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WYDARZENIA W GPZB:
W poszukiwaniu innowacyjnej turystyki
Długo oczekiwany ciąg dalszy relacji Krzyśka Zielioskiego z wizyty studyjnej w Czechach (częśd I w 3 numerze)
24-osobowa grupa Słowaków i Polaków w październiku 2009 r. przez tydzieo przemierzała czeskie
i austriackie bezdroża w poszukiwaniu ciekawych pomysłów na przedsięwzięcia z branży turystycznej.
Odwiedzili kilkanaście interesujących miejsc: m.in. warsztaty rzemieślnicze w których powstają drewniane
malowane ptaki, manufakturę produkującą szklane paciorki, pracownię
rzeźbiarską, centrum certyfikacji produktów regionalnych, tłocznię
naturalnych soków i suszarnię owoców, piwnice pełne morawskich win.
Słowem: szereg atrakcyjnych biznesów, których idea mogłaby się także dobrze
przyjąd na terenie polskich i słowackich Bieszczadów.

Zapraszamy do lektury piątego numeru
Biuletynu Informacyjnego Grupy Partnerskiej
„Zielone Bieszczady” .
Styczeo to miesiąc wysypu ogłoszeo
o konkursach dotacyjnych, dlatego zamieszczamy
obszerne informacje i zachęcamy do pisania
wniosków. Można je będzie skonsultowad w
naszej siedzibie. Zapraszamy.
Lekturę czas zacząd chod niewiele materiałów
nadesłano, mamy nadzieję, że po styczniowych
mrozach lepiej pójdzie w lutym.
Dziękujemy Wszystkim za nadesłane
materiały.
Redakcja

Wyjazd ten, zorganizowany przez Fundację Bieszczadzką i Organizację dziecięcą
Fenix ze Sniny, był elementem trwającego od lipca br. projektu „Turystyka bez
granic – wzmocnienie współpracy transgranicznej w turystyce w oparciu o
zrównoważony rozwój środowiska”. Jego zadaniem było podpatrzenie jak
z zagadnieniem rozwoju certyfikowanych usług turystycznych radzą sobie
prywatni inwestorzy oraz organizacje pozarządowe w Czechach i Austrii.
Tekst i fotografie- Krzysztof Zielioski
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KONKURSY:

do 15 lutego!
Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza
- organizacje pozarządowe, o których mowa w
art….
- osoby prawne i jednostki organizacyjne
działające na podstawie przepisów o stosunku
Paostwa do Kościoła …
oraz
- spółdzielnie socjalne …
do udziału w otwartym konkursie ofert na
najlepsze projekty dofinansowywane w 2010 r.
ze środków krajowego Programu Operacyjnego
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (PO FIO).

W poszukiwaniu innowacyjnej turystyki
Wizyta w Narodowym Centrum Wina
w pałacu w Valticach to przeżycie na
różnych płaszczyznach. Z jednej strony
oglądamy wspaniały zabytkowy obiekt,
z drugiej zapoznajemy się z historią
morawskiego winiarstwa, i wreszcie mamy
okazję na miejscu spróbowad niezwykle
unikalny
zestaw
morawskich
win
z fachowym opisem – po czesku. A może
podziemia zamków w Sanoku i Lesku także
dałoby się przerobid na takie centra?

Czeski Krumlov to pełen najwyższej klasy
zabytków miejski skansen, którego zwiedzanie jest
jakby podróżą w czasie. Na smakoszy czeka tam
wiele restauracji, karczm i winiarni, ale szczególnie
polecid warto bardzo smaczny ořechowy trdelnik –
ciasto do wyboru z orzechami, cynamonem,
kokosem lub migdałami.

Owinięte na specjalny wałek opieka się je na
grillu po czym posypywane cukrem podaje na
ciepło. Smakuje wspaniale, a kosztuje 40 koron za
porcję. Idealne na przekąskę.
Dlaczego podkarpackich proziaków pieczonych
na blasze nie można kupid w barach Przemyśla,
Rzeszowa, Krosna, a tak dużo tam gyrosów,
bigmacków czy pizzerii?

Konkurs przeprowadzany jest zgodnie z przepisami
UDPP oraz Uchwałą Nr 238/2008 Rady Ministrów z
dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie przyjęcia
krajowego Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich na lata 2009-2013.

W roku 2009, w ramach rezerwy celowej
budżetu paostwa przeznaczonej na Program
Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
dofinansowano 850 projektów na kwotę 60 317
125,75 zł (11 dofinansowanych podmiotów
zrezygnowało z realizacji zadania w kwocie ok.
590 000,00 zł).
Wysokośd środków na finansowanie PO FIO w
roku 2010 wynosi 60.000.000,00 zł
Składane projekty powinny realizowad cel
główny PO FIO, jakim jest zwiększenie udziału
organizacji pozarządowych oraz podmiotów
kościelnych i związków wyznaniowych
prowadzących działalnośd pożytku publicznego
w realizacji zadao publicznych, w ramach
kształtowanych i prowadzonych na zasadach
partnerstwa i pomocniczości polityk
publicznych.
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KONKURSY cd:

W poszukiwaniu innowacyjnej turystyki
Posiłek
smakuje
szczególnie
w odpowiednio zrobionym wnętrzu.
Przekonaliśmy się o tym w pensjonacie
„Pod Hureckym vrchem” w miejscowości
Nova Hurka, z typowym jadłospisem dla
regionu Sumava. Smakowało podwójnie
bo nie tylko były to typowe lokalne
kulinaria,
ale
podane
je
także
w oryginalnych ceramicznych naczyniach
produkowanych na miejscu. A wszystko
ubarwione czeskim wybornym piwem. Na
szczęście z takim pomysłem lokale można
już spotkad i na Podkarpaciu.

Cel główny powinien zostad osiągnięty z
uwzględnieniem horyzontalnych zasad PO FIO:
partnerstwa, innowacyjności, zrównoważonego
rozwoju i równości szans.
1. Finansowane będą wyłącznie projekty
mieszczące się w ramach statutowej działalności
nieodpłatnej lub odpłatnej pożytku publicznego.
2. Maksymalny czas realizacji projektu:
- projekty realizowane w 2010 r., tzw. projekty
„jednoroczne": od 1 czerwca 2010 r. do 31
grudnia 2010 r.
- projekty realizowane w latach 2010-2011, tzw.
projekty „dwuletnie": od 1 czerwca 2010 r. do
31 grudnia 2011 r.
3. Uprawniony podmiot może złożyd 1 wniosek
w ramach ogłoszonego konkursu. Konkurs
obejmuje nabór wniosków na cztery Priorytety
łącznie.
4. Wysokośd dotacji, o którą mogą ubiegad się
wnioskodawcy:
- dla projektów „jednorocznych": od 10 tys. zł. do
300 tys. zł (w przypadku projektów
„jednorocznych", wnioskowanie o dotację
mniejszą niż 10 tys. zł lub większą niż 300 tys. zł
spowoduje odrzucenie wniosku ze względów
formalnych bez możliwości odwołania).
- dla projektów „dwuletnich": od 20 tys. zł. do
300 tys. zł (minimalna dotacja w danym roku
musi wynosid nie mniej niż 10 tys. zł).

Niewielka miejscowośd Stachy w rejonie Sumava,
przy małej uliczce sklepik sprzedający certyfikowane
produktu regionalne. W środku tysiące wyrobów, ale
szczególną uwagę zwróciliśmy na drewniane zabawki.
Tak ładnie opakowanych w Leżajsku niestety nie
znajdziemy.

Tekst i fotografie- Krzysztof Zielioski

5. Wymagany wkład własny: 10% wartości
projektu
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SZKOLENIA I SPOTKANIA:
Co słychad w projekcie Wzmocnienie Grupy Partnerskiej „Zielone Bieszczady”
Za nami pierwszy etap realizacji projektu
współfinansowanego ze środków otrzymanych
od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w
ramach Programu Operacyjnego Fundusz
Inicjatyw Obywatelskich. ”Wzmocnienie Grupy
Partnerskiej „Zielone Bieszczady”
Projekt swym zasięgiem objął wszystkie
gminy powiatu leskiego i bieszczadzkiego oraz
Komaoczę, Zagórz, Sanok i Birczę. Celem
głównym projektu jest wzmocnienie potencjału
organizacji pozarządowych działających w Grupie
Partnerskiej „Zielone Bieszczady” poprzez:
zwiększenie liczby liderów organizacji
pozarządowych sprawnie zarządzających projektami, aktywnie
i efektywnie działających na rzecz środowiska, zwiększenie liczby
księgowych obsługujących i rozliczających organizacje
pozarządowe, zwiększenie liczby wykształconych wolontariuszy,
utworzenie Centrum Wolontariatu Bieszczadzkiego, oraz
nowych, Terenowych Ośrodków Wsparcia Wolontariatu.
Działania zaplanowane w projekcie podzielono na dwie grupy:
te, które mają wzmocnid potencjał funkcjonujących w Grupie
Partnerskiej organizacji pozarządowych oraz te, które pozwolą
szczególnie na wzmocnienie kapitału ludzkiego funkcjonujących
NGO.
Z satysfakcją informujemy, ze udało się zrealizowad wszystkie
zaplanowane na 2009 rok zadania. 30 osobowa grupa
uczestniczyła w warsztatach z zakresu efektywnej pracy lidera
NGO, Szkolenie n/t Wolontariatu prowadzone było w 2 grupach
szkoleniowych (w Ustrzykach Dolnych oraz w Lesku) w wymiarze
8 godz. dla każdej grupy.
Budujący był fakt, iż wzięli w nich udział i ludzie bardzo młodzi
i dojrzali.
czytaj dalej…

KONKURSY cd:
6. Termin składania wniosków: od 8 stycznia
2010 r. do 15 lutego 2010 r.
7. Składanie ofert:
W konkursie ogłoszonym w ramach PO FIO, należy
złożyd wniosek w wersji elektronicznej wypełniony w
generatorze wniosków oraz wniosek w wersji
papierowej. Do wersji papierowej należy załączyd
wymagany załącznik. Generator wniosków jest
dostępny na stronie internetowej
http://www.pozytek.gov.pl/ lub www.crzl.gov.pl.
Wniosek należy wypełnid w języku polskim i przesład
do dnia 15 lutego 2010
Jeden, podpisany egzemplarz wniosku wraz z
wymaganym załącznikiem (każdy wniosek powinien
zostad trwale połączony z załącznikiem) należy wysład
pocztą do dnia 15 lutego 2010 r. na podany poniżej
adres Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich lub złożyd
osobiście w wymaganym terminie, za potwierdzeniem
odbioru (w zapieczętowanej kopercie) w siedzibie
CRZL.

Wnioski należy złożyd w siedzibie lub wysład na
adres: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
ul. Kopernika 36/40; 00-924 Warszawa
z dopiskiem: PO FIO 2010
8. Szczegółowe zasady przyznawania dotacji
oraz kryteria oceny wniosków, w tym kryteria
formalne, merytoryczne, horyzontalne i
strategiczne, zostały opisane w dokumencie
Zasady przyznawania i rozliczania dotacji w
ramach Programu Operacyjnego Fundusz
Inicjatyw Obywatelskich w 2010 roku, dostępnym
na stronie internetowej
http://www.pozytek.gov.pl/ lub
http://www.crzl.gov.pl/
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SZKOLENIA I SPOTKANIA: Co słychad w projekcie „Wzmocnienie GPZB”

KONKURSY: do 12 lutego

Podobnie zorganizowane było szkolenie z
podstaw
fundraisingu
skuteczne
pozyskiwanie funduszy” Uczestnicy zajęd
uzyskali niezbędną wiedzę z zakresu
działalności fundraisingowej i skutecznego
pozyskiwania funduszy zewnętrznych na
prowadzenie
działalności
statutowej
organizacji, a także realizację projektów nie
opierając się jedynie na pieniądzach
publicznych
i
grantach.
Warsztaty
prowadzone były przez trenerkę Polskiego
Stowarzyszenia Foundraisingu.
Przez trzy miesiące ( od września do
listopada 2009) prowadzony był cykl szkoleo
dla księgowych ( 5 weekendów po 16 godz.),
którzy pracowad mogą na rzecz organizacji

Aktywna Wiosna 2010:
Lokalnie, Aktywnie, Alternatywnie
z Fundacją J&S Pro Bono Poloniae

pozarządowych. Wierzymy ,że powinno to zmniejszyd
zdecydowanie problem organizacji pozarządowych należących do
GPZB w zakresie prowadzenia księgowości organizacji.
Elektroniczny Biuletyn Grupy Partnerskiej „Zielone Bieszczady”,
w którym znaleźli Paostwo ten artykuł to kolejne zrealizowane
zadanie naszego projektu.
W każdą sobotę w siedzibie Fundacji Bieszczadzkiej
organizowane są dyżury konsultanckie dla członków GPZB.
W Uniwersytecie Ludowym w Woli Sękowej zorganizowaliśmy
warsztaty twórcze z obrzędowości w koncepcji „ Mistrz- lideruczeo”. Utworzone i doposażone zostały dwa Terenowe Ośrodki
Wsparcia Wolontariatu Bieszczadzkiego w Komaoczy i Birczy.
Ponad półroczny okres realizacji projektu wskazuje na celowośd
zaplanowanych działao. Ilośd zgłoszeo na poszczególne szkolenia i
warsztaty potwierdziła potrzebę ich organizacji.
Fotografie z Woli Sękowej - autor Agnieszka Magda Pyzocha
czytaj dalej…

Adresatem programu są organizacje
i grupy działające dla dobra społeczności lokalnych
– wsi, małych miasteczek, dzielnic, osiedli. Planowane
projekty mają za zadanie aktywizowad i integrowad
środowisko. Istotne jest, aby nie tylko włączały
mieszkaoców danego obszaru do przedsięwzięd, ale
również promowały aktywnośd lokalną jako styl życia.
Proponowane w ramach konkursu „Aktywna Wiosna”
działania angażujące lokalne grupy – od dzieci i
młodzieży, przez dorosłych, po osoby starsze – mają
stad się alternatywą dla nudy, frustracji, czyhających
pod przykrywką łatwych rozrywek zagrożeo, a także
samotności i izolacji społecznej.
Fundacja J&S Pro Bono Poloniae, wzorem lat
ubiegłych postanowiła przeznaczyd na najlepsze
projekty łącznie 150 000 PLN. Maksymalna wysokośd
jednej dotacji to 9 000 PLN.
Obok grantu nagrodą dla zwycięzców będzie
tradycyjnie zaproszenie do Akademii Aktywnej
Wiosny. Na warsztatach dla liderów lokalnych obok
wiadomości dotyczących zarządzania fundacją i
funkcjonowania sektora pozarządowego uczestnicy
zdobędą wiedzę z zakresu finansów, pozyskiwania
funduszy czy PR i promocji. Zajęcia poprowadzą
specjaliści z branży NGO.
Konkurs Aktywna Wiosna jest realizowany od 2003
roku. W ramach siedmiu dotychczasowych edycji
przeszkolono blisko 300 liderów lokalnych,
zrealizowano prawie 200 projektów we wszystkich
województwach Polski.
Regulamin konkursu „Aktywna Wiosna”, wzory
formularzy oraz wszystkie niezbędne informacje
znajdują się na stronie programu
www.aktywnawiosna.pl
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SZKOLENIA I SPOTKANIA: Co słychad w projekcie „Wzmocnienie GPZB”
Kolejny okres realizacji projektu- rok 2010 rozpoczęty. Przed nami 2 warsztaty twórcze, z filcowania wełny
i origami Podczas ferii zimowych 32 osobową grupę nauczycieli zaprosimy do Ustrzyk Dolnych na 4- dniowe
warsztaty z taoców integracyjnych. O wszystkich planowanych działaniach informacja ukazuje się na stronie
internetowej fundacji www.fundacja.bieszczady.pl. Zainteresowanych udziałem w warsztatach, szkoleniach
zapraszamy do śledzenia strony fundacji i bieżącego kontaktu z fundacją.
Koordynator Alicja Gruza

SAMI O SOBIE
Sami wzięliśmy los w swoje ręce
To chyba najmłodsze stażem, ale z najwyższą średnią wieku swoich członków stowarzyszenie na
Podkarpaciu. Powstało we wrześniu 2009 r. w Ustrzykach Dolnych, a zrzesza generalnie samych
emerytów, którzy postanowili w „jesieni życia” sami zorganizowad sobie czas wolny.
Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Ludzie Ludziom" ma dopiero kilkumiesięczny staż działania,
a Ryszarda Grządziel jego prezeska już wylicza co zrobili i jakie mają plany na przyszłośd.
- Odbyły się trzy spotkania. Na pierwszym z osobami bezrobotnymi rozmawialiśmy o projekcie
utworzenia spółdzielni socjalnej. Na drugim planowaliśmy utworzenie w Ustrzykach Dolnych Klub
Seniora, a na trzecim zaproszona przez nas pielęgniarka mówiła o zasadach przyjmowania leków,
o chorobach krążenia itp. – mówi Ryszarda Grządziel.
Jak przyznaje idealną sytuacją jest posiadanie przez nich bazy w postaci sali w hotelu „Strwiąż”, w której
zawsze mogą się spotkad, zorganizowad imprezę, biesiadę.
- To ludzie dojrzali założyli stowarzyszenie dla ludzi dojrzałych, chcemy aktywizowad nasze pokolenie
w Ustrzykach Dolnych – dodaje z animuszem pani prezes.
Będą na pewno dalsze szkolenia, Myślą o towarzyskich biesiadach czy imprezach dla dzieci. Chcą
zdopingowad emerytów, aby udzielali się kulturalnie, może nawet założą Kabaret Starszych Pao
i Panów.
- O efektach porozmawiamy za kilka miesięcy, bo najważniejsze że są już osoby, które chce się włączyd
w nasze działania – na koniec zapewnia Ryszarda Grządziel.
Ryszardę Grządziel przepytał Krzysztof Zielioski
…………………………………………………………………………………
Uwaga przypomnienie konkursu opisanego w grudniowym numerze. Do 7 lutego 2010 r. trwa nabór wniosków
do XIII edycji Konkursu o tytuł "Dobroczyńca Roku" - największego programu promującego działalność
dobroczynną i zaangażowanie społeczne firm w Polsce. Pamiętaj o swoim dobroczyńcy.

KONKURSY DOTACYJNE:
Polska Fundacja Dzieci i
Młodzieży ogłosiła "Ogólnopolski
Konkurs Grantowy"
w ramach Programu
"Równad Szanse 2010"
Polsko-Amerykaoskiej Fundacji
Wolności.
Celem konkursu jest wsparcie
działao służących wyrównywa.
szans młodzieży z małych
miejscowości na dobry start w dorosłe życie.
O dotacje do 50 000 zł na działania trwające od 1
czerwca 2010 do 30 listopada 2011 r.
(prowadzone ze stałą, minimum 25-osobową
grupą młodzieży w wieku 13-19 lat) mogą
ubiegad się organizacje pozarządowe z
miejscowości do 20 tysięcy mieszkaoców.
Ogólnopolski Konkurs Grantowy składa się
z dwóch etapów. Pierwszy polega na
przygotowaniu diagnozy środowiska lokalnego.
Termin nadsyłania wniosków w pierwszym
etapie konkursu mija 22 lutego 2010 roku.
Informacje o konkursie wraz z zasadami
i kryteriami oceny, poradnik dotyczący
diagnozowania oraz dostęp do elektronicznego
formularza wniosków znajdują się na stronie
www.rownacszanse.pl

Ważne linki:
www.fundacja.bieszczady.pl
www.wolontariatbieszczadzki.pl
www.ngo.pl
Fundacja Bieszczadzka
ul Rynek 14
38-700 Ustrzyki Dolne

tel.: +48 (13) 469 72 97
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