
„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

Suwalsko -  Sejneńska

Lokalna Grupa Działania



KIM JESTEŚMY
Nasz obszar ma wszystko, czego potrzeba, 
by być drugimi Mazurami. Świadomie 
wybieramy jednak inną drogę. Stawiamy 
na nietuzinkowość i intymność 
doświadczenia. Naszym głównym celem 
jest jest wspieranie lokalnej społeczności 
w wykorzystywaniu walorów regionu do 
rozwoju personalnego oraz biznesowego.

Chętnie promujemy “slow travel” oraz 
przetwórstwo produktów ekologicznych.

Naszą siłą nie są pięciogwiazdkowe hotele, 
a pięciogwiazdkowe doświadczenia.

GDZIE JESTEŚMY
Suwalszczyzna jest jak z bajki. Za 
siedmioma wzgórzami, za siedmioma 
lasami... Na relatywnie małym obszarze 
znajdują się piękne jeziora, wzniesienia 
i gęste lasy. Przyroda w wersji “premium”, 
bo pbo prawie 100% naszego regionu jest pod 
ochroną. Chociaż leżymy na krańcu Polski, 
rozwijaliśmy się dzięki międzynarodowym 
doświadczeniom, na przykład kiedy 
Ludwik Michał Pac sprowadził do 
Dowspudy rodziny z Anglii, Szkocji oraz 
Niemiec. W tamtym czasie w Sejnach żyła 
tteż przedsiębiorcza społeczność żydowska.

zapewniamy PIĘCIOGWIAZDKOWE 
DOŚWIADCZENIA



WYBRANE PROJEKTY
Organizowaliśmy szkolenia pomagające wykorzystać naturalne zasoby 
Suwalszczyzny, m. in. kursy dla nurków (mamy najgłębsze jezioro w Polsce – 
Hańcza, o głębokości 106 m), żeglarzy oraz kucharzy (kuchnia regionalna). 
Aktywnie przyczyniamy się także do budowania marki żywności z Suwalszczyzny 
oraz uatrakcyjniania oferty lokalnych przedsiębiorstw.

WWspieramy projekty biznesowe oraz 
projekty rozwoju inf rastruktury wokół 
Wschodniego Szlaku Rowerowego 
„Green Velo”, gdzie powstają nowe 
stacjonarne oraz mobilne punkty 
gastronomiczne z lokalną żywnością.

Widzimy potencjał w rozwoju nowych 
fform turystyki, dlatego angażujemy się 
w projekty dotyczące niszowych form 
jak np. “turystyka kamperowa”, 
“motocyklowa”, “bushcrafting”, 
“survival” itp.



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 z zasobów Stowarzyszenia Suwalsko-Sejneńska LGD

Suwalski Park Krajobrazowy

Stowarzyszenie Suwalsko - Sejneńska 
Lokalna Grupa Działania

Biuro w Suwałkach
ul. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki
tel. 87 565 53 64
biuro@su-se.pl
wwwww.su-se.pl

Biuro w Sejnach
ul. J. Grodzińskiego 1, 16-500 Sejny

Porozmawiajmy 
o współpracy


