
 

 
 

 
 
 

 

Spichlerzowe  wieści  13-12-2012 

Zarząd Fundacji LGD "Spichlerz Górnego Śląska" ogłasza, że dn. 28 grudnia 2012 r. o godz. 09:30 w Koszęcinie, ul. 
Sienkiewicza 1 (remiza OSP) odbędzie się zebranie Zgromadzenia Partnerów Fundacji. Najważniejszym celem spotkania jest 
podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedziby Biura Fundacji. Drugi termin Zgromadzenia ogłasza się na godz. 10:00. 

W poniedziałek 17 grudnia br. o godz. 12:00 odbędzie się Posiedzenie Rady Fundacji, na którym zostaną ustalone 
pierwsze listy rankingowe. Listy zostaną opublikowane 18 grudnia.  Beneficenci mają prawo złożyć odwołanie od 
rozstrzygnięć Rady. Ostateczne listy rankingowe zostaną uchwalone 4 stycznia 2013 r.  

11 grudnia br. w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Potępie odbył się finał konkursu "Godomy po naszymu". 
Goście mogli posłuchać ośmiu opowieści o śląskiej wigilii zaprezentowanych w śląskiej gwarze. Jury przyznało pierwsze 
miejsca w każdej z trzech kategorii (szkoła podstawowa, gimnazjum, dorośli) następującym uczestnikom: Nikodem Langer, 
Paulina Skuballa oraz Stefania Badura. Imprezę uświetnił występ Pani Bernadety Kowalskiej. Serdecznie dziękujemy 
wszystkim uczestnikom i gościom za przybycie oraz pracownikom GOKSiR w Potępie za pomoc w organizacji. 

Informujemy, że w grudniu stowarzyszenia z  naszego obszaru (laureaci konkursu) będą ankietyzować mieszkańców gmin 
LGD Spichlerz oraz beneficjentów którzy zrealizowali projekty.  Prosimy o miłe przyjęcie ankieterów i dokładne wypełnienie 
dokumentów. Wyniki ankiet posłużą LGD do badań ewaluacyjnych. 

Fundacja Lokalna Grupa Działania "Spichlerz Górnego Śląska" prowadzi nabór na wolne stanowisko pracy: Specjalista ds. 
rozliczeń finansowych. Kandydaci proszeni są o dostarczenie dokumentów aplikacyjknych do 20.12.2012r. do godz. 15:00. 
Pełna treść ogłoszenia o naborze znajduje się na naszej stronie internetowej. 

Zapraszamy do zgłaszania udziału w spotkaniu organizowanym w ramach działań sieci SILESIAN LEADER NETWORK, które 
odbędzie się w dniu 18 grudnia 2012 r. w Katowicach. Tematem przewodnim spotkania będzie przyszłość podejścia 
LEADER ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmu pn. "Rozwój kierowany przez lokalne społeczności - CLLD".  
Rejestracja do 14.12 br. pod adresem: http://silesia.smartforms.pl/formularz/spotkanie-sieci-silesian-leader-network-clld-dr-
andrzej-ha-asiewicz-18-12-2012/normal/wypelnij 

Beneficjenci działania "Odnowa i rozwój wsi" mogą odebrać tablice informacyjne PROW 2007-2013. Wykaz beneficjentów 
i miejsca odbioru znajdują się na stronie: 
http://prow.slaskie.pl/?grupa=2&art1=1355316477&art=1&id_m=&kat=&katrodzic= 

Fundacja Wspomagania Wsi ogłasza  nabór na organizowane w I  kwartale 2013 r. bezpłatne warsztaty pt.: Planowanie i 
realizacja projektów społecznych i partnerstw , Komunikacja w społeczności lokalnej oraz Księgowo-prawne podstawy 
zarządzania wiejską organizacją pozarządową. Warsztaty są kierowane głównie do małych organizacji wiejskich. Fundacja 
pokrywa koszty noclegu, posiłków i materiałów dydaktycznych. Szczegółowe informacje na: 
http://www.fundacjawspomaganiawsi.pl/index.php/component/k2/item/153-nowy-nabór-na-warsztaty-szkoleniowe 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego  zleciło projekt badawczy pt.:"Wieś czy globalna wioska?" Celem badania 
jest diagnoza kompetencji komunikacyjnych mieszkańców obszarów wiejskich w kontekście potrzeb budowania kapitału 
społecznego wiejskich społeczności. Zachęcamy do odwiedzenia bloga: http://wiesczyglobalnawioska.pl/ i wyrażania 
swoich opinii. 

Kampania promująca Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 za pośrednictwem serialu 
"Ranczo"przygotowana przez ARIMR zwyciężyła w konkursie na najlepszy projekt komunikacyjny dotyczący rolnictwa i 
rozwoju obszarów wiejskich CAP COMMUNICATION AWARDS 2012 (kategoria: INNOWACYJNA KOMUNIKACJA). Kampania 
polegała na włączeniu tematyki PROW 2007 – 2013 do 13 odcinków piątej części serialu "Ranczo" oraz krótkich filmików 
pokazujących "kulisy powstawania", emitowanych w TVP w 2011 roku.  


