Nowiny z Czarnkowsko-Trzcianeckiego LGD

Treść
Pierwsze sze?? miesi?cy realizacji naszych dzia?a? jakie przewidzieli?my na rok 2022 i
zawarli?my w Lokalnej Strategii Rozwoju, ju? za nami. Nieustannie staramy si? rozwija?,
pod??a? naprzód realizuj?c wszystkie zamierzone cele. Jednocze?nie inspirujemy i motywujemy
innych do wspólnego dzia?ania na rzecz naszych lokalnych spo?eczno?ci. W tym roku staramy
si? zrealizowa? zaplanowane operacje w?asne oraz projekty wspó?pracy, ale nie zapominamy o
wzmacnianiu przedsi?biorczo?ci.
Dlatego te? tegoroczne dzia?ania rozpocz?li?my od przyjmowania wniosków na podejmowanie
dzia?alno?ci gospodarczej, organizuj?c w mi?dzyczasie warsztat przygotowania wniosków o przyznanie
pomocy wraz z omówieniem ogólnych zasad realizacji operacji, a tak?e punkty informacyjno-doradcze
dla mieszka?ców gmin tworz?cych nasz powiat, które ze wzgl?du na trwaj?c? sytuacj? epidemiczn? i
wi???cymi si? z ni? obostrzeniami, byli?my zmuszeni odby? w formie online. Efektem
przeprowadzonego w styczniu naboru b?dzie finansowe wsparcie oraz powstanie
nowych
dzia?alno?ci gospodarczych na naszym obszarze
Nast?pnie zorganizowali?my warsztat refleksyjno-analityczny. Podczas spotkania analizowali?my proces
wdra?ania LSR i jego efekty, a tak?e opracowali?my rekomendacje dotycz?ce przysz?ej dzia?alno?ci
naszej Czarnkowsko-Trzcianeckiej Lokalnej Grupy Dzia?ania. Z kolei w marcu, zgodnie z Planem
Komunikacji odby?o si? spotkanie z reprezentantami partnerów samorz?dowych tworz?cych
Czarnkowsko-Trzcianeck? LGD. Podczas spotkania przybli?ono w?odarzom gmin oraz powiatu stan
realizacji wska?ników i g?ównych za?o?e? LSR do ko?ca 2021 roku, przedstawiono dzia?ania
zaplanowane na rok 2022, a tak?e ogólne zasady i warunki obowi?zuj?ce w przysz?ym okresie
finansowania

W marcu, w zwi?zku z og?oszonym naborem na Odnow? obszaru LGD zorganizowali?my równie?
kolejny warsztat przygotowania wniosków o przyznanie pomocy oraz o zasadach realizacji operacji.
Tegoroczny konkurs da? kolejn? mo?liwo?? wspierania rozwoju turystyki i rekreacji naszego regionu.
Niebawem powstan? nowe obiekty infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej
które zaspokoj?
oczekiwania i potrzeby najm?odszych mieszka?ców naszego obszaru, a tak?e ich rodziców, dziadków:
park linowy, zje?d?alnia rynnowa wraz ze stref? wypoczynku, urz?dzeniami do ?wicze? oraz lunet?
widokow?, infrastruktura niezb?dna do uprawiania sportów wodnych, boisko do streetballu wraz z
urz?dzeniami zabawowo-zr?czno?ciowymi, pomosty p?ywaj?ce, plac rekreacyjny (boisko), profesjonalny
obiekt rekreacyjno-sportowy (wykonanie nawodnienia p?yty boiska oraz stworzenie miejsca na ognisko),
a tak?e zagospodarowanie i wyposa?enie przystani wodnej na rzece Note?
Aktywizujemy równie? lokaln? spo?eczno??, wspieraj?c jej inicjatywy w ró?nych obszarach – sportu,
edukacji, kultury, przeciwdzia?ania negatywnym skutkom epidemii, a tak?e wsparcia uchod?ców z
Ukrainy. We wspó?pracy z Akademi? Rozwoju Filantropii w Polsce, w kwietniu og?osili?my Lokalny
Konkurs Grantowy w ramach Programu „Dzia?aj Lokalnie” Polsko-Ameryka?skiej Fundacji Wolno?ci.
Wnioskodawcy otrzymali dofinansowanie w wysoko?ci 3 000 z?. 15 czerwca odby?o si? uroczyste
podpisanie umów na realizacj? swoich inicjatyw, wi?c na terenie naszej Cz-T LGD znowu wiele b?dzie
si? dzia?o!
Jeste?my równie? w trakcie realizacji kilku projektów wspó?pracy. Jednym z nich jest projekt pod nazw?
„Szlakiem Ukrytych Skarbów”. Partnerami tego wspólnego przedsi?wzi?cia jest LGD Kraina Trzech
Rzek, LGD Puszcza Notecka, LGD „Trakt Piastów” oraz my. W ramach projektu na naszym terenie
powsta?o wiat rowerowych w Czarnkowie, Lubaszu, Drawsku, Krzy?u Wielkopolskim, Rosku,
Krosinie, Gajewie oraz Wrz?cej. Ka?da wiata turystyczno-rekreacyjna zosta?a wyposa?ona w ?awosto?y, stojaki na rowery, a tak?e stacje naprawcze dla rowerów. Nast?pnie razem z Rowerowa Sekcja
Turystyczna z Czarnkowa, a tak?e Grupa Dwakolka.pl z Trzcianki zaj?li?my si? organizacj? wydarze?
promuj?cych projekt- w naszym regionie odby?y si? 3 rajdy rowerowe, które cieszy?y si? ogromnym
zainteresowaniem. ??cznie w rajdach wzi??o udzia? prawie 200 osób. Wszyscy uczestnicy otrzymali
koszulki z nazw? realizowanego projektu, a tak?e atrakcyjne zestawy startowe. Z kolei w miejscach
docelowych rajdów (pod wiatami wybudowanymi w ramach projektu) na ka?dego z uczestników czeka?
pyszny pocz?stunek. W ramach projektu wspó?pracy powstanie równie? interaktywna mapa
prezentuj?ca obszar turystyczny partnerów, lokalizacj? nowo wybudowanych wiat rowerowych, a tak?e
oznaczenie najwa?niejszych atrakcji turystycznych regionu

W lutym rozpocz?li?my tak?e realizacj? projektu wspó?pracy pod nazw? „Kulinarno-owocowa promocja
regionu”, który realizujemy w partnerstwie z LGD Krajna nad Noteci?, a tak?e LGD „Trakt Piastów”.
Celem projektu jest szeroka promocja sadownictwa mi?dzy innymi poprzez zaanga?owanie
restauratorów. W ramach projektu odby?o si? dwudniowe szkolenie, które poprowadzili reprezentanci
Sandomierskiego Szlaku Jab?kowego. Nast?pnie uczestnicy projektu wzi?li udzia? w wizycie studyjnej w
Warce, gdzie dowiedzieli si? jak wygl?da? proces tworzenia szlaku, jak funkcjonuje oraz jest
prowadzony Warecki Szlak Jab?kowy
. Celem naszego wyjazdu studyjnego by?o poznanie i
zainspirowanie uczestników (sadowników, restauratorów) do dzia?a? na rzecz partnerstwa owocowokulinarnego. Kolejnym etapem realizacji projektu wspó?pracy by?a organizacja kulinarnych wieczorów
tematycznych
, które mia?y promowa? nasze dziedzictwo kulinarne oparte na produktach
lokalnych, jakimi s? owoce. Natomiast najlepsze dania, które zosta?y wybrane przez uczestników kolacji
tematycznych b?d? promowa? nasze kulinarne tradycje oraz obszar partnerów projektu poprzez ich
prezentacj? w przygotowanej publikacji- ksi??ce kucharskiej. Do udzia?u w kolacjach zaprosili?my nasze
lokalne restauracje, ale ch?? udzia?u w projekcie wyrazili: Gorzelnia 505 w Po?ajewie, Mamma Mia
w Trzciance, „Dom Weselny Nad Stawem” w Stajkowie, Rodzinne Smaki w Czarnkowie, a tak?e
Dom Weselny Celineczka w J?drzejewie, którzy wspaniale i smacznie zorganizowali Kolacje
Tematyczne, wykorzystuj?c lokalne owoce mi?kkie. Ju? we wrze?niu ponownie b?dziemy organizowa?
Kulinarne Wieczory Tematyczne, kiedy zadaniem restauratorów b?dzie przygotowanie da? z
wykorzystaniem owoców twardych- jab?ek, gruszek, a tak?e ?liwek.
W maju razem z naszymi lokalnymi liderami, samorz?dowcami, przedsi?biorcami, a tak?e cz?onkami
wzi?li?my udzia? w wizycie studyjnej na Podlasiu Nadbu?a?skim w ramach operacji w?asnej pod nazw?
„Produkty lokalne i turystyka jako dobre praktyki dla liderów z obszaru Czarnkowsko-Trzcianeckiej LGD”.
W ramach projektu spotkali?my si? z kierownikami, liderami projektów realizowanych w ramach
wielofunduszowej strategii jednego z podlaskich LGD, tj. Stowarzyszenia Lokalna Grupa Dzia?ania –
Tygiel Doliny Bugu, którzy podzielili si? z nami swoj? wiedz? oraz bogatym do?wiadczeniem. Podczas
wyjazdu mieli?my okazj? zwiedzi? lokalne gospodarstwo sadownicze oraz zobaczy? jak funkcjonuje
inkubator przetwórstwa lokalnego. Podczas wyjazdu przedstawiono nam dobre praktyki w zakresie
tworzenia i funkcjonowania krótkich ?a?cuchów dostaw ma?ego przetwórstwa lokalnego, a tak?e
wyja?niono nam jak po??czy? go z rozwojem dzia?alno?ci w zakresie turystyki, gastronomii i bazy
noclegowej oraz systemu promocji i sprzeda?y us?ug turystycznych, gastronomicznych i noclegowych.
Mieli?my równie? okazj? do wymiany wiedzy oraz do?wiadcze? z zakresu mo?liwo?ci tworzenia
partnerstw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, a tak?e wspólnej promocji. Ponadto w trakcie wizyty
studyjnej odwiedzili?my lokaln? winiarni?, wzi?li?my udzia? w warsztatach zielarskich, a tak?e sp?ywie
pontonowym po rzece Bug. Z wizyty studyjnej na Podlasiu Nadbu?a?skim wrócili?my z ogromnymi
pok?adami pozytywnej energii, motywacj? do dalszego dzia?ania na rzecz rozwoju naszego obszaru,
g?owami pe?nymi pomys?ów, a tak?e podlaskimi inspiracjami i dobrymi praktykami, które b?dziemy
wykorzystywa?, realizuj?c przysz?? strategi? wielofunduszow?
Na pocz?tku lipca w siedzibie Urz?du Marsza?kowskiego w Poznaniu zosta?a podpisana umowa o
przyznaniu pomocy w ramach poddzia?ania 19.1 "Wsparcie przygotowawcze". Uzyskane ?rodki
finansowe zostan? przeznaczone na opracowanie nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.
Jednym z wa?niejszych etapów przygotowywania tego dokumentu b?d? spotkania z mieszka?cami
ka?dej z gmin tworz?cych obszar Czarnkowsko-Trzcianeckiej LGD. Konsultacje odb?d? si? ju? we
wrze?niu i zapraszamy do wzi?cia w nich udzia?u. Na spotkaniach wspólnie poruszymy tematy: Co
chcesz zrobi? lub zmieni? w swojej gminie? Omówimy potrzeby, trudno?ci, problemy, które nale?y lub
mo?na rozwi?za? na naszym terenie dzi?ki realizowaniu projektów, a tak?e jakie projekty chcieliby?my
realizowa? .

Jeste?my wdzi?czni za dotychczasow? wspó?prac? i zaanga?owanie. Liczymy na Pa?stwa rady i
wsparcie przy omawianiu przysz?ych dzia?a? LGD oraz wspólne okre?lenie kierunku rozwoju naszego
obszaru

