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„PROGRAM LEADER +” - SCHEMAT II
Powo?ana w ramach projektu „Leader + Schemat I" - Lokalna Grupa Dzia?ania z powodzeniem aplikowa?a o
?rodki na realizacj? w?asnego pakietu projektowego skierowanego do mieszka?ców wybranych gmin powiatu
krakowskiego, który b?dzie realizowany w 2007-2008 roku.
Cz?onkowie stowarzyszenia, którzy s? jednocze?nie za?o?ycielami tego LGD, czyli stowarzyszenia Korona
Pó?nocnego Krakowa, wspó?tworzyli za?o?enia nowego projektu. Efekty ich pracy zosta?y ju? pozytywnie
zweryfikowane. Poszczególne dzia?ania zwi?zane z realizacj? projektu Korony mo?na ?ledzi? na stronie
internetowej "Korona Pó?nocnego Krakowa" [1] oraz Grupy Partnerskie [2].
W ramach realizacji podprojektu II Schematu Leader'a +, w pa?dzierniku troje cz?onków stowarzyszenia Agnieszka
Wojda?a, Arnold Ku?niarski i Maciej Trela, wzi?li udzia? w delegacji Korony Pó?nocnego Krakowa do Grecji. Jej
g?ównym celem by?o zrealizowanie zak?adanego przed dwoma laty planu nawi?zania mi?dzynarodowej
wspó?pracy z grup? LGD (Lokalna Grupa Dzia?ania) w Grecji. Zostali?my przyj?ci przez Development Agency of
Olympia SA z siedzib? w miejscowo?ci Krestena po?o?onej na Pó?wyspie Peloponez. Dzi?ki miejscowym
partnerom mieli?my okazj? zapozna? si? z dzia?alno?ci? tej Grupy, ich ju? kilkuletnimi osi?gni?ciami w ramach
realizacji kolejnych edycji programu Leader+ w Grecji, a tak?e zwiedzili?my klika zrealizowanych w latach
ubieg?ych przedsi?wzi?? sfinansowanych z funduszy europejskich programu Leader+. By?o to do?wiadczenie
daj?ce pe?ny obraz celów, jakie mo?na realizowa? poprzez program Leader+ równie? na naszym terenie. Kontakt
ten mo?na z powodzeniem wykorzysta? w naszej dalszej pracy.
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