
Lokalna Grupa Działania

Biebrzański
Dar Natury

„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



PRZEMYSŁ 
W HARMONII 
Z NATURĄ

GDZIE JESTEŚMY
Znajdujemy się pomiędzy mazurami 
z jednej strony, a Augustowem 
( jednym z najbardziej turystycznych 
miejsc w województwie) 
i Biebrzańsi Biebrzańskim Parkiem Narodowym 
z drugiej, jesteśmy więc w centrum 
krajowego ruchu turystycznego. 
Na swoim terenie mamy piękne 
atrakcje takie jak jezioro Rajgrodzkie 
oraz Toczyłowskie.

KIM JESTEŚMY
Naszym celem jest podejmowanie 
działań kształtujących region. 
Organizujemy wydarzenia 
inintegrujące lokalną społeczność 
oraz wspieramy wykorzystywanie 
odnawialnych źródeł energii. Jako 
region jesteśmy jednym 
z najwięz największych producentów mleka 
oraz przetworów mlecznych, jak 
również płyt wiórowych w kraju. 
Pomimo obecności dużego 
przemysłu udało się nam zachować 
dziewiczy charakter - ciszę 
i czystość. 



WYBRANE PROJEKTY
OZE
Braliśmy udział w wyjazdowych 
wwarsztatach do Niemiec, gdzie 
poznawaliśmy szczegóły funkcjonowania 
gospodarki opartej o odnawialne źródła 
energii. Podczas warsztatów 
analizowaliśmy i porównywaliśmy 
uwarunkowania polskie oraz niemieckie.

Lokalne Centra Obsługi Inwestora
CCelem projektu było pobudzenie wzrostu 
gospodarczego województw Polski 
Wschodniej. W ra-mach podjętych działań 
powstało narzędzie do kompleksowej 
obsługi inwestorów krajowych 
i zagranicznych na obszarze Polski 
Wschodniej.

PPrzyjedź Poznaj Pokochaj
To transgraniczny projekt rozwoju 
turystycznego realizowany wspólnie z 3 
partnerami (w tym dwoma z Litwy). 
W ramach projektu odbywaliśmy wizyty 
studyjne oraz organizowaliśmy 
konferencje, braliśmy także udział 
w taw targach, a wszystkiemu temu 
przyświecał cel wymiany doświadczeń 
i promocji oferty turystycznej regionu.

Jednym z perspektywicznych dla nas 
kierunków jest produkcja żywności 
ekologicznej. Chętnie nawiążemy 
współpracę z partnerami mającymi 
dodoświadczenie w tej tematyce.



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 

Zdjęcia pochodzą z zasobów LGD Biebrzański Dar Natury

Okolice Szyman
Gmina Grajewo

Lokalna Grupa Działania
Biebrzański Dar Natury
Wojewodzin 2
19-200 Grajewo
tel. 86 273 80 44
lgd.biebrza@op.pl
wwwww.lgd-bdn.pl

Porozmawiajmy 
o współpracy


