
Spotkanie partnerów projektu współpracy 

23.10.2015 r.  

Bogumin-Gorzyce 

 

Porządek spotkania: 

1. Powitanie zebranych   

2. Stan przygotowań poszczególnych grup do realizacji RLKS na lata 2014-2020 

3. Omówienie zasad wdrażania projektów współpracy w Polsce i Republice Czeskiej 

4. Cele lokalnych strategii, a propozycje tematów – dyskusja 

5. Podsumowanie spotkania - wnioski 

6. Zakończenie spotkania. 

 

OBECNI: 

Ciapka Zdzisław -  LGD Morawskie Wrota 

Quiskova Dagmar - MAS Hlucinsko 

Macura Lumir -  MAS Bohuminsko 

Galus Piotr -  LGD Morawskie Wrota 

Amalio-Nowak Bożena -  LGD Morawskie Wrota 

Tatarczyk Błażej -  LGD Morawskie Wrota 

Gajda Lucyna -  LGD Morawskie Wrota 

Kubica Hanna - LGD Morawskie Wrota 

 

Ad.1 Powitanie zebranych   

Pan Prezes Ciapka  otworzył zebranie serdecznie witając Gości. 

Ad. 2   Stan przygotowań poszczególnych grup do realizacji RLKS na lata 2014-2020 

Po kolei przedstawiciele grup omawiali stan przygotowań do  nowego okresu finansowania. 

Zwracano uwagę na wiele różnic w podejściu do tego tematu. 

Ad.3  Omówienie zasad wdrażania projektów współpracy w Polsce i Republice Czeskiej 

W dyskusji okazało się,  że w ramach Programu Rozwoju Wsi, Czescy partnerzy dysponują mniejszym 

budżetem, z kolei w Polsce planuje się projekty współpracy na poziomie 2% budżetu na wdrażanie 



LSR-u a projekt ma wartość min. 50 tys. złotych. Niemniej partnerzy wyrazili wolę współpracy w 

grupie 3 partnerów. 

Ad. 4 Cele lokalnych strategii, a propozycje tematów – dyskusja 

Każda ze stron podała swoje propozycje tematyczne, odpowiadające głównym problemom.  Okazało 

się, że podniesienie świadomości ekologicznej  mieszkańców w naszym rejonie ma fundamentalne 

znaczenie. W trakcie dyskusji  okazało się, że na niektóre zagadnienia są różne punkty widzenia. 

Przedstawiciele z Bohumina stawiają na czystość powietrza, partnerzy z Hlucina na tradycje w 

zakresie kształtowania ogrodów i sadzenia drzew owocowych, dla LGD Morawskie Wrota jest ważna i 

jedna i druga tematyka + promocja  roślin miododajnych. Rozważono też propozycję dużego 

seminarium naukowego na w/w temat. 

Ad.5 Podsumowanie spotkania - wnioski 

Udało się wypracować konsensus  polegający na przyjęciu propozycji projektu pod nazwą „Zielone 

Wioski” łączącej  pomysły wszystkich trzech partnerów. Projekt stanowi załącznik do niniejszej 

notatki. Jest to zarys projektu, który będzie ewaluował 

LGD Morawskie Wrota przygotuje dokument potwierdzający wolę współpracy partnerów  w realizacji 

w/w projektu.  

Ad.6 Zakończenie spotkania 

Pan Prezes podziękował za przybycie, szczególnie Gościom z zagranicy. 

 

 

 

 

 

 

 

 


