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„Europejski  Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
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PPrezentacja 12 Lokalnych Grup Działania z województwa podlaskiego – oferta współpracy



OSIEM GMIN
W JEDNEJ
KRAINIE

KIM JESTEŚMY
Naszą misją jest szeroko pojęte wspieranie rozwoju regionu. Angażujemy się 
w działania z zakresu przedsiębiorczości oraz kultywowania tradycji, 
promowania regionu poza jego granicami oraz organizowania imprez, półkolonii 
i warsztatów pozytywnie wpływających na życie mieszkańców. Wspieraliśmy 
także rozwój funkcjonalnej inf rastruktury takiej jak świetlice i siłownie.

JesJesteśmy otwarci na wszystkie obszary, projekty i działania przynoszące wartość 
naszemu regionowi. Chętnie realizujemy projekty współpracy. Wierzymy, że 
poprzez wymianę doświadczeń możemy efektywniej działać na rzecz regionu.

GDZIE JESTEŚMY
Znajdujemy się w zachodniej części województwa podlaskiego - graniczymy 
z Mazowszem i Mazurami. 

JesJesteśmy wyjątkowym regionem w skali województwa, bo tylko u nas można 
poznać tradycje kurpiowskie. Na terenie gmin Nowogród, Zbójna i Turośl działają 
zespoły kurpiowskie. Wizyta u nas to doskonały sposób, żeby poznać lokalne 
obrzędy, stroje, tradycje, gwarę i potrawy.



WYBRANE PROJEKTY
OZE
WWzięliśmy udział w wyjeździe studyjnym pn. „Odnawialne źródła energii 
przyszłością obszaru Lokalnych Grup Działania” do Niemiec w ramach projektu 
współpracy organizowanym wraz ze Stowarzyszeniem LGD „Biebrzański Dar 
Natury”. Pogłębialiśmy naszą wiedzę z zakresu OZE, zaś doświadczenie zdobyte 
podczas wizyty studyjnej przełożyło się na kilka projektów związanych 
z wykorzystaniem OZE w naszych gminach.

WSPÓLNA PRACA Z LGD KASZUBSKA DROGA
WWspólnie z LGD „Kaszubska Droga” zorganizowaliśmy wizytę studyjną, której 
założeniem była wymiana kulturowa. Jej celem było poznanie najlepszych 
praktyk związanych z promocją Kaszub oraz stymulowaniem aktywności 
w lokalnej społeczności. Podczas pobytu mogliśmy obejrzeć zabytki oraz prace 
lokalnych artystów-rękodzielników.

QUESTING
„„Questing” to nowa forma turystyki. Oprócz wartości polegającej na poznawaniu 
terenu dostarcza też dużo zabawy. Turysta podąża za wskazówkami zapisanymi 
na ulotce, musi rozwiązywać zagadki i kierować się we wskazane miejsca. 
W ramach „Questingu” wspólnie z LGD Mazurskie Morze wyznaczyliśmy szlaki 
piesze, rowerowe oraz wodne (Pisą i Narwią).



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 

Nasza siedziba
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