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Nowości z Krainy Trzech Rzek
Przestawiamy nasz nowy newsletter

czerwiec 2022

Kolejne półrocze naszej działalności podsumowujemy newsletterem z
najważniejszymi wydarzeniami minionych miesięcy. 

Zniesienie obostrzeń pozwoliło na realizacje licznych działań, które z dumą
prezentujemy. Powrót do wydarzeń aktywizacyjnych, podpisane umowy na

realizacje projektów współpracy i uroczyste 10-lecie Spotkań Liderek z
Krainy Trzech Rzek, to tylko niektóre okazje do spotkań z Wami, Członkami

społeczności LGD. 

Przed nami przygotowania do tworzenia nowej Strategii Rozwoju Lokalnego
dla naszego obszaru. Jesteśmy już po pierwszych spotkaniach

konsultacyjnych, przed nami szereg kolejnych.

Zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej oraz profilu w mediach
społecznościowych, tylko z waszą pomocą stworzymy możliwie najlepszą

LSR!

Na końcu Newslettera niespodzianka! Zaproszenie na spływ tratwiany.

Garść najważniejszych informacji

https://dashboard.mailerlite.com/preview/80219/emails/58704885449753745


Rozwój Lokalny

Warsztat refleksyjny

Coroczny warsztat refleksyjny, dotyczący
analizy wdrażania LSR i działań LGD w

minionym roku. Dokonano oceny postępu
wdrażania naszej strategii, na podstawie

danych przedstawionych w raporcie
ewaluacyjnym. Analizie podlegał przebieg

realizacji finansowej i rzeczowej LSR,
osiąganie wskaźników, jakość kryteriów i

procedur – zweryfikowano ich
zrozumiałość i skuteczność. Na podstawie
wyników ewaluacji oceniono także jakość

pracy biura oraz organów LGD.

Nabory na dofinansowania

Dofinansowania na założenie firmy

od 14 do 28 marca prowadziliśmy nabór
dla osób fizycznych planujących założenie

firmy. Premie w wysokości 80 000 zł
skierowane są dla mieszkańców naszego

obszaru. Ponad 1 160 000 zł trafi do
nowych przedsiębiorców. Powstanie
przynajmniej 14 nowych firm. Osoby

zainteresowane mogły wziąć udział w
trzech szkoleniach dotyczących

przygotowania dokumentacji i realizacji
projektów. Biuro prowadziło także

nieodpłatne doradztwo dla wnioskujących.

Działaj Lokalnie 2021

Ogłoszenie konkursu
"Opowiedz..." na najlepsze filmy ze
zrealizowanych projektów Działaj
Lokalnie

Po raz pierwszy ogłosiliśmy konkurs na
realizację filmów z projektów w ramach

Działaj Lokalnie. Uczestnicy mogli wziąć
udział w profesjonalnym szkoleniu

dotyczącym ich tworzenia. W konkursie
wzięło udział 6 organizacji. Każda

otrzymała dyplom oraz bon podarunkowy o
wartości 200 zł. Cztery, wybrane przez

Przedsiębiorczość i Turystyka

Podpisanie umowy na
międzynarodowy projekt
współpracy

Z radością informujemy, że wkrótce
przystąpimy do realizacji kolejnego

projektu współpracy. 12 stycznia
zawarliśmy umowę o przyznaniu pomocy
na projekt Przedsiębiorczość i Turystyka.

Planujemy wraz z naszymi Partnerami
zintegrować podmioty działające w branży
turystycznej na terenie LGD Kraina Trzech

Rzek, Czarnkowsko- Trzcianeckiej LGD

https://kraina3rzek.pl/2022/02/warsztat-refleksyjny-za-nami-2/
https://kraina3rzek.pl/2022/02/warsztat-refleksyjny-za-nami-2/
https://kraina3rzek.pl/2022/02/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-8-2022/
https://kraina3rzek.pl/dotacje/zakladanie-dzialalnosci-gospodarczej/nabor-8-2022/wyniki-naboru-8-2022/
https://kraina3rzek.pl/2022/01/konkurs-opowiedz/
https://kraina3rzek.pl/2022/01/podpisanie-umowy-na-miedzynarodowy-projekt-wspolpracy/
https://kraina3rzek.pl/2022/01/podpisanie-umowy-na-miedzynarodowy-projekt-wspolpracy/


komisję filmy, przeszły do etapu krajowego
konkursu.

oraz MAS Sekcov-Topl’a ze Słowacji. Już
wkrótce będziemy zapraszać do udziału w

projekcie i informować o działaniach!

Działaj Lokalnie 2021

II Uroczysta Gala Działaj lokalnie

22.02.2022 odbyła się uroczysta gala
podsumowująca drugą edycję „Działaj

lokalnie” w Krainie Trzech Rzek. Wśród
gości znaleźli się przedstawiciele
grantobiorców, członkowie komisji

grantowej oraz konkursowej, zarząd i
pracownicy LGD Kraina Trzech Rzek.

Podczas gali zostały również ogłoszone
wyniki konkursu „Opowiedz…”

Smart Village

Kolejna wizyta studyjna w ramach
projektu współpracy Smart Village

W dniach 22 – 25 marca, wzięliśmy udział
w kolejnym już wyjeździe studyjnym w

ramach projektu realizowanego we
współpracy z Lokalnymi Grupami Działania

z Hiszpanii, Irlandii i Finlandii.

Tym razem odwiedziliśmy Hrabstwo
Wicklow w Irlandii.

Szlakiem Ukrytych Skarbów -
turystyczny projekt współpracy

W ramach współpracy z 3 Lokalnymi
Grupami Działania realizujemy projekt, w
którym powstały wiaty rowerowe wraz z

infrastrukturą towarzyszącą. Zaplanowano
także 4 rajdy rowerowe. W projekcie

powstała też interaktywna mapa szlaków
rowerowych.

Projekt współpracy - Tworzymy
Questy

Przystępujmy do realizacji kolejnego
projektu współpracy! Tym razem stworzymy
10 questów, czyli wypraw dzięki którym
będziecie mogli bliżej poznać nasz teren.
We wrześniu planujemy wydarzenia dla
Was, dzięki którym będziecie mogli poznać
zaplanowane trasy.

https://kraina3rzek.pl/2022/02/ii-uroczysta-gala-dzialaj-loklanie/
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https://kraina3rzek.pl/lsr/projekty-wspolpracy/szlakiem-ukrytych-skarbow/


Tworzymy nową Strategię Rozwoju
Lokalnego Kierowanego przez

Społeczność

W związku ze zbliżaniem się kolejnego okresu finansowania Funduszy Europejskich,
przygotowujemy kolejną Strategię Rozwoju Lokalnego. Na przełomie maja i czerwca,
spotkaliśmy się z mieszkańcami gmin członkowskich, aby wspólnie stworzyć obraz
zasobów i potrzeb naszych lokalnych społeczności. Dzięki temu w kolejnych latach
będziemy mogli wdrażać środki finansowe w najbardziej potrzebujących obszarach.

Zobacz więcej

https://kraina3rzek.pl/konsultacje-spoleczne-pracujemy-nad-nowa-strategia/
https://kraina3rzek.pl/konsultacje-spoleczne-pracujemy-nad-nowa-strategia/
https://kraina3rzek.pl/konsultacje-spoleczne-pracujemy-nad-nowa-strategia/


X Jubileuszowe spotkanie Liderek
Rozwoju Lokalnego

14 czerwca, odbyła się X Jubileuszowa konferencja Liderek Rozwoju Lokalnego w Krainie
Trzech Rzek.

Po przerwie spowodowanej pandemią mogliśmy ponownie spotkać się, aby świętować
społeczną aktywność kobiet na terenach wiejskich.

Zaproszenie do udziału przyjęło blisko 150 Sołtysek, Przewodniczących, Prezesek i
Lokalnych Działaczek.

Więcej w linku

Działaj Lokalnie 2022

https://kraina3rzek.pl/2022/06/x-jubileuszowa-konferencja-liderek-rozwoju-lokalnego-krainy-trzech-rzek/
https://kraina3rzek.pl/2022/06/x-jubileuszowa-konferencja-liderek-rozwoju-lokalnego-krainy-trzech-rzek/


Zostaliśmy Kalsycznym
Ośrodkiem Działaj Lokalnie

Po dwóch latach realizacji
dofinansowań.

Co to znaczy dla naszych
mieszkańców?

Wyższe kwoty dofinansowań
– do 6 tys. zł

Dłuższy okres realizacji
projektów – do pół roku

Zwiększenie puli środków w
naborze z 30 tys. z do 55 tys.
zł.

Nabór na granty Działaj
Lokalnie

18 maja obradowała 10- osobowa
komisja Działaj lokalnie, która
spośród złożonych wniosków

wybrała 13, które uzyskały
dofinansowanie. Nie było to łatwe

zadanie. W tym roku wnioskodawcy
złożyli rekordową liczbę 30

wniosków na kwotę blisko 177 000
złotych. Wybranie z tej zacnej puli

tych, który mieli otrzymać
dofinansowanie, było prawie

niemożliwe. Poziom napisanych
wniosków był niezwykle wysoki i

wyrównany.

A oto dofinansowane projekty:

"Maluchy w Akcji", Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Bonawentury
Graszyńskiego w Murowanej Goślinie

"Historia z nocy się wyłania", Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich
GolęczeWianki

"Łączy nas historia - warsztaty rękodzieła historycznego dla dzieci i
młodzieży polsko-ukraińskiej", Obornicki Ośrodek Kultury

"Mały i duży zabawa dla każdego- Mściszewo największa z najmniejszych
wsi", Koło Gospodyń Wiejskich Mściszewo

"Negatywne skutki pandemii wpływające na jakość życia, kondycję

https://kraina3rzek.pl/2022/05/wyniki-naboru-dzialaj-lokalnie/
https://kraina3rzek.pl/2022/05/wyniki-naboru-dzialaj-lokalnie/
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https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0GK4cGur6JZ9yQe4orPWtXp4V6zxmkogzP7Cuo2iZH8Xzc1ptqEMsuqBuLRXxMbsYl&id=192307470849812
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https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0efVkz1wnpR6af9aN5h81zeyoQ4YKteex7FAteHbnhZdQLHA4fUJ4XfPiwdhuZASil&id=192307470849812


Wiosenny rajd do Śniezycowego
Jaru z LGD Kraina Trzech Rzek

Słońce, ruch, śnieżyce w pełnym rozkwicie i
wspaniali uczestnicy! Szczególnie

dziękujemy Kasi Janeckiej za profesjonalną
rozgrzewkę przed marszem. Rajd odbył się

26 mara.

Pożegnaliśmy Członka Rady LGD

Z ogromnym żalem przyjęliśmy informację
o śmierci jednego z członków Rady LGD -

Pana Krzysztofa Oczkowskiego, Sekretarza
Miasta i Gminy Murowana Goślina

fizyczną i integrację Wymysłowian", Koło Gospodyń Wiejskich w
Wymysłowie

"Serca Boduszewa", Koło Gospodyń Wiejskich Ale Babki Boduszewo

Spa dla ciała i umysłu od 3 lat do 133, Stowarzyszenie Ponad Podziałami

"Kwiatowy Uścikówiec", KGW Uścikówiec

"Przecieranie ścieżek wodnych i lądowych", KGW Uścikówiec

"Muzyka nas integruje", Stowarzyszenie Miłośników Orkiestry Dętej,
Orkiestra Dęta OSP w Murowanej Goślinie

"AleBabki dla kobiet.", Stowarzyszenie AleBabki

"Od małego do dużego - kontynuacja", Koło Gospodyń Wiejskich w
Nieczajnie

Pozostałe informacje 

https://www.facebook.com/192307470849812/photos/a.537305913016631/5223544761059366/
https://www.facebook.com/192307470849812/photos/a.537305913016631/5223544761059366/
https://kraina3rzek.pl/2022/04/zegnamy-krzysztofa-oczkowskiego/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0efVkz1wnpR6af9aN5h81zeyoQ4YKteex7FAteHbnhZdQLHA4fUJ4XfPiwdhuZASil&id=192307470849812
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0PNGoeJqcuJexrKuaGD4HZLqD8NdNExvMtHSD2ot9zokEJQZQG81FxhW32XQZY2fDl&id=192307470849812
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02G4D6k8JacYay1xkncmtnHYBQbtFyyngfvJ3XL7mjkjbpJbG3pS3TJLxtgf76FNvFl&id=192307470849812
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02XnLDvorGMcGv85dqv4GFMRbwywLrjpMVd4HVf94cHMH99RWnu3sEfB1AdGjfWQ7Hl&id=192307470849812
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0nK7DwFgKrc7MPtAcL4aSvDmeK372tAoqbKvsXcWg2W2xjD8eV8HjjPPscz6VrkZMl&id=192307470849812
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=5472031979543975&id=192307470849812


A co przed nami?

Najbliższe półrocze, to czas bardzo wytężonej pracy w naszym biurze.
Jednym z najważniejszych działań będzie tworzenie nowej Strategii, dzięki
której będziemy mogli pozyskać nowe środki na rozwój Gmin Murowana
Goślina, Oborniki, Ryczywół i Suchy Las. Na zakończenie wdrażania tej

strategii zaplanowaliśmy jeszcze ostatnie nabory dotyczące rozwoju
infrastruktury rekreacyjnej.

Będziemy realizować także projekty współpracy - wydarzenia promujące
obszar, przygotowywanie questów, wyjazdy studyjne, wizyty gości z
zagranicy, przygotowywanie konferencji, szkolenia dla mieszkańców,

warsztaty kulinarne.

W ramach Działaj Lokalnie zrealizowanych zostanie 12 projektów - Imprezy,
warsztaty, spotkania, festyny, turnieje sportowe i wiele, wiele więcej.

https://kraina3rzek.pl/2022/04/zegnamy-krzysztofa-oczkowskiego/


 www.kraina3rzek.pl +48 791 222 764
biuro@kraina3rzek.pl

Otrzymujesz tego maila, ponieważ jesteś
wpisana/ wpisany na listę mailingową.

Wypisz się

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek
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