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       BIULETYN INFORMACYJNY 
GRUPY PARTNERSKIEJ  ZIELONE BIESZCZADY 

 

 
 
 
 
   Nr 6/ 2017(84)                wrzesień  2017 

 

 

 

 
 
Zapraszamy do lektury wrześniowego 
numeru Biuletynu Informacyjnego 
Grupy Partnerskiej „Zielone Bieszczady”  
Zwracamy szczególną uwagę Państwa na 
ogłoszenie o II  Bieszczadzkim Forum 
Organizacji Pozarządowych  i konkursach na  
Bieszczadzkiego Wolontariusza Roku 2017 
oraz na  Najciekawszą Inicjatywę Roku 2017.  
Nominując do konkursu na Wolontariusza 
Roku mamy możliwość  docenić pracę osób 
szczególnie wyróżniających się w działaniach 
społecznych na rzecz naszych małych 
środowisk.  Proszę więc skorzystajcie z takiej 
okazji !!  
Zgłoście też swoje realizowane projekty do 
konkursu na najciekawszą inicjatywę 2017r.  
Może właśnie Wasza inicjatywa będzie tą 
wybraną przez Kapitułę konkursu do 
nagrody !! 
 
Zespół Fundacji Bieszczadzkiej 

 

SPIS TREŚCI:  
   

1. Wydarzenia w GPZB: 
  II Bieszczadzkie Forum Organizacji Pozarządowych .Konkursy na  Bieszczadzkiego Wolontariusza 

Roku 2017 i  Najciekawszą Inicjatywę Roku 2017. 
 XV - lecie ZESPOŁU ŻUKOWIANIE 
 „EkoKlasa pod Tatarskim Kurhanem” w Stefkowej zaprasza. 
 W Szczawnem pasje łączą pokolenia. 
 Dzień Otwarty w Zielonym Zakątku nad Wiarem. 

 
 

2. Konkursy dotacyjne i szkolenia 
 

                                    
Foto: Wojomir Wojciechowski 
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Wydarzenia w GPZB: 
 

Zaproszenie na II Bieszczadzkie Forum  
Organizacji Pozarządowych 

oraz do  konkursów na:   
Bieszczadzkiego Wolontariusza Roku 2017 i  Najciekawszą Inicjatywę Roku 2017 

 
Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego w Ustrzykach Dolnych zaprasza: 

 
 organizacje pozarządowe, 
 przedstawicieli grup nieformalnych, 
 pracowników gmin i powiatów, którzy w swoich zadaniach mają współpracę z ngo, 
 mieszkańców i turystów, 

do czynnego udziału w II Bieszczadzkim Forum Organizacji Pozarządowych (II BFOP) w Ustrzykach 
Dolnych.  

 
II BFOP będzie kolejną okazją do zaprezentowania się bieszczadzkich organizacji pozarządowych, ich 
sukcesów oraz celów działalności, co zaowocuje kolejnym krokiem w integracji środowiska, szeroką 
promocją obszaru rozumianego jako terytorium, ale i obszaru działalności wśród mieszkańców 
Bieszczad. Pozwoli również na wymianę doświadczeń, dobrych praktyk, formułowanie wspólnych 
wniosków środowiska NGO oraz spotkania z samorządem lokalnym. W programie zaplanowano panele 
dyskusyjne z udziałem ekspertów.  

  
Termin: 29.10.2017 r. 
Miejsce: Hala Sportowa w Ustrzykach Dolnych (ul. 29 Listopada 19a) 
 
Wzór karty zgłoszeniowej na II BFOP na stronie 9  biuletynu. 
Regulaminy konkursów i formularze zgłoszeniowe dla kandydatów na Wolontariusza Roku 2017 i 
Najciekawszą Inicjatywę Roku 2017 dostępne są na stronach www.fundacjabieszczadzka.org  
 i www.lgd-zielonebieszczady.pl 
 
 

 
Regionalny Konkurs 

Grantowy 
Równać  Szanse 

(tylko do 25 października!!!!) 
 
 
Fundacja Fundusz Lokalny SMK jako 
partner lokalny Regionalnego Konkursu 
Grantowego "Równać Szanse" 
obejmująca  działaniami m.in. 
województwo podkarpackie zaprasza 
organizacje pozarządowe 
(zarejestrowane w KRS lub w ewidencji 
prowadzonej przez Starostów), w tym 
OSP, a także miejskie i gminne domy 
kultury, powiatowe, miejskie i gminne 
biblioteki oraz nieformalne grupy 
dorosłych z miejscowości do 20 000 
mieszkańców do udziału w konkursie.  
Celem Programu jest wyrównywanie 
szans młodzieży na dobry start w 
dorosłe życie. Dzięki zdobytym w 
projekcie umiejętnościom młody 
człowiek z małej miejscowości nauczy 
się samodzielnie i świadomie osiągać 
wyznaczane przez siebie cele, planować 
swoją przyszłość, współpracować z 
innymi. 
Start w Regionalnym Konkursie 
Grantowym to szansa na dotację do 8 
500 zł na projekt 6-miesięczny (trwający 
od 1 lutego do 31 sierpnia 2018 r.). 
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Wydarzenia w GPZB: 
 
XV - lecie ZESPOŁU ŻUKOWIANIE 
17 września w Świetlicy w Równi odbyła się Jubileuszowa Biesiada z okazji XV-lecia Zespołu Żukowianie. Było to 
wzruszające spotkanie zespołu i zaproszonych gości : przedstawicieli władz lokalnych, zespołów, mieszkańców 
Równi i okolic.  Część oficjalną Biesiady otworzyła wiceburmistrz Ustrzyk Dolnych pani Katarzyna Sekuła. Zespół 
Żukowianie otrzymał upominki, gratulacji i prezent w postaci występu zaproszonych gości a były to zespoły: 
 ”Na Drabini” z Ukrainy, „Haczowianie” z Haczowa, „Fantazja” z Ustrzyk Dolnych, Zamłynianki z Jałowego. Jak 
przystało na tak piękny Jubileusz był też okazały i niezwykle smaczny tort. Przy skocznej muzyce zespołu  
„Na Drabini” uczestnicy spotkania bawili się do późnych godzin nocnych. Zespól Żukowianie dziękuje wszystkim, 
którzy  zaangażowali się w  organizację Biesiady a szczególnie panu sołtysowi Równi Leszkowi Doboszowi oraz 
paniom z KGW w Równi.  Zespołowi życzymy muzycznych sukcesów i wielu pięknych występów. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tekst : redakcja, zdjęcia: Agnieszka Bury 

 
 
 
 

Woj. podkarpackim opiekuje się w 
imieniu Fundacji Sebastian Nabrzeski, 
który będzie się dodatkowo z Wami 
kontaktował, aby szczegółowo omówić 
czy przedstawić naszą ofertę czy możliwą 
pomoc na etapie opracowywania 
wniosku na inicjatywę młodzieżową.  
Rekomendując kolegę Sebastiana warto 
zajrzeć do naszego pierwszego 
newsletter-u  (link : 
http://mailchi.mp/3ac9d42c8bef/granty-
dla-modziey-dowiedz-si-
wicej?e=[UNIQID]  
 
Termin składania wniosków 
upływa 25 października 2017 
roku, o godzinie 12.00.  
 
Informacje o konkursie i dostęp do 
formularza aplikacyjnego czekają na 
stronie internetowej: 
www.rownacszanse.pl 
 
Twórcą Programu jest Polsko-
Amerykańska Fundacja Wolności. 
 

Stanisław Baska  
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Wydarzenia w GPZB: 
 
„EkoKlasa pod Tatarskim Kurhanem” w Stefkowej zaprasza. 
 
10 września mieszkańcy  Stefkowej zostali zaproszeni na otwarcie nowej atrakcji edukacyjno przyrodniczej jaka 
powstała w ich wsi w ramach projektu „Ekomuzea Karpackie- Partnerstwo dla Ekorozwoju” realizowanego przez 
Fundację Bieszczadzką, ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  
Głównym celem projektu  „Ekomuzea Karpackie- Partnerstwo dla Ekorozwoju” jest wzmocnienie służących 
zrównoważonemu rozwojowi działań społeczności lokalnych poprzez wykorzystanie potencjału istniejących  
i tworzonych w województwie podkarpackim ekomuzeów skupionych wokół programu Ekomuzea Karpackie. 
 „EkoKlasa pod Tatarskim Kurhanem” jest jedną z 14-tu inicjatyw powstałych w ramach w/w projektu na terenie 
Bieszczadów.  Miejsce, w którym powstała  „EkoKlasa pod Tatarskim Kurhanem” ma szczególnie atrakcyjne 
położenie nad Starym Potokiem przepływającym przez Stefkową, który jest osobliwym ekosystemem 
zamieszkałym przez pstrąga, raki i bobry. W sąsiedztwie „EkoKlasy” znajduje się las, w którym spotkać można 
tropy leśnych zwierząt, między innymi niedźwiedzia brunatnego.  
Piękna wrześniowa pogoda sprzyjała zabawom, przyrodniczym konkursom i wspólnemu  biesiadowaniu przy 
ognisku w EkoKlasie na która składają się odremontowana altana, drewniane siedziska i zestaw edukacyjnych 
kolorowych tablic, które pozwolą pogłębić turystom i mieszkańcom wsi wiadomości o florze i faunie łąk i lasów 
otaczających Stefkową. Szczególnie dużo emocji wzbudził rodzinny konkurs przyrodniczy. Odpowiedzi na  
15 pytań zawarte były w treści tablic edukacyjnych zamontowanych w Ekoklasie. Drużyny musiały wykazać się 
ogromną spostrzegawczością, wiedza przyrodniczą  i sprawnością fizyczną, ponieważ liczył się moment 
dostarczenia prawidłowej odpowiedzi do stolika jury. Najlepsze okazały się Aneta Wiktorska z córką Iwonką. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tekst: redakcja 
Zdjęcia: Aleksandra Frankowska 

 
 
 
 

Fundacja Edukacja dla Demokracji 
i Polsko-Amerykańska Fundacja 
Wolności zapraszają do udziału w 
jesiennej edycji Programu RITA – 
Przemiany w regionie: Projekty 
partnerskie. Nabór wniosków 
trwa do 16 października 2017 r. 
do godz. 16:00. 

Dofinansowanie ze środków programu RITA 
mogą uzyskać zarejestrowane w Polsce 
stowarzyszenia, fundacje oraz organizacje 
powołane na podstawie umów państwo –
 kościół na realizację partnerskich 
projektów razem z podmiotami i osobami z 
następujących 
krajów: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, 
Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Mołdawia, 

Rosja, Ukraina, Tadżykistan. 

 
Projekty powinny przyczyniać się 
do długotrwałych zmian demokratycznych, 
społecznych i gospodarczych w krajach 
objętych programem, uwzględniać dzielenie 
się polskim doświadczeniem  

i dotyczyć następujących sfer: 

 problemy społeczne, socjalne; 
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Wydarzenia w GPZB: 
 
W Szczawnem pasje łączą pokolenia 

 
Pasje łączą pokolenia - zorganizowanie Koła Seniorów w Szczawnem to inicjatywa Stowarzyszenia Społeczno - 
Kulturalnego Na Rzecz Rozwoju Wsi: Szczawne i Kulaszne dofinansowana ze środków Programu „Działaj 
Lokalnie X” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii  
w Polsce oraz Fundacji Bieszczadzkiej – Ośrodka Działaj Lokalnie w Ustrzykach Dolnych. 
  Głównym celem projektu jest zintegrowanie oraz aktywizowanie najstarszych mieszkańców sołectwa Szczawne 
– Kulaszne ( Gmina Komańcza ). 
 Projekt realizowany jest od 1 lipca 2017 roku,  
za nami już zebranie informacyjno – organizacyjne 
seniorów, podczas którego została podjęta decyzja 
o powołaniu  do istnienia Koła Seniorów  
w Szczawnem działającego w strukturach 
Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego Na Rzecz 
Rozwoju Wsi: Szczawne i Kulaszne. Seniorzy wybrali 
już swoich reprezentantów, którzy wspólnie  
z prezesem Stowarzyszenia opracowują regulamin 
Koła. Udało się już zaprojektować oraz zamówić 
kubki dla seniorów, z tytułem projektu oraz logo 
Działaj Lokalnie. Kubki będą podarowane seniorom 
w trakcie uroczystości kończącej projekt 
zaplanowanej na 22 października br. jako Dzień 
Seniora. Możemy już zapowiedzieć, że właśnie w 
tym wyjątkowym dniu przed seniorami 
zaprezentuje się bieszczadzka kapela Watra. 

Ponadto udało nam się zrealizować zadanie 
związane z zebraniem starych i nowszych fotografii. 
Dokonaliśmy wspólnie z seniorami selekcji zdjęć, 
zostały one zeskanowane, oddane do 
profesjonalnego studia fotograficznego i lada dzień 
oczekujemy na wydanie trzech  egzemplarzy 
fotoksiążki, po jednym dla Biblioteki Publicznej w 
Szczawnem oraz Komańczy, a jeden egzemplarz 
zostanie w zbiorach Stowarzyszenia. 

 

 edukacja i wychowanie; 

 rozwój przedsiębiorczości; 

 dziedzictwo kulturowe; 

 rozwój i wsparcie trzeciego sektora; 

 rozwój i wsparcie samorządu 
lokalnego; 

 rozwój niezależnych i nowoczesnych 
mediów. 

Wysokość dofinansowania jednego projektu 
wynosi maksymalnie 40.000 zł.    

 Minimalny wkład własny: 15% całej 
wartości projektu (w postaci wkładu 

finansowego, rzeczowego lub osobowego). 

 Szczegóły dotyczące udziału w otwartym 
konkursie zawarte są w Regulaminie 
konkursu (oraz wytycznych dot. kosztów 

kwalifikowanych). 

 Składanie wniosków możliwe jest wyłącznie 
poprzez generator wniosków FED dostępny 
na stronie http://formularze.fed.org.pl. 
Przypominamy, że jedna organizacja może 
mieć tylko jedno konto w generatorze. 
Zanim stworzysz konto upewnij się, czy 
Twoja organizacja już go nie posiada. Jeśli 
Twoja organizacja ma już konto - pamiętaj o 

zaktualizowaniu danych organizacji  
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Wydarzenia w GPZB: 
 
W Szczawnem pasje łączą pokolenia cd… 

 
Mamy już zaprojektowany kalendarz dla seniorów, 
i także oczekujemy na gotowy produkt z drukarni. 
 Za  wartość dodana projektu uznajemy 
nawiązanie współpracy z seniorami z Cergowej  
( Gmina Dukla ). Dzięki współpracy naszych 
Stowarzyszeń  w dniu 9 września został 
zorganizowany Dzień Seniora w Cergowej. 
Spotkanie okazało się bardzo udane. 
 Realizacja projektu jeszcze trwa, a już można 
zauważyć jego efekty. Seniorzy bardzo pozytywnie 
przyjęli pomysł utworzenia Koła. Chcą działać, 
integrować się, dzielić doświadczeniami. Nie 
ukrywamy, że  ten fakt bardzo nas cieszy 
 i jesteśmy wdzięczni Programowi Działaj Lokalnie, 
a przede wszystkim Fundacji Bieszczadzkiej,  
że wspólnie udaje nam się zmieniać świat  
na lepszy. 
 
Autorem artykułu oraz zdjęć jest Robert Piechocki 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MIĘDZYNARODOWY 
FUNDUSZ WYSZEHRADZKI 

( najbliższy termin 
kolejnego składania  

wniosków  
1 XII.2017) 

 
Fundusz wspiera współpracę krajów z Grupy 
Wyszehradzkiej, czyli Czech, Węgier, Polski i 
Słowacji oraz Ukrainy i integrację tych 
państw z Unią Europejską, z położeniem 
nacisku na cztery aspekty: innowacyjność, 
wymiar regionalny, młodzież, zrównoważony 
rozwój. 
 
Obszary wsparcia 
Każdy projekt powinien być związany z 
jednym lub dwoma obszarami tematycznymi 
programu: 

 Kultura i wspólna tożsamość 
 Edukacja i budowanie potencjału 
 Środowisko 
 Wartości demokratyczne, media 
 Polityka publiczna i partnerstwa 

instytucjonalne 
 Wymiany naukowe i współpraca 

badawcza 
 Rozwój lokalny, przedsiębiorczość, 

turystyka 
 Rozwój społeczny 
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Wydarzenia w GPZB: 
 

 

Dzień Otwarty w Zielonym Zakątku nad Wiarem 

W sobotę, 9 września grupa nieformalna działająca przy Gimnazjum w 
Wojtkówce zaprosiła mieszkańców wsi  na Dzień Otwarty do Zielonego 
Zakątka nad Wiarem.  Na nasze zaproszenie przybyli też pani Katarzyna 
Sekuła – Zastępca Burmistrza i pan Bogusław Pyzocha – Prezes Zarządu 
Fundacji Bieszczadzkiej. Była to okazja do podsumowania udziału w 
projekcie „Ekomuzea Karpackie – Partnerstwo dla Ekorozwoju” 
realizowanego przez Fundację Bieszczadzką ze środków Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach 
programu Wzmocnienie działań społeczności lokalnych na rzecz 
zrównoważonego rozwoju. Głównym celem przedsięwzięcia było 
wzmocnienie służących zrównoważonemu rozwojowi działań 
społeczności lokalnych poprzez wykorzystanie potencjału istniejących i 
tworzonych ekomuzeów skupionych wokół programu Ekomuzea 
Karpackie.   

Realizacja naszej inicjatywy polegała na budowie wiaty, dzięki czemu powstała zielona klasa  - miejsce, gdzie 
będą  prowadzone zajęcia dla uczniów  m.in. z zakresu edukacji leśnej i ekologii, oraz organizowane festyny i  
spotkania dla mieszkańców wsi. Dzięki nowym nasadzeniom odnowiony został przyszkolny sad. Powstała tam 
też mini ścieżka edukacyjna „Raj Zwierząt”, na którą składają się tablice edukacyjne, budki lęgowe i karmniki dla 
ptaków.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Projekty muszą obejmować co najmniej trzy 
podmioty z trzech różnych krajów V4. Na 
stronie Funduszu znajduje się również 
wyszukiwarka partnerów. 
Granty Wyszehradzkie nie maja określonego 
górnego pułapu dofinansowania, jednak w 
schemacie Małych Grantów średnia dotacja 
wynosi około 13 000 EUR, a w Grantach 
Standardowych to 20 000 EUR. Grant 
wypłacany jest w transzach. 
 
Wnioski o dofinansowanie projektów mogą 
składać organizacje i osoby fizyczne. 
Preferowane są organizacje pozarządowe, 
społeczne, władze lokalne, gminne. 
Akceptowane są też wnioski od szkół 
publicznych, uniwersytetów, instytutów 
badawczych i - ogólnie - instytucji 
publicznych. 
 
Najbliższy termin składania wniosków: 1 
grudnia. 
 
Przewodnik po programie: 
http://visegradfund.org/grants/grant-
guidelines/ 
 
 
Więcej informacji: 
http://visegradfund.org/grants/ 
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Wydarzenia w GPZB: 
Dzień Otwarty w Zielonym Zakątku nad Wiarem  cd.. 

Zorganizowaliśmy wraz z uczniami i rodzicami akcję oczyszczania rzeki Wiar w na terenie Wojtkówki, 
oraz akcję edukacyjną na temat segregacji śmieci. Podczas  dnia otwartego w Zielonym Zakątku nad 
Wiarem zorganizowany został rajd pieszy do źródeł Wiaru prowadzony przez pana Tomasza 
Szeremetę, oraz zajęcia z zakresu edukacji leśnej na ścieżce dendrologiczno-edukacyjnej „Drzewa 
parku podworskiego w Jureczkowej”, które poprowadził pracownik Nadleśnictwa Bircza pan Marcin 
Baraniewicz.  Na zakończenie tego intensywnego dnia odbyło się ognisko dla uczestników dnia 
otwartego w Zielonym Zakątku nad Wiarem oraz zaproszonych gości.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tekst: H. Paszkowska 
Zdjęcia: Anetta Rogalińska i Sylwia Kawczak 
 

 
Ważne linki: 
 
www.ngo.pl,  
www.podkarpackie.ksow.pl/,  
www.nasze-bieszczady.pl/,  
www.lgd-zielonebieszczady.pl,  
www.barr-ustrzyki.pl/,  
www.pokl.wup-rzeszow.pl/ 
www.gotocarpatia.pl 
WWW.zielonyrower.pl 
 
 
 
 
Fundacja Bieszczadzka  

ul 1-go Maja 16,  

38-700 Ustrzyki Dolne 

tel.: +48 (13) 469 72 97 
www.fundacja.bieszczady.pl 

www.fundacjabieszczadzka.org 
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Wydarzenia w GPZB: 
Karta zgłoszeniowa 

  
Dotyczy: zgłoszenia chęci uczestnictwa w II Bieszczadzkim Forum Organizacji Pozarządowych organizowanym w dniu 29.10.2017 r. w Hali Sportowej  
w Ustrzykach Dolnych (ul. 29 Listopada 19a) 

 

Nazwa stowarzyszenia 
/grupy nieformalnej 

 
 
 
 

Adres do korespondencji  

Osoba kontaktowa (imię i 
nazwisko, telefon, e-mail) 

 
 

Ilość osób 
uczestniczących w II 
Bieszczadzkim Forum 
Organizacji 
Pozarządowych  

 

 
Stoisko: 
      
Ilość potrzebnych ławek:…   
Ilość potrzebnych krzeseł:… 
 
W programie przewidziano ustną prezentację przy stoisku, czas prezentacji to ok. 5 min., który uzależniony będzie od ilości zgłoszeń. Jeżeli 
grupa planuje przedstawić na stoisku prezentację multimedialną bądź film promujący działalność zobowiązana jest do zapewnienia sobie 
sprzętu technicznego do obsługi w/w zadań. 
 

……………………………… 
      Podpis  
 
Wypełnioną kartę należy wysłać w wersji elektronicznej (skan dokumentów) na adres lgdzielonebieszczady@wp.pl bądź dostarczyć w wersji 
papierowej do biura LGD (ul. Rynek 27/28, 38-700 Ustrzyki Dolne) w terminie do dnia 20.10.2017r. 

 


