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Wydarzenia w GPZB:
1. Jeszcze o mikroprojekcie „Transfer zielonej turystyki w oparciu o system certyfikacji
GoToCarpathia”
2. Ekomuzeum Nowosielce Kozickie – Seńkowa. zaczynamy!

Konkursy dotacyjne i szkolenia

Na zbliżające się Święta
pragniemy złożyć
życzenia przeżywania
Bożego Narodzenia
w zdrowiu, radości
i ciepłej rodzinnej
atmosferze. Kolejny zaś
rok 2015 niech będzie
czasem spełnienia
wszelkich marzeń tak
w życiu osobistym jak
i zawodowym
życzy
Zespół Fundacji
Bieszczadzkiej
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Wydarzenia w GPZB:
Jeszcze o mikroprojekcie „Transfer zielonej turystyki w oparciu o system certyfikacji
GoToCarpathia”

W dniach 25-28 listopada 2014 roku na obszarze funkcjonowania certyfikatu GoToCarpathia w Bieszczadach
odbyła się wizyta studyjna dla reprezentantów branży turystycznej i okołoturystycznej z ukraińskiej części Karpat
Wschodnich z obwodów lwowskiego, iwano-frankowskiego i zakarpackiego, którzy uczestniczą we wspólnych
działaniach w ramach mikroprojektu pn. „Transfer idei zielonej turystyki na Ukrainę w oparciu o system
certyfikacji GoToCarpathia”. Udział w tym wydarzeniu wzięło 30 osób w tym 4 koordynatorów regionalnych
systemu certyfikacji GoToCarpathia, którzy odbyli już wcześniej odbyli staż w Polsce i w przyszłości będą
odpowiedzialni za wprowadzenie systemu certyfikacji na Ukrainie, koordynator projektu: Katarzyna Gromala,
asystent koordynatora: Yurij Zinko oraz tłumacz, który umożliwiał sprawne komunikowanie się uczestników z
Polski i Ukrainy.
Dzięki wizycie studyjnej, uczestnicy z Ukrainy zapoznali się z modelami najlepszych praktyk polskich w zakresie
tworzenia i funkcjonowania usług i produktów ekoturystycznych, a zdobyta przez nich wiedza i doświadczenia
będą wykorzystywane w dalszych działaniach w ich kraju .
Mikroprojekt służył wyrównaniu szans społeczności lokalnych po obu stronach granicy poprzez wypracowanie
wspólnych mechanizmów współpracy transgranicznej. Promocja obszaru pogranicza, koncentrować się będzie w
dużej mierze na promocji jego walorów przyrodniczych i kulturowych oraz rozwiązań i technologii
proekologicznych, co sprzyjać będzie rozwojowi turystyki, przedsiębiorczości - obszarów szczególnie
atrakcyjnych pod względem potencjału kreowania miejsc pracy.
Poniżej przedstawiamy kilka zdjęć z tego wydarzenia;)
 Spotkanie z koordynatorem mikroprojektu:
Katarzyną Gromala - omówienie programu.
Każdy z uczestników przedstawił się i
powiedział kilka słów, czym się zajmuje na co
dzień
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Program Polska Wschodnia
zatwierdzony przez Komisję
Europejską
Komisja Europejska zatwierdziła
wart 2 mld euro Program Polska
Wschodnia (PO PW) dla
województw lubelskiego,
podkarpackiego, podlaskiego,
świętokrzyskiego i warmińskomazurskiego. To trzeci program
przyjęty przez Komisję (po
Programach Polska Cyfrowa 20142020 Pomoc Techniczna 20142020).
PO PW 2014-2020 jest dodatkowym
instrumentem wsparcia rozwoju
gospodarczego i społecznego tego
makroregionu. Ma się przyczynić do
wzrostu jego konkurencyjności i
atrakcyjności, a w konsekwencji do
poprawy jakości życia mieszkańców.
- Program przede wszystkim pomoże
firmom z Polski Wschodniej wzmocnić
konkurencyjność w oparciu o
innowacje, a młodym ludziom
wystartować z perspektywicznym
biznesem. Wspierając rozwój
przedsiębiorczości w makroregionie, nie
rezygnujemy także z inwestycji w
infrastrukturę

Wydarzenia w GPZB:
Jeszcze o mikroprojekcie „Transfer zielonej turystyki w oparciu o system certyfikacji
GoToCarpathia” cd…
 Po prezentacji był czas na integrację wszystkich uczestników w towarzystwie zespołu regionalnego –
muzyka pogranicza polsko-słowacko-ukraińskiego.

Znaczna część jego środków – ponad 1,2
mld euro – przeznaczona będzie na
ważne z punktu widzenia spójności i
dostępności terytorialnej makroregionu
projekty, z zakresu infrastruktury
drogowej, kolejowej oraz transportu
miejskiego – podkreśla Maria Wasiak,
minister infrastruktury i rozwoju.
Głównymi beneficjentami będą
przedsiębiorcy, jednostki samorządu
terytorialnego oraz PKP PLK S.A. Program
z budżetem w wysokości 2 mld euro z
polityki spójności, czyli ponad 8 mld zł
będzie wzmacniał i uzupełniał działania
wspierane ze środków programów
regionalnych i krajowych
Program składa się z 4 głównych części,
tzw. osi priorytetowych:
PRZEDSIĘBIORCZA POLSKA WSCHODNIA
(alokacja 719 mln euro) W tej części
wspierane będą:
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powstawanie innowacyjnych
przedsiębiorstw typu startup w
ramach działania pn. "Platformy
startowe dla nowych pomysłów",
stanowiącego kompleksowy
program akceleracji pomysłów.
zdobywanie zagranicznych
rynków – kompleksowe,
indywidualne, profilowane pod
odbiorcę działania związane z
opracowaniem i wdrożeniem
nowego modelu biznesowego

Wydarzenia w GPZB:
Jeszcze o mikroprojekcie „Transfer zielonej turystyki w oparciu o system certyfikacji
GoToCarpathia” cd…
 Wizyta w Gospodarstwie Agroturystycznym „U Flika” – spotkanie z właścicielem Panem Romanem
Glapiakiem, który udzielił wyczerpująco informacji na temat ekomuzeum "Hołe", cyklicznej imprezy
„Święto chleba – od ziarenka do bochenka” oraz przeprowadził warsztaty pieczenia. Wszyscy uczestnicy
zabrali ze sobą małym bochenkiem świeżo upieczonego chleba.

 Zwiedzanie Muzeum Młynarstwa i Wsi– przykład udanej adaptacji nieużytkowanego starego budynku
przemysłowegodo współczesnych celów turystycznych oraz degustacja potraw kuchni regionalnej
pogranicza polsko-słowackoukraińskiego.

Mikroprojekt pn. Transfer zielonej turystyki w oparciu o system certyfikacji GoToCarpathia realizowany w ramach projektu
parasolowego pn. „Transgraniczna współpraca na rzecz turystyki uzdrowiskowej pogranicza polsko-ukraińskiego”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Fundacja Ekologiczno-Geograficzna
( Lwów)
( Lwów)
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tworzenie innowacyjnych produktów
bądź usług poprzez wdrożenie wyników
prac B+R;
ponadregionalne powiązania
kooperacyjne w zakresie tworzenia i
rozwoju innowacyjnych produktów
sieciowych wpisujących się w regionalne
inteligentne specjalizacje wspólne
przynajmniej dla dwóch województw
Polski Wschodniej;
wykorzystywanie procesów wzorniczych
– wsparcie obejmie m.in.
przeprowadzenie audytu wzorniczego
oraz stworzenie strategii wzorniczej dla
MŚP, które w dalszej kolejności będą
przechodziły kompleksową ścieżkę
projektowania wzorniczego,
pozwalającego wprowadzenie na rynek
innowacji).
NOWOCZESNA INFRASTRUKTURA
TRANSPORTOWA (alokacja 916 mln euro)
Środki zostaną zainwestowane w
poprawę efektywności układów
transportowych oraz zrównoważonego
transportu miast wojewódzkich i ich
obszarów funkcjonalnych. Możliwe
będzie wsparcie transportu miejskiego i
infrastruktury drogowej w miastach
wojewódzkich Polski Wschodniej i ich
obszarach funkcjonalnych.

Wydarzenia w GPZB:

PONADREGIONALNA INFRASTRUKTURA
KOLEJOWA (alokacja 330 mln euro)

Ekomuzeum Nowosielce Kozickie – Seńkowa. zaczynamy!
Nowosielce Kozickie, o pierwotnej nazwie Seńkowa -były niegdyś wsią dużo większą niż dziś i zamieszkałą przez
Polaków, Rusinów oraz Żydów. Ta wieś była malutkim tyglem kulturowym. Dziś nie ma prawie śladu po tamtej
przeszłości. Dlatego od lat próbujemy tę historię ocalić, przypomnieć i wykorzystać, by naszą wieś uatrakcyjnić
turystycznie i edukacyjnie. Chcemy stworzyć na otwartym powietrzu muzeum tematycznego – EKOMUZEUM
NOWOSIELCE KOZICKIE/ SEŃKOWA – WIOSKA WIELOKULTUROWA.
W ramach inicjatywy pn. Dziedzictwo naszą siłą! – finansowanej z Programu „Działaj Lokalnie VIII” udało nam
się przede wszystkim urzeczywistnić pomysł zagospodarowania opuszczonego parku we wsi, który był siedzibą
dworu, a obecnie jest siedliskiem ciekawych odmian roślin i gatunków ptaków. Park, jeszcze do niedawna
zaniedbany, bez drogi dojazdowej, czy choćby ścieżki, stał się w ciągu minionego roku miejscem dostępnym i
atrakcyjnym. Wśród wiekowych lip powstała wiata z miejscem na ognisko, makieta do robienia pamiątkowych
zdjęć z historycznymi postaciami Nowosieleckich, autorstwa rysownika - Waldemara Żyły oraz dwie,
oznakowane ścieżki przyrodnicze-botaniczna i ornitologiczna, opisane przez wolontariuszy - specjalistów –
Katarzynę Łaski, Krzysztofa Stasiaka i Karolinę Piekarską.
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Fundusze zostaną przeznaczone na
inwestycje w infrastrukturę liniową,
punktową i systemy sterowania ruchem
kolejowym w ramach Magistrali
Wschodniej;
POMOC TECHNICZNA (alokacja 34 mln
euro).

Program Polska Wschodnia 20142020

Wydarzenia w GPZB:

EKOMUZEUM NOWOSIELCE KOZICKIE – SEŃKOWA. ZACZYNAMY! Cd…
W parku umieściliśmy ponad 30 budek lęgowych, które podarowało nam Nadleśnictwo Bircza. Pod starym
orzechem postawiliśmy replikę tradycyjnej wartowniczki - budynku, w którym przed wojną miała schronienie
straż obywatelska, strzegąca nocą mieszkańców przed ogniem i innymi nieszczęściami. Wewnątrz umieściliśmy
makietę przedwojennej zabudowy wsi, wykonaną w 2011 roku przez nowosielecką młodzież pod okiem Leszka
Rejmańskiego z Leska. W parku już odbyło się kilka imprez, w tym wrześniowe spotkanie mieszkańców i
zaproszonych gości, które promowało realizowane projekty i jednocześnie było rodzinnym piknikiem przy
ognisku i muzyce .Jest to kolejne miejsce, które można w Nowosielcach odwiedzić, i w którym można czegoś się
o wsi dowiedzieć.
Po wsi będą oprowadzać dwaj przewodnicy: dzięcioł z parku podworskiego i mieszkaniec przedwojennej wsi o
imieniu Eliasz. Wspólnie z dziećmi i pod okiem Joli Jareckiej ze
Stowarzyszenia
Bieszczadzka
Przestrzeń
Kulturowa
opracowaliśmy dwie gry terenowe (Questowe) w postaci
ulotek, które w zabawny sposób oprowadzają gości po wiosce.
Ekomuzeum w Nowosielcach Kozickich to nie tylko
Park
Podworski,
atrakcyjnych
punktów,
Ulotki
będą
dostępneale
w kilka
punktach
turystycznych
w gminie, w
rozsianych na terenie całej miejscowości: kościółgospodarstwach
parafialny z XVIII
wieku i jego oryginalne
wyposażenie,
agroturystycznych,
szkołach
i w naszej
cmentarz przykościelny i komunalny, krzyże przydrożne
weKońcu
wsi, zabytkowy
i piękny
budynek
szkoły,
Bibliotece na
Świata, gdzie
tworzy
się punkt
informacji
cerkwisko. Jednym z takich miejsc jest też międzypokoleniowy
sad
starych
odmian
jabłoni,
założony
historycznej o wsi i turystycznej. Punkt ten prowadziobok
Joanna
świetlicy w 2012 roku. W ramach tegorocznej inicjatywy
postawiliśmy
obok niego
tradycyjną
huśtawkę
Hałajczak,
osoba prowadząca
naszą
bibliotekę
i świetlicę. Dla
rodzinną.
osób, które wolą tradycyjną formę przekazu wydaliśmy też
Tegoroczne inicjatywy finansowane były z dwóchulotkę
dotacji:
kwiecień –wrzesień
informacyjną
o wsi 2014 z Fundacji Europejski
Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej (7.500 złotych) oraz sierpień – grudzień 2014 z Fundacji Bieszczadzkiej, z
Programu Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce
Przy okazji prac związanych z porządkowaniem terenu Parku nawiązaliśmy współpracę z Ochotniczą Strażą
(5.500 złotych). Obie inicjatywy realizowało Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Doliny Wiaru i Sołectwo
Pożarną
z Wojtkowej
Strażacy
usunęli
uschnięte
niebezpieczne
konary
drzew. Bircza,
Odkrylia też,
że
Nowosielce
Kozickie, przy
wsparciu
Urzędu
Miasta i iGminy
Ustrzyki Dolne
orazstarych
Nadleśnictwo
przede
nowosielecki
park
może
być
atrakcyjnym
miejscem
spotkań
także
dla
nich.
11
września
strażacy
z
Wojtkowej,
wszystkim mieszkańców wsi, za co im serdeczniedziękujemy! Zapraszamy do Nowosielec Kozickich.
Wojtkówki i Chwaniowa posadzili tutaj trzy Dęby Wolności w 25 rocznicę przemian ustrojowych w Polsce. Na
spotkaniu,
zakończonym
byli obecni
Stowarzyszenie
na Rzeczogniskiem,
Rozwoju Doliny
Wiarumiędzy innymi sołtysi sąsiednich wiosek i mieszkańcy
Ogniskami zakończyły się też dwa kuligi organizowane tej zimy dla mieszkańców i gości z Katowic i Ustrzyk
Dolnych.
Liczymy,
nasząKaczmaryk
wsią zainteresują się okoliczne szkoły, które mogą organizować lekcje historii i
Autor
zdjęć
i tekstuże
Monika
przyrody dla swoich uczniów na otwartym powietrzu.
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www.wolontariatbieszczadzki.pl,
www.ngo.pl,
www.podkarpackie.ksow.pl/,
www.nasze-bieszczady.pl/,
www.lgd-zielonebieszczady.pl,
www.barr-ustrzyki.pl/,
www.pokl.wup-rzeszow.pl/
www.gotocarpatia.pl
WWW.zielonyrower.pl

Fundacja Bieszczadzka
ul Rynek 14, 38-700 Ustrzyki Dolne
tel.: +48 (13) 469 72 97
www.fundacja.bieszczady.pl

