
„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



“Połączenie sił to początek, pozostanie 

razem to postęp, a wspólna praca 

to sukces”

GDZIE JESTEŚMY
Znajdujemy się w polskiej 
AmaAmazonii. To tutaj rzeka Narew 
płynie wieloma korytami, raz 
rozdzielając się, a kolejny raz 
łącząc. Ta sieć rzeczna nazywana 
jest też Narwiańskim Labiryntem. 
Dolinę Narwi odkrywać można 
kajakiem, ale też łódką 
pypychówką, a miejscami kładkami 
dryfującymi na wodzie.

Obok Doliny Narwi największą 
atrakcją jest Tykocin, miasto, 
w którym wielokrotnie 
prprzebywali polscy królowie oraz 
książęta. To tutaj ustanowiony 
został Order Orła Białego.

KIM JESTEŚMY
Bliskość Białegostoku, stolicy 
rregionu, stawia nam poprzeczkę 
wysoko, ponieważ organizując 
wydarzenia konkurujemy z tym, 
co do zaoferowania ma duże 
miasto. 

MiMimo to inwestujemy aktywnie 
w projekty rozwijające potencjał 
naszego regionu i wierzymy, że 
jest on świetnym miejscem do 
mieszkania, na jednodniowy 
przyjazd z Białegostoku oraz na 
dłuższy pobyt.
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WYBRANE PROJEKTY
Turystyka
Wierzymy, że nasz region ma ogromny potencjał turystyczny, dlatego bierzemy 
udział w wielu targach na terenie Polski, promując turystykę nad Narwią. 
Wydaliśmy też foldery turystyczne miasta Tykocina oraz stworzyliśmy aplikację 
umożliwiającą wirtualny spacer po gminie Choroszcz. 

“Ques“Questy”
Szukamy innowacyjnych sposobów promowania naszej oferty turystycznej. 
W tym celu realizowaliśmy projekt tzw. “questów”. W ramach questu osoba 
dostaje wierszowane zagadki z instrukcjami. Celem jest rozszyf rowanie zagadek 
i podążanie za wskazówkami, zaś na końcu znajduje się skarb. 

Jesteśmy zainteresowani współpracą dotyczącą wykorzystania potencjału 
turystycznego regionu oraz pobudzenia aktywności lokalnej.



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 

Porozmawiajmy 
o współpracy

Łódki pychówki 
Rzeka Narew
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