
 
 

Z dotacji za pośrednictwem LGD „Gościniec 4 żywiołów” skorzystało wiele przedsiębiorców  na 

rozwój działalności gospodarczej  z terenu LGD Gościniec 4 żywiołów oraz osoby fizyczne, które w 

ramach realizacji projektów rozpoczęły działalności gospodarcze w ramach poddziałania 19.2 

„Wsparcie na wdrażanie operacji   w ramach strategii rozwoju  lokalnego kierowanego przez 

społeczność”, objętego PROW 2014- 2020  z udziałem środków EFRROW. 
 

W ramach LEADER 2014-2020 przeprowadzono także nabory  na Projekty Grantowe, dzięki którym 

stowarzyszenia oraz organizacje pozarządowe skorzystały z dofinansowania i w ramach 

zaplanowanych działań odbyło się wiele szkoleń i spotkań dla mieszkańców LGD Gościniec 4 

żywiołów. Powstało wiele miejsc rekreacyjnych, place zabaw , siłownie, wyposażono kuchnie i sale 

świetlicowe przeznaczone dla mieszkańców poszczególnych gmin. Dzięki przeprowadzonym 

działaniom najmłodsi mieszkańcy z terenu LGD Gościniec 4 żywiołów mieli możliwość spędzenia 

czasu wolnego w sposób aktywny,  osoby dorosłe mogły włączyć się wiele ciekawych zajęć i spotkań  

poszerzając swoje zainteresowania. 
 

W II kwartale 2020 roku planujemy ogłosić kolejne nabory dla organizacji pozarządowych na 

realizację zadań w ramach  przedsięwzięć : 

▪ Organizacja wydarzeń oraz działań promocyjnych związanych z zasobami i walorami 

przyrodniczo – kulturowymi obszaru LGD. 

▪ Działania na rzecz integracji międzypokoleniowej  oraz integracji i aktywizacji osób 

niepełnosprawnych . 

▪ Tworzenie i rozwój ogólnodostępnej  infrastruktury rekreacyjno-turystycznej poprzez 

"małe projekty" . 

Zachęcamy  wszystkie osoby oraz podmioty zainteresowane pozyskaniem środków Programów 

Operacyjnych wdrażanych przez LGD Gościniec 4 żywiołów na bezpłatne doradztwo oraz do 

współpracy w celu wypracowania ciekawych pomysłów, opracowania wniosków, przygotowania 

dokumentacji. 
 

Ze względu na aktualną sytuację w Polsce spowodowaną rozprzestrzenianiem się koronawirusa 

(COVID-19) proponujemy tryb pracy zdalnej.  

Pozostajemy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00-16:00, 
zarówno drogą mailową- lgd.gosciniec@gmail.com    lub renatabukowska@poczta.onet.pl  
 jak i telefoniczną: 
- Kierownik biura Renata Bukowska - 662147884, 
- Specjalista ds. zarządzania środami unijnymi PROW Ewa Frosztęga - 513147582  
 

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do kontaktu i zapraszamy do współpracy! 
 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie. Przedsięwzięcie współfinansowane ze 
środków Unii Europejskiejw ramach działania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 

 

Masz ciekawy pomysł i szukasz źródeł dofinansowania? 

Przyjdź do LGD Gościniec 4 żywiołów! 
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