
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PUSZCZA KNYSZYOSKA 

 

ul. Piłsudskiego 64, 16-030 Supraśl,  
lgd@puszczaknyszynska.org  
www.puszczaknyszynska.org 

Tel/fax  85 710 88 50 

 

 „(…)Region LGD 

Puszcza Knyszyńska 

stanie się popularnym i 

jeszcze bardziej 

atrakcyjnym turystycznie 

miejscem, oferującym 

spokój i bezpieczeństwo 

mieszkańcom, 

stwarzającym warunki do 

pracy, odpoczynku, 

rozwoju zainteresowań, 

regionem z łatwym 

dostępem do 

nowoczesnych 

technologii, 

warunkujących dostęp do 

świata oraz wpływających 

na zwiększenie 

zainteresowania 

aktywnych turystów z 

Polski i zagranicy(…).” 

cyt. z LSR Puszcza Knyszyoska 

Mieszkańcy Lokalnej Grupy 

Działania Puszcza 

Knyszyńska 

  

Członkowie:

 

Dotacje dla Parafii  

 

Zaproszenie na szkolenie 

 
Lokalna Grupa Działania - Puszcza Knyszyoska to stowarzyszenie realizujące 

Lokalną Strategię Rozwoju. W tym celu ogłasza konkursy na dofinansowanie inicjatyw 

społecznych w ramach „Odnowy i rozwoju wsi” oraz „Małych Projektów”. 

Od 13 września 2010 r. do 6 października 2010 r. przeprowadzony zostanie 

nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. 

Działanie to ukierunkowane jest m. in. na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich 

w tym poprzez odnowienie architektury sakralnej. 

W październiku 2010 roku odbędzie się konkurs w zakresie „Małych 

Projektów” skierowany m. in. do Parafii. Beneficjenci otrzymają szansę zrefundowania 

swoich pomysłów w wysokości do 25 000 zł co daje 70% zwrotu kosztów 

kwalifikowalnych. 

14 września 2010 r. (wtorek) Lokalna Grupa Działania – Puszcza Knyszyoska 

organizuje bezpłatne szkolenie skierowane do przedstawicieli Parafii, które odbędzie 

się w siedzibie LGD Puszcza Knyszyoska w Supraślu. 

Szkolenie będzie dotyczyło zasad i procedur pisania wniosków o 

dofinansowanie w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – 

„Odnowa i rozwój wsi” oraz „Małe Projekty". 

Po zakooczeniu części teoretycznej odbędą się warsztaty dotyczące 

poprawnego wypełniania dokumentacji konkursowej. 

Termin - 14 września 2010, godzina: 12:00 

Miejsce - siedziba Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyoska 

  ul. Piłsudskiego 64, 16-030 Supraśl, Sala: 116 

 

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu do dnia 08 września 

2010 r. na wskazany poniżej adres/mail/telefon/fax. 

UWAGA!!!   Liczba miejsc ograniczona.   

Decyduje kolejność zgłoszeń. 

Serdecznie zapraszam 

 
 

Prezes Stowarzyszenia 
LGD Puszcza Knyszyńska 


