
„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
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Lokalna Grupa Działania

Fundusz Biebrzański



Zdjęcie pochodzi  z  publikacj i  „Drewniane budownictwo 
dorzecza Biebrzy” autorstwa Artura

Gawła i  Grzegorza Ryżewskiego

Zdjęcie pochodzi  z  publikacj i  „Drewniane 
budownictwo dorzecza Biebrzy” autorstwa
Artura Gawła i  Grzegorza Ryżewskiego

CYFRYZACJA
DZIEDZICTWA

KIM JESTEŚMY
Biebrzański Park Narodowy jest spoiwem 
pomiędzy jedenastoma gminami. 
Działalność wokół Biebrzy to jednak nie 
wszystko. 

WWykorzystujemy nowoczesne technologie, 
by chronić bogactwo naszego regionu od  
zapomnienia. Mamy piękne drewniane 
budownictwo - dokumentujemy je 
cyf rowo. Mamy znane w całym kraju 
produkty regionalne - asystowaliśmy 
w w formalnym procesie certyfikacji. Mamy 
przepiękne tereny leżące nad Biebrzą - 
przybliżamy je turystom dzięki mobilnym 
aplikacjom.
 
Łączymy te działania w jeden wspólny 
kierunek, jakim jest cyf ryzacja dziedzictwa.

GDZIE JESTEŚMY
Biebrzański Park Narodowy to 
najwięnajwiększy park narodowy w Polsce o 
powierzchni prawie 600 km². To jedyny 
w swoim rodzaju teren bogaty w bagna, 
torfowiska oraz obszary leśne. To także 
jedna z najważniejszych ostoi dzikiej 
przyrody w Europie, która przyciąga 
turystów i ornitologów z całego świata.

PPoszukujemy organizacji z terenów 
dawnego Wielkiego Księstwa 
Litewskiego do partnerskiej współpracy 
- łączą nas dążenia i ta sama 
niezaspokojona chęć działania. 



Izba Tkactwa Dwuosnowowego w Janowie

Zdjęcie udostępnione przez Gminny Ośrodek Kultury,  Sportu i  Turystyki w Janowie

WYBRANE PROJEKTY
Drewniane budownictwo
Wydaliśmy serię publikacji poświęconych architekturze “Drewniane 
Budownictwo Dorzecza Biebrzy” i etnografii “Z biegiem Biebrzy”. Opisana jest 
tam historia terenów nadbiebrzańskich, jednak przede wszystkim to 
kkompendium wiedzy o budownictwie drewnianym. Nad wydaniem publikacji 
czuwał zespół specjalistów z państwowych instytucji. 

Produkty regionalne
Na naszym terenie są cztery produkty 
lokalne: ser koryciński, chleb na 
zakwasie z Sadka, klinek dąbrowski oraz 
sękacz z Suchowoli. Pomagaliśmy 
w zaw zarejestrowaniu tych marek jako 
produkty lokalne. Planujemy też 
stworzenie książki z przepisami 
opartymi na produktach regionalnych. 

Turystyka
Zrealizowaliśmy trzy projekty na pograniczu multimediów i nowych technologii. 
Pierwszym jest portal turystyczny (www.ltpl.eu) promujący obszar partnerów 
pprojektu z Polski i Litwy. Drugim jest aplikacja mobilna "Z biegiem Biebrzy", 
która jest przewodnikiem po atrakcjach 12 gmin dorzecza Biebrzy. Trzeci projekt 
to nagranie promującego walory gmin filmu "Z Wilkowyj nad Biebrzę" 
z udziałem aktorów z serialu “Ranczo”.

Chleb na zakwasie z Sadka
fot .   Józef Wiesław Strójkowski



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

Lokalna Grupa Działania Fundusz Biebrzański

ul. Plac Kościuszki 21

16-150 Suchowola

tel. (85) 71-28-307

sekretariat@biebrza-leader.pl

www.biebrza-leader.pl

Porozmawiajmy 
o współpracy


