyliśmy również dofinansowanie w zakresie gospodarki wodno-ście-
kowej na inwestycję obejmującą budowę kanalizacji sanitarnej, przebudo-
wę stopnia mechanicznego oczyszczalni ścieków oraz rurociągu tłoczne-
go. Dofinansowanie z PROW, uzyskane przez Gminę Pawłowice w latach  
2007-2013, wyniosło prawie 3 mln. złotych. Jest to dowód na to, że warto 
się interesować i starać o dofinansowanie projektów, bowiem najbardziej 
zyskują na tym mieszkańcy.

W ciągu trzech dni uczyliśmy się tańczyć, a podsumowaniem był Wieczór 
Regionalny, gdzie dzieci zaprezentowały swoje umiejętności w specjalnie 
na tę okazję uszytych pszczyńskich strojach ludowych. Wszyscy powinni-
śmy pielęgnować tradycje regionalne, dzięki czemu umacniamy też więzi 
wewnątrzrodzinne i międzypokoleniowe. Z całą odpowiedzialnością mogę 
stwierdzić, że Studzieniczanie czują wielką odpowiedzialność, by pielęgno-
wać tradycje i dorobek swoich dziadków i babć.

Beneficjent: Róża Opołka
Różnicowanie w Kierunku Działalności Nierolniczej. Zakup 
ciągnika rolniczego, opryskiwacza oraz rozsiewacza nawozów. 
LGD: Jakie obawy miała Pani przed rozpoczęciem starań o uzyskanie 
dofinansowania w ramach PROW 2007-2013? 
Róża Opołka: Największą obawę przed rozpoczęciem starania się o uzy-
skanie dofinansowania w ramach PROW 2007-2013 było napisanie wnio-
sku i zorganizowanie pieniędzy na zakup sprzętu. Jednak trzeba mieć 250 
tyś złotych. 
LGD: Jakie największe trudności napotkała Pani starając się o wspar-
cie finansowe? 
Róża Opołka: Największym problemem był kredyt hipoteczny w Banku 
Spółdzielczym. Dostarczenie 
wszystkich dokumentów, wy-
pis z ksiąg wieczystych, za-
świadczenie o dochodach, 
spis posiadanych ruchomo-
ści, struktura zasiewów, po-
siadanych zapasów płodów 
rolnych.
LGD: Jak ocenia Pani do-
tychczasową współpracę z LGD „Ziemia Pszczyńska”?
Róża Opołka: Dotychczasową współpracę z LGD „Ziemia Pszczyńska” 
oceniam bardzo dobrze. Kompetencja pracowników, fachowość w doradz-
twie i miła obsługa jest przy każdej wizycie w biurze.
LGD: Jakich rad może Pani udzielić wszystkim, tym którzy dopiero 
myślą o aplikowaniu o środki w ramach PROW 2007-2013?
Róża Opołka: Tych, którzy myślą o pozyskaniu środków w ramach PROW 
namawiałabym do złożenia wniosku. Początkowo wydaje się to trudne do 
realizacji. Gromadzenie potrzebnej dokumentacji przebiega dość sprawnie 
i szybko, przy pomocy urzędników. Przewidywane trudności można pokonać.
LGD: W jaki sposób i w jakim stopniu, na podstawie Pani przykładu, 
założenia programu PROW 2007-2013 realizują ideę zrównoważonego 
rozwoju wsi?
Róża Opołka: Jednym z założeń zrównoważonego rozwoju wsi jest do-
stępność wszelkiego rodzaju usług. Założenie firmy usługowej mającej na 
celu wspomaganie produkcji roślinnej w tak rolniczej gminie jak Miedźna 
jest przykładem założeń programu PROW 2007-2013 realizującego ideę 
zrównoważonego rozwoju wsi.

Beneficjent: Gmina Pawłowice
Odnowa i Rozwój Wsi. Zagospodarowanie terenu przy osiedlowym 
Domu Kultury w Pawłowicach. Plac zabaw oraz plac ćwiczeń wysiłko-
wych. Wymiana nawierzchni boiska przy SP nr 2 w Pawłowicach.
LGD: Co skłoniło Państwa do aplikowania o środki w ramach PROW 
2007-2013?
Damian Galusek Wójt Gminy Pawłowice: Przede wszystkim po-
trzeby finansowe na realizację zadań podnoszących jakość życia miesz-
kańców Gminy. Staramy się wykorzystać wszystkie możliwe źródła finanso-
wania inwestycji gminnych, aplikowaliśmy o dofinansowanie w ramach in-
nych programów operacyjnych jednakże PROW daje niepowtarzalną oka-
zję rozwoju w szczególności w zakresie infrastruktury, kultury, sportu i re-
kreacji, do których dostęp na terenach wiejskich jest ograniczony. 
LGD: Jakie obawy mieli Państwo przed rozpoczęciem starań o uzy-
skanie dofinansowania w ramach PROW 2007-2013?
Damian Galusek Wójt Gminy Pawłowice: Obawialiśmy się sztucz-

nych barier związanych  
z udzieleniem dofinansowa-
nia, że tak jak to miało miej-
sce przy wdrażaniu fundu-
szy przedakcesyjnych, pro-
cedury i dodatkowe doku-
menty konieczne do uzyska-
nia dofinansowania znacz-
nie podnosiły wartość inwe-
stycji. W praktyce okaza-
ło się, że w zakresie przy-

Beneficjent: Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Pszczynie.
Małe Projekty: Organizacja imprezy kulturalnej: wystawa rękodzieła
i spotkanie z lokalnymi twórcami z terenu ziemi pszczyńskiej wraz 
z imprezą podsumowującą.
LGD: Skąd dowiedzieli się Państwo o możliwości pozyskiwania pie-
niędzy za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania?
Teresa Musik: O możliwości pozyskiwania pieniędzy za pośrednictwem 
LGD, Biblioteka dowiedziała się ze stron internetowych oraz poprzez roz-
mowy z członkami Stowarzyszenia, w tym organizowane przez LGD kon-
sultacje w/s. możliwości pozyskiwania grantów.  
LGD: Jakie obawy mieli Państwo przed rozpoczęciem starań o uzy-
skanie dofinansowania w ramach PROW 2007-2013? 
Teresa Musik: Nie mieliśmy obaw. Kampania informacyjna była na tyle 
przejrzysta, że pozwoliła nam podjąć trafną decyzję. 
LGD: Jakie największe trudności napotkali Państwo starając się 

o wsparcie finansowe?
Teresa Musik: Zło-
żenie wniosku, a potem 
rozliczenie dotacji było 
dość skomplikowane. 
Trzeba było wykazać się 
olbrzymią cierpliwością. 
Problemem w aplikowa-
niu o środki było to, że 
projekt należało realizo-
wać jeszcze przed pod-
pisaniem umowy z Mar-

szałkiem Województwa Śląskiego, czyli bez gwarancji otrzymania dotacji. 
LGD: Jak oceniają Państwo dotychczasową współpracę z LGD „Zie-
mia Pszczyńska”?
Teresa Musik: Pozytywnie. Zarówno kampania informacyjna, liczba spo-
tkań – w różnych miejscach i czasie, spotkanie ze specjalistą ds. pozyski-
wania grantów i możliwość omówienia konkretnych projektów, pozwoliła za-
interesowanym pozyskać niezbędnie informacje przed złożeniem wniosku. 
W trakcie realizacji projektu można było uzyskać też niezbędną pomoc. 
LGD: Jak oceniają Państwo 
współpracę z instytucją wdra-
żającą? 
Teresa Musik: Współpraca 
przebiegała pozytywnie. Boga-
ta korespondencja listowa, czę-
ste kontakty telefoniczne, wy-
jazdy do Śląskiego Urzędu Mar-
szałkowskiego wydawały się kło-
potliwe, ale procedury nie mogą 
rzutować na ocenę współpracy.  
LGD: Czy w przyszłości planu-
ją Państwo złożyć kolejny wniosek o dofinansowanie?
Teresa Musik: Tak. 
LGD: Jakich rad mogą Państwo udzielić wszystkim, tym którzy dopie-
ro myślą o aplikowaniu o środki w ramach PROW 2007-2013? 
Teresa Musik: Najważniejsze to: dobry pomysł i kompetentny zespół do 
pracy; dokładne zaznajomienie się z przepisami i procedurami oraz ich sto-
sowanie; korzystanie z możliwości pomocy, zadawanie pytań instytucjom 
wspierającym (w tym LGD); cierpliwość i wiara w powodzenie projektu.

Beneficjent: Gmina Miedźna
Odnowa i Rozwój Wsi. Budowa chodników wraz z oświetleniem
w Woli, Przebudowa obiektów kultury z Gminie Miedźna.
LGD: Co skłoniło Państwa do aplikowania o środki w ramach PROW 
2007-2013?
Bogdan Taranowski Wójt Gminy Miedźna: Do aplikowania o środki 
w ramach PROW 2007-2013 skłoniła nas możliwość uzyskania wsparcia fi-
nansowego na realizację zadań, które przyczyniają się do poprawy jakości 
życia mieszkańców, ochrony oraz promowania dziedzictwa historycznego, 
kulturowego, przyrodniczego i krajobrazowego. 
LGD: Jakie obawy mieli Państwo przed rozpoczęciem starań o uzy-
skanie dofinansowania w ramach PROW 2007-2013?
Bogdan Taranowski Wójt Gminy Miedźna: Przed rozpoczęciem 
starań o uzyskanie dofinansowania w ramach PROW 2007-2013 nie mieli-
śmy żadnych obaw.
LGD: Jakie największe trudności napotkali Państwo, starając się 
o wsparcie finansowe?

Bogdan Taranowski Wójt Gminy Miedź-
na: Największe trudności dotyczyły przygoto-
wania wniosków, ich poprawności w spełnianiu 
wszystkich wymogów kwalifikujących je do dofi-
nansowania.
LGD: Jak oceniają Państwo dotychczasową 
współpracę z LGD „Ziemia Pszczyńska”?
Bogdan Taranowski Wójt Gminy Miedź-
na: Dotychczasową współpracę z LGD „Ziemia 
Pszczyńska” oceniamy pozytywnie.
LGD: Jak oceniają Państwo współprace z in-
stytucją wdrażającą?
Bogdan Taranowski Wójt Gminy Miedź-
na: Współpracę z instytucją wdrażającą ocenia-

my pozytywnie, chociaż trzeba przyznać, że wy-
magała ona z naszej strony sporej wytrwałości. 
LGD: W jaki sposób i w jakim stopniu, na pod-
stawie Państwa przykładu, założenia progra-
mu PROW 2007-2013 realizują ideę zrówno-
ważonego rozwoju wsi?
Bogdan Taranowski Wójt Gminy Miedź-
na: Na naszym przykładzie założenia progra-
mu PROW 2007-2013 realizują ideę zrównowa-
żonego rozwoju wsi poprzez poprawę zagospo-
darowania przestrzennego wsi (budowa chodni-
ków wraz z oświetleniem, placów zabaw, remont 
domów socjalnych), oraz organizowanie imprez 
sportowo-rekreacyjnych, kulturalno-rozrywko-
wych i edukacyjnych wykorzystujących lokalne walory kulturalno-historycz-
ne i przyrodnicze.

Beneficjent: Joanna Pławecka 
Małe Projekty: Bliżej tradycji kulturalnych Ziemi Pszczyńskiej – orga-
nizacja warsztatów folklorystycznych oraz wieczoru regionalnego wraz 
z uszyciem strojów ludowych. 
LGD: Jakie największe trudności napotkała Pani starając się o wspar-
cie finansowe? 
Joanna Pławecka: Wszystko musi być perfekcyjnie wypełnione. Każ-
dy myślnik i przecinek. Dlatego też największą trudnością nie jest opisanie 
swych „marzeń”, ale dopasowanie ich w ramy strategii rozwoju i norm unij-
nych w odpowiednim formularzu i przygotowanie załączników. Trzeba bar-
dzo dokładnie przeanalizować wszystkie instrukcje, bo możemy być roz-
czarowani, kiedy okaże się, że coś trzeba było wcześniej załatwić, a teraz 
jest już po terminie i projekt się nie powiedzie. 
LGD: Jak ocenia Pani dotychczasową współpracę z LGD „Ziemia 
Pszczyńska”? 
Joanna Pławecka: Dobre pytanie, bo poprzednia odpowiedź może 
przyszłych beneficjentów odstraszyć. Chcę podkreślić, że nawet najtrud-
niejsze sprawy są możliwe do załatwienia, jeśli spotkasz życzliwych ludzi. 
Wiele razy przekonałam się, że w tej samej instytucji, tę samą sprawę z jed-
nym urzędnikiem załatwisz, 
ale z drugim już nie. W biurze 
LDG „Ziemia Pszczyńska” 
pracują młodzi ludzie, któ-
rzy chętnie pomagają i wręcz 
troszczą się o postępy w po-
zyskiwaniu środków. Wiele 
razy byłam mile zaskoczona 
telefonem z pytaniem: „czy 
w czymś jeszcze pomóc?, jak 
idą sprawy?”. 
LGD: Jakich rad może Pani udzielić wszystkim tym, którzy dopiero 
myślą o aplikowaniu o środki w ramach PROW 2007-2013?
Joanna Pławecka: Trzy rady: 
- Bądź cierpliwy, cierpliwy i jeszcze raz cierpliwy. 
- Nie dyskutuj tylko pracuj.
- Znajdź przyjaciela, który będzie Cię wspomagał w trudnych chwilach 
(nie przy pracy, ale przy kawie), abyś mógł się pożalić, kiedy Ci ciężko.
LGD: W  jaki sposób i w jakim stopniu, na podstawie Pani przykładu, 
założenia programu PROW 2007-2013 realizują ideę zrównoważonego 
rozwoju wsi?
Joanna Pławecka: Celem projektu było zorganizowanie warsztatów tań-
ców pszczyńskich dla wszystkich chętnych mieszkańców naszego powiatu. 
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Pragniemy podzielić się z Państwem wypowiedziami Beneficjentów aplikujących o środki finansowe za pośrednictwem 
naszego Stowarzyszenia w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.


