
„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

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania



PATRZYMY 
W PRZYSZŁOŚĆ

KIM JESTEŚMY
Nieustannie patrzymy w przyszłość. 
Wiemy, że jakość naszego życia zależy 
od jakości kapitału ludzkiego, dlatego 
inwestujemy w młodych ludzi. 
KKształcąc przyszłych liderów regionu, 
umożliwiamy im zdobycie kompetencji.

Wierzymy także w synergię, dlatego też 
zachęcamy przedsiębiorców do 
współpracy i wspieramy ich we 
wspólnych inicjatywach.

Aktywnie działamy na polu promocji 
tuturystycznej naszego regionu.
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GDZIE JESTEŚMY
Dolina Bugu to nasz dom. To teren 
wciąż nieodkryty i magiczny. Idealny 
dla ludzi, którzy podróżują poza 
utartym szlakiem. 

RRzeka Bug rysuje wschodnie granice 
Unii Europejskiej z Ukrainą i Białorusią, 
jest więc idealnym pomostem do 
dialogu i wspólnych działań.
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WYBRANE PROJEKTY
Młodzi Lokalni Liderzy 
W ramach projektu współpracy 
z partnerami LGD Bądźmy Razem oraz 
LGD NEMUNAS z Litwy zorganizowaliśmy 
cykle warsztatów dla młodzieży. 
UUczestnicy podczas projektu nabyli 
umiejętności pracy lidera w lokalnej 
społeczności. Stworzyli wspólnie 
ogólnodostępne miejsca wypoczynku: 
ogrody tematyczne (wiosna, lato, jesień, 
zima), meble z europalet, altanę oraz 
miejsce ogniskowe. 

SaSamochodowo - Motocyklowy Podlaski 
Szlak Sakralny
W ramach projektu współpracy z LGD 
Puszcza Białowieska oznakowaliśmy ok. 
250 km. szlaku turystycznego, który 
obejmuje 21 zabytkowych cerkwi. 
DodatDodatkowo wydaliśmy mapy, przewodniki 
oraz tablice informacyjne dostosowane do 
osób z niepełnosprawnościami.

Sieć współpracy przedsiębiorców “Natu-
ralnie nad Bugiem”
Projekt obejmuje 15 przedsiębiorców 
z terenu Podlasia Nadbużańskiego. 
Partnerzy stworzyli wspólny znak 
towarowy, wspólną ofertę sprzedaży 
produktów i usług lokalnych oraz stronę 
internetową. Wydali kreatywne materiały 
promujące swoją działalność oraz region, 
takie jak podkładki, kolorowanki dla 
dzieci, karty partnerskie, breloczki, mapy 
i tablii tablice zewnętrzne.



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 - 
Tygiel Doliny Bugu”
ul. Warszawska 51 lok. 7
17-312 Drohiczyn
tel. 797 091 197
biubiuro@tygieldolinybugu.pl
www.tygieldolinybugu.pl

Porozmawiajmy 
o współpracy


