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BIULETYN INFORMACYJNY 
GRUPY PARTNERSKIEJ  
ZIELONE BIESZCZADY 

 

Nr 4_(roboczy) /2009 (8)    kwiecień  2010 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPIS TREŚCI:    
 

1.  Wydarzenia w GPZB / ogłoszenie o zlocie   Echa tragedii pod Smoleoskiem 

2.  Szkolenia i spotkania / origami    Konkursy dotacyjne (DL7!!!) 

3. Sami o sobie… /Zakooczenie DL6    Ważne linki, ogłoszenia 

        

DRODZY PARTNERZY: 
Zapraszamy do lektury ósmego numeru 

Biuletynu Informacyjnego Grupy Partnerskiej 
„Zielone Bieszczady” . 

Przygotowujemy VII Krajowy Zjazd Grup 
Partnerskich Solina 20-22 maja 2010r., dlatego 
próbujemy ogarnąd aktualny stan naszej grupy, 
która na grudniowym zjeździe poważnie się 
odchudziła. 

Czytaj koniecznie ostatnią stronę by 
zweryfikowad przynależnośd do GPZB 

 

N stronie drugiej zamieszczamy program 
zjazdu 

 
Zapraszamy do lektury. 
Dziękujemy Wszystkim za nadesłane 

materiały. Prosimy o jeszcze… 
Redakcja 

 

Tragedia narodowa:  
Po wstrząsających wiadomościach z 10 kwietnia 

wielu z nas postanowiło uczcid pamięd tragicznie 
zmarłych Polaków. Zabrakło flag, w szkołach, urzędach 
i zakładach przeprowadzono apele i spotkania...  

Dzieci ze Szkoły 
Podstawowej 
w Myczkowcach, 
spontanicznie, na 
przerwach zaciągnęły 

honorową straż. 
Samodzielnie 
przygotowały 
odpowiednie miejsce.  

 
Fotografie (komórką) 
Barbary Murawskiej 
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Komunikat – Zaproszenie  
VII Krajowy Zjazd Grup Partnerskich 

Solina 20-22 maja 2010r. 
 

Program: 
 

Piątek, 21 maja 2010 
Konferencja plenarna  

9:30-9:45 Otwarcie Konferencji, powitanie uczestników 
9:45-10:00 Powitanie uczestników przez Gospodarzy Zjazdu. Prezentacja Grupy Partnerskiej Zielone Bieszczady 
(Bogusław Pyzocha, Dyrektor Fundacji Bieszczadzkiej) 
10:00-10:30 Akademia Partnerstwa – prezentacja I edycji kursu współpracy partnerskiej oraz wyników badao 
partnerstw lokalnych w Polsce (Barbara Kazior, Anna Jarzębska, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska) 
10:30-10:50 Prezentacja doświadczeo brytyjskiego programu The Partnering Initiative, partnera Akademii Partnerstwa   
10:50-11:30 Dyskusja nt. znaczenia partnerstwa dla rozwoju społeczeostwa obywatelskiego 
11:30-11:50 Przerwa kawowa 
11:50-12:10 Krajowa Sied Grup Partnerskich dla Zrównoważonego Rozwoju – osiągnięcia w roku 2009 (Barbara Kazior, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska) 
12:10-12:30 Rozstrzygnięcie V Konkursu Krajowej Sieci Grup Partnerskich w kategoriach: Grupa Partnerska Roku 2009, Projekt Roku 2009, Animator Partnerstwa Roku 2009 
12:30-12:45 Prezentacja Grupy Partnerskiej Roku 2009 
12:45-13:00 Prezentacja Projektu Roku 2009 
13:00-14:00 Obiad 
14:00-14:15 Ekocertyfikaty jako ważny element Zielonych Szlaków (Krzysztof Florys, koordynator programu Zielone Szlaki Greenways) 
14:15-15:20 Zielone Szlaki w Europie (prezentacje przedstawicieli Central and Eastern European Greenways) 
15:20-15:40 Szlak dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego Zielony Rower Greenway Karpaty Wschodnie - historia i perspektywy rozwoju (Przemysław Ołdakowski, koordynator Grupy 
Partnerskiej „Zielone Bieszczady”) 
15:40-16:00 Przerwa kawowa 
16:00-17:00 Prezentacje lokalnych inicjatyw obywatelskich na Zielonych Szlakach 
17:00-18:00 Panel dyskusyjny pt. „Czy partnerstwo i lokalne inicjatywy obywatelskie sprzyjają rozwijaniu turystyki zrównoważonej?” 
19:00 Uroczysta kolacja 
 

Sobota, 22 maja 2010 
Wizyta studialna na terenie Grupy Partnerskiej „Zielone Bieszczady” 

8:15-9:00 Śniadanie 
9:00-13:45 Wizyta studialna na 
terenie Grupy Partnerskiej „Zielone 
Bieszczady”  Powrót do Soliny. 
14:00 Obiad i wyjazd uczestników 
 

Konferencję organizujemy  przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych,  

a także przy wsparciu Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2009-2013,  
a także przy wsparciu Unii Europejskiej w ramach programu „Europa dla Obywateli”. 

 

Serdecznie zapraszamy po jednym przedstawicielu każdego 
Partnera, Radę Fundacji Bieszczadzkiej i Prezydium Grupy 
Partnerskiej ”Zielone Bieszczady” na Konferencję plenarną 
w piątek 21 maja. Prosimy bardzo o wystąpienie na konfe- 
rencji w stroju regionalnym lub stroju zawierającym jego 
elementy. Wszystkich chętnych do współpracy przy organiza- 
cji Zjazdu prosimy o kontakt z Fundacją Bieszczadzką  
pełniącą rolę sekretariatu Grupy Partnerskiej „Zielone 
Bieszczady”. Termin (względy organizacyjne) potwierdzenia udziału) 

 w konferencji mija 7 maja! 
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SZKOLENIA I SPOTKANIA: „Mistrz- lider- uczeo”  Origami- Wola Sękowa 10-11 kwiecieo 2010 r. 
   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

KONKURSY DOTACYJNE: 
*Konkurs grantowy "Na dobry początek!"  
Fundacja Banku Gospodarstwa Krajowego im. J. K. 

Steczkowskiego ogłasza trzecią edycję konkursu 
grantowego: „Na dobry początek!” o dofinansowanie 
projektów edukacyjnych dla dzieci w wieku 3 - 5 lat 
mieszkających na terenach wiejskich i w 
miejscowościach do 20 tys. mieszkaoców.  

Listy intencyjne można składad do 17 maja 2010 r. 
Regulamin konkursu oraz formularz wniosku 

intencyjnego znajdują się na stronie internetowej: 
http://www.fundacja-
steczkowskiego.pl/Programy/Dotacje_Na_dobry_pocz
ątek!/Edycja_2010-2011/  

 
*Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłosił: 

1.konkurs zamknięty nr 9/POKL/7.3/2010 na składanie 
wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w 
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej 
integracji 

. Oddolne inicjatywy lokalne, obejmujące: 
- projekty przyczyniające się do integracji 

społecznej mieszkaoców obszarów wiejskich 
(z wyłączeniem instrumentów objętych zasadami 
pomocy publicznej). 
 Do pobrania: Dokumentacja konkursowa - konkurs 
zamknięty nr 9/POKL/7.3/2010 
Źródło: http://pokl.wup-
rzeszow.pl/pl/3/3/564/0/Aktualnosci-IP.html Wnioski 
o dofinansowanie projektów można składad  
do 12 maja 2010 r. 
 

2. konkurs zamknięty nr 19/POKL/8.1.1/2010 

w ramach działania 8.1 Rozwój pracowników i 

przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 

Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i 

doradztwodla przedsiębiorstw. Do 31 maja 2010 r. 
Więcej na www.pokl.wup-rzeszow.pl        czytaj dalej… 

http://www.fundacja-steczkowskiego.pl/Programy/Dotacje_Na_dobry_pocz�tek!/Edycja_2010-2011/
http://www.fundacja-steczkowskiego.pl/Programy/Dotacje_Na_dobry_pocz�tek!/Edycja_2010-2011/
http://www.fundacja-steczkowskiego.pl/Programy/Dotacje_Na_dobry_pocz�tek!/Edycja_2010-2011/
http://pokl.wup-rzeszow.pl/cms/upload/edit/file/2010/dokumentacja%20konkursowa/Dokumentacja_konkursowa%20%209%20-%207.3%20-%202010.zip
http://pokl.wup-rzeszow.pl/cms/upload/edit/file/2010/dokumentacja%20konkursowa/Dokumentacja_konkursowa%20%209%20-%207.3%20-%202010.zip
http://pokl.wup-rzeszow.pl/pl/3/3/564/0/Aktualnosci-IP.html
http://pokl.wup-rzeszow.pl/pl/3/3/564/0/Aktualnosci-IP.html
http://www.pokl.wup-rzeszow.pl/
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SZKOLENIA I SPOTKANIA: „Mistrz- lider- uczeo”  Origami- Wola Sękowa 10-11 kwiecieo 2010 r. 
Fotorelacja Romka Skocelasa 

 KONKURSY DOTACYJNE cd: 
 

Jeszcze możemy zadbad o zdolną młodzież!!! 
* Agrafka Agory – V edycja programu Akademii Rozwoju 

Filantropii w Polsce i Fundacji Agory. W ramach programu 
przyznawane są dotacje dla lokalnych organizacji stypendialnych, 
które organizują skierowane do studentów programy. Dotacje 
mogą otrzymad organizacje pozarządowe, działające na terenie wsi 
i miast do 100 tys. mieszkaoców, które, zgodnie ze swoim statutem, 
mogą prowadzid programy stypendialne. Dotacje mogą wynosid od 
5 130 do 20 520 złotych. Nabór zgłoszeo trwa do 30 kwietnia b.r. 
Więcej informacji oraz regulamin programu można znaleźd na 
stronie: 
http://www.filantropia.org.pl/pl/dzialalnosc/co_robimy/Programy_
stypendialne/Agrafka_Agory.html  

 

* 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  

 
czytaj dalej     

 

http://www.filantropia.org.pl/pl/dzialalnosc/co_robimy/Programy_stypendialne/Agrafka_Agory.html
http://www.filantropia.org.pl/pl/dzialalnosc/co_robimy/Programy_stypendialne/Agrafka_Agory.html
http://www.fdpa.org.pl/
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SAMI O SOBIE: „DZIAŁAJ LOKALNIE VI” ZAKOOCZONE !!! 
14 kwietnia br. odbyło się spotkanie 

podsumowujące VI edycję konkursu  „Działaj Lokalnie-
2009”.  Do Ustrzyk Dolnych przyjechali przedstawiciele 
wszystkich bieszczadzkich organizacji, które  
realizowały projekty w konkursie Polsko-Amerykaoskiej 
Fundacji Wolności organizowanym na naszym terenie 
przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we 
współpracy z Fundacją Bieszczadzką. Przez sześd 
miesięcy  społeczności 10 bieszczadzkich miejscowości 
zaangażowane były w realizację swoich inicjatyw.  

Koordynatorzy projektów przedstawili prezentacje 
z ich realizacji. Miło było jeszcze raz wrócid do chwil 
spędzonych przy projekcie. Oto garśd informacji o tym 
co i gdzie zrobiono. 

W Orelcu rozbudowano  „Rodzinne centrum 
wypoczynku i rekreacji“ o piec chlebowy, ustawiony 
pod ogrodową wiatą i stworzono ogólnie dostępne 
miejsce, pełniące rolę sezonowego warsztatu 
rękodzieła ludowego, w szczególności tradycyjnego 
wypieku chleba, wyrobu bieszczadzkiej biżuterii  
(krywulek) i innych ginących zawodów jak np. gonciarstwa i wikliniarstwa.  

W Bystrem, koło Czarnej, Towarzystwo Opieki Nad Zabytkami, Oddział Bieszczadzki realizowało projekt: 
„Rewitalizacja krajobrazu kulturowego wsi Bystre”, którego celem było wykreowanie lokalnego produktu na bazie 
zasobów kulturowych, dającego możliwości rozwoju turystyki kulturowej oraz podstawę do utworzenia  
w przyszłości na terenie wsi ekomuzeum. W ramach działao  
poprawiono funkcjonalnośd obiektów zabytkowych poprzez ich 
konserwację i odkrzaczanie. Umożliwiono nieskrępowany 
dostęp do krzyży i przydrożnych kapliczek.  
Oczyszczono teren starego cmentarza z unikalną kamieniarką 
karpacką. Zabezpieczono wybrane obiekty poprzez wykonanie 
stylowego ogrodzenia. W nie użytkowanej cerkwi powstała stała 
ekspozycja śladów kultury materialnej i duchowej dawnych 
mieszkaoców. Wydano folder o zabytkach i historii wsi Bystre.  

Ciąg dalszy obok 
Fotografowała Basia Mularska 

KONKURSY DOTACYJNE cd: 
* Konkurs małych grantów „Bezpieczne dzieciostwo” 
Fundacja Dzieci Niczyje ogłassiła pierwszą edycję 

konkursu małych grantów „Bezpieczne dzieciostwo”, 
finansowanego ze środków The VELUX Foundations. 
Regulamin konkursu i formularze wniosków można 
znaleźd na stronie Fundacji www.fdn.pl.  

Wnioski składad do 4 maja br. 
------------------- 

W tym celu  zaadaptowano wnętrze pracowni 
w Chacie :wyszlifowano drewniane ściany i 
wykonano kilku dodatkowych stołów/ław oraz 
drzwi wewnętrzne. Odbył się Kiermasz Bojkowski 
z okazji, którego zaprojektowano i wydano 
okazjonalną kartkę pocztową. Kobiety z Koła 
Gospodyo Wiejskich z Zatwarnicy zawiązały 
zespół folklorystyczny. 

Projekt o zupełnie innym charakterze 
realizowano w Dźwiniaczu. W świetlicy wiejskiej 
gdzie już mieści się Centrum Informacyjno – 
Dokumentacyjne Ekomuzeum „Hołe” wyg ospo-
darowano pomieszczenie na kuchnię. Wykonano 
remont pomieszczenia oraz wyposażono kuchnię  
w niezbędny sprzęt. Utworzono miejsce z 
którego pod opieką  Koła Gospodyo Wiejskich,  
działającego w ramach Stowarzyszenia Na Rzecz 
Rozwoju Wsi Dźwiniacz Dolny  korzystad będzie 
cała społecznośd lokalna wsi Dźwiniacz Dolny 
organizując coroczne spotkania środowiskowe 
oraz warsztaty związane z promowaniem 
dziedzictwa kulturowego. 

W tej edycji po raz pierwszy grantobiorcą było 
Bieszczadzkie Centrum  

Charytatywne Caritas w Ustrzykach Dolnych, 
które realizowało projekt pod nazwą: „Przestrzeo 
radości, przyjaźni i współpracy”. 

http://www.fdn.pl/
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SAMI O SOBIE: „DZIAŁAJ LOKALNIE VI” ZAKOOCZONE !!! 

Powstało plenerowe miejsce spotkao  dzieci, młodzieży,  rodzin z 
dziedmi, grup zainteresowao funkcjonujących przy Centrum. W ramach 
projektu na placu  przy Centrum urządzono profesjonalny plac zabaw 
dla najmłodszych. Przygotowano teren pod boisko do siatkówki,  
miejsce  pod zadaszoną altanę i ognisko.  

„Kadisz jatom między Sanem a Osławą” –projekt o tak tajemniczo 
brzmiącym tytule realizowało Stowarzyszenie Dziedzictwo 
Mniejszości Karpackich z Zagórza. Stowarzyszenie podjęło się 
przywrócenia pamięci o miejscu zagłady ok. 10 tys. ofiar pochodzenia 
żydowskiego w Zasławiu i obozie pracy tymczasowej na terenie byłej 
Fabryki Autosan. Działania nad wytyczeniem granic obozu pracy w 
Zasławiu i trasy ścieżki dydaktycznej będącej obrazem ostatniej drogi 
ofiar  poprzedzono badaniami terenowymi i środowiskowymi 
przeprowadzonymi przez młodzież z zagórskich gimnazjów pod 
opieką nauczycieli. Miejsce kaźni upamiętniono obeliskiem autorstwa 
dr hab. inż. arch. Jana Kurka z Politechniki Krakowskiej. Materiały 
archiwalne zdobyte w trakcie realizacji projektu 

 oraz makieta obozu zostały zaprezentowane na wystawie. 
Z projektu „Mini Park Rodzinny – pomysłem na zdrowe spędzanie czasu dla całej 

rodziny” realizowanym przez: Nasza przyszłośd- Tarnawa Stowarzyszenie 
w Tarnawie Dolnej najbardziej cieszyły się maluchy. Tutaj przy funkcjonującym 
Niepublicznym Przedszkolu powstał Mini Park, miejsce zabawy dla dzieci i 
wypoczynku dla rodziców. Po przygotowaniu terenu zamontowano niezbędne 
urządzenia do zabawy, zainstalowano ławki i kosze, wykonano chodniki i ścieżki. 
Zakupiono i zasadzono ozdobne krzewy i drzewa parkowe. 
Grupa Inicjatywna Wsi Polana postanowiła „Ocalid od zapomnienia” historię swojej 
miejscowości. W ramach przygotowao do utworzenia Ekomuzeum na terenie wsi 
Polana wykonano tablicę informacyjną opisującą zinwentaryzowane zabytkowe 
obiekty. Odsłonięto fundamenty rozebranego kościoła i wykonano tablicę  
informacyjną o kapłanach i fundatorach spoczywających na dawnym placu kościelnym. Wykonano remont 
zadaszenia starej dzwonnicy kościelnej. Przygotowano wystawę „Spacerkiem po Polanie” i folder na wystawę.  
Dla młodzieży zorganizowano konkurs  „Czy znasz historię swojej miejscowości ? ” 
Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Kuźminie zrealizowała projekt, którego głównym celem projektu była 
integracja społeczności lokalnej wokół tematu ”Zwyczaje i rękodzieło w Kuźminie” …cd obok 

W ramach prac projektowych wykonano scenę 
letnią, która stała się  miejscem  spotkao 
mieszkaoców wsi Kuźmina. Zorganizowano dwa 
spotkania podczas których zaprezentowano dawne 
tradycje żniwiarskie,  tradycyjne potrawy  
regionalne, wystawę prac rękodzielniczych i rzeźby 
ludowej twórców gminnych.  Powstała stała 
ekspozycja narzędzi używanych dawniej w pracach 
polowych.  

Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Kuźminie mogły 
porównad zebrane narzędzia rolnicze z eksponatami 
muzealnymi podczas  wycieczki  do skansenu w 
Sanoku. Zebrano przyśpiewki ludowe z terenu 
gminy i zaprezentowanie je  w formie zbiorku.  

Najbardziej umuzykalniona gmina w Bieszczadach-
Cisna wzbogaciła się o kolejny zespół "Bieszczadzką 
Rodzinkę" Z inicjatywy Grupy Rodzin Muzykujących 
z Gminy Cisna.  powstał zespół wokalno – muzyczny. 
Po cyklu  profesjonalnych warsztatów muzycznych i 
wokalnych, opracowano i zaaranżowano utwory 
charakterystyczne dla terenu Bieszczad. W efekcie 
wspólnej pracy powstał materiał muzyczny, który 
stanowił podstawę do wydania  płyty. W czasie 
trwania projektu, odbyły się małe koncerty zespołu , 
a na jego zakooczenie, przygotowano uroczysty 
koncert , z udziałem mediów i zaproszonych gości, 
będący formą promocji „ Bieszczadzkiej Rodzinki” i 
szerszej prezentacji dokonao.  

Spotkanie było też okazją do wręczenia nagród 
organizacjom, które wzięły udział w konkursie 
„Opowiedz…” towarzyszącym programowi „Działaj 
Lokalnie” 

Już za parę dni rozpoczynamy kolejną edycję 
konkursu Działaj Lokalnie VII-2010. 

Do zobaczenia na spotkaniach informacyjnych. 
Lucyna Sobaoska 
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Komunikat dla członków Grupy Partnerskiej Zielone Bieszczady 
Weryfikacja GPZB 

Partnerzy Grupy Partnerskiej „Zielone Bieszczady” 
 

Fundacja Bieszczadzka pełniąca rolę Sekretariatu Grupy Partnerskiej Zielone Bieszczady przedstawia 
aktualną listę Partnerów Grupy Partnerskiej „Zielone Bieszczady”. Ostateczna  weryfikacja GPZB nastąpiła na 
podstawie listy obecności podczas Walnego Zgromadzenia Grupy Partnerskiej Zielone Bieszczady, które odbyło 
się 15 XII 2090 r w Ustrzykach Dolnych. 

Wszystkich dotychczasowych Partnerów nieobecnych na Walnym Zgromadzeniu a chcących pozostad 
członkiem GPZB prosimy o dostarczenie do Sekretariatu Grupy Partnerskiej ZB- Fundacji Bieszczadzkiej, 
Deklaracji współpracy GPZB. (do pobrania wraz z :Aktualną listą Partnerów GPZB, , Regulaminem GPZB, 
Oświadczeniem Partnera GPZB ze strony Fundacji: www.fundacja.bieszczady.pl) 

Aktualna lista Partnerów Grupy Partnerskiej „Zielone Bieszczady”: 
1. Zespól Szkół Podstawowych w Ropience 
2. Urząd Miasta i Gminy Lesko 
3. Bieszczadzkie Stowarzyszenie „Bies” 
4. Stowarzyszenie Nasza Szkoła „Mchawa” 
5. Bieszczadzkie Towarzystwo Cyklistów 
6. Zespół Szkół w Lutowiskach 
7. Bieszczadzkie Stowarzyszenie Sołtysów z/s w Uhercach Mineralnych 
8. Urząd Gminy Komaocza  
9. Izabela Cichy 
10. Stowarzyszenie Społeczne „Dzieciom Bieszczadzkiej Szkoły w Zatwarnicy” 
11. Starostwo Powiatowe Lesko - Zarząd 
12. Galicyjskie Gospodarstwa Gościnne Bieszczady 
13. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi i Szkoły „Wspólne Dobro” w Waokowej 
14. Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych 
15. Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Powiatowy ZD w Ustrzykach Dolnych 
16. Urząd Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne 
17. Urząd Gminy Lutowiska 
18. Grupa Bieszczady 
19 BARR sp. z.o.o. 
20 Stowarzyszenie Orelec 
21 Zajazd pod Caryoską 
22 Gospodarstwo Rolne 
23 Pracownia Miodosytnia Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Orelcu 
24 Gmina Olszanica 
25 Stowarzyszenie Koło Gospodyo Wiejskich "Uherczanki" 

26. Stowarzyszenie „Wilk” w Komaoczy 
27. Bieszczadzka Fundacja Rozwoju Postaw Twórczych - Orelec - 'Gala' 

KONKURSY DOTACYJNE cd: 
Fundacja Bieszczadzka 

we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce 
ogłasza LOKALNY KONKURS GRANTOWY 

w ramach Programu „DZIAŁAJ LOKALNIE VII” 
Polsko-Amerykaoskiej Fundacji Wolności 

W VII edycji Programu „Działaj Lokalnie” wspierane będą 
projekty, które inicjują współpracę mieszkaoców na rzecz 
dobra wspólnego. Jest on prowadzony z myślą o 
organizacjach pozarządowych, lokalnych instytucjach oraz 
grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, 
aby w ich społecznościach żyło się lepiej. 

Do konkursu mogą byd zgłaszane inicjatywy realizowane 
we wsiach z obszaru 11 gmin bieszczadzkich: Baligród, 
Bircza, Cisna, Czarna, Komaocza, Lesko, Lutowiska, 
Olszanica, Solina, Ustrzyki Dolne i Zagórz.  

Więcej informacji o konkursie podczas spotkao 
informacyjnych i szkoleo oraz pod telefonem 13 469 72 97. 

Terminy spotkao informacyjnych dotyczące programu 
"Działaj Lokalnie VII: 
Ustrzyki Dolne - 05.05.2010 godz.13.00 
Lesko - 06.05.2010 godz.13.00 
Regulamin i formularz wniosku do pobrania ze strony 
http://fundusz.bieszczady.pl  

 

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.barr-

ustrzyki.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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