
„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

Lokalna Grupa Działania

“PUSZCZA BIAŁOWIESKA”
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fot .  Z archiwum Starostwa Powiatowego w Hajnówce

KOLEBKA 
wielokulturowości

KIM JESTEŚMY
Nasze obszary są niezwykle 
atrakcyjne turystycznie ze 
względu na unikatowe w skal i  
kraju i  UE,  skutecznie 
cchronione zasoby środowiska 
naturalnego i  dziedzictwa 
kulturowego oraz bardzo 
dobrze rozwiniętą 
inf rastrukturę,  s łużącą zarówno 
turystom, jak i  społeczności  
lokalnej .

W pW proces zrównoważonego 
rozwoju „Naszej  Małej  
O jczyzny” angażują się 
mieszkańcy,  świadomi swojej  
rol i  powierników cennych 
walorów przyrodniczych 
i  kulturowych,  których 
umiejętumiejętne zagospodarowanie 
i  ochrona przynosi  im godziwe 
dochody i  prowadzi  do 
podniesienia poziomu jakości  
życia.

Działamy ODDOLNIE, wykorzystujemy LOKALNE zasoby, promujemy NASZ region.

GDZIE JESTEŚMY
Puszcza Białowieska to jedyny 
wpisany na listę Światowego 
Dziedzictwa UNESCO obiekt 
w w Polsce. Leży na terenie Polski 
oraz Białorusi, z którą dzielimy się 
puszczą praktycznie po połowie.
 
Nasza loNasza lokalizacja determinuje też 
to, kim jesteśmy. Od północnych 
krańców naszego terenu aż po 
gminę Narewka widoczne są 
aakcenty białoruskie, zaś między 
Narewką a Hajnówką mieszają się 
one z wpływami ukraińskimi. 
Dalej na południe, w okolicach 
Czeremchy, dominują już te 
ukraińskie. Łatwo znaleźć u nas 
malownicze prawosławne cerkwie. 
PonPonadto w niektórych naszych 
gminach znajdziemy korzenie 
żydowskie (m.in. gmina Orla 
i Narewka).



fot .  Z archiwum LGD “Puszcza Białowieska”

WYBRANE PROJEKTY
Produkt turystyczny - spływ kajakowy
Stworzyliśmy popularny produkt turystyczny, jakim jest trzydniowy spływ 
rzekami Narewka i Narew. Połączyliśmy relaks, aktywność fizyczną, poznawanie 
kultur oraz Puszczy Białowieskiej w zrównoważonych proporcjach. Tworzenie 
produktów regionalnych to kierunek, w którym chętnie nawiążemy współpracę.
  
Projekt współpracy
Zrealizowaliśmy projekt współpracy “Obszary leśne szansą rozwoju regionów” 
wspólnie ze stowarzyszeniem “GAL BRUCHE MOSSIG PIEMONT” z Alzacji 
(Francja). Podczas obustronnych wizyt studyjnych wymieniliśmy się 
doświadczeniem dotyczącym zarządzania silnie zalesionymi terenami, 
turystyką, jak też poznaliśmy kulturę i tradycję partnera projektu współpracy.
  
Przyjaciele, czyli pies w celi
Byliśmy liderem pionierskiego w skali kraju projektu „Przyjaciele, czyli pies 
w celi”. Głównym celem projektu było ułatwienie readaptacji społecznej grupy 
mężczyzn z Aresztu Śledczego w Hajnówce, odbywających długotrwałą karę 
pozbawienia wolności, poprzez wykorzystanie elementów dogoterapii. Zajęcia 
z zaz zakresu szkolenia psów, w tym poznania technik tresury, odbywały się przez 
cztery miesiące. Korzyść z programu odnieśli zarówno skazani, jak i psy 
z miejscowego schroniska, które po zakończeniu projektu znalazły swój nowy 
dom.



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 “Puszcza Białowieska”

ul. Parkowa 3

17-200 Hajnówka

tel. 85 682 50 26

biuro@lgd-puszcza-bialowieska.pl

rlks.lgd-puszcza-bialowieska.pl

Porozmawiajmy 
o współpracy


