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WIEŚCI 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Publikacja opracowana przez Lokalną Grupę Działania Ziemi Siedleckiej, 

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” PROW 2014-2020. 
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ZIEMI SIEDLECKIEJ 

Dzięki realizacji inicjatywy LEADER na obszarze Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej, czyli gmin: 
Domanice, Kotuń, Mokobody, Mordy, Siedlce (gm. wiejska), Skórzec, Suchożebry, Wiśniew, Wodynie 
i Zbuczyn, jest realizowanych wiele inwestycji i innych projektów, które zmieniają naszą Ziemię Siedlecką. 
Łączna kwota środków dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, 
w ramach podpisanych umów pomiędzy Zarządem Województwa Mazowieckiego a naszymi 
Beneficjentami, opiewa na kwotę 4 142 461,10 zł. Oto kilka zdjęć z prac przy realizacji operacji: 

Zmienia się Ziemia Siedlecka 
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BIULETYN LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA 

ZIEMI SIEDLECKIEJ 

EGZEMPLARZ BEZPŁATNY 

www.lgdsiedlce.pl   |   facebook.com/lgdsiedlce 

Projekty wspierające organizacje pozarządowe  

i grupy społeczne 

Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej 

w Krzesku w partnerstwie z Gminą Zbuczyn i Miastem 

i Gminą Kosów Lacki realizuje projekt „Ośrodek Wsparcia 

Organizacji Pozarządowych  w subregionie siedleckim”. To już 

V edycja projektu, z którego 

we wcześniejszych latach skorzystało setki organizacji. 

Realizatorzy zapraszają organizacje pozarządowe 

z terenu powiatu garwolińskiego, łosickiego, mińskiego, 

siedleckiego, sokołowskiego, węgrowskiego i Miasta Siedlce do 

udziału  w projekcie. 

Głównym celem przedsięwzięcia jest wzrost profesjonalizacji 

działań organizacji pozarządowych.  

W ramach realizacji projektu zaplanowane są zadania 

wspierające organizacje pozarządowe, m.in.: doradztwo, 

animacja, szkolenia, konferencja itd. 

Wszystkich zainteresowanych projektem prosimy 

o kontakt z biurem Stowarzyszenia Ośrodek Kultury 

i Aktywności Lokalnej w Krzesku (nr telefonu 

728-521-777, e-mail: biuro@krzesk.pl). 

Projekt współfinansowany ze środków Samorządu 

Województwa Mazowieckiego. 

Patronat honorowy objęli: Starosta Siedlecki Dariusz Stopa 

oraz Prezydent Miasta Siedlce Wojciech Kudelski. 
 

prowadzony przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa 

Obywatelskiego, Stowarzyszenie Ośrodek Kultury 

i Aktywności Lokalnej w Krzesku oraz Biuro Rachunkowe M. 

Bobryk, O. Michałowska s.c. 

Zaprasza do współpracy: 

• podmioty ekonomii społecznej i przedsiębiorstwa 

społeczne (w tym: organizacje pozarządowe 

i spółdzielnie socjalne) oraz grupy inicjatywne planujące 

założyć przedsiębiorstwo społeczne, 

• organizacje pozarządowe, które chcą założyć lub 

rozwinąć działalność gospodarczą i/lub odpłatną pożytku 

publicznego, 

• środowiska lokalne zainteresowane rozwojem ekonomii 

społecznej na swoim terenie. 

Oferujemy: 

 1. usługi doradcze i szkolenia (m.in. z zakresu tworzenia 

biznesplanu, planowania strategicznego, prawa, podatków i 

księgowości, marketingu, promocji i reklamy, zarządzania 

finansami, zarządzania zespołem i in.), dostosowane do 

potrzeb danej instytucji/grupy inicjatywnej, usługi księgowe, 

2. wsparcie finansowe na utworzenie nowych miejsc pracy dla 

osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym: 

• pomoc w pozyskaniu pożyczek na rozwój 

przedsiębiorstwa od podmiotów zewnętrznych, 

• pomoc w pozyskaniu dotacji na utworzenie miejsca 

pracy z Urzędu Pracy, 

• wsparcie dotacyjne na utworzenie miejsc pracy 

• wsparcie pomostowe, 

3. pomoc w nawiązywaniu kontaktów z samorządem 

terytorialnym i biznesem, 

Oferta jest skierowana do instytucji, osób i środowisk 

z powiatów: łosickiego, sokołowskiego, węgrowskiego, 

siedleckiego i Miasta Siedlce. 

Informacji udzielają:  

Katarzyna Stanisławowska, e-mail: 

stanislawowska.k@gmail.com  

Piotr Frączak, e-mail: pfraczak@frso.pl 

Kamila Śmieciuch, e-mail: biuro@krzesk.pl  

Ośrodek Wsparcia Organizacji Pozarządowych w subregionie siedleckim 

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie siedleckim 

Zbuczyn Żuków (Gmina Mokobody) 

Chlewiska (Gmina Kotuń) Wiśniew 



„Centrum  Wspierania  Organizacji Pozarządowych  

oraz  przedsiębiorczości  dla  Obszaru  LGD  ZS”   

Celem utworzenia „Centrum  Wspierania  Organizacji 

Pozarządowych  oraz  przedsiębiorczości  dla  Obszaru  LGD  

ZS”  jest  wsparcie organizacji pozarządowych oraz grup 

nieformalnych poprzez realizację szkoleń z zakresu 

podstawowych informacji dot. funkcjonowania NGO, 

konsultacji indywidualnych, animacji oraz działań 

promocyjno-integracyjnych wśród  lokalnych społeczności. 

W ramach przedsięwzięcia Organizacje pozarządowe oraz 

grupy nieformalne z obszaru LGD ZS otrzymają pomoc w 

ich codziennych działaniach poprzez np. udostępnianie 

miejsc na spotkania, szkolenia, porady prawne lub 

księgowe, pomoc w zdobywaniu środków finansowych itp. 

Ponieważ organizacje pozarządowe słabo pokazują swoje 

działania, przez co wielu mieszkańców nie wie o ich 

istnieniu. Najlepiej promuje się poprzez aktywne formy 

skierowane do wszystkich grup wiekowych w szczególności 

do dzieci W wielu badaniach udowodniono, że świat 

najlepiej poznaje się przez zabawę dlatego zakupiony 

został: basen z kulkami, zjeżdżalnia, maszyna do robienia 

waty cukrowej i popcornu oraz chusta animacyjna do 

wykorzystania w trakcie realizacji operacji oraz po jej 

zakończeniu. Zakupiony sprzęt posłuży również do 

promocji „Centrum  Wspierania  Organizacji 

Pozarządowych  oraz  przedsiębiorczości  dla  Obszaru  LGD  

ZS”. W trakcie realizacji przedsięwzięcia zorganizowanych 

zostanie 10 wydarzeń informacyjno-promocyjnych (dzień 

rodziny, pikniki, festyny, itp.) na terenie gmin należących do 

obszaru LGD ZS, do współorganizacji wydarzeń zaproszone 

zostaną organizacje pozarządowe. Zakupiony sprzęt  

uatrakcyjni  organizację wydarzeń, podczas których będzie 

czynny punkt informacyjny „Centrum  Wspierania  

Organizacji Pozarządowych  oraz  przedsiębiorczości  dla  

Obszaru  LGD  ZS”. Po zakończeniu realizacji operacji 

zakupiony sprzęt będzie nieodpłatnie udostępniany NGO i 

Grupom nieformalnym w celach organizacji imprez 

kulturalno-rozrywkowych integrujących społeczność lokalną 

z terenu LGD ZS.  
 

Tytuł operacji: Centrum  Wspierania  Organizacji 

Pozarządowych  oraz  przedsiębiorczości  dla  Obszaru  

LGD  ZS Beneficjent: Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i 

Aktywności Lokalnej w Krzesku 

Kwota dofinansowania: 50 000,00 zł. 

Wieści Ziemi Siedleckiej www.lgdsiedlce.pl 

Wieści Ziemi Siedleckiej www.lgdsiedlce.pl 

Biuletyn Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej  www.facebook.com/lgdsiedlce 

www.facebook.com/lgdsiedlce Biuletyn Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej 

Nabory wniosków przeprowadzone w 2018 roku: 
Numer 
naboru 

Zakres tematyczny 
Termin składania 

wniosków 
Kwota alokacji 

Liczba 
złożonych 
wniosków 

Liczba 
wybranych 

operacji 

Kwota 
wykorzystanej 

alokacji 

1/2018 Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych oraz podnoszenie 
kompetencji osób realizujących operacje 
w tym zakresie 

15.12.2017 -05.01.2018 600 000 zł 19 18 600 000 zł 

2/2018 Rozwijanie działalności przez istniejące podmioty gospodarcze 
oraz podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w 
tym zakresie 

15.12.2017 -05.01.2018 400 000 zł 2 2 377 165 zł 

3/2018 Tworzenie miejsc pracy dla osób z grup defaworyzowanych oraz 
podnoszenie ich kompetencji- rozwijanie działalności 
gospodarczej 

15.12.2017 -05.01.2018 300 000 zł 1 1 187 978 zł 

4/2018 Wspieranie działań polegających na rewitalizacji obiektów i 
miejsc należących do lokalnego dziedzictwa historycznego i 
kulturowego 

15.12.2017 -05.01.2018 100 000 zł 4 4 99 998 zł 

5/2018 Wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych oraz grup 
nieformalnych 

15.12.2017 -05.01.2018 50 000 zł 1 1 50 000 zł 

6/2018 Wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych oraz grup 
nieformalnych”- dotyczy tylko projektu pt. „Forum Inicjatyw 
Obywatelskich Ziemi Siedleckiej 

15.12.2017 -05.01.2018 100 000 zł W ramach naboru nie złożono żadnego wniosku 

7/2018 Tworzenie sieci współpracy na obszarze objętym LSR, 
w szczególności na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu 
społecznemu 

15.12.2017 -05.01.2018 50 000 zł W ramach naboru nie złożono żadnego wniosku 

8/2018 Upowszechnianie wiedzy o obszarze 

  

06.06.2018 - 21.06.2018 100 000 zł 3 3 99 984,60 zł 

9/2018 Tworzenie i rozwijanie oferty obszaru w oparciu o bazę 
rekreacyjno-kulturalną 

06.06.2018 - 21.06.2018 50 000 zł 1 1 50 000 zł 

10/2018 Aktywizacja i integracja społeczności lokalnych oraz rozwój 
współpracy międzysektorowe 

06.06.2018 - 21.06.2018 50 000 zł 1 1 50 000 zł 

11/2018 Tworzenie miejsc pracy dla osób z grup defaworyzowanych oraz 
podnoszenie ich kompetencji - rozwijanie działalności 
gospodarczej 

06.06.2018 - 21.06.2018 100 000 zł 1 1 100 000 zł 

W ramach projektu prowadzone są interwencje 

przyrodnicze, których głównym założeniem jest ratowanie 

kontuzjowanych zwierząt. 

W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją na 

styku biznes-rolnictwo-przyroda udzielane są porady, 

związane 

z ochroną środowiska. Ważnym obszarem działań jest 

również promocja walorów przyrodniczych obszarów LGD 

Ziemi Siedleckiej. Ponadto jednym z głównych celów 

przedsięwzięcia jest edukacja przyrodnicza wśród dzieci, 

młodzieży oraz osób dorosłych, której elementem będą 

spotkania edukacyjne o szeroko pojętej tematyce 

przyrodniczej.  

Działania adresowane są do mieszkańców i podmiotów, 

funkcjonujących na obszarze działań LGD Ziemi 

Siedleckiej, w szczególności: instytucji samorządowych, 

szkół, przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych i grup 

nieformalnych. Wszystkich zainteresowanych projektem 

prosimy o kontakt z biurem Stowarzyszenia Ośrodek 

Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku, koordynatorem 

projektu Eweliną Pędzich-Chyży (nr telefonu: 728-521-777, 

e-mail: biuro@krzesk.pl). 

„Centrum Informacji Przyrodniczej dla Obszaru LGD Ziemi Siedleckiej” 

Na ratunek bocianom z gminy Wodynie 

Młode błotniaki łąkowe 

„Noce i dnie” łączą gminy i pokolenia 

Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej wspólnie z Firmą 

Dworskie Smaki Sp. z o.o. oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury 

w Wodyniach zakończyły realizację projektu pt. „Noce i Dnie” 

łączą gminy i pokolenia. Projekt współfinansowany był ze 

środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.  

Działania projektowe: 

„NOCE I DNIE” KULTURALNIE 

W ramach projektu w trzech gminach z terenu Lokalnej Grupy 

Działania Ziemi Siedleckiej, tj. Gminie Zbuczyn, Gminie 

Wodynie oraz w Mieście i Gminie Mordy odbyły się 

jednodniowe warsztaty kulinarne pt. „Co jadano na polskich 

dworach?”. Uczestnicy pod okiem eksperta kulinarnego 

przygotowywali potrawy nawiązujące do kuchni czasów 

z powieści Marii Dąbrowskiej. Podsumowaniem warsztatów był 

pokaz live-cooking, który odbył się podczas Dni Gminy 

Wodynie.  

„NOCE I DNIE” PLASTYCZNIE 

Podczas realizacji projektu odbyły się warsztaty plastyczne. 

Pierwsze przeprowadzone były    w formie tradycyjnej. 

Uczestnicy wykonali monidło przedstawiające spacerujących 

Bogumiła       i Barbarę. Drugi i trzeci dzień warsztatów, to 

warsztaty w „terenie”, podczas których wykonano mural, 

przedstawiający znaną scenę z filmu „Noce i Dnie”, 

a mianowicie postać Tobolewskiego zrywającego nenufary. 

Mural został wykonany na ścianie przy Zespole Szkół 

w Wodyniach.  

RAJD ROWEROWY SZLAKIEM „BOGUMIAŁA I BARBARY” 

W ramach zadania odbył się również rajd rowerowy szlakiem 

„Bogumiła i Barbary”. Grupa młodzieży i seniorów odwiedzili 

miejsca plenerowe związane z planem filmowym „Noce i Dnie”. 

Rajd został zakończony międzypokoleniowym piknikiem. 


