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Szanowni Mieszkańcy,
poniżej przedstawiamy inicjatywy i propozycje 

Lokalnej Grupy Działania w 2012 r. 
Zapraszamy do współpracy.

„Agrobazar” to oferta Państwa na naszej stronie www.agropowiat.pl 
– To oferta produktów (ziemniaki, jajka, rękodzielnictwo i inne), które można będzie nabyć bezpośrednio  

od Państwa, a promowana będzie przez LGD.
– To oferta dla wszystkich, którzy chcieliby w ten sposób dotrzeć do klienta. 
– Oferta ważna będzie przez dwa tygodnie od ogłoszenia, potem automatycznie zostanie usunięta ze strony 

(o ile nie zostanie przedłużona przez zainteresowanego).
– Po  dokonaniu  zgłoszenia  do  LGD  pracownik  biura  przyjedzie  do  Państwa,  aby  wykonać  zdjęcie 

produktu. Wtedy też niezbędne będzie podpisanie druku zgłoszenia przywiezionego przez pracownika 
(zgoda na umieszczenie na stronie internetowej i przetwarzanie danych osobowych).

– Oczekujemy adresu i numeru telefonu pod którym wybrane produkty będzie można nabyć. 
– Odbiorcami oferty według nas będą głównie mieszkańcy Szczecina.
– Osoba odpowiedzialna: Remigiusz Józefowicz, tel. 504 062 884

„Festiwal Wiejski” to prezentacja i zaproszenie na imprezy, które odbędą się w ciągu 
roku na terenie powiatu goleniowskiego

– Harmonogram  imprez  będzie  dostępny  na  naszych  stronach  internetowych  www.agropowiat.pl oraz 
www.szansebezdrozy.pl 

– Jeśli planują Państwo różnego typu imprezy, festyny, festiwale w swojej wsi i chcieliby Państwo zaprosić 
na nie wszystkich chętnych prosimy o podesłanie informacji zawierającej: datę imprezy, nazwę, krótki 
opis oraz jeśli już się odbywała w przeszłości kilka zdjęć - jeśli są.

– Informacje na temat imprez należy przesłać do biura LGD najpóźniej na 30 dni przed planowaną datą 
imprezy na adres biuro@szansebezdrozy.pl 

– Osoba odpowiedzialna: Remigiusz Józefowicz, tel. 504 062 884

Działania  aktywizujące  realizowane  w  partnerstwie  ze  Stowarzyszeniem  (Mini 
Granty):

– Program  wspiera  działania,  które  inicjują  rozwój  zainteresowań  mieszkańców  i  mają  charakter 
edukacyjny.

– Wnioskowana kwota wsparcia to maksymalnie 725 zł brutto z przeznaczeniem na warsztatowca.
– Nabór wniosków: od 11 do 25 czerwca 2012 r. natomiast realizacja musi się odbyć pomiędzy 1 lipca  

2012 r. a 10 grudnia 2012 r.
– Dokumentacja  konkursowa dostępna  jest  na stronie  internetowej  www.szansebezdrozy.pl w zakładce 

pliki do pobrania oraz w siedzibie biura LGD.
– Osoba odpowiedzialna: Małgorzata Nagrodzka, tel. 504 062 884

 
Warsztaty w poszukiwaniu potencjału – działanie integracyjne pomiędzy sołectwami:

– Celem  warsztatów  jest  określenie  obszarów  współpracy  między  sołectwami  i  możliwości  ich 
finansowania.

– Warsztaty odbędą się w dwóch terminach – do wyboru przez reprezentantów sołectw - 10 marca (godz.  
9:00-16:00) w Urzędzie Gminy w Stepnicy oraz 17 marca (godz. 10:00-17:00) w świetlicy wiejskiej w 
Kościuszkach. Zapewniamy posiłek.

– Zapraszamy do udziału po dwie osoby z jednego sołectwa. Chęć uczestnictwa należy zgłosić w biurze  
LGD. Ilość osób ograniczona. W jednej grupie maksymalna ilość osób to 24 osoby.

– Osoba odpowiedzialna: Kinga Huber-Mazurczak, tel. 504 062 884
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Finansowanie dojazdu na imprezy promocyjne dla wolontariuszy:
– Istnieje  możliwość  dofinansowania  kosztów  dojazdu  dla  wolontariuszy  (mieszkańców)  na  imprezy 
promocyjne w ramach promocji działań LGD
– Osoba odpowiedzialna: Kinga Huber-Mazurczak, tel. 504 062 884

Wiejskie ośrodki edukacyjne:
– Zachęcamy  do  tworzenia  wiejskich  ośrodków  edukacyjnych  (miejsc  edukacyjnych)  takich  jak  np. 
www.rajskisad.c0.pl
– Możemy  wesprzeć  taki  ośrodek  w  przypadku  jego  utworzenia  poprzez:  przygotowanie  oferty 
promocyjnej, promocji oraz zdobycia pierwszych klientów.
– Czekamy na zgłoszenia wszystkich zainteresowanych do 30 marca..
– Osoba odpowiedzialna: Kinga Huber-Mazurczak, tel. 504 062 884

Promocja sprzedaży zagrodowej:
– Oczekujemy  na  zgłoszenia  osób  chętnych,  które  chciałyby  ustawić  na  własnym  gruncie  witacze 
reklamowe np. „U nas ziemniaki zawsze za 50 gr” - reklama dwumetrowego uśmiechniętego ziemniaka z 
logiem LGD i adresem producenta
– Taka reklama zostanie  umieszczona w tym roku w Brzozowie,  gdzie  od ubiegłego roku funkcjonuje 
sprzedaż zagrodowa. 
– Osoba odpowiedzialna: Remigiusz Józefowicz, tel. 504 062 884

Nabór wniosków w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” 
– Istnieje możliwość składania wniosków dla następujących działań:

– Odnowa i rozwój wsi
– Małe Projekty
– Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
– Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

– Nabór  odbędzie  się  w  czerwcu  2012  r.  Dokładny  termin  będzie  ogłoszony  na  stronie  
www.szansebezdrozy.pl 

– Osoba odpowiedzialna: Kinga Huber-Mazurczak, tel. 504 062 884

Biuro Lokalnej Grupy Działania: 
– Szczegółowe informacje  na  temat  powyższych  działań  można  uzyskać  w biurze  Stowarzyszenia  
Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego, które mieści się na IV piętrze Bramy Wolińskiej lub pod 
numerami telefonów 91 461 25 84 oraz 504 062 884 
– Biuro LGD czynne jest w od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.
– Wszelkie  potrzebne  informacje  publikowane  są  na  stronie  internetowej  Stowarzyszenia:  
www.szansebezdrozy.pl 
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