
„Europejski  Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa 
i  Rozwoju Wsi .  

Instytucja odpowiedzialna za treść – LGD Puszcza Knyszyńska.

Operacja współfinansowana ze środków Unii  Europejskiej  w ramach Schematu I I   Pomocy Technicznej  
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

PPrezentacja 12 Lokalnych Grup Działania z województwa podlaskiego – oferta współpracy



Zdjęcia pochodzą z zasobów LGD “Brama na Podlasie”

GDZIE JESTEŚMY
Tu zaczyna się województwo podlaskie. Nasze gminy otwierają bramy podlaskiej 
gościnności dla turystów z Mazowsza. Tędy biegnie najkrótsza droga do 
sekretów Puszczy Białowieskiej oraz stolicy regionu - Białegostoku.
 
Jesteśmy jednym z największych LGD w Podlaskiem pod względem liczby 
ludludności. Mamy 113 członków stowarzyszenia. Nasze rolnicze korzenie warto 
poznać w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu, które jest jedną z zaledwie 
dwóch placówek rolnictwa muzealniczego w Polsce. 

KIM JESTEŚMY
Największą siłą regionu jest rolnictwo i gospodarka 
oparta na mleczarstwie. Grunty orne to 75% naszego 
obszaru, zaś niektóre gospodarstwa produkują ponad 
milion litrów mleka rocznie. W tym duchu wspieramy lokalną 
przedsiębiorczość. 

KKapitał ludzki natomiast oparty jest na niezwykłej sile folkloru 
lokalnego. Podczas corocznego Międzynarodowego Festiwalu Folkloru 
“Podlaskie Spotkania” gościmy zespoły z różnych stron świata. Naszą 
wielopokoleniową tradycją jest mocno zakorzeniony duch współpracy. 
Na terenie tylko jednej gminy Ciechanowiec działa 
ponad 50 organizacji pozarządowych. 

Brama do smaków tradycji



Mamy na koncie ponad 200
dofinansowanych projektów

WYBRANE PROJEKTY
Przedsiębiorczość
Łączymy potrzeby dobrze rozwiniętego przemysłu mleczarskiego oraz silnych 
tradycji rolniczych regionu. Dofinansowujemy działalności gospodarcze takie 
jak usługi transportowe, zakłady mechaniczne i naprawcze dla sprzętu 
wykorzystywanego w branży mleczarskiej. 

RolniRolnictwo
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie organizuje liczne 
wydarzenia związane z rolniczym charakterem regionu (Targi Ogrodnicze, 
Wystawy Zwierząt Hodowlanych, Zielona Gala, Podlaski Dzień Kukurydzy).

Produkty lokalne
PPomagamy mieszkańcom identyfikować produkty regionalne (rękodzieło, 
wyroby artystyczne, hafty itp.) i chętnie nawiążemy współpracę z organizacjami 
mającymi doświadczenie w ich kreowaniu. Chcemy pomóc mieszkańcom 
w przekuciu tych możliwości w produkty rynkowe.



e-publikacja wizerunkowa podlaskich 12 Lokalnych Grup Działania opracowana przez LGD Puszcza Knyszyńska 

w ramach realizacji operacji „Od pomysłu do zmiany. Konferencja sieciująca LGD: Promocja i Współpraca Regionalna 

i Międzyterytorialna” 

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW zapraszamy do rejestracji w bazie Partnerów KSOW dostępnej 

na stronie internetowej ksow.pl oraz do odwiedzenia strony internetowej ksow.pl 

Nasz zespół

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania 
“Brama na Podlasie”
ul. Mickiewicza 1a
18-200 Wysokie Mazowieckie
tel. 86 275 26 27 w. 413, 414 i 415
biubiuro@bramanapodlasie.pl
www.bramanapodlasie.pl

Porozmawiajmy 
o współpracy


