
„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



Innowacyjne i kreatywne

projekty są naszym paliwem

GDZIE JESTEŚMY
Z uwagi na położenie oraz rozległe, zalesione obszary Puszczy Knyszyńskiej nasz 
region jest miejscem, do którego białostoczanie i turyści przyjeżdżają, by złapać 
oddech. Obecność czystej natury oraz dostępność komunikacyjna sprawiają, że 
wiele osób decyduje się przeprowadzić do nas na stałe.

Obok pięObok pięknych krajobrazów region oferuje też wyjątkowe doznania kulturalne. 
Warto odwiedzić m.in. Teatr Wierszalin oraz Muzeum Ikon w Supraślu czy też 
miejscowość Gródek, znaną z wielu imprez kultywujących tradycje białoruskie.

KIM JESTEŚMY
Szukamy niestandardowych 
i skutecznych rozwiązań we 
wszystkich obszarach naszej 
działalności. Poprawa atrakcyjności 
regionu dla mieszkańców i turystów, 
pprojekty dla seniorów i projekty współpracy 
to główne kierunki naszego działania. Jesteśmy 
też jedną z największych LGD w województwie podlaskim oraz liderem 
w aktywnym działaniu na rzecz rozwoju sieci LGD. W efekcie, dzięki m.in. 
dobrej współpracy, podlaskie LGD mają finansowanie z kilku źródeł. Jedynie 
dwa województwa w Polsce, podlaskie i kujawsko-pomorskie, korzystają 
zarówno ze środków PROW, jak i RPO (EFRR i EFS).



WYBRANE PROJEKTY
Współpraca międzynarodowa
Realizujemy projekty o charakterze globalnym. 
Razem z LGD z Estonii oraz Finlandii tworzymy 
wspólną ofertę turystyczną obszaru 
nnadbałtyckiego, skierowaną do turysty z Chin. 
We współpracy z LGD z Francji planujemy 
instalację innowacyjnych rzeźb mieszkalnych 
w Puszczy Knyszyńskiej. Razem z Francuzami 
opracowywaliśmy także wspólną ofertę 
turystyczną z naciskiem na turystykę osób 
z niepełnosprawnościami.

PProjekty skierowane do Seniorów
Promujemy aktywność wśród seniorów. 
Chcemy, żeby aktywnie uczestniczyli w życiu 
lokalnych społeczności. Podczas czterech 
edycji projektu organizowaliśmy m.in. 
wwarsztaty aktywizujące i praktyczne oraz 
wizyty studyjne, dzięki którym seniorzy poznali 
możliwości i formy udziału w obywatelskim 
życiu swoich wsi, miast i gmin.
                                                                      
Poprawa jakości życia
Nie boiNie boimy się wspierać mieszkańców naszego 
regionu w realizacji ich ciekawych pomysłów. 
Wspieraliśmy takie inicjatywy jak wyposażenie 
warsztatu samochodów typu lowrider, 
produkcja naturalnych mydeł, Instytut Rodziny 
i inne.

DodatDodatkowo inwestujemy w inf rastrukturę, 
dzięki której życie i praca (w tym zdalna) jest 
w naszym regionie czystą przyjemnością. 
Przykładowe inwestycje to place zabaw i 
siłownie, bulwary i miejsca spotkań, plaże, 
wieże widokowe.



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 LGD Puszcza Knyszyńska

NASZ ZESPÓŁ

Lokalna Grupa Działania - Puszcza Knyszyńska
ul.  Piłsudskiego 17
16-030 Supraśl
tel. 85 7108 850
www.puszczaknyszynska.org
lgd@puszczaknyszynska.pl

Porozmawiajmy 
o współpracy


