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Zapraszamy do lektury kolejnego 
numeru Biuletynu Informacyjnego 
Grupy Partnerskiej „Zielone 
Bieszczady”  
Nasz wieloletni już konkurs 
grantowy Działaj Lokalnie 
rozstrzygnięty, dotacje przyznane, 
będzie więc się działo, oj będzie w 
bieszczadzkich społecznościach. 
Warto przeczytać o tym gdzie, jaki     
i kto będzie realizował projekty          
z Działaj Lokalnie. 
Zapraszamy również do nadsyłania 
materiałów o wydarzeniach, które 
dzieją się w Państwa organizacjach.  
 
 

Zespół Fundacji 
Bieszczadzkiej 

 

 

 

 

 

 

 

SPIS TREŚCI:    
1. Wydarzenia w GPZB: 

 

 Konkurs Działaj Lokalnie rozstrzygnięty-dofinansowanie dla 11 projektów 

 „Działaj Lokalnie” w Bieszczadach 
 W lipcu kolejna „Wakacyjna Szkoła Języka Angielskiego” 

 

2. Konkursy dotacyjne i szkolenia 
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Wydarzenia w GPZB:  
 

 

 

 

Konkurs Działaj Lokalnie rozstrzygnięty-dofinansowanie dla 11 projektów 
 

Fundacja Bieszczadzka ogłosiła wyniki dofinansowania w ramach programu Działaj Lokalnie IX- 2015. 
Pomysły które wygrały, najbardziej wspierają wspólne działania mieszkańców. W tym roku szczególnie 
punktowane były stowarzyszenia, które pierwszy raz brały udział w projekcie.  

Już po raz dziesiąty, projekty zostały dofinansowywane z Polsko-Amerykańskiej Fundacji 
Wolności oraz ze środków własnych Fundacji Bieszczadzkiej i sponsorów. Wstępny ranking zakładał, że 
dofinansowanie w wysokości 55 tys. 200  zł, zostanie podzielone pomiędzy 11 z 35 złożonych 
projektów. Niższa o 3 tyś w porównaniu z poprzednimi latami dotacja z PAFW zmusza Fundację 
Bieszczadzką do szczególnych działań w poszukiwaniu brakujących pieniędzy.  

Znaczącym zastrzykiem finansowym, jest zawsze dofinansowanie płynące ze strony gmin, które 
chcą wspomóc stowarzyszenia ze swojego terenu. Niestety, nie wszystkie z nich, mają pieniądze na 
wsparcie konkursu. W tym roku  pomoc finansową w ramach Działaj Lokalnie zadeklarowały już gminy; 
Ustrzyki Dolne, Olszanica, Solina, Komancza , na razie wsparcia dla swoich stowarzyszeń nie dały gminy 
Cisna ,Lesko, Zagórz, Czarna, Bircza i Lutowiska. 
Nie wszystkie gminy przeznaczają pieniądze na finansowanie swoich stowarzyszeń, ale to nie oznacza, 
że organizacje, pochodzące z ich terenów nie napisały dobrych projektów – przekonuje Lucyna 
Sobańska, wiceprezes Fundacji Bieszczadzkiej. - Dlatego staramy się, aby mimo tego, dofinansowanie 
trafiło do wszystkich gmin. W Birczy i Czarnej wójtowie jeszcze analizują i szukają pieniędzy. 

27 kwietnia Zarząd Fundacji Bieszczadzkiej zatwierdził listę rankingową wniosków zgłoszonych 
do konkursu Działaj Lokalnie IX-2015 sporządzoną na podstawie oceny wniosków, przez Komisję 
Grantodawczą, funkcjonującą przy Fundacji Bieszczadzkiej.  
W tym roku założeniem Akademii było, aby szczególnie uważnie przyglądać się małym i nowym 
stowarzyszeniom, które wnioski składały po raz pierwszy. Chodziło o to, by wspierać i dotować nowe 
środowiska, te, które dopiero uczą się pisać wnioski – wyjaśnia wiceprezes Sobańska. - Pod uwagę w 
ocenach, komisja brała m.in. pożyteczność złożonego wniosku, to w jaki sposób angażuje się 
społeczność i wolontariuszy oraz budżet. Niestety zauważyliśmy, że niektóre ze złożonych wniosków 
były na dość niskim poziomie. 

 

 

 
 

 

Forum Aktywizacji Obszarów 
Wiejskich (FAOW)  

oraz Fundacja Bieszczadzka 
zapraszają na szkolenie  
pn. „Promocja efektów 

realizacji PROW 2007-2013 
oraz prezentacja nowego 

okresu programowania PROW 
 2014-2020”. 

 
Szkolenie skierowane jest do: 
pracowników instytucji 
samorządowych, radnych 
samorządowych, członków 
Lokalnych Grup Działania, sołtysów, 
lokalnych liderów, przedstawicieli 
organizacji pozarządowych, rolników 
oraz przedsiębiorców 

 
 

Cele Szkolenia 
 

1. Poinformowanie uczestników o 
stanie realizacji i efektach wdrażania 
PROW 2007-2013 do roku 2015.  

2. Przekazanie uczestnikom wiedzy z 
zakresu możliwości uzyskania 
wsparcia finansowego w ramach 
poszczególnych działań w nowej 
perspektywie finansowej PROW 
2014-2020.  
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Wydarzenia w GPZB: 

 
Konkurs Działaj Lokalnie rozstrzygnięty-dofinansowanie dla 11 projektów cd.. 
 
A oto Stowarzyszenia, które otrzymały dofinansowanie w ramach programu Działaj Lokalnie 
1. Stowarzyszenie Natchnieni Bieszczadem –za projekt „Ścieżka przyrodniczo – historyczna  ,,Nad 
sztolnią” 
2. OSP Stańkowa - za projekt „W jedności siła” 
3. Grupa Nieformalna- Rada Sołecka w Ropience – za projekt „Przywracamy świetność i funkcjonalność 
parku w Ropience” 
4. Stowarzyszenie Rajska Dolina – za projekt „Stworzenie tablicy informacyjnej o dawnej kopalni „Łuh” 
w Rajskim oraz lokalnego questu” 
5. Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział Bieszczadzki – za projekt „Zachować historię Krainy 
Lipeckiej” 
6. Grupa Nieformalna złożona z przedstawicieli nauczycieli i Rady Rodziców w Gimnazjum 
w Wojtkówce – za projekt „Zielony Zakątek” 
7. Stowarzyszenie Rozwoju Ustjanowej Dolnej USTYJAN - za projekt „Miejsce pamięci - Pokolenie H-T 
1951” 
8. Stowarzyszenie Przy Granicy - za projekt „ Spotkania Na Granicy” 
9. Grupa Nieformalna „Rada Sołecka w Jankowcach” - za projekt „Nasza mała Ojczyzna-Jankowce” 
10. Grupa Nieformalna z Rudawki - za projekt „Zdrowo na sportowo!” 
11. Grupa Nieformalna przy ZSP w Olszanicy - za projekt „Odkrywamy młode talenty w Gminie 
Olszanica” 
 
Autor: Paulina Bajda 
 

3. Zainteresowanie i zachęcenie 
potencjalnych beneficjentów do 
korzystania z różnych instrumentów 
wsparcia w ramach PROW 2014-2020.  
 
Każde z 11 szkoleń organizowanych 
na obszarze województwa 
podkarpackiego odbywać się będzie 
zgodnie z tym samym programem, a 
wszyscy potencjalni uczestnicy będą 
mogli wziąć udział w szkoleniu w 
dowolnie wybranym przez siebie 
miejscu i terminie.  
Wszystkich zainteresowanych prosimy 
o potwierdzenie uczestnictwa w 
szkoleniu w wybranym przez siebie 
terminie i miejscu:  
 
1) drogą mailową –na adres 
biuro@fundacja.bieszczady.pl  

2) lub telefonicznie pod numerami: 
stac. +48 13 461 72 97; kom.: +48 881 
537 554 lub 601 056 939.  
W razie pytań prosimy o kontakt z 
panią Lucyną Sobańską:  
e-mail: 
l.sobanska@fundacja.bieszczady.pl; 
tel. +48 881 537 554. 
Szczegóły na stronie  
www.fundacja.bieszczady.pl 
 

 

 

 

 

 

http://www.fundacja.bieszczady.pl/


4 

 

 

Wydarzenia w GPZB: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Działaj Lokalnie” w Bieszczadach 
 
 
12 maja 2015r. Fundacja Bieszczadzka pełniąca też  rolę Ośrodka Działaj Lokalnie zorganizowała 

spotkanie, podczas którego dokonano podsumowania VIII edycji programu „Działaj Lokalnie- 2014” 
oraz podpisano  umowy w ramach kolejnej IX edycji programu DL 2015 
Program „Działaj Lokalnie” Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności , realizowany przez Akademię 
Rozwoju Filantropii w Polsce a w naszym regionie przez Fundację Bieszczadzką, jest znany 
bieszczadzkiej społeczności od 10 lat.  
Od  2006 r Fundacja Bieszczadzka, w ramach konkursu przyznaje dotacje, dzięki którym  społeczność 
lokalna angażuje się  w działania na rzecz swoich miejscowości. Projekty realizowane są na terenach 
12-tu gmin powiatów leskiego, bieszczadzkiego, sanockiego i przemyskiego. 
Program prowadzony jest  z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które 
podejmują wspólny wysiłek, po to, by w ich społecznościach żyło się lepiej. 

Podczas spotkania, wiceprezes Fundacji Bieszczadzkiej Lucyna Sobańska przedstawiła projekty, 
które w ubiegłym roku dostały dofinansowanie. Dzięki nim powstała ścieżka historyczno-przyrodnicza 
w Cisnej, za pomocą questów można zwiedzać Krościenko i Nowosielce Kozickie, młodzież i dzieci 
mogą odpoczywać w świetlicy utworzonej przy parafii NMP w Ustrzykach Dl a Zespół Żukowianie 
wzbogacił swój repertuar pieśni łemkowskich. To tylko kilka z 11 zrealizowanych w 2014r.  inicjatyw w 
różnych częściach Bieszczadów  
 

Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału, a 
także do rozpowszechnienia informacji o 
Konkursie na najlepszy projekt współpracy 
transgranicznej, który jest organizowany przy 
Kongresie Inicjatyw Europy Wschodniej 2015 
 
KONKURS NA NAJLEPSZE PROJEKTY 
WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ 
Zapraszamy do zgłaszania projektów 
transgranicznych na Konkurs, organizowany 
przy Kongresie Inicjatyw Europy Wschodniej 
2015. 
Konkurs adresowany jest do wszystkich 
podmiotów bez ograniczeń formalno-
prawnych, zarówno do instytucji kultury, 
organizacji pozarządowych jak i 
nieformalnych grup twórczych, osób 
prywatnych, samorządów lokalnych, a także 
podmiotów gospodarczych, zarówno z krajów 
Unii Europejskiej oraz Partnerstwa 
Wschodniego. 
Głównym celem Konkursu jest rozwijanie 
współpracy transgranicznej oraz wymiana 
dobrych praktyk i doświadczeń w zakresie 
inicjatyw projektowych realizowanych na 
obszarze Europy Wschodniej o charakterze 
rozwojowym. W konkursie zostanie 
przyznana jedna główna nagroda w każdej z 
siedmiu kategorii (dobre rządzenie, 
społeczeństwo obywatelskie, kultura, 
turystyka, edukacja, ochrona środowiska, 
dziedzictwo) oraz wyróżnienia. Nagrodzone 
projekty będą prezentowane podczas 
Kongresu, jak też zostaną opublikowane w 
folderze promocyjnym. 
Zgłoszenia na Konkurs należy dokonać 
poprzez formularz umieszczony na stronie 
http://kongres.lublin.eu/o-konkursie 
Termin wysyłania zgłoszeń upływa 30 
czerwca 2015 r. !!! 
 
Dziękujemy! 

 
 
 

 

 

http://kongres.lublin.eu/o-konkursie
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Wydarzenia w GPZB: 
 

„Działaj Lokalnie” w Bieszczadach cd.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wszyscy grantobiorcy z 2014r otrzymali dyplom z podziękowaniem za zrealizowany projekt, najlepsze  
organizacje zostały w sposób szczególny wyróżnione.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prezes Fundacji Bieszczadzkiej Bogusław Pyzocha przypomniał zebranym , że w tym roku mija 10 lat, 
od czasu uruchomienia w Bieszczadach programu „Działaj Lokalnie”. Przez ten czas zrealizowano 113 
projektów, w których wzięło udział ok. 30 tys. osób, czyli prawie połowa bieszczadzkiej populacji.        
W latach 2006-2015, projekty otrzymały dofinansowanie w wysokości 569 tys. 008 zł. 
 
 

Podkarpackie do boju, wygrajmy i to 
starcie 
  
Tegoroczna odsłona konkursu na 
„Najlepsze Europejskie Destynacje 
Turystyczne EDEN - Turystyka i lokalna 
gastronomia" wkroczyła w ostatni etap. 
Wyłoniono 5 finalistów, wśród nich Szlak 
Kulinarny Podkarpackie Smaki. Rywalizuje 
on ostro z Poznaniem, Mazowszem, 
Śląskiem i Białowieżą. Podkarpackie 
wygra jeśli wciśnięcie „Lubię to” przy 
naszym opisie. Podkarpackie do boju. 
Jak na razie wygrywają poznańskie pyry. 
  
Na profilu na Facebooku - 
https://www.facebook.com/edenpolska - 
znajdują się opisy najlepszych 5 
destynacji aspirujących do tytułu laureata 
tegorocznego konkursu. Internauci 
oddają głosy na swojego faworyta 
poprzez kliknięcie "Lubię to" obok 
opisywanej destynacji. 
 Szlak Kulinarny Podkarpackie Smaki 
tworzyło w 2014 r. 40 (w tym roku 
przyjęto kolejne zgłoszenia) 
certyfikowanych karczm, oberż, tawern, 
zajazdów, szynków, barów, kawiarni i 
gospodarstw agroturystycznych 
zlokalizowanych wzdłuż trzech tras - 
Bieszczadzkiej, Beskidzko-Pogórzańskiej i 
Północnej. Specjalnością lokali są dania 
kuchni regionalnej i etnicznej. 
Łemkowskiej, bojkowskiej, pogórzańskiej, 
lasowiackiej, a także dworskiej, 
myśliwskiej i tej, którą preferowali 
bywalcy dawnych szynków w miastach.  
 
 

 

 

 

https://www.facebook.com/edenpolska
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Wydarzenia w GPZB: 
 

„Działaj Lokalnie” w Bieszczadach cd.. 
 

Lucyna Sobańska podziękowała sponsorom, dzięki którym konkurs może być organizowany. Do 
najważniejszych z nich należy zaliczyć oprócz gminy, Ustrzycki również oddział Banku Pekao S.A. z 
prezesem Rafałem Gnotem, który aktywnie uczestniczy też w pracach komisji grantowej. 
 

W drugiej części spotkania przedstawiciele organizacji, które otrzymały granty w tegorocznej 
edycji konkursu podpisali umowy dotacyjne.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W spotkaniu, oprócz przedstawicieli zwycięskich organizacji pozarządowych i grup 

nieformalnych, wzięli udział Katarzyna Sekuła wicestarosta bieszczadzki, Jacek Łeszega radny 
powiatowy oraz przedstawiciel gminy Ustrzyki Dolne, Krzysztof Mróz wójt gminy Lutowiska i Marlena 
Błyskal z gminy Czarna.  
Uczestnicy spotkania mogli wysłuchać także  
pieśni łemkowskich w wykonaniu  
zespołu „Żukowianie” 
 
 
 
Autor tekstu:Lucyna Sobańska 
Autor zdjęć: Monika Buchtalarz 

Jeden z przepisów certyfikowanych 
dań datowany jest na XVI wiek, 
większość z XIX i początku XX. Kilka 
punktów gastronomicznych znajduje 
się w obiektach muzealnych, miedzy 
innymi w Zamku Dubiecko i Dworze 
Kombornia. Inne, na przykład Karczma 
Podkarpackie Jadło w Babicy czy 
Gospoda Pod Biała Górą w Sanoku, 
tworzą własne zbiory etnograficzne. 
  
  
Krzysztof Zieliński 
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i 
Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia" 
 
35-074 Rzeszów, ul. Rynek 16, II 
piętro, pokój 2.3 
+48 17 852 85 26 
 
 

 

 

 

 

 



7 

 

 

Wydarzenia w GPZB: 
 

W lipcu kolejna „Wakacyjna Szkoła Języka Angielskiego” 
 
 
Od 2006r Fundacja Bieszczadzka koordynuje przyjazd w Bieszczady studentów z amerykańskiej 
organizacji Learning Enterprises, którzy jako wolontariusze uczą przez jeden wakacyjny miesiąc dzieci i 
młodzież języka angielskiego. Również w tym roku zapraszamy  dzieci i młodzież do udziału w 
„Wakacyjnej Szkole Języka Angielskiego 2015” 
Zajęcia odbywać będą się od 29 czerwca do 25 lipca 2015r : 
• w Ustrzykach Dolnych w siedzibie Fundacji Bieszczadzkiej, ul Rynek 14 
• w Lipiu k/Czarnej ( świetlica wiejska) , w Czarnej (w Gminnym Domu Kultury) 
•w Ropience , w Zespole Szkół Publicznych 
• w Komańczy, w Zespole Szkół Publicznych 
w wymiarze jednej godziny dziennie dla każdej grupy wiekowej i prowadzone będą przez 
wolontariuszy z amerykańskiej organizacji Learning Enterprises, studentów renomowanych uczelni. 
Proponujemy udział w następujących grupach wiekowych: 
I grupa –maluchy- Przedszkole Nr 1 w Ustrzykach Dl 
II grupa – kl. I-III 
III grupa- kl. IV-VI 
IV grupa -gimnazjaliści 
V grupa –szkoły średnie i studenci 

Jeżeli pojawi się zainteresowanie angielskim wśród osób dorosłych istnieje możliwość dodania zajęć w 
zakresie podstawowym dla tej grupy. 
Osoby dorosłe znające język angielski mogą zostać dołączone do studentów. 
Zapisy do poszczególnych grup dla Ustrzyk Dolnych, w Fundacji Bieszczadzkiej ul. Rynek 14 lub 
telefonicznie pod numerem 13 469 7297, kom. 881 537 554, 
w pozostałych miejscowościach zapisy przyjmują: 
Lipie –Pani Iwona Dolińska tel: 514 123 274 
Ropienka- Pani Justyna Kawczak ( Kartusz) 
Komańcza- dyr. szkoły Pani Mirosława Kowalska 

Redakcja 

 

Ważne linki: 
 

 
www.wolontariatbieszczadzki.pl,  
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 Rynek 14, 38-700 Ustrzyki Dolne 

tel.: +48 (13) 469 72 97 

www.fundacja.bieszczady.pl 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

http://www.wolontariatbieszczadzki.pl/
file:///D:/Moje%20Dokumenty/październik'10/www.ngo.pl
http://www.podkarpackie.ksow.pl/
http://www.nasze-bieszczady.pl/
http://www.lgd-zielonebieszczady.pl/
http://www.barr-ustrzyki.pl/
http://www.pokl.wup-rzeszow.pl/
http://www.gotocarpatia.pl/
http://www.zielony/
file:///D:/Moje%20Dokumenty/październik'10/www.fundacja.bieszczady.pl
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