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Publikacja współfi nansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy ������ objętego ���� na lata 2014-2020. 

Publikacja opracowana przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska”. 
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Szanowni Państwo!

Kolejny rok funkcjonowania naszego 
Stowarzyszenia mamy już za sobą, 
nieubłaganie zbliża się także zakończe-
nie kolejnej perspektywy fi nansowej 
Unii Europejskiej - 2014-2020. Co za 
tym idzie, nadchodzi czas podsumowań 
i rozmaitych rozliczeń... 

W tym numerze biuletynu przygo-
towaliśmy kilka wywiadów z naszymi 
benefi cjentami. Jest to bowiem do-
bra okazja, aby to benefi cjenci, za 
sprawą realizowanych przez siebie 
projektów, podsumowali niejako ten 
okres programowania. Dodatkowo, 
przedstawiamy podsumowanie na-
szych ostatnich naborów wniosków 
o przyznanie pomocy. W tym biule-
tynie znajdą Państwo również tra-
dycyjnie informacje o planowanych 
w najbliższym czasie działaniach LGD. 
Początkiem roku ruszy ponownie Aka-
demia Ziemi Pszczyńskiej. W ramach 
Akademii, odbędą się zajęcia dla dzieci 
w wieku 9-12 lat, a także inicjatywy to-

Środki w ramach uzyskanego przez LGD „bonusu” - rozdysponowane...

19 listopada br. zakończył się nabór 
wniosków o przyznanie pomocy w ramach 
8 różnych  konkursów. Nabory dot. dzia-
łań zarówno w zakresie otwarcia działal-
ności gospodarczej, jak również rozwoju 
działalności już istniejących. Dodatkowo 
jeden z naborów dot. współpracy pod-
miotów gospodarczych w zakresie sieci 
aktywnego wypoczynku. Środki jakie 
LGD uruchomiła w tym naborze, pocho-
dziły m.in. z bonusu, otrzymanego przez 
LGD w połowie czerwca br. Uzyskano 
wówczas dodatkowe środki w wysokości 
1 580 000,00 zł, co pozwoliło uruchomić 
kolejne nabory wniosków o przyznanie 
pomocy w zakresie rozwoju przedsię-
biorczości na obszarach wiejskich. Łącz-
nie, w ostatnim listopadowym naborze, 
do biura LGD wpłynęły 43 wnioski, na 
kwotę 3 935 774,16 zł. Po etapie oceny 
wniosków na poziomie LGD, wybrane do 
dofi nansowania wnioski, zostaną skie-
rowane do Urzędu Marszałkowskiego 
w Katowicach, celem ich dalszej wery-
fi kacji. Formalnie był to ostatni nabór 
wniosków o przyznanie pomocy, dot. 

działań związanych z rozwojem przed-
siębiorczości na obszarach wiejskich. 
W nowym roku, okaże się, czy LGD uda się 
pozyskać raz jeszcze dodatkowe środki, 
a także przesunąć niewykorzystane w ra-

warzyszące dla rodziców i opiekunów 
naszych adeptów. Warto wspomnieć 
także o nadchodzącym naborze wnio-
sków w ramach projektu grantowego. 
W tym działaniu, osoby fi zyczne, orga-
nizacje pozarządowe czy inne podmioty 
działające na naszym obszarze, mogą 
pozyskać środki na dofi nansowanie 

swoich inicjatyw lokalnych. W biu-
letynie zawarliśmy także informacje 
o wydarzeniach, które odbyły się  
w ostatnim czasie na obszarze na-
szego działania. Nasi benefi cjenci, 
mieli bowiem okazję wystąpić w au-
dycji telewizyjnej „Wieś odNowa”.  
Zachęcamy do lektury!
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mach ostatniego naboru środki w ramach 
przedsięwzięcia nr 8. Wówczas urucho-
mione zostaną kolejne nabory wniosków. 
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Szanowni Państwo,

biuletyn, jaki trzymacie w rękach, to 
podsumowanie informacji związanych 
z działaniami naszego Stowarzyszenia 
oraz projektami dot. obszarów wiejskich. 
W tym grudniowym i ostatnim już w tym 
roku biuletynie, chcemy nieco szerzej 
przedstawić Państwu to, co czeka nas już 
niebawem w związku z prolongatą obec-
nego okresu programowania. W niniej-
szym biuletynie chcemy zaprezentować 
także ciekawe projekty, które w sposób 
pośredni i bezpośredni uzyskały wsparcie 
w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich. Zanim przejdziemy jednak do 
podsumowań, kilka słów o niedalekiej 
przyszłości…

Perspektywa finansowa Unii Euro-
pejskiej w pierwotnym założeniu miała 
zakończyć się w bieżącym roku. Zakła-
dany budżet na lata 2014-2020, jest już 
właściwie zrealizowany. Niemniej jed-
nak obecna sytuacja w świecie, wymusi-
ła pewne zmiany. Otóż Unia Europejska 
zakłada wydłużenie obecnej perspek-
tywy o 2 lata, przy założeniu skrócenia 
kolejnego okresu programowania w ra-
mach działania LEADER. Wraz z wydłu-

żeniem trwającej perspektywy, Lokalne  
Grupy Działania mają otrzymać dodat-
kowe środki. Ministerstwo Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi jest na etapie dookreślania 
szczegółów, które mamy nadzieję, nieba-
wem Państwu przedstawimy. Niezaprze-
czalnie jednak, zmiany te, wprowadzą 
dodatkowe możliwości realizacji projek-
tów w ramach PROW. Ciekawym instru-
mentem, o którym coraz częściej słyszy 

się także w kontekście rozwoju obsza-
rów wiejskich, jest pojęcie Smart Villages  
(Inteligentne Wioski). Instrument ten, 
został nieco szczerzej opisany na łamach 
niniejszego biuletynu. Mamy nadzieję,  
że i na naszym obszarze posłuży on lokal-
nym mieszkańcom do wprowadzania po-
zytywnych zmian na terenie swoich miej-
scowości.

Smart Villages …czyli w kierunku inteligentnych wiosek…
Zanim przedstawimy Państwu założe-

nia tego planowanego do wprowadzenia 
w najbliższym czasie instrumentu wspar-
cia, pokrótce nakreślimy definicję „Smart 
Villages”. 

Inteligentne wsie, bo o nich mowa, 
można rozumieć jako społeczności, któ-
re nie chcą biernie czekać na nadejście 
zmian. Na inteligentne wsie składają się 
ludzie z obszarów wiejskich, którzy podej-
mują inicjatywę, aby znaleźć praktyczne 
rozwiązania podstawowych problemów, 
z jakimi się mierzą, i wykorzystać nowe 
możliwości, zarówno z obszarów nowych 
technologii cyfrowych, jak również inno-
wacji społecznych w usługach, tworzenia 
relacji z obszarami miejskimi, budowania 
i zwiększania świadomości dotyczącej po-
prawy warunków klimatycznych i środo-
wiska, co w efekcie przyczyni się do stwo-
rzenia miejsca bardziej przyjaznego do 
życia dla jej mieszkańców. Smart Villages 
mają służyć stymulowaniu rozwoju gospo-
darczego i innowacyjności miejscowości 
na obszarach wiejskich z wykorzystaniem 
potencjału społecznego, ekonomicznego, 
kulturowego i środowiskowo-krajobrazo-
wego oraz narzędzi cyfrowych.

W najbliższym czasie w ramach tego 
narzędzia, uruchomione zostaną środki 
na przygotowanie tzw. Koncepcji Smart 
Villages. Koncepcje te, przygotowane  
w oparciu o zaangażowanie mieszkańców, 
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powinny nakreślać plan rozwoju danej 
miejscowości – problemy z jakim zmierza 
się dany obszar ale i szanse na ich rozwią-
zanie, poprzez realizację określonych dzia-
łań i projektów. Przygotowane koncepcje, 
umożliwią uruchomienie dalszego etapu 
– tj. wdrożenia zakładanych działań. Mini-
sterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przygo-
towuje założenia z tym związane. Na tym 
etapie wiadomo już, że Koncepcja Smart 
Village powinna zawierać co najmniej na-
stępujące elementy:

• opis zadań/projektów do zrealizowa-
nia w ramach tej koncepcji, w tym 
opis potrzeb, jakie te zadania/projek-
ty spełnią, na jaki obszar i jakie osoby 
te zadnia/projekty będą miały wpływ,

• partycypacyjny charakter z miesz-
kańcami (włączenie społeczności do 
jej przygotowania),

• przeprowadzenie konsultacji ze spo-
łecznością danej wsi, przedstawienie 
planu włączenia społeczności w przy-
gotowaniu koncepcji Smart Village 
ze szczególnym uwzględnieniem roli 
sołtysa w tym procesie, 

• analiza SWOT,
• lista zadań/projektów, które składać 

się będą na realizację koncepcji Smart 
Village,

• komponent cyfrowy lub środowisko-
wy lub klimatyczny.

Wstępne założenia, będą składane 
do Lokalnych Grup Działania, które po ich 
ocenie, będą przyznawać granty na przy-
gotowanie danej koncepcji, z możliwością 
ich realizacji w przyszłości. Przyznane na 
opracowanie koncepcji środki, mają sty-
mulować określone społeczności do okre-
ślania wizji rozwoju swoich „Małych Oj-
czyzn”. Koncepcje Smart Villages zbierając 
w całość plany rozwoju danej miejsco-
wości, wyznaczają niejako ścieżki, dzięki 
którym ten rozwój może być realizowany. 
Tematyka Smart Villages z powodzeniem 

realizowana jest już w krajach Europy  
Zachodniej. Mamy nadzieję, że jej wpro-
wadzenie w naszym kraju, będzie kolej-
nym narzędziem wsparcia obszarów wiej-
skich, również na terenie naszej LGD.
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mach ostatniego naboru środki w ramach 
przedsięwzięcia nr 8. Wówczas urucho-
mione zostaną kolejne nabory wniosków. 



Projekty opiniowane przez LGD w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego

W niniejszym biuletynie, pojawiają się 
informacje o realizowanej w tej perspek-
tywie pośredniej formule RLKS, za spra-
wą której do LGD zgłaszały się jednostki 
samorządu terytorialnego oraz inne pod-
mioty, chcące uzyskać wsparcie ze środ-
ków Regionalnego Programu Operacyj-
nego, celem wydania opinii zgodności ich 
projektu z naszą strategią. Chcemy Pań-
stwu nieco szerzej nakreślić jeden z takich 
projektów, realizowany przez Urząd Miej-
ski w Bieruniu. Na nasze pytania odpowia-
dał Burmistrz Miasta – Krystian Grzesica.

Do tej pory gmina Bieruń złożyła do 
naszego Stowarzyszenia 3 podania o wy-
rażenie opinii LGD ws zgodności Państwa 
projektu z naszą strategią. Jest to jak dotąd 
największa liczba podań, spośród wszyst-
kich ubiegających się o opinię LGD podmio-
tów. Jak zatem postrzegają Państwo ten 
instrument pośredniej formuły RLKS – co 
oznacza, że pewne działania w ramach 
RPO zostały wydzielone dla wnioskodaw-
ców z obszaru działania Lokalnych Grup? 
Czy w jakiś sposób ten mechanizm ułatwił 
Państwu aplikowanie o środki w ramach 
RPO WSL?

Zgodność projektów składanych przez 
Gminę Bieruń z celami i przedsięwzięciami 
określonymi w Lokalnej Strategii Rozwo-
ju było kryterium dodatkowo punktowa-
nym. A więc mechanizm ten przyczynił się 
do tego, że składane przez nas projekty 
były wyżej punktowane i miały większą 
szansę na otrzymanie dofinansowania. 
Jako tako sam mechanizm nie ułatwił nam 
aplikowania o środki w ramach RPO WSL, 
ale przyczynił się do tego, na którym miej-
scu listy rankingowej nasz projekt się zna-
lazł. Jest to ważne w sytuacji, kiedy aloka-
cja na konkurs jest mniejsza w stosunku 
do łącznej kwoty wszystkich projektów, 
które zostały złożone. W obecnej perspek-
tywie finansowej Unii Europejskiej bardzo 
często mieliśmy do czynienia z sytuacją, 
że nie wszystkie projekty pozytywnie oce-
nione otrzymują dofinansowanie z uwagi 
na ograniczone środki.

Dwa Państwa projekty dotyczyły roz-
woju usług społecznych – zarówno dedy-
kowanych dzieciom (Świetlica Wsparcia 
Dziennego „Iskierka”), jak i osobom w pode-
szłym wieku (Dzienny Dom Seniora). Pierw-
szy z kolei, i zarazem największy kwotowo 
projekt, ukierunkowany był na rewitaliza-
cję obszarów zdegradowanych, dzięki cze-
mu w Bieruniu powstał nowoczesny obiekt 
sportowy „Adrenalina”. W związku z tym, 
że w tym numerze opisujemy inny prospo-
łeczny projekt, prosimy nieco szerzej przy-
bliżyć naszym czytelnikom Państwa projekt 
dot. „Adrenaliny”. Skąd zrodził się pomysł 
na tego rodzaju obiekt i co tak naprawdę 
budynek „skrywa” w swoim wnętrzu?

Nad koncepcją rewitalizacji osiedla 
Homera pracowało wiele osób. W efek-
cie został opracowany Gminny Program 
Rewitalizacji, który pokazał problemy 
związane z procesami szeroko rozu-
mianej rewitalizacji w naszym mieście,  
w tym szczególnie osiedla Homera, któ-

re zostało wskazane jako obszar rewita-
lizacji. Oprócz problemów związanych  
z bezrobociem, zubożeniem mieszkań-
ców, niewykorzystaniem potencjału kapi-
tału społecznego; osiedle to charakteryzo-
wała niska atrakcyjność miejsc spędzania 
czasu wolnego. Obiekt obecnej ADRENA-
LINY przez ostatnie kilkadziesiąt lat popa-
dał w ruinę, w latach osiemdziesiątych do 
początku lat dziewięćdziesiątych stanowił 
salę gimnastyczną służącą pobliskiej jed-
nostce wojskowej. Po jej likwidacji budy-
nek zatracił swoją funkcję i wydawało się, 
że jego czas jest policzony. Jednak dzięki 
nowatorskiemu pomysłowi i odważnym 
decyzjom zyskał nowe życie. Można by 
rzec, że na fundamentach niszczejące-
go budynku, pozostałego po funkcjonu-
jącej tu lata temu jednostce wojskowej, 
powstał nowoczesny obiekt sportowy: 
Centrum Sportowe Homera ADRENALI-
NA, który pełni obecnie trzy funkcje. Jest 
tu nowoczesne centrum wspinaczkowe 
– obiekt niepowtarzalny w skali regionu; 
jest przestrzeń do uprawiania sportów 
walki. Zaś w drugiej części budynku mieści 
się również Świetlica Wsparcia Dziennego 
o Charakterze Opiekuńczym NADZIEJA, 
wyposażona w najnowocześniejszy sprzęt 
edukacyjno - rekreacyjny.

Obiekt „Adrenalina” działa stosunko-
wo krótko (otwarcie wiosną tego roku), nie 
mniej jednak wizualnie, znacząco zmieniło 
się otoczenie, w którym obiekt funkcjonuje. 
Jakie inne pozytywne zmiany (poza tymi 
dot. zagospodarowania przestrzennego 
tego obszaru miasta) można już zaobser-
wować?

Koncepcja szeroko zakrojonego pro-
jektu zakładała również rewitalizację 
przestrzeni znajdującej się wokół obiektu. 
Dzięki pracom powstała estetyczna i funk-
cjonalna infrastruktura towarzysząca: kil-
kanaście miejsc parkingowych, stojaki dla 
rowerów, ławki czy wiata śmietnikowa. 
Nowopowstały budynek stał się niezwykłą 
ozdobą osiedla Homera i stanowi charak-
terystyczny punkt orientacyjny na mapie 
Gminy Bieruń, pretendując jednocześnie 
do jednego z najciekawszych obiektów 
sportowych regionu i województwa. 

Budynek formą i gabarytami nawiązu-
je do bezpośredniego sąsiedztwa – osiedla 
mieszkaniowego z wielkiej płyty betono-
wej oraz budynków przemysłowych. Ma-
teriałowo budynek w sposób współczesny 
podkreśla swoją funkcję nie kontrastując  
z otoczeniem, a jego nowoczesny designe 
i oryginalna forma zwraca uwagę miesz-

kańców i odwiedzających Bieruń. Dodat-
kową atrakcją budynku jest utworzenie 
na jednej z połaci dachowych „zielonego 
dachu”, stanowiącego namiastkę terenu 
zielonego na zindustrializowanym osie-
dlu. Istotną część powstałego obiektu sta-
nowi również adaptacja łącznika przylega-
jącego do sali sportowej i sporego bloku 
mieszkalnego (niegdyś funkcjonującego 
jako baza mieszkalna dla wojskowych) na 
świetlicę wsparcia dziennego dla dzieci  
i młodzieży. W zmodernizowanej świetlicy 
oprócz zwiększenia liczby miejsc, została 
również rozszerzona oferta zajęć, m.in.  
o dogoterapię, zajęcia modelarskie, robo-
tykę i informatykę, warsztaty artystycz-
ne, fotograficzne, sztuki walki czy ścianki 
wspinaczkowej.

Czy punktu widzenia Jednostki Samo-
rządu Terytorialnego realizacja projektów 
dot. rewitalizacji obszarów zdegradowa-
nych, jest w jakiś sposób trudniejsza od 
wdrażania innych projektów?

Po pierwsze wymaga większego zaan-
gażowania i przygotowania do aplikowa-
nia o środki zewnętrzne. Natomiast sama 
realizacja zadania inwestycyjnego, przy 
dobrze zaplanowanym harmonogramie 
działań, nie jest trudniejsza od realizacji in-
nych projektów. Choć należy zdawać sobie 
sprawę, że projektami na tych terenach 
objęte są społeczności borykające się na co 
dzień z problemami, które nie dotyczą in-
nych części miasta. Zatem rozpatrując po-
ziom trudności w aspekcie inwestycyjnym 
jest on analogiczny jak gdzie indziej, zaś 
w aspekcie społecznym - działania na tych 
terenach  wymagają większego nakładu 
pracy i zaangażowania w ich realizację.

Jakich możliwości Gmina Bieruń upa-
truje w nowej perspektywie finansowej Unii 
Europejskiej? Czy obecny czas pandemii,  
w jakiś sposób te wizje rozwoju Państwa 
gminy zmienił lub „przekierował” na inne 
tory?

Z uwagą i dużym zaangażowaniem 
przyglądamy się założeniom do nowej 
unijnej perspektywy finansowej na lata 
2021-2027. Staramy się czynnie uczestni-
czyć w tworzeniu planów i programów. 
Z poziomu gminy analizujemy potrzeby 
projektowe. Jesteśmy również na waż-
nym etapie tworzenia strategii miasta do 
roku 2030, czyli najważniejszego doku-
mentu wielowymiarowego planowania 
perspektywicznego, określającego wizję, 
cele oraz kierunki rozwoju Bierunia. Do-
kładamy również wszelkich starań, by 
plany i zadania, które mieliśmy na 2020 r. 
zostały zrealizowane, pomimo tej trudnej 
dla wszystkich sytuacji.
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PROW 2014-2020 „Okiem Beneficjentów”
Na łamach Biuletynu LGD, co jakiś czas 

ukazuje się cykl, w ramach którego Bene-
ficjenci programu dzielą się z Państwem 
swoimi doświadczeniami z realizacji swo-
ich projektów. Tym razem prezentujemy 
Państwu projekt Polskiego Związku Niewi-
domych Centrum Edukacyjno-Leczniczo-
-Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży 
„Zameczek” w Rudołtowicach. Informacje 
o projekcie przedstawiła zastępca Dyrek-
tora ds. Edukacji – Aleksandra Pustelnik.

Mieszkańcy Powiatu Pszczyńskiego,  
z pewnością doskonale znają Państwa pla-
cówkę, niemniej jednak nasze Stowarzy-
szenie swoim działaniem obejmuje również 
gminy z ościennych powiatów. Proszę za-
tem pokrótce przedstawić Państwa Ośro-
dek i działania jakie podejmujecie w ramach 
placówki.

PZN Centrum Edukacyjno-Leczniczo-
-Rehabilitacyjne dla Dzieci i Młodzieży to 
stowarzyszenie ulokowane na przepięk-
nym terenie pałacowo-parkowym. Głów-
ny budynek to XVIII-wieczny pałac objęty 
ochroną konserwatora zabytków, który 
otoczony jest pięknym 5 ha parkiem.

Prowadzimy dwa rodzaje działalności:
1. Jesteśmy Niepubliczną Placówką Oświa-
tową finansowaną przez Starostwo Po-
wiatowe w Pszczynie. Centrum przezna-
czone jest dla wychowanków w wieku od 
3 do 25 roku życia, którzy wymagają kom-
pleksowej, wielodyscyplinarnej pomocy 
rehabilitacyjno-edukacyjnej świadczonej 
w odpowiednich warunkach i z opieką do-

stosowaną do wieku i stanu psychofizycz-
nego.

Naszym podopiecznym umożliwiamy 
realizację obowiązku szkolnego na pozio-
mie:

• rocznego przygotowania przedszkol-
nego,

• szkoły podstawowej (dzieci i mło-
dzież z niepełnosprawnością inte-
lektualną w stopniu umiarkowanym  
i znacznym ze sprzężeniami),

• zajęć rewalidacyjno – wychowaw-
czych grupowych (dzieci z niepełno-
sprawnością intelektualną w stopniu 
głębokim),

Ponadto zapewniamy naszym podopiecz-
nym uczestnictwo w zajęciach terapeu-
tycznych:

• terapii wzroku,
• logopedycznych,
• terapii ręki,
• rehabilitacji ruchowej,
• muzykoterapii,
• dogoterapii.

2. Jesteśmy Zakładem Opiekuńczo – Lecz-
niczym dla Dzieci i Młodzieży w zakresie 
opieki długoterminowej. Celem Centrum 
jest udzielanie świadczeń opieki zdrowot-
nej w ramach opieki długoterminowej  
i rehabilitacji dla dzieci i młodzieży z nie-
pełnosprawnością intelektualną w stopniu 
umiarkowanym, znacznym lub głębokim 
ze sprzężoną niepełnosprawnością.
Centrum zapewnia naszym podopiecz-
nym:

• opiekę lekarza pediatry oraz neuro-
loga dziecięcego,

• leczenie na poziomie podstawowej 
opieki medycznej,

• konsultacje specjalistyczne wg po-
trzeb,

• wszelkie badania diagnostyczne  
w potrzebne w procesie leczenia,

• leczenie farmakologiczne,
• opiekę pielęgniarsko-opiekuńczą,

• zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny 
i rehabilitacyjny,

• pełne wyżywienie i zakwaterowanie.
Obecnie w naszym Ośrodku przebywa 

28 dzieci w trybie całodobowym (dla czę-
ści dzieci Ośrodek to jedyny dom jaki po-
siadają) oraz 17 dzieci w trybie dziennym. 

Zapraszamy do zapoznania się z na-
szą ofertą, która jest dostępna na naszej 
stronie internetowej www.zameczek.org.
pl oraz do śledzenia facebooka.

W ramach jednego z naszych naborów, 
składali Państwo wniosek na utworzenie 
ogrodu sensorycznego na terenie ośrodka 
czy możecie Państwo szerzej nakreślić co 
zakładał wniosek i na jakim jest  obecnie 
etapie? Proszę również wyjaśnić jak zrodził 
się pomysł na ten projekt?

Realizacja polisensorycznych warszta-
tów z zakresu hortiterapii oraz przestrze-
ni warsztatowej do hortiterapii w postaci 
ogrodu sensorycznego na terenie PZN 
Centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehabi-
litacyjnego dla Dzieci i Młodzieży „Zame-
czek” w Rudołtowicach, bo taki dokładnie 
nosi tytuł ta operacja, realizowana jest  
z Europejskiego Funduszu Rolnego na 
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Czy w województwie śląskim będziemy realizować bezpośrednią  
formułę RLKS?

W obecnej perspektywie finansowej 
Unii Europejskiej, w naszym kraju Roz-
wój Lokalny Kierowany przez Społecz-
ność (RLKS), realizowany był w dwóch 
formułach – w województwach podla-
skim oraz kujawsko-pomorskim w trybie 
bezpośrednim, w województwie śląskim 
w formule pośredniej. Co to oznacza  
w praktyce? Otóż dwa wspomniane 
wyżej województwa z północnej części 
kraju, wybrały ścieżkę, w ramach której 
Lokalne Grupy Działania przygotowa-
ły wielofunduszowe strategie. Oprócz 
środków z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich (PROW), ujmowały w swoich 
strategiach także projekty w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
(RPO). Dzięki temu, budżety jakimi dys-
ponowały były praktycznie raz większe 
od budżetów strategii monofunduszo-

wych (realizowanych chociażby w naszej 
grupie). Oprócz ogłaszania projektów  
w ramach LEADER’a, grupy te przepro-
wadzały także projekty ze wspomnia-
nego wyżej RPO. Nasze województwo 
od początku dążyło do realizacji wie-
lofunduszowych strategii, ostatecznie 
jednak, wypracowano jedynie formułę 
pośrednią. W tym trybie, RPO w woj. 
śląskim wydzieliło pewne działania, de-
dykowane podmiotom, które chcą reali-
zować swoje projekty na obszarze, gdzie 
wdrażane są strategie LGD. W ramach 
składanych wniosków, podmioty te, 
musiały przedkładać opinie zgodności 
swoich projektów z założeniami strate-
gii LGD. Zatem, choć niebezpośrednio, 
Lokalne Grupy Działania w pewnym za-
kresie wpływały również na realizację 
projektów w ramach wydzielonych dzia-

łań RPO. Cieszymy się, że kilka bardzo 
ciekawych i istotnych z punktu widzenia 
naszych mieszańców projektów, otrzy-
mało w ramach tej ścieżki wsparcie. Na 
łamach biuletynu, bardziej szczegółowo 
przedstawiamy Państwu jeden z projek-
tów Gminy Bieruń.

Obecnie, w toku prac nad nową per-
spektywą unijną, ponownie śląskie LGD 
dążą do objęcia naszego województwa 
formułą bezpośrednią RLKS. Trwają 
rozmowy na poziomie poszczególnych 
wydziałów Urzędu Marszałkowskiego, 
które wdrażają przedmiotowe działania. 
Odbywają się także spotkania z udzia-
łem przedstawicieli LGD oraz Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Ślą-
skiego. Niebawem kwestie te będą bar-
dziej uszczegółowione.
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Wydawca: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska”  
ul. 3-ego Maja 11, 43-200 Pszczyna, tel./fax. 32 210 02 12, www.lgdziemiapszczynska.pl

Kolejne nabory 
przed nami! 
(konkursowe i grant)

Na przełomie stycznia i lutego  
2021 r. planowany jest nabór wniosków 
w ramach Przedsięwzięcia nr 4 – Infra-
struktura aktywnego wypoczynku, tu-
rystyka, rekreacja oraz Przedsięwzięcia  
nr 5 Oferta aktywnego wypoczynku dzia-
łalności gospodarcze (rozwijanie działal-
ności gospodarczej), a także zaplanowa-
no przeprowadzenie naboru grantów,  
w ramach Przedsięwzięcia nr 12 Dzie-
dzictwo lokalne Ziemi Pszczyńskiej – 
Niematerialne. Szczegółowe informacje 
znajdą Państwo na naszej stronie inter-
netowej – www.lgdziemiapszczynska.pl 

Projekt Bee Friends wyróżniony!
W dniu 30 listopada 2020 r., podczas 

internetowej gali, przyznano nagrody 
w ramach konkursu na Projekty Współ-
pracy, finansowane ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich. Konkurs 
zorganizowała Jednostka Centralna  
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Miło jest nam poinformować, iż reali-
zowany przez nas międzynarodowy pro-
jekt współpracy Bee Friends/ Przyjaciele 
pszczół, otrzymał wyróżnienie w ramach 
tego konkursu. Łącznie do oceny przez 
komisję konkursową wpłynęły 32 projek-
ty, nasz projekt otrzymał wyróżnienie  
w ramach kategorii rozwój lokalny. Jest 
to już drugie, ogólnopolskie wyróżnie-
nie dla tego projektu, z czego jesteśmy 
bardzo zadowoleni.

rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. W ra-
mach projektu powstał piękny ogród sen-
soryczny, z którego będą mogli korzystać 
nasi Podopieczni jak i lokalna społeczność. 
Główne cele projektu to:

• aktywizacja i integracja lokalnej spo-
łeczności,

• poprawa sprawności psychorucho-
wej podopiecznych Centrum,

• kreowanie postaw proekologicznych  
i zbliżenia do środowiska naturalnego. 

Ogród jest już gotowy, tzn. cała infra-
struktura jest już przygotowana do zajęć  
z hortiterapii oraz spacerów. Pomimo trwa-
jącej epidemii i zmian jakich musieliśmy 
dokonać w harmonogramie prac, udało się 
zrealizować pierwszy etap operacji. Wszel-
kie prace budowlane oraz prace konstruk-
cyjne są zakończone. Rośliny są posadzo-
ne. Teraz możemy rozpocząć drugi etap tj. 
realizację warsztatów z hortiterapii dla na-
szych podopiecznych, jak również w póź-
niejszym czasie dla lokalnej społeczności, 
na które już teraz zapraszamy. 

Cały projekt zrodził się z potrzeby wy-
korzystania miejsca którym dysponujemy 
na terenie naszego parku oraz z potrzeby 
rozwoju i stymulacji dzieci przebywają-
cych w Ośrodku.

Jak z perspektywy czasu, oceniają 
Państwo sięganie po dofinansowanie w ra-
mach PROW? Czy aplikowanie o środki było  
w Państwa ocenie skomplikowane? Czy 
któryś z etapów nastręczał najwięcej trud-
ności? Biorąc pod uwagę, że składaliście 
Państwo w późniejszym czasie także pro-
jekt grantowy, cały proces sięgania po środ-
ki unijne, chyba Państwa nie zniechęcił?

Posiadamy zasoby kadrowe, któ-
re umożliwiają rozłożenie pracy na kilka 
osób, stąd udało nam się osiągnąć pla-
nowane efekty. Ważny jest jednak dobry 
zespół realizatorów projektu i efektywna 
współpraca pomiędzy poszczególnymi 
osobami zaangażowanymi w realizację 
zadań. Bardzo cieszymy się z możliwości 
jakie daje Program PROW. Program wy-
maga dużego zaangażowania w przygoto-
wanie wniosku ale bez niego nie zrealizo-

walibyśmy takiego projektu. Aplikowanie 
o środki wymaga głębszego pochylenia 
się nad aspektami, o których wcześniej nie 
zawsze mieliśmy wiedzę, ale dzięki temu 
nieustannie uczymy się czegoś nowego. 
Równolegle składaliśmy projekt granto-
wy, niestety ten projekt ze względu na sy-
tuację COVID został przeniesiony na póź-
niejszy okres, pozwoliło nam to skupić się 
na ogrodzie sensorycznym w 100%. Bywa-
ły jednak takie momenty w którym ogrom 
dokumentacji którą trzeba było przygo-
tować przyprawiał o ból głowy, jednak  
i z tym daliśmy sobie radę.

Czy realizacja Państwa projektu byłaby 
możliwa bez otrzymanego dofinansowa-
nia?

Realizacja naszego projektu byłaby 
oczywiście niemożliwa bez otrzymanego 
dofinansowania.

W jaki sposób finansowane jest działa-
nie ośrodka? Czy i w jaki sposób mieszkańcy 
mogą wesprzeć działania Państwa placówki?

Działanie Naszego Centrum jest finan-
sowane z trzech różnych źródeł tj. ze środ-
ków z NFZ, z subwencji oświatowej oraz  
z PFRON-u. Niestety zapotrzebowanie 
oraz koszty utrzymania naszej placówki są 
bardzo wysokie dlatego szukamy dodat-
kowych środków. Nawet najmniejsza kwo-
ta może pomóc nam w niesieniu pomocy. 

Każdy może nas wesprzeć wpłacając do-
wolną kwotę na konto Stowarzyszenia 
PZN CENTRUM Edukacyjno-Leczniczo-
-Rehabilitacyjne dla Dzieci i Młodzieży. 
Darowiznę można wpłacać elektronicznie 
(www.zameczek.org.pl – zakładka – Jak 
możesz nam pomóc) lub tradycyjnie na 
numer konta: ING Bank 04 1050 1315 1000 
0001 0143 5113. Wspólnie możemy więcej!

Co z punktu widzenia Państwa placów-
ki, w obecnym czasie trwania epidemii, jest 
najtrudniejsze?

Czas epidemii to przede wszystkim 
bardzo duże koszty finansowe związane 
z zakupem środków ochrony osobistej  
i środków do dezynfekcji. Najtrudniejsza 
jest jednak rozłąka dzieci z rodzicami, 
opiekunami prawnymi. Z uwagi na bezpie-
czeństwo dzieci i pracowników nasi pod-
opieczni nie mogą wyjeżdżać do rodziców 
oraz praktycznie cały czas jest utrzymy-
wany zakaz odwiedzin na naszej placów-
ce. Mamy jednak nadzieję, że już niedługo 
epidemia się zakończy.  

Ze względu na epidemię, zmuszeni 
byliśmy również odwołać wiele zaplano-
wanych wydarzeń, na których planowa-
liśmy organizację działań promocyjnych 
i zbiórek finansowych. Tym samym do 
budżetu PZN Centrum wpłynęło znacznie 
mniej pieniędzy.
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