
Zdobądź dofinansowanie z UE

ZAPROSZENIEZAPROSZENIE
Z ogromną przyjemnością zapraszamy wszystkich mieszkańców Ziemi Kozienickiej 
do udziału w koferencji oraz wystawie produktu lokalnego i rękodzielnictwa, które 
odbedą się 7 czerwca,w ramach wizyty studyjnej dwóch grup z terenu Litwy. 

Ciąg dalszy na str. 4

W numerze:
- Zdobadz dofinansowanie z UE;
- Unijne srodki na wyciagniecie 
reki, czyli o działaniach
osi 4 - LEADER słów kilka...
-„Południowe Mazowsze
Radviliškis/Raseiniai. Kooperacja”;
- Jan Paweł II. Człowiek,
Polak, Swiety;
- Zaproszenie na wystawe
oraz konferencje

Jesteś osobą fizyczną, rolni-
kiem, planujesz rozpoczęcie lub 
prowadzisz działalność gospo-
darczą – przyjdź i  dowiedz się 
więcej o  celach i  zakresie dzia-
łań realizowanych w ramach Osi 
4PROW, zasadach udzielania 
dofinansowania, przygotowaniu 
wniosków o dofinansowanie, pro-
cesie oceny i wyboru wniosków.

To już naprawdę ostatni moment 
by złożyć wniosek o  dofinan-
sowanie ze środków unijnych. 
Wszyscy zainteresowani, którzy 
chcą jeszcze skorzystać mają 
czas tylko do 23 czerwca.

Do wydania będzie ponad 
2000 000 złotych!!!
Za te pieniądze można np. zaku-
pić sprzęt, maszyny, czy otwo-
rzyć lub rozwijać już istnieją-
ce przedsiębiorstwo. A  wniosek 
może napisać każdy.

Skorzystaj więc z szansy i zdo-
bądź dofinansowanie z Unii Eu-
ropejskiej!

Obecnie z  przyjemnością infor-
mujemy o planowanym otwarciu 
naboru wniosków o  przyznanie 
pomocy ze środków Unii Eu-
ropejskiej, w  ramach działa-
nia 413 „Wdrażanie Lokalnych 

Strategii Rozwoju” Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007-2013 na opera-
cje, które odpowiadają warun-
kom przyznania pomocy w ra-
mach działania:

• Tworzenie i  rozwój mikro-
przedsiębiorstw - planowany 
limit dostępnych środków: 
1 100 000 zł,

• Różnicowanie w kierunku dzia-
łalności nierolniczej - plano-
wany limit dostępnych środ-
ków: 200 000 zł, 

• Małe projekty - planowany 
limit dostępnych środków: 
800 000 zł

1. Planowany temin składania 

wniosków: od dnia 09.06.2014r. 
do dnia 23.06.2014r. do godz. 
16:00. 

2. Miejsce składania wniosków: 
Wnioski wraz z  załącznika-
mi należy składać bezpośred-
nio w biurze LGD „Puszcza 
Kozienicka” przy ul. Radom-
skiej 23, 26-900 Kozienice, 
w godz. 9:00 – 17:00. O ter-
minie złożenia wniosku de-
cyduje data wpływu do biura 
LGD „Puszcza Kozienicka”. 

3. Formularze wniosków o przy-
znanie pomocy w  ramach 
ww. działań wraz z  instruk-
cją wypełniania znajdują się 
na stronach internetowych: 
LGD „Puszcza Kozienicka”    
www.lgdkozienice.pl, Samorzą-
du Województwa Mazowiec-
kiego www.prow.mazovia.pl 
oraz Agencji Restrukturyza-
cji i Modernizacji Rolnictwa 
www.arimr.gov.pl. 

4. Lokalne kryteria wyboru ope-
racji przyjęte do ww. działań 
znajdują się na stronie www.
lgdkozienice.pl oraz w  Lo-
kalnej Strategii Rozwoju LGD 
„Puszcza Kozienicka”.

Wszystkich zainteresowanych 
mieszkańców naszego obszaru 
zapraszamy do skorzystania 
z dotacji unijnych za pośrednic-
twem naszego Stowarzyszenia.
LGD „Puszcza Kozienicka” 
zapewnia bezpłatną pomoc 

w  przygotowaniu wniosku. 
Wszelkie informacje udzielane 
są w  Biurze Stowarzyszenia 
LGD „Puszcza Kozienicka” – 
Kozienice, ul. Radomska 23, za 
pośrednictwem poczty elek-
tronicznej: 
biuro@lgdkozienice.pl 
oraz pod numerami 
tel. 48 36 661 899, 
kom. 601 217 102.

Marek Przedniczek

UWAGA!
W związku z krótkim termi-
nem realizacji ewentualnych 
inwestycji (złożenie wniosku 
o płatność do 31 grudnia 
2014) prosimy o bardzo 
wnikliwe przeanalizowanie 
możliwości realizacji przed-
sięwzięć budowlanych. Na 
podstawie dotychczasowych 
doświadczeń tego typu pro-
jekty są niezmiernie trudne 
do wykonania w określonym 
terminie – 31 grudzień 2014.
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www.lgdkozienice.pl

Stowarzyszenie
Lokalna Gr
„Puszcza Kozienicka”

Biuro LGD 
"Puszcza Kozienicka"
ul. Radomska 23
26-900 Kozienice
tel. 601 217 102
48 366 18 99
www.lgdkozienice.pl
e-mail: biuro@lgdkozienice.pl



Unijne środki na wyciągniecie ręki, czyli o działaniach osi 4-LEADER słów kilka...

Dobre Praktyki - Projekty zrealizowane ze środków 
LGD „Puszcza Kozienicka”

Tworzenie i roz-
wój mikroprzed-
siębiorstw

Irena Bielawska
- Specjalista ds. projektów

W związku z planowanym na-
borem wniosków poniżej pre-
zentujemy Panstwu informa-
cjedotyczace poszczególnych 
działan osi 4 - LEADER oraz 
przykłady projektów w  ich 
ramach zrealizowanych za 
pośrednictwem naszego Sto-
warzyszenia.

  Laboratorium nowoczesnych technologii.

BENEFICJENT: TELSAKO
WARTOŚĆ CAŁKOWITA OPERACJI: 230 000 zł   
KWOTA DOFINANSOWANIA: 95 000 zł

W ramach projektu „Laboratorium nowoczesnych technolo-
gii” utworzono ośrodek szkoleniowy, w którym prowadzone są 
warsztaty z zakresu: programowania, konstrukcji robotów, bu-
dowy modeli 3D oraz nauk przyrodniczych. Dzięki swojej cie-
kawej formie, gdzie teoria i abstrakcja stają się namacalnymi 

Beneficjenci:
osoby fizyczne, osoby prawne.

Zakres pomocy m.in: budowa, 
przebudowa lub remont obiek-
tów, zagospodarowanie tere-
nów, zakup maszyn, urzadzen 
i  srodków transportu. Refun-
dacji podlega 50% kosztów 
kwalifikowalnych (300 tys. zł).
Za każde 100 tys. zł dofinan-
sowania beneficjent zobowia-
zuje sie utworzyć jedno miej-
sce pracy.

bytami (zaprogramowany robot porusza się, zaprojektowany 
element zostaje urzeczywistniony za sprawą drukarek 3D), po-
zwalają one zainteresować najmłodszych nauką – pokazać, że 
jest ona naprawdę niezwykła i fascynująca.
W odbywających się w laboratorium zajęciach mogą uczestni-
czyć osoby już od ósmego roku życia. Górnej granicy wieku nie 
określono, więc jest to miejsce zarówno dla osób młodych jak 
i  dorosłych.Uczestnicy warsztatów szczególnie zainteresowa-
ni rozwojem swoich umiejętności, w którymś z wymienionych 
wcześniej obszarów, korzystają z silnego zaplecza programowo 
- sprzętowego oraz pomocy wykwalifikowanej kadry szkoleniowej. 

Dane kontaktowe:
laboratories.telsako.com
kontakt@telsako.com 
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Małe Projekty

Michał Kusio
- Specjalista ds. projektów

BENEFICJENT: Firma handlowa „Pirusplus” 
WARTOŚĆ CAŁKOWITA OPERACJI: 17 576,47zł   
KWOTA DOFINANSOWANIA:  11 583,16

CELE OPERACJI: Podnoszenie jakości życia społeczności lokal-
nej poprzez zorganizowanie bezpłatnych warsztatów artystycz-
nych dla dzieci i młodzieży z obszaru LGD jako formy spędzania 
wolnego czasu i rozwijania pasji.

REZULTATY OPERACJI:
• integracja dzieci i młodzieży,
• stworzenie możliwości udziału dzieciom 

i młodzieży w ciekawych zajęciach,
• rozwój wyobraźni,
• odkrywanie przez uczestników pasji  arty-

stycznych,
• nabycie umiejętności wykorzystania pro-

fesjonalnych technik tworzenia biżuterii 
i  samodzielnego wytwarzania niektórych 
elementów takich jak koraliki.

REZULTATY OPERACJI:
• utworzenie bazy rekreacyjnej dla najmłodszych mieszkańców  

Kozienic,
• integracja dzieci i  rodziców z  różnych środowisk,poprawa 

sprawności ruchowej,
• nauka poprawnych i akcepto-

walnych społecznie zachowań 
poprzez zabawę,

• upowszechnienie kultury fizycz-
nej i rekreawcji.

• stworzenie warunków do bez-
piecznego spędzania wolnego 
czasu przez rodziny z dziećmi.

Beneficjenci: Osoby fizyczne; 
osoby prawne.
Zakres pomocy m.in: podno-
szenie jakości życia społecz-
ności lokalnej na obszarze 
objętym LSR;
• rozwijanie aktywnosci spo-

łeczności lokalnej;
• rozwój turystyki lub rekre-

acji na obszarze LSR;
• promowanie, zachowanie, od-

tworzenie, oznaczenie cen-
nego lokalnego dziedzictwa 
krajobrazowego i  przyrod-
niczego;

• zachowanie lokalnego dzie-
dzictwa kulturowego i  histo-

rycznego;
• inicjowanie powstawania, prze-

twarzania lub wprowadzania 
na rynek produktów i usług lo-
kalnych;

• wykorzystanie energii po-
chodzacej ze zródeł odna-
wialnych. Refundacji podlega 
80% kosztów kwalifikowal-
nych   (50 tys. zł)
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BENEFICJENT: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kozienicach
WARTOŚĆ CAŁKOWITA OPERACJI; 76 574,54
KWOTA DOFINANSOWANIA: 50 000 ,00 zł
CELE OPERACJ: Wzrost atrakcyjności miejscowości Kozienice 
pod względem turystycznym oraz upowszechnienie kultury fizycz-
nej i rekreacji poprzez stworzenie placu zabaw w miejscowości  
Kozienice.

Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej poprzez utworzenie 
nowego placu zabaw.

Warsztaty artystyczne dla dzieci i  młodzieży z  zakresu                    
filcowania i podstaw biżuterii



Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

„Południowe Mazowsze - Radviliškis/Raseiniai. Kooperacja”

Izabela Smietanka
- Specjalista ds. projektów

Nowe maszyny - nowe możli-
wosci.

BENEFICJENT: Lucjan Zawadzak
WARTOŚĆ CAŁKOWITA OPE-
RACJI: 547 350,00zł
KWOTA DOFINANSOWANIA: 
100 000,00zł

Stowarzyszenie Lokalna Grupa 
Działania „Puszcza Kozienic-
ka” realizuje obecnie projekt 
współpracy międzynarodowej 
pod nazwą  „Południowe Ma-
zowsze - Radviliškis/Raseiniai. 
Kooperacja”. Naszymi partne-
rami są dwie grupy litewskie - 
Stowarzyszenie Vietos Veiklos 
Grupė „Radviliškio lyderis” 
oraz Stowarzyszenie Raseinių 
Rajono Vietos Veiklos Grupė 
„Raseinių Krašto Bendrija”. 
Główne zadania jakie będą re-
alizowane w ramach projektu:
1. Wizyty studyjne partnerów 

litewskich w  Polsce oraz 
partnerów polskich na Litwie 
- w  programie, których za-

CELE OPERACJI: Wzrost dochodu z działalności pozarolniczej 
poprzez zakup kombajnu zbo¿owego i swiadczenie usług z zakre-
su wynajmu, dzierżawy maszyn oraz urzadzen rolniczych.

REZULTATY OPERACJI:
• nowa działalnosc gospodarcza;
• utworzenie wypożyczalni maszyn i urzadzen rolniczych;
• zakup kombajnu zbożowego marki NEW HOLLAND.

warto prezentację oferty go-
spodarczej i kulturalnej oraz 
omówienie możliwości utwo-
rzenia sieci powiązań koope-
racyjnych - klastrów.

2. Opracowanie i wydanie (w ję-
zyku polskim/litewskim) infor-
matora  gospodarczo – kultu-
ralnego, obejmującego walory 
i  zasoby obszaru działania 
parnerów litewskich i polskich.

3. Uruchomienie portalu inter-
netowy z funkcją e-sklepu ofe-
rującego możliwość wymiany 
informacji, wiedzy i doświad-
czeń oraz promocję i umiesz-
czanie ofert kupna/sprzedaży 
produktów i usług lokalnych.

4. Utworzenie klastra obszaro-

wego na terenie Polski oraz 
klastra obszarowego na tere-
nie Litwy. 

5. Utworzenie polsko - litewskiej 
sieci powiązań kooperacyj-
nych. Opracowanie i  wyko-
nanie Systemu Identyfikacji 
Wizualnej klas tra polsko -    
litewskiego.

6. Wykonanie aplikacji „Wir-
tualny spacer” dla obszaru 
funkcjonowania LGD „Puszcza 
Kozienicka,

7. Budowa i wyposażenie klubu 
fitness na powietrzu na te-
rytorium partnerskim Litwy 
oraz Polski. 

Aleksandra Wieczorek
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Jan Paweł II. Człowiek, Polak, Święty
Aż sześć głównych nagród 
przyznali organizatorzy kon-
kursu “Jan Paweł II w  twór-
czości nieprofesjonalnej”. Trzy 
z  nich trafiły do rąk naszych 
członków - twórców ludowych 
z  Kozienic. 24 kwietnia 2014 
roku w  Muzeum Wsi Radom-
skiej miał miejsce wernisaż wy-
stawy Jan Paweł II. Człowiek, 
Polak, Święty.  Wystawa ta 
stanowi pokłosie konkursu pla-
stycznego, którego adresatami 
byli twórcy nieprofesjonalni 
z  województwa mazowieckie-
go.  Konkurs spotkał sie z sze-
rokim zainteresowaniem wśród 
artystów. Nadesłanych zostało 
ponad trzydzieści prac, wyko-
nanych różnymi technikami. 
W związku z tym mogliśmy po-
dziwiać dzieła z  dziedziny ha-

ftu, malarstwa, rzeźby, kowal-
stwa a nawet ceramiki. Głównym 
celem było uczczenie kanonizacji 
papieża Jana Pawła II - wiel-
kiego Polaka oraz sprowoko-
wanie artystów do refleksji 
nad jego życiem, myślą i dzia-
łalnością. Uroczystość otwo-
rzył Jego Ekscelencja Ksiądz 
Biskup Henryk Tomasik, który 
wprowadził licznie  zgroma-
dzonych gości w  odpowiedni 
klimat, związany z  ceremonią 
kanonizacji. Nie obyło sie bez 
ciepłych słów skierowanych 
w  stronę artystów. Następnie 
odbyło się uroczyste wręczenie 
nagród laureatom konkursu.  
Swoim kunsztem popisali się 
nasi członkowie - twórcy ludo-
wi, którzy swoim talentem po-
pisowo pokonali przeciwników.
W  kategorii haft i  koronka 

Władysława Barbara Drachal 
uhonorowana została nagrodą 
główną za pracę pt. Uwielbie-
nie. Przepiękny wzór ukazujący 
papieża oraz gołębice zachwy-
cił jury swoją niepowtarzalną 
formą. Misterność wykonania 
oraz dbałość o  detale dodała 
serwecie dodatkowej subtelno-
ści i lekkości formy.

W  dziedzinie rzeźba w  drew-
nie główną nagrodę otrzymał 
Andrzej Zieliński za pracę pt. 
Jan Paweł II – kapliczka. Praca 
dzięki strukturze odwzorowu-
jącej kapliczkę mocno wplotła 
się w polską kulturę i  obycza-
jowość. Kapliczki budowane 
dla chwały bożej, zawsze były 

miejscem ważnym dla lokal-
nych społeczności. Upamiętnia-
ły również ważne wydarzenia, 
więc tym samym nasz rzeź-
biarz świetnie wkomponował 
się w  temat. Nowatorstwem 
jest umieszczenie wewnątrz 
postaci Jana Pawła II, który 
został tu przedstawiony w oto-
czeniu zwierząt niczym biblijny 
Chrystus. A nimb umieszczony 
nad jego głową świadczy o jego 
świętości i boskim naznaczeniu.
Za płaskorzeźbę w  drewnie 
pt. Kanonizacja Jana Pawła II 
pierwszym miejscem został 
również odznaczony Zbigniew 
Kurasiewicz. Praca przedsta-
wiająca postać Jana Pawła II 
w otoczeniu aniołów, wykonana 
w stylistyce znanej z przydroż-
nych kapliczek stanowi niejako 
wizytówkę naszego kozienickie-
go twórcy. Co więcej zastosowa-
nie żywej kolorystyki, wprowa-
dziło jak zwykle niesamowity 
oraz swojski klimat, okraszony 
nutką prostej, ludowej poboż-
ności. Wyróżnienie trafiło zaś 
do rąk Marleny Zielińskiej, 
za obraz olejny pt. Jan Paweł II 
- droga. Zastosowanie w  ob-
razie pełnej harmonii, jasnej 

kolorystyki, spowodowało, że 
z pozoru tylko naiwnie figura-
tywne przedstawienie świętego 
nabrało bardzo naturalnego 
oddźwięku, zniewalającego lek-
kością kompozycji. Powodów 
do radości i dumy było więc co 
niemiara. Natomiast fakt zdo-
bycia nagród, świadczy tylko 
o  wyjątkowych zdolnościach 
naszych laureatów, którzy za 
pomocą swojej małej, swojskiej 
sztuki  próbują ocalić tak czę-
sto ginące wartości od zapo-
mnienia.

Aleksandra Wieczorek
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ZaproszenieZaproszenie

PM-R/R. KPM-R/R. K

Serdecznie zapraszamy!!!

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka”  ma zaszczyt  zaprosić  do wzięcia 
udziału w wizycie studyjnej partnerów litewskich - przedstawicieli sektora społecznego, gospodarczego i 
samorządowego z terenu działania grup: Stowarzyszenia  Vietos Veiklos Grupė „Radviliškio lyderis”  oraz 
Stowarzyszenia Raseinių Rajono Vietos Veiklos Grupė „Raseinių Krašto Bendrija".  Przedsięwzięcie jest 
realizowane w  ramach miedzynarodowego projektu współpracy pod nazwą 

Program:
7 czerwca (sobota)
godz. 9.30-11.30  Konferencja - sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Kozienicach,
ul.. Parkowa 5.
W programie:
  - przedstawienie założeń projektowych,
  - wystąpienia zaproszonych gości,
  - prezentacja oferty turystycznej i gospodarczej podmiotów działających na obszarze
    funkcjonowania partnerów,
  -wymiana doświadczeń we wdrażaniu LSR.
godz. 12.00-14.30  Wystawa produktów lokalnych i rękodzieła - ul. Plac 15 Stycznia
w Kozienicach (Skwerek)

Osoby zainteresowane nawiązaniem współpracy z partnerami litewskimi prosimy o kontakt z biurem - 

Kozienice, ul. Radomska 23 (godz. 9 - 17), tel. 48 366 18 99, 601 217 102.

Wystawa połączona będzie z degustacją produktów lokalnych m.in: wędlin, pieczywa, owoców i
warzyw, soków itp.  Amatorzy sztuki bedą zaś mogli zapoznać się z lokalną twórczością m.in: z haftem, 
rzeźbą, malarstwem, czy koronkarstwem.
Zaprezentowane bedą również tradycyjne produkty i rękodzieło litewskie: miody, wędliny, sery, wyroby 
rękodzielnicze z gliny (m.in..garnki) oraz tkanin (m.in..lalki). Swoje wyroby zaprezentuje również największy 
producent produktów zbożowych na terenie Radwiliszek - Firma Fasma. 

Poludniowe Mazowsze - Radviliškis/Raseiniai. KooperacjaPoludniowe Mazowsze - Radviliškis/Raseiniai. Kooperacja
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