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1. KOLEJNE SPOTKANIE W RAMACH ŚRODKOWOEUROPEJSKIEGO PROJEKTU SZKOLENIA 
TRENERÓW ANIMATORÓW PARTNERSTWA TEPA  (PIRAN, SŁOWENIA, 12-14.12.2007)  

 

W dniach 11-14 grudnia 2007 w Piran w Słowenii odbyło się kolejne 
spotkanie w ramach międzynarodowego projektu TEPA - Training of 
European Partnership Animators. W spotkaniu wzięli udział 
członkowie organizacji i niezaleŜni eksperci z Polski (Fundacja 
Partnerstwo dla Środowiska, Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich, 
Fundusz Współpracy), Słowacji, Czech, Węgier i Słowenii. Podczas warsztatów zostały 
ostatecznie ustalone szczegóły i program pierwszego pilotaŜowego szkolenia dla trenerów 
animatorów partnerstwa, które odbędzie się w lutym w Słowenii i na Węgrzech. W związku z tym:  

 
Zapraszamy trenerów animatorów partnerstwa oraz animatorów lokalnych do udziału w 

międzynarodowych warsztatach, których program został wypracowany przez specjalistów z 
krajów Europy Środkowej - Polski, Czech, Słowacji, Węgier i Słowenii. 

Główne bloki tematyczne: 

- od partycypacji do partnerstwa, 
- planowanie strategiczne, 
- zarządzanie zasobami obszarów wiejskich. 
Ilustracją do zajęć teoretycznych będą 
dwie całodniowe wizyty studialne na 
Węgrzech oraz w Słowenii. Szkolenie będzie 
takŜe doskonałą okazją do nawiązania 
międzynarodowych kontaktów z 
animatorami z krajów Europy Środkowej.  

Informacje praktyczne: 
- udział w warsztatach jest bezpłatny, 
- język roboczy: angielski, 
- miejsce: Węgry, Słowenia, 
- termin szkolenia: 4-9 lutego 2008, 
- termin zgłoszeń: 14 stycznia.  

Szczegółowe informacje na stronie www.grupypartnerskie.pl oraz  www.partnershipanimators.eu. 

 
2. RUSZA NOWA EDYCJA PROGRAMU CZYSTY BIZNES  
(PROJEKT PT. „PROPARGOWANIE CZYSTEGO BIZNESU W POLSCE”, REALIZACJA: 2008-2011) 

 
Czym jest Czysty Biznes? 

Czysty Biznes to program Fundacji Partnerstwo dla Środowiska, który juŜ od 
1998r. pomaga firmom realizować sprawdzone i nowatorskie inicjatywy 
proekologiczne, aby stały się one stałymi elementami systemu zarządzania 
firmą, przyczyniając się w bezpośredni sposób do zwiększenia jej 
konkurencyjności. Program jest realizowany poprzez Kluby Czystego Biznesu. 
KaŜdym Klubem opiekuje się specjalnie wyszkolony koordynator, którego 
zadaniem jest stały kontakt z firmami członkowskimi i pomoc w maksymalnym wykorzystaniu 
oferty programu.  
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Korzyści wynikające z udziału w projekcie: 

W ramach projektu zidentyfikowane zostaną 
najczęściej powtarzające się problemy 
środowiskowe firm – beneficjentów oraz 
wypracowane programy ograniczenia 
negatywnego oddziaływania firm na 
środowisko. Rozwiązania prośrodowiskowe będą 
wdraŜane przy zaangaŜowaniu specjalistów 
Fundacji Partnerstwo dla Środowiska oraz 
ekspertów zewnętrznych. Szacuje się, Ŝe 
działania naprawcze przeprowadzone w 
firmach przyczynią się do: obniŜenia zuŜycia 
energii (średnio o 10%), wody (średnio o 20%), 
materiałów (średnio o 5%), zmniejszenia ilości 
odpadów i emisji (średnio o 10%). Uczestnicząc 
w projekcie, firmy będą mogły korzystać z: 

• pomocy szkoleniowej i informacyjnej w realizacji działań proekologicznych; 
• dostępu do specjalistycznej pomocy doradców i audytorów środowiskowych; 
• praktycznych rozwiązań prośrodwiskowych, zastosowanych w firmach z Polski, Norwegii 

oraz innych krajów Unii Europejskiej, które będą rozpowszechniane poprzez narzędzie 
internetowe; 

• wypracowanych, we współpracy z instytucjami finansowymi, tanich i przyjaznych dla firm 
mechanizmów finansowania inwestycji środowiskowych, które ułatwią przedsiębiorcom 
wdraŜanie inwestycji proekologicznych, a spłacane będą z osiągniętych oszczędności; 

• moŜliwości wspólnego działania na rzecz korzystnych uwarunkowań prawnych i 
finansowych słuŜących rozwojowi firm przemysłu środowiskowego; 

• nowości w zakresie biznesu i ekologii, w tym inicjatyw legislacyjnych, udostępnianych 
poprzez Centrum Informacji Ekologicznej (infolinia, serwisy informacyjne); 

• narzędzia internetowego „MenadŜer Środowiska” (www.eko-spec.pl), które umoŜliwia 
monitorowanie wpływu firmy na środowisko; 

• współpracy z instytucjami publicznymi oraz organizacjami społecznymi; 
• moŜliwości wyróŜnienia najlepszych wdroŜeń i działań proekologicznych poprzez konkursy: 

Ogólnopolskie Nagrody Czystego Biznesu oraz Europejskie Nagrody „Biznes dla 
Środowiska”. 

MoŜliwości uczestnictwa: 
W związku z planowanym zwiększeniem liczby klubów Czystego Biznesu Fundacja zaprasza do 
współpracy nie tylko firmy – beneficjentów projektu, ale równieŜ osoby, instytucje i organizacje 
zainteresowane rozwijaniem Programu Czysty Biznes w Polsce poprzez tworzenie i prowadzenie 
nowych Klubów Czystego Biznesu. Szczegóły dotyczące zasad współpracy będą ustalane w 
trakcie indywidualnych rozmów i negocjacji. Szczególnie zapraszamy do udziału w projekcie 
organizacje z Grup Partnerskich, które chciałyby zaangaŜować do współpracy małe i średnie 
przedsiębiorstwa ze swojego regionu, tworząc na swoim terenie Klub Czystego Biznesu. 

Kontakt:  
Joanna Węgrzycka, Kierownik Programu Czysty Biznes 
Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, ul. Św. KrzyŜa 5/6, 31-028 Kraków 
tel. (0-12) 430-24-43, 430-24-65, e-mail: joanna.wegrzycka@epce.org.pl 

 
Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków 
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego 
Mechanizmu Finansowego 
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KACZAWSKI JARMARK BOśONARODZENIOWY  W PARTNERSTWIE KACZAWSKIM 
(JAWOR, 9.12.2007)  
 

9 grudnia w Muzeum Regionalnym w Jaworze odbył się Kaczawski Jarmark BoŜonarodzeniowy 
zorganizowany przez Stowarzyszenie Kaczawskie pod honorowym patronatem Starosty 
Jaworskiego. Impreza została zorganizowana w ramach projektu „Góral kaczawski – 
budowanie toŜsamości regionalnej mieszkańców Gór i Pogórza Kaczawskiego” autorstwa Pana 
Mariusza Forysia realizowanego w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.  

Podczas jarmarku zorganizowane zostały dwa konkursy: „Najpiękniejsze stoisko na jarmarku” 
oraz „Pamiątka świąteczna od Górala Kaczawskiego”. W konkursie „Najpiękniejsze stoisko na 
jarmarku” pierwsze miejsce zajęły panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Wiadrowa. Miejsce drugie 
zdobyło Koło Gospodyń Wiejskich z Sokołowca. Trzecie miejsce przypadło Zespołowi 
Folklorystycznemu „Pielgrzymianki”. W kolejnym konkursie „Pamiątka świąteczna od Górala 
Kaczawskiego” pierwsze miejsce zajął pan Krzysztof Lis, który do konkursu wystawił figurkę 
Górnika Kaczawskiego. Miejsce drugie zajął pan Piotr Sarul z pięknymi agatami. Natomiast na 
miejscu trzecim znalazła się pani Bogusława Rudnicka z aniołem z ceramiki. W skład komisji 
konkursowej weszli: pani Marta Kamińska – regionalny specjalista ds. produktów lokalnych, pan 
Krzysztof Strynkowski – prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oraz pan Ryszard 
Czerwiński – kierownik z Wydziału Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

Na Jarmarku świątecznym nie zabrakło innych atrakcji. Odbyły się koncerty zespołów ludowych 
„OJRY BIS”, „Pogórzanki”, „Pielgrzymianki”, „Mysłowianki”, „Polanki”, „Dziwiszowianki”,  
„Postoliczanki”, oraz dzieci z Jaworskiej Scholi przy kościele św. Marcina, Chór ze szkoły z 
Kościelca, a Dzieci z Klubu 4H z Niedaszowa przygotowały wspaniałe przedstawienie jasełkowe. 
Miłym świątecznym akcentem jarmarku był równieŜ św. Mikołaj, który przechadzał się między 
gośćmi i rozdawał naszym milusińskim cukierki oraz chętnie pozował do zdjęć. MoŜna było teŜ 
skosztować wspaniałych smakołyków przygotowanych przez panie z Kół Gospodyń Wiejskich. 

Ilość produktów zaprezentowana na Kaczawskim Jarmarku BoŜonarodzeniowym świadczy o 
bogactwie naszego regionu, o wyszukanym i charakterystycznym produkcie lokalnym Gór i 
Pogórza Kaczawskiego, ale przede wszystkim o aktywnych mieszkańcach naszej pięknej Krainy 
Wygasłych Wulkanów, którzy chętnie prezentują siebie, swoją twórczość i pracę oraz 
Partnerstwo Kaczawskie w świecie.  
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 WIZYTA STUDIALNA PARTNERSTWA KACZAWSKIEGO WE WŁOSKIEJ LOKALNEJ GRUPIE 
DZIAŁANIA (ALTA VALTELLINA, 14-19.12.2007) 

 

Przez trzy dni zarząd Lokalnej Grupy Działania – Stowarzyszenie Kaczawskie oraz lokalni liderzy z 
Partnerstwa  Kaczawskiego poznawali włoskie doświadczenia w realizacji unijnego programu 
Leader+ w alpejskiej dolinie Alta Valtellina. Poznawali je głównie od… kuchni, gdyŜ to właśnie 
jedzenie jest najwaŜniejszą sprawą dla Włochów. 

Alta Valtellina to malownicza dolina 
Lombardii, połoŜona tuŜ przy granicy ze 
Szwajcarią. W rzeczywistości składa się z 
kilku dolin, które ciągną się, przechodząc 
jedna w drugą, a otoczone są Alpami 
Retyckimi. Główne miejscowości regionu to 
przede wszystkim Bormio, Santa Caterina, 
Isolaccia oraz Livigno. Alta Valtellina słynie 
w całym świecie jako znany ośrodek 
sportów zimowych. Jednak stacje 
narciarskie pracujące średnio trzy i pół 
miesiąca w roku nie są w stanie zapewnić 
wystarczających dochodów miejscowej 
ludności. Stąd pomysł na rozwój doliny 
poprzez wspieranie  i certyfikację 
produktów pochodzących z Alta Valtelliny, 

rozwój agroturystyki, rozwój eko – gastronomi i turystyki dziedzictwa kulturowego. 

Bardzo waŜnym elementem przy produkcie lokalnym jest certyfikacja, dzięki której oryginalne 
produkty mogą powstawać tylko w Valtellinie w wyselekcjonowanych miejscach. Uczestnicy 
wizyty studyjnej mieli okazję zobaczyć – i spróbować - najbardziej znanych produktów lokalnych. 
NaleŜy do nich makaron z mąki gryczanej Pizzoccheri, wytwarzany przez L’Accademia del 
Pizzoccheri di Teglio (odpowiednik naszego Koła Gospodyń Wiejskich), wina (zwłaszcza Sasella), 
le Mele – czyli certyfikowane sady jabłek, la Bresaola – tradycyjna wołowa szynka, solona i 
poddana odpowiedniej technologii suszenia,  Formaggi, czyli sery Casera, Scimodin i Bitto, Miele 
- miód, L’Amaro Braulio – likier oparty na ziołach zbieranych na alpejskich łąkach zioło, 
Marmelate (dŜemy) oraz Caramelle – cukierki Brielli, produkowane tu od 1919 roku, których 
składnikiem równieŜ są zioła spotykane na alpejskich łąkach. Cukierki te mają niespotykane 
smaki: lukrecji, miodu, rumianku, sosny, rabarbaru i są stosowane w medycynie naturalnej. 

Podczas wizyty liderzy z Partnerstwa  Kaczawskiego mieli okazję zwiedzić gospodarstwo 
agroturystyczne, przy którym funkcjonuje mała mleczarnia, sklepik z produktami lokalnymi i 
restauracja serwująca potrawy regionalne. Firmy te na co dzień chętnie współpracują z GAL  
(włoski odpowiednik LGD) oraz wzajemnie się promują.  

Wyjazd był równieŜ dowodem stałej współpracy na poziomie lokalnym w ramach Krajowej Sieci 
Grup Partnerskich, poniewaŜ jego organizację Stowarzyszenie Kaczawskie zleciło 
przedsiębiorstwu społecznemu Green Traveller powstałemu przy Babiogórskim Stowarzyszeniu 
„Zielona Linia” w ramach projektu pt. „Gospodarka Społeczna na Bursztynowym Szlaku”. Firma 
Green Traveller specjalizuje się m.in. w organizacji wizyt studialnych dla partnerstw – zarówno 
zagranicznych, jak i krajowych (zwłaszcza na terenie Grupy Partnerskiej „Łączy nas Babia 
Góra”). Jest równieŜ tegorocznym laureatem nagrody „Czysty Biznes” (zob. str. 9). 
 
Wizyta studyjna została zorganizowana w ramach projektu „Zintegrowanie działań wszystkich ludzi i 
instytucji na rzecz zrównowaŜonego rozwoju i ochrony dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego regionu” 
finansowanego ze źródeł Unii Europejskiej w ramach PilotaŜowego Programu Leader +” Schemat II. 
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MIKOŁAJKI W LIPSKU NA TERENIE DZIAŁANIA GRUPY PARTNERSKIEJ „KRZEMIENNY 
KRĄG” (LIPSKO, 9.12.2007)  
 

Dobiegła końca Wielka Akcja Mikołajkowa pod hasłem „Dajmy Dzieciom Uśmiech”, podczas 
której organizatorzy juŜ po raz 16-ty obdarowali paczkami mikołajowymi dzieci specjalnej troski z 
terenu powiatu lipskiego. Tą wyjątkową świąteczną pomocą od wielu lat obdarowane są dzieci 
z Domu Dziecka w Solcu nad Wisłą, dzieci z Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Hucie, dzieci 
„sprawne inaczej” ze wszystkich gmin powiatu lipskiego, a w tym roku równieŜ dzieci z Koła Osób 
Niewidomych i Słabowidzących. 

Dzięki ogromnej pomocy ludzi dobrej woli, 
sponsorów przez duŜe „S” i małe „s” (dzieci, 
szkoły), darczyńców ze strony instytucji, 
urzędów, organizacji, osób indywidualnych, a 
w duŜej mierze środków PFRON udało się 
zorganizować prawie 230 indywidualnych 
paczek mikołajkowych. Radość dzieci była 
ogromna. Zadowolone i uśmiechnięte buzie 
zdawały się mówić: „Jak dobrze, Ŝe jest 
Mikołaj, jak dobrze, Ŝe ktoś o nas pamięta.” 
Organizatorami Mikołajek 2007 byli: Komenda 
Hufca ZHP w Lipsku, Polskie PTTK w Lipsku, PCPR 
w Lipsku, Lipskie Centrum Kultury, Polski Związek 
Niewidomych Koło w Lipsku, Gminne Ośrodki 
Pomocy Społecznej z terenu powiatu lipskiego. 

Organizatorzy składają ogromne, serdeczne podziękowania wszystkim tym, którzy włączyli się do naszej akcji. A byli 
to: PFRON, Urząd Miasta i Gminy Lipsko, Zbigniew Kuźmiuk, Czesław Czechyra, Teresa Gontarczyk, Lucyna Gaik, 
Tomasz Krzyczkowski, Edward Paterek, Maria i Juliusz Więcław, Irena i Ryszard Otko, Polski Związek Niewidomych, Bank 
Spółdzielczy Lipsko, UG Solec nad Wisłą, UG Chotcza, UG Rzeczniów, UG Sienno, UG Ciepielów, Marek Wesołowski, 
Lucyna i Paweł Asendy, Andrzej Wojtas, GraŜyna Kowalczyk, Halina Wójcik, ElŜbieta Grzeszczyk, Paweł Gajewski, Irena 
i Michał Górniak, Maria Skowrońska, Halina i Zbigniew Grabscy, Cecylia Kunka, Ewa Szmajda, Leokadia Tomasik, 
Witold i Iwona Wypchło, Magierowska Małgorzata, Mirosław Kwapiński, Tomasz Krawczyk, Szostak Mirosława, Magda 
Kustra, Marek Łata, Urszula Burdon, Katarzyna i Grzegorz Wojciechowscy, Włodzimierz Marek, Piotr Magdziak, Marta 
Lerka, Publiczna Szkoła Podstawowa w Przedmieściu Dalszym, Publiczna Szkoła Podstawowa w Ciepielowie, 
Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowej, Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipsku, Publiczna Szkoła Podstawowa w 
Szymanowie, Publiczna Szkoła Podstawowa w Długowoli, Zespół Szkół w Krępie Kościelnej, Zespół Szkół w 
Pawłowicach, Zespół Szkół w Jaworze Soleckim, Państwowe Gimnazjum w Ciepielowie. 

 

SPOTKANIE LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA Z WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA 
TERENIE „KRZEMIENNEGO KRĘGU” (BAŁTÓW, 28.12.2007)  
 

Głównym tematem spotkania było wypracowanie porozumienia w działaniach i kontaktach 
pomiędzy LGD z obszaru Województwa Świętokrzyskiego, a Samorządem Województwa, czyli 
Świętokrzyskim Urzędem Marszałkowskim w Kielcach. Zebrani podkreślili, Ŝe realizacja Osi 3 – 
Odnowa wsi oraz Osi 4 – Leader w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 
przez LGD będzie się musiała oprzeć na wspólnych procedurach i stworzeniu mechanizmu, który 
słuŜyłby współpracy między wszystkimi LGD realizującymi kolejny etap Leadera. Wspólne 
działanie da moŜliwość mówienia o najistotniejszych sprawach jednym głosem, który będzie 
bardziej zrozumiały dla Marszałka Województwa. W tym celu naleŜy doprowadzić do rozmowy 
na temat moŜliwości wsparcia instytucjonalnego przez samorząd województwa w okresie 
przejściowym pomiędzy końcem realizacji PilotaŜowego Programu Leader +, a rozpoczęciem 
PROW 2007-2013. Uczestnicy spotkania równieŜ uznali jednogłośnie, Ŝe w przyszłości bardzo 
dobrym pomysłem na współpracę byłby wspólny portal internetowy, który stworzyłby platformę 
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do wymiany informacji, wspólnych działań i pomysłów. Dodatkowo znalazłoby się tam miejsce 
na wszystkie inicjatywy, imprezy realizowane przez LGD, co przy jednolitej wizualizacji i 
współpracy z Regionalna Organizacją Turystyczną pozwoliłoby na doskonałą promocję regionu 
świętokrzyskiego. 

 

SPOTKANIE PODSUMOWUJĄCE CAŁOROCZNĄ DZIAŁALNOŚĆ KORONY PÓŁNOCNEGO 
KRAKOWA (RACIBOROWICE, 18.12.2007)  
 

W grudniu odbyło się uroczyste spotkanie Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa, 
podsumowujące jego całoroczną działalność. Przeanalizowano wszystkie projekty, które 
dotyczyły promocji regionu, szkoleń i wyjazdów studyjnych w kraju i za granicą. Działalność 
Stowarzyszenia dotyczyła głównie projektów realizowanych w ramach Leader+.  

Poza programem Leader+, Stowarzyszenie 
uczestniczyło w następujących projektach: 

1. PROJEKT PARASOLOWY „Wzmocnienie 
efektywności funkcjonowania 
małopolskich instytucji rynku pracy” 
finansowany ze środków EFS. 

2. Projekt „Szlakami DąŜeń ku Wolności” 
finansowany ze środków FIO. 

3. Udział w działaniach Krajowej Sieci Grup 
Partnerskich. 

Na spotkanie przybył równieŜ pan Krzysztof 
Kwatera, konsultant Leader+, który mówił o 
przyszłości Leadera+ w latach 2008 – 2013. 

Wszyscy członkowie Stowarzyszenia jednogłośnie stwierdzili, iŜ był to bardzo owocny rok, w 
którym zrobiono podwaliny na następne lata funkcjonowania lokalnych grup działania. 

 

SZKOLENIE NA TEMAT ZARZĄDZANIA W LOKALNEJ GRUPIE DZIAŁANIA WE WRZOSOWEJ 
KRAINIE (CHOCIANÓW, 5-6.12.2007) 
 

Podczas dwudniowego szkolenia, w ciepłej atmosferze 
sali szkoleniowej „Stary Młyn” w Chocianowie, 20 osób 
zostało przeszkolonych z zakresu zarządzania Lokalną 
Grupą Działania. Mieszkańcy Wrzosowej Krainy, którzy 
wzięli udział w bezpłatnym szkoleniu zostali zapoznani z 
zagadnieniami z zakresu uwarunkowań rozwoju 
lokalnego, zarządzania finansami, zarządzania 
projektem oraz z zakresu ewaluacji i promocji 
podjętych działań. Szkolenie poprowadziły: Gabriela 
Męczyńska i Beata Castaneda-Truillo – Stowarzyszenie 
Kaczawskie, Barbara Sulma – prezes Fundacji 
„Wrzosowa Kraina”, trener organizacji pozarządowych. 

Warsztaty były okazją, aby przekazać zainteresowanym osobom, czym jest Lokalna Grupa 
Działania, jak działa na poziomie lokalnym, jak buduje się partnerstwo i z kim. Przedstawiono 
równieŜ tzw. dobre praktyki, metody i źródła pozyskiwania funduszy na działania LGD. Ponadto 
omówiony został temat zakładania stowarzyszeń jako forma aktywizowania społeczności 
wiejskich. Na efekty szkolenia nie trzeba było długo czekać... 
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 NOWE STOWARZYSZENIE ROZPOCZĘŁO DZIAŁALNOŚĆ WE WRZOSOWEJ KRAINIE 
(PARCHÓW, GRUDZIEŃ 2007) 
 

W wyniku opisanych warsztatów w Chocianowie, w Parchowie jeszcze przed nowym rokiem, 
powstało stowarzyszenie „Nasz Parchów”. Mieszkańcy postanowili zacząć działać w strukturach 
organizacji pozarządowych i samodzielnie reprezentować swoje potrzeby. Z pomocą Gminy 
Chocianów i Fundacji „Wrzosowa Kraina” przystąpili do formalnej rejestracji swojej organizacji, w 
której skład weszło ponad 20 członków. To oni podjęli decyzję o wyborze przedstawicieli: 
Stefana Trochanowskiego i Bronisława Gołasa, który został prezesem „Naszego Parchowa”.  

Stowarzyszenie, rozpoczynając działalność społeczną, zaplanowało realizowanie swoich celów 
m.in. w takich obszarach, jak: działalność oświatowa i wychowawcza na rzecz środowiska 
lokalnego, wspieranie drobnej przedsiębiorczości i aktywizacji mieszkańców - byłych 
pracowników Państwowych Gospodarstw Rolnych, pobudzanie inicjatyw mieszkańców, 
Ochrona środowiska naturalnego, integracja oraz promocja wschodniej części Borów 
Dolnośląskich. Początkowo organizacja będzie działać przy realizacji załoŜeń Planu Odnowy Wsi 
Parchów. Członkowie stowarzyszenia „Nasz Parchów” przy ścisłej pomocy Gminy Chocianów 
będą się starać o środki finansowe z UE przyznawane przez Urząd Marszałkowski Województwa 
Dolnośląskiego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

 

OGÓLNOPOLSKA NAGRODA „CZYSTY BIZNES 2007” DLA PRZEDSIĘBIORSTWA 
SPOŁECZNEGO GREEN TRAVELLER SPOD BABIEJ GÓRY (10.12.2007) 
 

Celem konkursu o nagrodę Czystego Biznesu, organizowanego od 
1999 roku przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska z Krakowa, jest 
promowanie przedsiębiorstw podejmujących działania na rzecz 
ochrony środowiska oraz innowacyjnych i oryginalnych 
przedsięwzięć ekologicznych realizowanych przez firmy. Od 2004 
roku konkurs stanowi wstępną fazę eliminacji do Europejskich Nagród 
„Biznes dla Środowiska”, organizowanych przez Komisję Europejską. 
10 grudnia br., Kapituła pod przewodnictwem Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, 
Marka Haliniaka, zadecydowała, iŜ zwycięzcą tegorocznej edycji konkursu  w kategorii III 
PRODUKT I USŁUGA W TURYSTYCE został projekt „Produkt turystyczny „Babia Góra”- magia, 
legendy, kultura” realizowany przez Green Traveller - Turystyka Dziedzictwa Kulturowego - 
Babiogórskie Stowarzyszenie Zielona Linia ze Stryszawy.  

Warto dodać ze nagroda ta przyznawana jest 
firmie z branŜy turystycznej za wprowadzenie 
usług lub produktów, które w zdecydowany 
sposób promują rozwój turystyki zrównowaŜonej. 
WyróŜniony produkt lub usługa powinny 
propagować przyjazne środowisku sposoby 
wypoczynku, przyczyniać się do edukacji 
ekologicznej turystów oraz prowadzić do 
zwiększenia konkurencyjności i wyróŜnienia na 
rynku turystycznym. Brane jest równieŜ pod 
uwagę zaangaŜowanie firmy w działania na 
rzecz ochrony środowiska i społeczności 
lokalnych, w tym uczestniczenia w tworzeniu 
produktów turystycznych, promocji lokalnej 
kultury, tradycji i gospodarki. 
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Green Traveller jest przedsiębiorstwem 
społecznym powstałym przy Babiogórskim 
Stowarzyszeniu „Zielona Linia” w ramach projektu 
Fundacji Partnerstwo dla Środowiska pt. 
„Gospodarka Społeczna na Bursztynowym 
Szlaku”, którego celem jest stworzenie i 
przetestowanie modelu gospodarki społecznej 
wykorzystującej dorobek organizacji 
pozarządowych i Grup Partnerskich działających 
w róŜnych regionach Polski do rozwoju turystyki 
przyjaznej dla środowiska, bazującej na lokalnym 
dziedzictwie przyrodniczym i kulturowym. Produkt 
turystyczny „Babia Góra” to przykład 

kompleksowego przedsięwzięcia, które łączy w sobie współpracę wielu partnerów, wzajemne 
poszukiwania nowych rozwiązań, które umoŜliwiają rozwój i pobudzanie przedsiębiorczości na 
wsi. W efekcie wypracowany został atrakcyjny i spójny produkt turystyczny, który nie tylko 
stanowi alternatywne źródło dochodu, ale pozwala turystom na zapoznanie się z dziedzictwem 
kulturowo-przyrodniczym regionu. To jeden z najbardziej pręŜnie działających, interesujących i 
godnych polecenia wzorców, który z powodzeniem moŜe zostać wykorzystany w innych 
regionach kraju. Gratulujemy! 

Więcej informacji na stronach: www.equal.szlakbursztynowy.pl oraz www.greentraveller.com.pl.  

 

 
 

1. PRZYJĘCIE STOWARZYSZENIA ŚWIATOWID NA CZŁONKA-KANDYDATA DO KRAJOWEJ SIECI 
GRUP PARTNERSKICH 
 
W wyniku emailowego głosowania Rady KSGP, do Krajowej Sieci Grup Partnerskich zostało 
przyjęte Stowarzyszenie Światowid – Lokalna Grupa Działania z terenu powiatu gnieźnieńskiego. 
Tym samym Krajowa Sieć powiększyła liczbę swoich członków z 19 do 20 (w tym 13 
pełnoprawnych i 7 o statusie kandydata). W następnym biuletynie Stowarzyszenie Światowid 
zostanie przedstawione szerzej. Gratulujemy! 
 

2. KONKURS O CERTYFIKAT LOKALNEGO CENTRUM AKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ (II STOPIEŃ) 
I „ZIELONĄ FLAGĘ” (I STOPIEŃ) 

 
Mamy zaszczyt ogłosić konkurs dla szkół, które pragną się ubiegać o miano 
Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej (LCAE) i o międzynarodowe 
certyfikaty „Zielonej Flagi”. WyróŜnienia te są przyznawane szkołom, które w 
szczególny sposób aktywnie realizują działania związane z ochroną środowiska w 
najbliŜszym otoczeniu. W ramach niniejszego konkursu zostanie przyznanych pięć 
tytułów LCAE i dwa certyfikaty „Zielona Flaga”.  

 

Miano Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej otrzymają szkoły, które  
w szczególny sposób pobudzają i skupiają aktywność społeczną mieszkańców oraz przez 
przykład i działanie tworzą aktywne środowisko wychowawcze dla młodzieŜy. Tytuł Lokalnego 
Centrum Aktywności Ekologicznej jest pierwszym stopniem do certyfikacji szkół 
międzynarodowym certyfikatem „Zielona Flaga”.  
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„Zielona Flaga” jest tytułem, który nadawany jest szkołom na całym świecie  
w ramach Programu Eco – Schools (www.eco-schools.com). Program Eco-Schools realizowany 
jest od 1994 roku, uczestniczy w nim ok. 15.000 szkół z 44 krajów Europy a takŜe Afryki, Ameryki 
Płd., Azji i Oceanii. Do tej pory prawie 4.500 szkół uzyskało wyróŜnienie – Zieloną Flagę.  

WyróŜnione szkoły poza prestiŜowymi tytułami Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej i 
„Zielonej Flagi” zdobędą równieŜ atrakcyjne nagrody rzeczowe. Ogłoszenie wyników i uroczyste 
wręczenie nagród dobędzie się na ogólnopolskiej konferencji we wrześniu 2008 w Warszawie. 

Szkoły, które chcą ubiegać się o tytuł LCAE i WyróŜnienie „Zieloną Flagę” proszone są w 
pierwszej kolejności o przesłanie formularza przystąpienia do aplikowania o certyfikat, a 
następnie formularza aplikacji do certyfikatu w ramach Programu „Szkoły dla Ekorozwoju” , oba 
formularze w wersji elektronicznej oraz prezentacje wprowadzającą znajdą Państwo na stronie 
internetowej www.ekoszkola.pl. Ponadto wszystkie szkoły, które chcą starać się o certyfikat są 
zobowiązane monitorować swoje oddziaływanie na środowisko w ciągu roku szkolnego, a 
posłuŜy im do tego kalkulator zamieszczony na stronie www.ekoszkola.pl. 

Formularz aplikacyjny moŜna przesyłać do 30 kwietnia 2008 roku pocztą lub w formie 
elektronicznej (zdjęcie i inne załączniki musza być zeskanowane lub w wersji elektronicznej) na 
adres Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, ul. KrzyŜa 5/6, 31-005 Kraków, lub e-mail: 
urszula.ptasinska@epce.org.pl.  

 
 
 


