
                                                                                           
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: „Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

Instytucja zarządzająca PROW na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Zadanie wspófinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w 

zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 

 
Stowarzyszenie PPJ przyjmuje zgłoszenia do internetowej bazy lokalnych twórców od 

twórców i artystów z obszaru działania PPJ  
  
Malujesz? Rzeźbisz? Fotografujesz? Grawerujesz? Haftujesz a może szydełkujesz? 
Dekorujesz? Tworzysz wyroby ze słomy/traw/ kwiatów/zbóż? A może tworzysz inne, 
artystyczne dzieła, które chciałbyś/chciałabyś, żeby w końcu zostały zaprezentowane 
szerszej publice?  
Zaprezentuj siebie i swoją twórczość we współpracy ze Stowarzyszeniem "Partnerstwo 
Północnej Jury".  
Podziel się ze światem Twoją wyjątkową wrażliwością artystyczną, uchyl rąbka tajemnicy 
tego co tworzysz z wielką pasją i zaangażowaniem.  
Niech Twój talent zachwyca, budzi podziw i będzie inspiracją dla innych początkujących 
artystycznych dusz! 
TO WŁAŚNIE TY JESTEŚ ARTYSTĄ, na którego czekamy , żeby otworzył nam drzwi do 
swojego wyjątkowego artystycznego świata. 
W ramach opracowywania internetowej bazy lokalnych twórców, z uwagi na realizację 
projektu współpracy o akronimie MARKA, zapraszamy Cię serdecznie do współpracy!!! 
Chcemy Ci stworzyć otwartą przestrzeń, w której będziesz mógł/mogła zaprezentować 
swoją wyjątkową twórczość.  
Co musisz wykonać? Wystarczy, że wypełnisz zgłoszenie do internetowej bazy lokalnych 
twórców ( zgłoszenie dostępne pod poniższym linkiem, na naszej internetowej stronie 
http://www.jura-ppj.pl/aktualnosci/1070) i odeślesz razem z 3-4 zdjęciami swoich dzieł, 
nagranymi na płycie cd/pendrive na adres naszego biura Stowarzyszenia "Partnerstwo 
Północnej Jury" ( ul. Szkolna 2, 42-253 Janów). Możesz też zeskanować podpisane 
zgłoszenie i razem ze zdjęciami przesłać drogą mejlową na adres e-mail: 
aleksandra.stachura@jura-ppj.pl. 
Co gwarantujemy? Twoje zgłoszenie, wraz ze zdjęciami zostanie uwzględnione ( oczywiście 
bezpłatnie) w internetowej bazie lokalnych twórców , którą Stowarzyszenie "Partnerstwo 
Północnej Jury" umieści na nowostworzonej stronie internetowej, promującej m.in. 
twórców, artystów Północnej Jury . Strona zostanie opracowana w ramach projektu 
współpracy, realizowanego wspólnie z LGD Stowarzyszenie "Żywiecki Raj", a jej zasięg 
będzie obejmował aż 23 gminy!!! 
Na Twoje zgłoszenie czekamy z wielką niecierpliwością do 30 września 2021r.  
Internetowa baza lokalnych twórców to miejsce dla Ciebie i Twojej artystycznej duszy! Tu 
zobaczy Cię ŚWIAT TU ZACHWYCISZ ŚWIAT SWOIM ARTYSTYCZNYM ŚWIATEM! Wystarczy 
tylko zrobić pierwszy krok! Odwagi!!! 
 
Zapraszamy! Stowarzyszenie „Partnerstwo Północnej Jury” 
Tekst: Aleksandra Stachura, Stowarzyszenie PPJ 
Zdjęcie źródło: Internet 
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