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WSTĘP
 

 
 

Zapraszamy Państwa do lektury drugiego wydania Biuletynu 
informacyjnego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce-
Pieniny”, na łamach, którego prezentujemy m.in. inicjatywy 
realizowane przez nasze Stowarzyszenie oraz informacje dla 
beneficjentów o aktualnych naborach.
  
W drugim numerze prezentujemy informacje o projektach 
realizowanych obecnie przez Stowarzyszenie w obszarze ekonomii 
społecznej pn. "Mobilna Strefa Animacji" oraz o innowacyjnych 
warsztatach z Lego robotyki.
 
Z aktualnego wydania będą się mogli Państwo również dowiedzieć 
o inicjatywach własnych LGD "Gorce-Pieniny", mających za 
zadanie promocję regionu pienińsko-gorczańskiego. W tym celu 
Stowarzyszenie pozyskało z Ministerstwa Sportu i Turystyki 
fundusze na realizację projektu pn.  „Strategia budowania marki 
turystycznej regionu pienińsko-gorczańskiego".
 
Co więcej  dzięki kolejnemu dofinansowaniu pozyskanemu przez 
Stowarzyszenie,  w sierpniu 2019r. zostanie ponownie wystawiona 
opera na dziedzińcu zamku Wronin w Czorsztynie.
 
Ponadto w biuletynie nie zabraknie także informacji o planowych 
naborach wniosków przez beneficjentów w terminie od 6-20 maja 
2019. 
 
 
Życzymy miłej lektury i zachęcamy do dzielenia się uwagami    
i spostrzeżeniami na łamach naszego wydawnictwa.
 
                                                            Zarząd LGD "Gorce-Pieniny"
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WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW
str. 4
 
W dniu 15 lutego 2019r. w 
Krościenku n/D odbyło się Walne 
Zebranie Członków Stowarzyszenia 
Lokalna Grupa Działania „Gorce-
Pieniny”. Miało ono charakter 
sprawozdawczo-wyborczy.
 
 
LEGO ROBOTYKA
str. 5
Stowarzyszenie Lokalna Grupa 
Działania „Gorce-Pieniny” 
otrzymało dotację 5.000 zł w 
ramach I edycji Programu 
Grantowego „Moje miejsce na 
Ziemi” od Fundacji "ORLEN-DAR 
SERCA" Serca na realizację 
projektu pt. „Lego robotyka”.
 
 
MOBILNA STREFA ANIMACJI
str. 6
Nasze Stowarzyszenie realizuje 
inicjatywę lokalną w obszarze 
ekonomii społecznej pt. „Mobilna 
Strefa Animacji”.  Projekt polega na 
zakupie urządzeń rekreacyjnych 
takich jak dmuchaniec zjeżdżalnia i 
bramka celnościowa oraz stroje 
postaci bajkowych, które będą 
wykorzystywane na potrzeby 
uatrakcyjnienia każdego rodzaju 
imprez plenerowych na obszarze 
działania LGD „Gorce-Pieniny”, a 
także wypożyczany innym 
podmiotom, organizacjom, jak też 
osobom fizycznym.

AKTUALNOŚCI
 

 MARKA REGIONU
str. 7
Pragnąc zbudować markę miejsca, 
nasze Stowarzyszenie złożyło 
wniosek do Ministerstwa Sportu i 
Turystyki na realizację zadania 
publicznego z zakresu turystyki w 
roku 2019 pn.: „Strategia 
budowania marki turystycznej 
regionu pienińsko-gorczańskiego”. 
Spośród 86 złożonych w konkursie 
wniosków nasze Stowarzyszenie 
otrzymało  55 000 zł 
dofinansowania.
  
OPERA NA ZAMKU
str. 8
Decyzją Ministra, w ramach 
programu Kultura Dostępna 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, Stowarzyszenie LGD 
”Gorce-Pieniny„ otrzymało dotację 
wysokości 27 tys. zł. na plenerowy 
pokaz opery pn: „Zamek na 
Czorsztynie”, który odbędzie się w 
dniu 11 sierpnia 2019r.
 
NABORY WNIOSKÓW
str. 9-11
Kolejne nabory zaplanowane są w 
terminie od 6 – 20 Maja 2019r. 
Wśród konkursów zostaną 
ogłoszone nabory na podjęcie i 
rozwój działalności gospodarczej 
oraz dla organizacji pozarządowych 
w zakresie wzmocnienia kapitału 
społecznego (przedsięwzięcie 1.2.7 
w zdrowym ciel zdrowy duch oraz 
1.2.8 Działania edukacyjno-
integracyjne dla dzieci i młodzieży.
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WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW
 

W dniu 15 lutego 2019r. w Krościenku n/D odbyło się Walne 
Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 
„Gorce-Pieniny”.
W Zebraniu uczestniczyło 62 członków zwyczajnych na 103 
wszystkich uprawnionych do głosowania.
 
Walne Zebranie Członków miało charakter sprawozdawczo-
wyborczy. Aneta Markus - ustępująca Prezes Zarządu LGD 
"Gorce-Pieniny" oraz Małgorzata Piątek - Członek Zarządu, 
przedstawiły sprawozdanie z działalności Zarządu za okres 
kadencji 2015-2019r. Warto podkreślić, że wykorzystanie budżetu 
LSR czyli kwoty 3 700 000,00 zł przyznanej LGD "Gorce-Pieniny" 
na okres 2016-2018 wynosi 96,96%. Istotnym osiągnięciem 
naszego Stowarzyszenia jest uzyskany poziom realizacji 
wskaźników oraz poziom kontraktacji w ramach I KAMIENIA 
MILOWEGO, dzięki czemu możemy się starać o dodatkowe środki.
 
Najważniejszymi punktami zebrania było udzielenie absolutorium 
ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 
„Gorce – Pieniny" oraz powołanie członków Zarządu 
Stowarzyszenia LGD "Gorce-Pieniny", powołanie członków Rady 
Stowarzyszenia LGD "Gorce-Pieniny" oraz powołanie członków 
Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia LGD "Gorce-Pieniny".
 
Zarząd Stowarzyszenia LGD "Gorce-Pieniny" w nowej 
kadencji reprezentują:
 
Tomasz Hamerski - Prezes Zarządu
Małgorzata Piątek - Wiceprezes
Zbigniew Chlebek – Wiceprezes
Krystyna Kubik - Wiceprezes
Anna Cwynar - Skarbnik
Anna Gębala - Sekretarz
Aneta Markus - Członek Zarządu
Gerwazy Skubisz - Członek Zarządu
 
 
 
 
 
 

Serdecznie Podziękowania 
składamy ustępującym 

Członkom Zarządu, Rady oraz 
Komisji Rewizyjnej za 

zaangażowanie i pracę dla 
Stowarzyszenia w latach 

2015-2019, a także 
gratulujemy wszystkim 

Członkom wybranym na nową 
kadencję.
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LEGO ROBOTYKA - WARSZTATY
 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny” 
otrzymało dotację 5.000 zł w ramach I edycji Programu 
Grantowego „Moje miejsce na Ziemi” od Fundacji "ORLEN – 
DAR SERCA" na realizację projektu pt. „Lego robotyka”. 
Spośród 1135 złożonych na konkurs wniosków wybrano 293 
projekty do dofinansowania. 
 
Nasze Stowarzyszenie z otrzymanej dotacji zakupiło zestawy 
Lego WeDo oraz tablety do przeprowadzenia warsztatów 
robotyki dla dzieci ze szkół podstawowych z obszaru działania 
LGD „Gorce-Pieniny”.
 
W marcu br. odbyły się już zajęcia w Gminie Krościenko n/D 
Czorsztyn i Szczawnica. Zajęcia to doskonałe połączenie 
nauki i zabawy. Podczas warsztatów wprowadzamy dzieci     
w nowoczesny świat techniki poprzez poznawanie różnych 
konstrukcji robotów oraz ich zastosowanie w życiu 
codziennym. Na każdych zajęciach krok po kroku budowany 
jest inny fantastyczny robot. Za pomocą łatwego obrazkowego 
języka programowania nasze roboty ożywają. Na własne oczy 
dziecko przekonuje się jak działa robot, który samodzielnie 
zbudował i zaprogramował.
 
Celem zajęć jest przekazanie dzieciom wiedzy i umiejętności 
w zakresie podstaw konstrukcji maszyn, podstaw automatyki   
i robotyki, zasady działania robotów i urządzeń 
elektronicznych oraz rozwiązania problemów projektowych. 
 
Zajęcia główny nacisk kładą na rozwój takich umiejętności      
u dzieci jak: wyobraźnia wizualno-przestrzenna, kreatywność, 
praca zespołowa czy umiejętność logicznego myślenia.
 
 
Nauka przez zabawę jest przyjemna i skuteczna, a co 
najważniejsze pokazuje, że zdobywanie wiedzy to 
pasjonująca przygoda.
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"Podziękowania od Pani Anny Szczepaniak - 
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Szczawnicy:

 
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. ks. prof. 
Józefa Tischnera w Szczawnicy dziękuje Pani 

Jolancie Kałafut – kierownikowi biura LGD  "Gorce-
Pieniny" za udostępnienie sprzętu zabawowo-

rekreacyjnego w postaci dmuchanych zjeżdżalni, 
strojów postaci z bajek oraz za profesjonalne 

przeprowadzenie lekcji robotyki.
 

Podziękowania kieruje również do Pani Anny Gębali 
– członkowi zarządu LGD Gorce-Pieniny, za 

wsparcie i pomoc w działaniu oraz do Pana Adama 
Salamona - członka rady LGD Gorce-Pieniny za 

przewóz sprzętu".



MOBILNA STREFA ANIMACJI
 
Nasze Stowarzyszenie realizuje inicjatywę lokalną w obszarze 
ekonomii społecznej pt. „Mobilna Strefa Animacji”. Projekt 
polegał na zakupie urządzeń rekreacyjnych takich jak 
dmuchaniec zjeżdżalnia i bramka celnościowa oraz stroje 
postaci bajkowych, które będą wykorzystywane na potrzeby 
uatrakcyjnienia różnego rodzaju imprez plenerowych na 
obszarze działania LGD „Gorce-Pieniny”. Sprzęt będzie 
wypożyczany innym podmiotom, organizacjom oraz osobom 
fizycznym. Realizacja inicjatywy stwarza możliwość rozwoju 
usług oferowanych przez nasze stowarzyszenie.
 
W dniach 13-14 marca 2019r. wychowankowie Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Krościenku n/D mogli wypróbować 
urządzenia rekreacyjne  tj.  dmuchaniec zjeżdżalnia, bramka 
celnościowa oraz stroje postaci bajkowych. A 21 marca stroje 
postaci bajkowych trafiły do dzieci z krościeńskiej ochronki 
czyli przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr 
Służebniczek NMP. Sprzęt był również testowany w Szkole 
Podstawowej nr 2 w Szczawnicy oraz na hali sportowej w 
Maniowach podczas dnia otwartego dla dzieci i młodzieży.
 
Po zakończeniu testów, Stowarzyszenie zgodnie z celami 
projektu będzie świadczyć odpłatne usługi wypożyczania 
sprzętu oraz strojów postaci bajkowych.
 
Inicjatywa lokalna w obszarze ekonomii społecznej pt. 
„Mobilna Strefa Animacji” współfinansowana jest ze środków 
przekazanych przez tj. Fundację Miejsc i Ludzi Aktywnych 
(MILA) w ramach projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia 
Ekonomii Społecznej – Subregion Podhalański” 
realizowanego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
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MARKA REGIONU
 

Dla każdego samorządu spójna strategia marki jest Świętym Graalem. Jedno logo, jedno hasło 
reklamowe, spójna identyfikacja wizualna pozwalają na wykreowanie regionu w umyśle rdzennych 
mieszkańców i odwiedzających. 
 
Skuteczność przekazu nadaje bowiem miejscu znaczenia i wskazuje kierunek, w jakim dany region musi 
podążać. Prowadzi do zwiększenia zainteresowania regionem wśród mieszkańców, turystów i inwestorów 
oraz upłynnieniu lokalnej gospodarki - wzrostu inwestycji i polepszenia życia mieszkańców.
 
Pragnąc zbudować markę miejsca, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania  „Gorce – Pieniny” złożyło 
wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki w roku 
2019 pn.: „Strategia budowania marki turystycznej regionu pienińsko-gorczańskiego”. Spośród 86 
złożonych w konkursie wniosków nasze Stowarzyszenie jako jedno z 20 organizacji w Polsce otrzymało 
 55 000 zł dofinansowania.
 
Projekt dąży do zwiększenia roli mieszkańców gmin: Czorsztyn, Krościenko nad Dunajcem, 
Ochotnica Dolna oraz Miasta i Gminy Szczawnica w decydowaniu o rozwoju społeczno – gospodarczym 
obszaru działania LGD „Gorce – Pieniny”. Zakłada partycypacyjne stworzenie strategii rozwoju i promocji 
marki turystycznej regionu pienińsko – gorczańskiego przy wykorzystaniu lokalnych zasobów kulturowych     
i przyrodniczych tj. opracowanie plany działania, przygotowanie do jego wdrożenia i społecznego 
monitorowania postępów. 
 
Trwałym efektem będzie zawiązanie formalnego partnerstwa (NGO, biznes, administracja) na rzecz 
osiągnięcia celów strategii a zwieńczeniem prac nad marką lokalną będzie opracowanie znaku słowno-
graficznego, którym oznaczone zostaną produkty i usługi charakterystyczne dla regionów Gorc i Pienin. 
Projekt rusza już w marcu, a jego zakończenie zaplanowane jest pod koniec roku.
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W dniu 27 marca br. z inicjatywy Zarządu 
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce 

– Pieniny, w Krościenku nad Dunajcem miało 
miejsce spotkanie, w którym uczestniczyli 

wójtowie gmin członkowskich z obszaru działania 
LGD tj. Czorsztyn, Krościenko nad Dunajcem, 

Ochotnicza Dolna oraz Burmistrz Miasta i Gminy 
Szczawnica. Spotkanie miało na celu 

przedstawienie i omówienie wstępnego planu 
pracy w ramach projektu. 



OPERA  NA ZAMKU W CZORSZTYNIE
 

 
Miło nam poinformować, iż ponownie zostanie wystawiona opera na dziedzińcu zamku Wronin w 
Czorsztynie. Zachęceni sukcesem pierwszej odsłony postanowiliśmy powtórzyć wydarzenie pisząc projekt 
do konkursu. Nasz projekt  został doceniony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Decyzją 
Ministra, w ramach programu Kultura Dostępna Stowarzyszenie LGD ”Gorce-Pieniny„ otrzymało 
dotacje wysokości 27 tys. zł. na plenerowy pokaz opery pn: „Zamek na Czorsztynie”, który 
odbędzie się w dniu 11 sierpnia 2019 roku.
 
Będzie to druga odsłona tego dzieła w nietypowym jak na operę miejscu. Pierwsza odbyła się w lipcu 2016 
roku i odniosła wielki sukces w Pieninach. Nowatorski pomysł wystawienia opery w autentycznym miejscu, 
w którym osadzona jest akcja libretta odbił się szerokim echem w całym regionie, a nawet poza nim. Było 
to pierwsze w historii takie wykonanie tej opery. Koncertem zainteresowali się zarówno mieszkańcy Pienin, 
jak i liczni turyści. Bez wątpienia spektakl przyczynił się do promocji całego regionu pienińskiego, z drugiej 
strony był atrakcją dla miejscowych, którzy nie mają zbyt wielu okazji do uczestniczenia w tego typu 
wydarzeniach w Pieninach. 
 
Do udziału w tegorocznym projekcie zaproszeni zostali wybitni artyści, muzycy i aktorzy, którzy gwarantują 
wykonanie z najwyższej półki. Tatrzańską Orkiestrę Klimatyczną oraz śpiewaków poprowadzi uznana 
dyrygentka Agnieszka Kreiner. Dyrygowała m.in. w Operze Krakowskiej i Śląskiej, Teatrze Wielkim 
w Warszawie, pełniła także funkcję dyrektora artystycznego Filharmonii Lubelskiej. Spektakl 
wyreżyseruje Błażej Peszek, ceniony aktor Teatru Starego w Krakowie i wykładowca tamtejszej Akademii 
Muzycznej. Solistami i pomysłodawcami projektu są młodzi śpiewacy, rozpoczynający swoją drogę 
artystyczną, mogący jednak pochwalić się już współpracą z największymi instytucjami muzycznymi i 
zespołami w Polsce -m.innymi Pani Ewa Walkowska ze Szczawnicy (w operze, jako solistka, 
mezzosopran) oraz Pani Maria Małgorzata Złotek z Krakowa (w projekcie solistka, sopran).
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Krystyna Kubik 
 Koordynator projektu-Zarząd LGD "Gorce-Pieniny"



 
W Harmonogramie planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji 
w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na rok 2019 zaplanowano 
pięć następujących OPERACJI:
 
Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 06-05-2019 do 20-05-2019r. 
 
Przedsięwzięcia 1.1.2 Tworzenie lub rozwój atrakcyjnych produktów turystycznych 
wykorzystujących zasoby kulturowe i/lub naturalne obszaru LGD w tym produktów 
innowacyjnych.
 
Wnioski mogą składać: osoby fizyczne osoby prawne prowadzące działalność gospodarczą.
Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi:  289 185 zł
Maksymalny poziom dofinansowania (% kosztów kwalifikowanych): do 70%
Wysokość pomocy przyznanej na jedną operację nie może być mniejsza niż 25 001 zł i nie może 
przekroczyć 200 000 zł.
Wskaźnik produktu: Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa.
 
 
Przedsięwzięcia 1.1.3 Wykorzystywanie do rozwoju turystyki zasobów dziedzictwa kulturowego 
i/lub naturalnego obszaru LGD
 
Wnioski mogą składać: osoby fizyczne, osoby prawne, Jednostki Sektora Finansów Publicznych
Zakres tematyczny: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej 
lub kulturalnej.
Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi:  221 258 zł
Maksymalny poziom dofinansowania: do 63,63% dla JSFP, do 70% dla prowadzących działalność 
gospodarczą, do 95% dla pozostałych podmiotów.
Wysokość pomocy przyznanej na jedną operację nie może być mniejsza niż 100 000 zł i nie może 
przekroczyć 220 000 zł.
Wskaźnik produktu: Liczba operacji wykorzystujących do rozwoju turystyki zasoby dziedzictwa 
kulturowego i/lub naturalnego obszaru.
 
 
Przedsięwzięcia 1.1.4 Spójne działania marketingowe na rzecz regionu
 
Wnioski mogą składać: osoby prawne, w tym JSFP
Zakres tematyczny: promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych
Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi:  100 000 zł
Maksymalna kwota wsparcia 50 000 zł (dodatkowe warunki wsparcia: operacja realizuje co najmniej 
dwa zadania.
Maksymalny poziom dofinansowania (% kosztów kwalifikowanych): do 63,63% dla JSFP, do 95% 
dla pozostałych podmiotów.
Wskaźnik produktu: liczba zadań marketingowych.
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INFORMACJA O NABORACH WNIOSKÓW DLA 
BENEFICJENTÓW- 2019 ROK



Przedsięwzięcia 1.2.1 Podejmowanie działalności gospodarczej
 
Wnioski mogą składać: osoby fizyczne
Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi:  180 000 zł
Kwota wsparcia jednej operacji: 60 000 zł
Wskaźnik produktu: Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa
 
Przedsięwzięcia 1.2.7 W zdrowym ciele zdrowy duch
 
Wnioski mogą składać: osoby prawne, w tym JSFP
Zakres tematyczny:
1. Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności  lokalnej w zakresie 
ochrony środowiska i zmian klimatycznych także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.
2. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.
Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi:  250 000 zł
Maksymalny poziom dofinansowania (% kosztów kwalifikowanych): do 63,63% dla JSFP, do 95% 
dla pozostałych podmiotów
Wysokość pomocy przyznanej na jedną operację: do 50 000 zł. 
Dodatkowe warunki wsparcia: 
Liczba godzin zagospodarowanych zajęciami w ramach jednej operacji - min. 90.
Operacja musi realizować obydwa wskaźniki produktu.
Wskaźnik produktu: 
Liczba godzin zagospodarowanymi zajęciami przeprowadzonymi na nowym lub zmodernizowanym 
obiekcie infrastruktury rekreacyjnej.
Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury rekreacyjnej.
 
Ponadto LGD "Gorce-Pieniny" opublikowało w dniu 18.03.2019r. na stronie internetowej 
www.leadergorce-pieniny.pl Informację nr 1/2019/OW o planowanej realizacji operacji własnej.
 
Przedsięwzięcia 1.2.8 Działania edukacyjno-integracyjne dla dzieci 
 
Wnioski mogą składać: LGD, osoba prawna
Zakres tematyczny: Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności 
lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych także z wykorzystaniem rozwiązań 
innowacyjnych.
Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi:  50 000 zł
Maksymalny poziom dofinansowania: do 95%
Kwota wsparcia do 50 000 zł
Wskaźnik produktu: Liczba wydarzeń - 4
 
Operacja będzie realizowana przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny” jako 
operacja własna pod warunkiem, że żaden inny podmiot uprawniony do otrzymania wsparcia w terminie 
30 dni od zamieszczenia niniejszej informacji na stronie www.leadergorce-pieniny.pl, nie zgłosi LGD 
zamiaru realizacji takiej operacji.
Termin zgłaszania: od 19.03.2019 do 17.04.2019
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Warunki udzielenia wsparcia:
Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.
Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).
Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.
Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.
 
Strategia Rozwoju Lokalnego oraz Kryteria wyboru operacji:
Strategię Rozwoju Lokalnego (LSR 2016-2023) oraz Lokalne kryteria wyboru operacji można znaleźć 
na stronie LGD www.leadergorce-pieniny.pl (zakładka: PROW 2014-2020) oraz w wersji papierowej 
w Biurze LGD
 
Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność, formularz umowy 
o udzielenie wsparcia są udostępnione na stronie LGD www.leadergorce-pieniny.pl 
(zakładka: dofinansowanie)
 
Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce-
Pieniny” w Krościenku nad Dunajcem ul. Rynek 32 w godz. od 9:00 do 14:00
 
Szczegółowe informacje dot. naborów ukażą się na stronie LGD www.leadergorce-pieniny.pl 
w drugiej połowie kwietnia. Zapraszamy również do naszego biura LGD w Krościenku n/D.
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Stowarzyszenie LGD "Gorce-Pieniny"

 
Siedziba biura:

ul. Rynek 32
34-450 Krościenko nad Dunajcem

 
Biuro czynne:

Poniedziałek – Piątek
w godz.: od 7:30 do 15:30

 
Kontakt:

Tel.: 18 262 35 90 / 789 304 706
biuro@leadergorce-pieniny.pl

 
www.leadergorce-pieniny.pl


