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SPIS TREŚCI:

uwaga notatka z posiedzenia Prezydium GPZB na ostatniej stronie

Podglądamy warsztaty - taoce

1. Wydarzenia w GPZB / Kiermasz świąteczny
2. Szkolenia i spotkania / Turystyka bez Granic
3. Sami o sobie… / Lutowiska

Konkursy dotacyjne
Ważne linki, ogłoszenia, życzenia

WYDARZENIA W GPZB: Mistrz- lider- uczeo”
Taoce integracyjne w pracy z grupą
Fotorelacja Basi Mularskiej

DRODZY PARTNERZY:
Zapraszamy do lektury siódmego numeru
Biuletynu Informacyjnego Grupy Partnerskiej
„Zielone Bieszczady” .
Powiało wiosną, a tymczasem, wielu z nas
szlifuje projekty na konkursy dotacyjne, jeśli ktoś
nie znalazł nic odpowiedniego to może wybierze
coś dla swego środowiska ze sporej ilości
wiosennych konkursów, o których, jak zwykle,
piszemy w bocznym i …
zachęcamy do pisania wniosków.
Można je będzie skonsultowad w naszej
siedzibie. Zapraszamy.
Uwaga!
W tym miesiącu, jak w
poprzednim, publikowaliśmy wydanie robocze
by na koniec miesiąca wydad zbiorcze za cały
miesiąc. Zapraszamy do lektury.
Dziękujemy Wszystkim za nadesłane
materiały. Prosimy o jeszcze…
Redakcja
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KONKURSY DOTACYJNE:
* Nabór wniosków - "Małe projekty"
Zarząd Województwa Podkarpackiego informuje
o możliwości składania wniosków o przyznanie
pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych
strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich w zakresie małych projektów, tj.
operacji które nie odpowiadają warunkom przyznania
w ramach działania Osi 3, ale przyczyniają się do
osiągnięcia celów tej osi za pośrednictwem Lokalnej
Grupy Działania „Nasze Bieszczady” działającej na
terenie gmin: Baligród, Cisna, Lesko, Komaocza,
Zagórz. www.nasze-bieszczady.pl do 31 marca 2010 r.

* Wreszcie ruszyły nabory wniosków ogłaszane
przez Lokalną Grupę Działania „Zielone
Bieszczady” http://www.lgd-zielonebieszczady.pl

Fotorelacja Basi Mularskiej

Dla wszystkich trzech konkursów termin składania
wniosków to 24.03.2010 - 20.04.2010 r.
Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach
działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
w zakresie małych projektów, tj. operacji, które nie
odpowiadają warunkom przyznania pomocy
w ramach działao Osi 3, ale przyczyniają się do
osiągnięcia celów tej osi oraz w zakresie operacji,
które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w
ramach działania:
 „Różnicowanie w kierunku działalności
nierolniczej”
 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

czytaj dalej…
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SZKOLENIA I SPOTKANIA: Turystyka bez granic

KONKURSY DOTACYJNE cd:

W dniach 12-14 stycznia 2010 r., grupa bieszczadzkich i beskidzkich przewodników, dwoma busami
przemierzała słowackie zaśnieżone bezdroża w poszukiwaniu ciekawych ofert turystycznych. Odwiedzili
kilka niezwykle malowniczych cerkwi, cmentarzy, pałaców, obserwatorium astronomiczne, wieże widokowe,
restauracje i hotele. Szkolenie terenowe, zorganizowane przez Stowarzyszenie Pro Carpathia i Organizację
dziecięcą Fenix ze Sniny, było elementem trwającego od lipca 2009 r. projektu „Turystyka bez granic –
wzmocnienie współpracy transgranicznej w turystyce w oparciu o zrównoważony rozwój środowiska”. Jego
zadaniem jest zapoznanie się na miejscu ze słowacką ofertą turystyczną.
- Założenie tego projektu polega na popularyzacji
zasobów przyrodniczo-kulturowych pogranicza polsko –
słowackiego. Stąd też udział w jego realizacji pięciu
organizacji, z których dwie, słowackie, wspomagają nas
w przygotowaniu kolejnych wyjazdów – wyjaśnia Agnieszka
Pieniążek, koordynatorka projektu. – Najważniejszym dla
nas celem jest zwiększenie wykorzystania atrakcji
turystycznych tego obszaru. Dlatego na trasie naszych
peregrynacji są nie tylko muzea, zabytki czy rezerwaty, ale
i obserwatoria astronomiczne, wyciągi narciarskie, parki
rozrywki lub centra informacji. Na miejscu sprawdzamy
bazę hotelową i restauracyjną.
W czasie trzydniowego wyjazdu, trzeciego już z rzędu,
przewodnicy mieli okazję także spotkad się z partnerami
Popołudniowe zajęcia odbyły się w
słowackimi, obejrzed prezentacje multimedialne.
Zagrodzie MAGIJA w Orelcu i poświecone
były zasadom i technikom fotografowania
obiektów architektonicznych. Prowadził je
fotograf Waldemar Sosnowski, prezentując
zebranym najczęściej popełniane błędy
kompozycyjne
Wizytę w Sninie zaczynamy od obejrzenia siedziby Karpackiego
Centrum Zielonej Turystyki, po której oprowadza nas Jozefem
Talarovicem, słowackim partnerem projektu. To zupełnie nowa
placówka tego typu na Słowacji, otwarta na indywidualnego
turystę, wyposażona w materiały informacyjne, także w języku
polskim. Na miejscu można obejrzed tradycyjne wyroby regionalne:
ceramikę artystyczną, drewniane rzeźby ptaków i barwne pisanki

* DYPLOM Z MARZEO
PAFW, FWW i FEP zapraszają do współpracy
pozarządowe organizacje lokalne i grupy nieformalne.
„Zapraszamy tylko te organizacje, które dotąd nie
brały udziału w Programie Stypendiów Pomostowych.
Jeśli chcesz spełnid marzenia młodych ludzi
o studiowaniu, zgłoś się do konkursu Dyplom
z Marzeo do 15 kwietnia 2010 roku
Jest to wspólne przedsięwzięcie Polsko-Amerykaoskiej
Fundacji Wolności, Fundacji Wspomagania Wsi
i Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości. Jego celem
jest ułatwienie ubogiej młodzieży, pochodzącej ze wsi
i małych miast, a jednocześnie osiągającej dobre
wyniki w nauce, rozpoczęcia nauki w szkole wyższej
poprzez ufundowanie stypendiów na I rok dziennych
studiów magisterskich w polskich paostwowych
uczelniach realizowanych w trybie jednolitym lub
dwustopniowym.
Akcja jest częścią Programu Stypendiów
Pomostowych zainicjowanego w 2002 przez PolskoAmerykaoską Fundację Wolności. Realizatorem
Programu jest Fundacja Edukacyjna
Przedsiębiorczości. W ramach Programu przyznano
dotychczas 9467 stypendiów.
Gromadząc 25% kosztu stypendium na I rok studiów
(organizacje wiejskie zaledwie 5 %), możesz stworzyd
swoim kandydatom niepowtarzalną szansę udziału
w systemie stypendialnym, w ramach którego
stypendysta, poza stypendium na I rok studiów, ma
szansę uzyskad pomoc na kolejnych latach. Na
najlepszych bowiem, czekają stypendia naukowe i na
studia zagraniczne, a nawet doktoranckie.”

http://www.stypendiapomostowe.pl/dyplom_z_marzen.html
Zadbajmy o zdolną młodzież!!!
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SZKOLENIA I SPOTKANIA: Turystyka bez granic
Drewniana i otynkowana cerkiew pw. św. Jana
Chrzciciela wraz z cmentarzem we wsi Kalna Roztoka
znajduje się na szczycie wzgórza. Świątynia powstała
pod koniec XVIII wieku. Chcąc ją zwiedzid modliliśmy
się gorąco, licząc, że będzie otwarta. A warto się o to
postarad, albowiem w środku czeka na turystów
kompletny ikonostas, starszy od świątyni, bo z XVII
wieku, w który wmontowana jest ikona Chrystus
datowana na rok 1773. Niestety, zdjęd w środku nie
mogliśmy robid, a i na zewnątrz trzeba było czekad
dłuższą chwilę, aby w promieniach słooca prowadzid
praktyczne
zajęcia
z fotografii
architektury
drewnianej

W miejscowości Sninské Rybníky czekał na nas lunch w hotelu
„Kamei”. Nowoczesny budynek, efektowny wystrój restauracji
z ekspozycją lokalnych win, czysto, ciepło (co ważne zimą)
i smaczne posiłki. Bez problemu można się porozumied
z kelnerami w czasie wyboru posiłków. W karcie menu po
słowacku, niemiecku i angielsku. Po polsku ani słowa. – Szkoda,
że obsługa się tak rzadko uśmiecha. A to przecież tak niewiele
kosztuje – żartowali przewodnicy

Z wielkim zainteresowaniem odnotowali uczestnicy wizytę
w obserwatorium astronomicznym na Kolonickom Vrchu.
Tym bardziej uzasadnioną, że będzie ono, kosztem
milionów euro, rozbudowane w ciągu dwóch lat
w ogólnodostępne planetarium

KONKURSY DOTACYJNE cd:
* II edycja konkursu na prace dotyczące polskiego
rolnictwa i obszarów wiejskich
„Polska wieś – dziedzictwo i przyszłośd”
Dnia 11 marca 2010 roku Fundacja na rzecz Rozwoju
Polskiego Rolnictwa ogłosiła II edycję konkursu na
prace dotyczące polskiego rolnictwa i obszarów
wiejskich pod nazwą „Polska wieś – dziedzictwo
i przyszłośd”.
Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa,
problematyki związanej z obszarami wiejskimi,
dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej
debaty na temat polskiej wsi. Kapituła Konkursowa
wybierze wyróżniające się opracowania, które zostaną
wydane w postaci książki w Wydawnictwie Naukowym
Scholar będącym partnerem w projekcie. Dodatkowo
zwycięzca w każdej z kategorii otrzyma nagrodę
pieniężną w wysokości 5 tysięcy złotych brutto.
Termin nadsyłania prac upływa 30 lipca 2010 r.
Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się na stronie
internetowej www.fdpa.org.pl
* Nowy nabór wniosków o dofinansowanie w ramach
działania 8.3 PO IG w trybie I rundy aplikacyjnej 2010 r.
w ramach działania 8.3 PO IG będzie trwał do 30
kwietnia 2010 r. Innowacyjna Gospodarka / Nabór
wniosków 8.3
* Polska Organizacja Turystyczna rozpoczyna drugą
edycję konkursu na Najlepsze Europejskie Destynacje
Turystyczne – EDEN. Tegoroczna edycja konkursu
poświęcona jest TURYSTYCE WODNEJ, dlatego udział w
nim mogą wziąd te destynacje, które wykorzystują
potencjał obszarów nadwodnych i gdzie rozwój
turystyki współgra w sposób zrównoważony
czytaj dalej
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SZKOLENIA I SPOTKANIA:
Turystyka bez granic
Atmosfera wieczorna sprzyjała prezentacji na temat drewnianych
świątyo Górnego Templina. Jozef Talarovic z partnerskiej organizacji,
pokazał bogactwo zachowanych obiektów zabytkowych, w większości z
pierwotnym wyposażeniem liturgicznym

Pilot Jozef Talarovic nawet o zmierzchu potrafił zachęcid
uczestników wyjazdu do obejrzenia jedynego zabytku
Sniny, klasycystycznego pałacu z 1781 r. Szczególnie
ciekawy okazał się żelazny posąg Herkulesa, którego aby
dokładnie obejrzed trzeba było odśnieżyd

Zwiedzanie
zabytków
Górnego
Templina
kooczymy w Uličske Krivé, gdzie oglądamy
cerkiew pw. św. Michała Archanioła z 1718 roku,
która swoim pięknem w zimowym krajobrazie
zauroczyła
wszystkich.
Potem
jeszcze
obejrzeliśmy pole makiet drewnianych świątyo w
miejscowości Ulič

KONKURSY DOTACYJNE cd:
cd.
z unikalnym charakterem miejsca i potrzebami
mieszkaoców
EDEN to projekt promujący mało znane destynacje
turystyczne o niepowtarzalnym charakterze, które
łączą potrzeby środowiska, ludności lokalnej i
turystów, rozwijając jednocześnie atrakcyjny
ekonomicznie produkt turystyczny. Konkurs ma na celu
stworzenie europejskiej sieci uznanych i
rozpoznawanych obszarów turystycznych
charakteryzujących się szczególnymi walorami dla
dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Europy.
Termin składania wniosków do właściwych
Regionalnych Organizacji Turystycznych upływa
30 kwietnia br., natomiast termin ich przekazania do
POT upływa 10 maja br.
Więcej informacji o konkursie, regulamin oraz kartę
zgłoszenia można znaleźd na stronach
www.edenpolska.pl oraz www.pot.gov.pl/eden.
Źródło: http://www.pot.gov.pl/wiadomosci-zpot/rusza-druga-edycja-konkursu-eden
* Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków
o dofinansowanie przedsięwzięd w ramach
I konkursu programu priorytetowego p.n.:
System zielonych inwestycji Częśd 1) - zarządzanie
energią w budynkach użyteczności publicznej.
Minimalny koszt całkowity przedsięwzięcia: 10 mln zł.
WNIOSKI MOŻNA SKŁADAD do 26 kwietnia 2010 roku,
do godz. 15:00.
Źródło: http://www.nfosigw.gov.pl/naborwnioskow/art,11,i-konkurs-w-ramach-systemuzielonych-inwestycji-czesc-1-zarzadzanie-energia-wbudynkach-uzytecznosci-publicznej.html

Tekst i foto- Krzysztof Zielioski
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Sami o Sobie:
Za Fundacją Pomocy Szkołom Bieszczadzkim z
Lutowisk pierwszy etap realizacji projektu „Skąd
przyszliśmy?
Dokąd
zmierzamy?”
współfinansowanego ze środków otrzymanych od
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach
Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich
Zgodnie z zaplanowanymi działaniami, w
ostatnich dniach ferii zimowych, 25 i 26 lutego w
Zespole Szkół w Lutowiskach odbyły się warsztaty
makieciarskie. Miały one na celu głównie zajęcia
praktyczne. Uczniowie Gimnazjum
pracowali
przez dwa dni z niesłabnącą energią i
entuzjazmem, zapoznawali się z
zasadami
konstruowania makiet, piłowali, przybijali, kleili...
Rezultaty ich pracy stanowią powód do dumy. Powstały cztery piękne, drewniane makiety ukazujące
drewniane obiekty z terenu gminy sprzed II wojny światowej, m.in. drewniany kościółek z Lutowisk oraz cerkiew
ze Skorodnego. Makiety-po wykonaniu elementów architektury terenu- wyeksponowane będą w Zespole Szkół
w Lutowiskach. Zajęcia poprowadził pan
Janusz Kulig – rzemieślnik z Malawy koło
Rzeszowa, który od kilku lat zajmuje się
wykonywaniem profesjonalnych makiet. Jest
twórcą Centrum Kultury Ekumenicznej w
Myczkowcach, gdzie możemy oglądad setki
drewnianych miniatur z pogranicza polskosłowacko-ukraioskiego. W ramach działao
przewidzianych w projekcie
wykonał
również makietę lutowiskiej cerkwi z 1898
roku, która wiosną zostanie wyeksponowana
i udostępniona wszystkim mieszkaocom
naszej gminy oraz odwiedzającym Bieszczady
turystom.
czytaj dalej

* Seniorzy w akcji
Jeśli masz więcej niż 55 lat i masz pomysł na to, jak
połączyd rozwijanie własnych pasji z działaniem na
rzecz innych – ten konkurs jest właśnie dla Ciebie!
Polsko-Amerykaoska Fundacja Wolności i
Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę" ogłosiły
ogólnopolski konkurs grantowy skierowany do osób
55 +, które chcą zrealizowad własny projekt społeczny.
Ze środków konkursu przyznane zostaną dotacje na
realizację przedsięwzięd, które angażują osoby starsze
do działania na rzecz otoczenia, uruchamiają i
rozwijają inicjatywy oparte na współpracy
międzypokoleniowej, a także sprzyjają rozwojowi
wolontariatu osób starszych.
Składanie listów intencyjnych do 2 kwietnia 2010.
O dotacje mogą ubiegad się osoby, które ukooczyły 55
lat i chcą (samodzielnie lub wspólnie z młodym
liderem – do 30 roku życia) zrealizowad projekt
społeczny w oparciu o struktury Uniwersytetu
Trzeciego Wieku lub innej wybranej
organizacji/instytucji działającej nie dla zysku (tj np.
fundacje i stowarzyszenia, organizacje kościelne,
instytucje samorządowe). Więcej na stronie
www.seniorzywakcji.pl
* do 7 maja można składad wnioski do Programu dla
Europy Środkowej (Central Europe Programme);
działania realizowane w ramach Programu powinny
byd w ramach jednego z czterech priorytetów:
innowacyjnośd, dostępnośd, środowisko,
konkurencyjnośd miast i regionów; rekomendowana
wartośd projektów wynosi od 1 mln do 5 mln euro;
dofinansowanie może stanowid maksymalnie 85 %
środków kwalifikowanych.
Źródło:
http://www.ewt.gov.pl/NaborWnioskow/KonkursyTer
miny/Strony/trzeci_nabor_wnioskow_Europa_srodko
wa_ewt160310.aspx
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Zajęcia makieciarskie poprzedzone były
warsztatami „Architektura drewniana regionu”
prowadzonym przez architekta – panią Annę
Wolaoską-Krydę. Dotyczyły głównie szeroko
pojętego budownictwa drewnianego terenu
Podkarpacia i idei ochrony dziedzictwa
przyrodniczo-kulturowego. Prowadząca ukazała
negatywne
trendy
związane
z
zagospodarowaniem przestrzennym krajobrazu
(budownictwo niezgodne z lokalnymi tradycjami,
szpecące krajobraz); uwrażliwiła uczniów na
piękno dawnej architektury drewnianej i jej
związek ze współczesnym budownictwem w
Bieszczadach. Uczestnicy zajęd projektowali
wymarzony dom, mieli okazję popróbowad
obtykania pakułami fragmentu prawdziwej,
bojkowskiej chaty.

* Akademia Partnerstwa - kurs współpracy
partnerskiej, nabór do 31 marca
Innowacyjny kurs współpracy partnerskiej pn.
Akademia Partnerstwa jest przeznaczony dla
przedstawicieli
organizacji
pozarządowych,
instytucji publicznych i przedsiębiorstw, którzy
chcą stosowad partnerstwo w praktyce,
przyczyniając się tym samym do bardziej
dynamicznego rozwoju społeczno-gospodarczego
regionu i budowania atmosfery współpracy. Kurs
jest oparty na doświadczeniach polskich Grup
Partnerskich, w połączeniu z brytyjską metodyką
stosowaną od 15 lat w wielu krajach świata.
Interaktywne metody nauczania.
Więcej na
http://www.akademiapartnerstwa.pl
W
najbliższym
czasie
zaplanowaliśmy
warsztaty
fotograficzne i filmowe, które
poprowadzą: pani Alicja Wosik i pan
Jacek Szarek z telewizji Rzeszów.
Zainteresowanych
odsyłamy
na
stronę www.szkolybieszczadzkie.pl,
gdzie można dowiedzied się czegoś
więcej o działaniach Fundacji Pomocy
Szkołom Bieszczadzkim i obejrzed
liczne fotorelacje.
Koordynator projektu
Agnieszka Magda-Pyzocha

Ważne linki:
www.wolontariatbieszczadzki.pl, www.ngo.pl,
http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl,
http://podkarpackie.ksow.pl/,
http://www.nasze-bieszczady.pl/,
http://www.lgd-zielonebieszczady.pl, www.barrustrzyki.pl/, http://pokl.wup-rzeszow.pl/
Fundacja Bieszczadzka
ul Rynek 14, 38-700 Ustrzyki Dolne

tel.: +48 (13) 469 72 97

www.fundacja.bieszczady.pl
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Notatka z posiedzenia Prezydium
Grupy Partnerskiej Zielone Bieszczady,
które odbyło się w Ustrzykach Dolnych w dniu 18.03.2010
w siedzibie Fundacji Bieszczadzkiej przy ul. Rynek 14
Głównym tematem spotkania były informacje dotyczące przygotowań
do VII Zjazdu Krajowej Sieci Grup Partnerskich , który w dniach 20-22
maja odbędzie się w Bieszczadach i zorganizowany będzie przez Grupę
Partnerską Zielone Bieszczady. Tytuł tegorocznego Zjazdu to „Akademia
Partnerstwa. Inicjatywy obywatelskie na Zielonych Szlakach".
Na miejsce Zjazdu wybrano Ośrodek Wypoczynkowy „Jawor”.
planowany przebieg Zjazdu:
 Czwartek -20.05.2010r.- przyjazd gości, zakwaterowanie,
posiedzenie prezydium KSGP, ogłoszenie wyników na Projekt Roku,
Grupę Roku, Animatora Roku
 Piątek - 21.05.2010r. – konferencja plenarna, uroczyste spotkanie
wieczorne
 Sobota- 22.05.2010r.- objazd studyjny dla gości Zjazdu
Planuje się, że na Zjazd przyjedzie około 60 przedstawicieli Grup
Partnerskich z całego kraju.
Patronat nad Zjazdem obejmą: Minister Środowiska i Marszałek
Województwa Podkarpackiego. Podjęto decyzję o zgłoszeniu do konkursu
na Projekt Roku, realizowany w ramach partnerstwa PAFW projekt
”Wolontariat Bieszczadzki- wspólnie dla dobra Bieszczadów”.
KZGP to wielka okazja do promocji naszej Grupy Partnerskiej,
poczynań poszczególnych partnerów i promocji regionu. W ramach zjazdu
zostanie przygotowana prezentacja poszczególnych partnerów. Zostaną
przygotowane stoiska z produktem lokalnym, a każdy Partner GPZB może
przygotować poster z informacjami o swojej działalności i realizowanych
projektach.
Notatkę sporządziła Lucyna Sobańska
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