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Blisko Krakowa  Twoja Lokalna Grupa Dzia³ania
Szanowni Pañstwo!
Oddajemy w Pañstwa rêce Biuletyn Informacyjny LGD Blisko Krakowa.
Niniejsze wydanie jest pierwszym, które zawiera informacje na temat
dzia³añ naszego stowarzyszenia podejmowanych w nowej perspektywie
finansowej w ramach funduszy Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020 poprzez realizacjê inicjatywy LEADER.
Dowiecie siê Pañstwo, na jakie przedsiêwziêcia mo¿na pozyskaæ dotacje,
kto mo¿e zostaæ Beneficjentem oraz ile rodków zostanie przeznaczonych
na realizacjê Strategii w kolejnych latach. Biuletyn to równie¿ ród³o wiedzy,
jak przerodziæ swój pomys³ w projekt, w jaki sposób skorzystaæ z doradztwa LGD,
a tak¿e o podejmowanych przez nas inicjatywach w ramach rozwoju marki Skarby
Blisko Krakowa.
Koniec roku to czas podsumowañ. Mijaj¹cy rok 2016 by³ dla LGD rokiem wytê¿onej pracy zwi¹zanej
z przygotowaniem wdro¿enia nowej Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez Spo³ecznoæ na lata
2016-2022, zwanej LSR. Dziêki niej po raz kolejny mamy mo¿liwoæ skorzystania ze rodków unijnych na realizacjê
pomys³ów, które s³u¿yæ bêd¹ rozwojowi obszaru Blisko Krakowa. Warto tu wspomnieæ, ¿e obszar ten w 2015 roku
zosta³ poszerzony o Gminy Liszki i Zabierzów, które ubogaci³y i wzmocni³y jego potencja³. W zwi¹zku z now¹
perspektyw¹ finansow¹ zachêcamy do podejmowania aktywnych dzia³añ na rzecz swojej ma³ej ojczyzny, tak by
jeszcze lepiej wykorzystaæ mo¿liwoci p³yn¹ce z cz³onkostwa Polski w Unii Europejskiej.
Jestem pewien, ¿e d³ugi czas przygotowañ i ciê¿kiej pracy zarówno LGD, jak i Pañstwa, zaowocuje ciekawymi
inicjatywami oraz projektami. Ju¿ od pocz¹tku 2017 roku w LGD bêd¹ przyjmowane wnioski o dofinasowanie
projektów. W przysz³ym roku planujemy równie¿ organizacjê wielu wydarzeñ w ramach rozwoju oferty turystycznorekreacyjnej opartej o markê Skarby Blisko Krakowa. Ju¿ dzi zachêcamy do odwiedzania strony
www.skarby.bliskokrakowa.pl oraz udzia³u w organizowanych przez nas wydarzeniach.
Mam nadziejê, ¿e wspólne dzia³ania podejmowane od 2008 roku, wypracowane rzeczywiste partnerstwo i znaczne
wzmocnienie wiêzi pomiêdzy stowarzyszonymi gminami, na poziomie w³adz samorz¹dowych, mieszkañców oraz
organizacji pozarz¹dowych - sprawi¹, ¿e w 2022 roku po raz kolejny bêdziemy mogli powiedzieæ, ¿e wspólnie
zrealizowalimy nasze plany.
W imieniu Zarz¹du i pracowników Stowarzyszenia Blisko Krakowa, ¿yczê Pañstwu pogodnych wi¹t Bo¿ego Narodzenia
i wszelkiej pomylnoci w Nowym Roku 2017.
Prezes Zarz¹du

Lokalna Grupa Dzia³ania (LGD)
Blisko Krakowa to stowarzyszenie
dzia³aj¹ce na rzecz rozwoju
obszarów wiejskich szeciu gmin
powiatu krakowskiego, swoim
terenem obejmuje: Czernichów,
Mogilany, Skawinê (bez obszaru
miasta), wi¹tniki Górne, a od
roku 2015 Liszki i Zabierzów.

LEADER  to rozwój lokalny
kierowany przez spo³ecznoæ
(RLKS) wspierany ze rodków
Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich.

Strategia Rozwoju Lokalnego
Kierowanego przez Spo³ecznoæ
(LSR) na lata 2016-2022 - jest
dokumentem strategicznym, który
stanowi podstawê dzia³ania LGD
Blisko Krakowa w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)
na lata 2014-2020. W LSR okrelone
s¹ kierunki rozwoju obszarów
wiejskich gmin: Czernichów, Liszki,
Mogilany, Skawina, wi¹tniki Górne
i Zabierzów.

Fundusze europejskie na rozwój wsi
Skorzystaj z funduszy
unijnych dostêpnych
w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020.

Masz ciekawy pomys³, ale
brakuje Ci rodków na jego
realizacjê?

Mieszkasz lub prowadzisz
dzia³alnoæ na terenie gmin:
Czernichów, Liszki, Mogilany,
Skawina (bez miasta),
wi¹tniki Górne lub
Zabierzów?

Rodzaje projektów:

Kto mo¿e z³o¿yæ wniosek:

P - Projekty o wartoci dofinansowania od 50 000 do 300 000 z³
1.1 Projekty z zakresu infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej,
infrastruktury kulturalnej;
1.3 Projekty dotycz¹ce infrastruktury drogowej;
2.1 Tworzenie nowych przedsiêbiorstw (45 000 z³);
2.2 Rozwój istniej¹cych przedsiêbiorstw;
2.3 Utworzenie centrum przetwórstwa lokalnego.

(P-projekty, OW-operacje w³asne LGD):
osoba fizyczna, osoba prawna (LGD, gmina
powiat, kó³ka rolnicze, organizacje pozarz¹dowe,
kocio³y, zwi¹zki wyznaniowe i inne), jednostka
organizacyjna (nieposiadaj¹ca osobowoci
prawnej, której ustawy przyznaj¹ zdolnoæ
prawn¹),

PG  Granty o wartoci dofinansowania od 5 000 do 25 000 z³
1.1 Projekty z zakresu infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej
oraz infrastruktury kulturalnej;
1.2 Promocja obszaru oraz kszta³towanie oferty z wykorzystaniem
marki Skarby Blisko Krakowa;
3.1 Doposa¿enie i wsparcie dla podmiotów dzia³aj¹cych w sferze
kultury;
3.2 Zachowanie obiektów dziedzictwa;
3.3 Przedsiêwziêcia s³u¿¹ce wzmocnieniu kapita³u spo³ecznego
(w tym ochrona rodowiska i przeciwdzia³anie zmianom
klimatu).

(PG-granty): osoba fizyczna, inna ni¿ LGD
osoba prawna, jednostka organizacyjna
(nieposiadaj¹ca osobowoci prawnej, której
ustawy przyznaj¹ zdolnoæ prawn¹) + grupy
nieformalne (np. ko³a gospodyñ wiejskich).

Od pomys³u do projektu:
Skorzystaj z pomocy w przygotowaniu wniosku
w LGD lub u gminnego koordynatora.

OW  operacje w³asne LGD o wartoci dofinansowania do 50 000 z³
1.2 Promocja obszaru oraz kszta³towanie oferty z wykorzystaniem
marki Skarby Blisko Krakowa;
3.3 Przedsiêwziêcia s³u¿¹ce wzmocnieniu kapita³u spo³ecznego
(w tym ochrona rodowiska i przeciwdzia³anie zmianom
klimatu).

Jak to dzia³a?
KROK 1:

(nieobowi¹zkowy)

zg³o do nas
ZAMIAR
realizacji
swojego projektu
gdzie?

w Biurze LGD

lub

u Koordynatora
w swojej gminie

jak?
 za pomoc¹ formularza on-line
na stronach internetowych LGD i Gmin
 osobicie (w Biurze LGD lub u Koordynatora
w swojej gminie - kontakt na
www.bliskokrakowa.pl, zak³adka: kontakt)

GDZIE SIÊ
ZG£OSIÆ?

mam
KROK 2:

(nieobowi¹zkowy)

pracownicy biura LGD pomog¹ Ci
zweryfikowaæ TWÓJ POMYS£
Otrzymasz od nas
informacjê, ¿e:

TWÓJ POMYS£ NIE KWALIFIKUJE SIÊ
DO DOFINANSOWANIA W RAMACH LSR

TWÓJ POMYS£ KWALIFIKUJE SIÊ
DO DOFINANSOWANIA W RAMACH LSR

Pracownicy Biura LGD udziel¹ Ci informacji
o przedsiêwziêciach mo¿liwych do realizacji
w ramach obowi¹zuj¹cej LSR. Byæ mo¿e
Twoje przysz³e pomys³y da siê powi¹zaæ
z za³o¿eniami Strategii?

Pracownicy Biura LGD skontaktuj¹ siê
z Tob¹ w chwili og³oszenia naboru, podczas
którego bêdziesz móg³ z³o¿yæ wniosek na
realizacjê Twojego projektu.

BIURO LGD Blisko Krakowa ul. Szkolna 4, 32-052 Radziszów, tel. 12 256 02 31
Kinga Paciorek, kierownik biura  biuro@bliskokrakowa.pl
Bartosz Ko¿uch, specjalista ds. procedur i monitoringu  b.kozuch@bliskokrakowa.pl
Aleksandra Trela, specjalista ds. aktywizacji i promocji  a.trela@bliskokrakowa.pl
Marcin Malik, specjalista ds. administracji i projektów  m.malik@bliskokrakowa.pl

m

Nale¿ysz do organizacji
dzia³aj¹cej na rzecz Twojej
miejscowoci i poszukujesz
dodatkowych rodków na
jej dzia³alnoæ?

Chcesz rozpocz¹æ lub
rozwin¹æ prowadzon¹
dzia³alnoæ gospodarcz¹
na terenie wiejskim?

Nie wiesz jak zrealizowaæ
swój pomys³ na projekt?

Przyjd do nas, dowiedz siê wiêcej!

Aktualny harmonogram naborów wniosków:
Rok

Przedsiêwziêcie LSR

2017

1

2018

2019

2020

sss
I pó³rocze
II pó³rocze I pó³rocze II pó³rocze I pó³rocze II pó³rocze I pó³rocze

1.1 Kreowanie atrakcyjnych przestrzeni spêdzania czasu
P - 590
wolnego poprzez budowê, przebudowê i/lub wyposa¿enie
P - 760 tys. z³
ogólnodostêpnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, tys. z³ PG - 350
tys. z³
rekreacyjnej lub kulturalnej

P - 760
tys. z³

PG - 250
1.2 Kszta³towanie oferty lub promocja dziedzictwa
tys. z³
przyrodniczego, kulturowego i historycznego obszaru Blisko OW
- 50
Krakowa z wykorzystaniem marki Skarby Blisko Krakowa tys. z³

PG - 300
tys. z³

1.3 Rozwój infrastruktury drogowej poprawiaj¹cej dostêpnoæ
P - 900
obiektów u¿ytecznoci publicznej  budowa lub przebudowa tys. z³
publicznych dróg gminnych lub powiatowych
P - 450
2.1 Zak³adanie nowych dzia³alnoci gospodarczych
tys. z³
2.2 Rozwijanie istniej¹cych, w tym innowacyjnych, dzia³alnoci P - 1.460
tys. z³
gospodarczych

P - 450
tys. z³
P - 1.460
tys. z³

2.3 Tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego

P - 200
tys. z³

P - 190
tys. z³

P - 1.130
tys. z³

3.1 Inwestycje s³u¿¹ce zachowaniu lokalnego dziedzictwa
przyrodniczego, kulturowego i historycznego obszaru
3.2 Realizacja inicjatyw zwi¹zanych z pielêgnowaniem oraz
zachowaniem lokalnego dziedzictwa przyrodniczego,
kulturowego i historycznego obszaru

Bud¿et LSR - 9,9 mln z³

PG - 250
tys. z³
PG - 200
tys. z³

3.3 Dzia³ania s³u¿¹ce wzmocnieniu kapita³u spo³ecznego, w tym PG - 100
w zakresie ochrony rodowiska oraz wspieranie inicjatyw
tys. z³
OW - 50
s³u¿¹cych przeciwdzia³aniu zmianom klimatu, a tak¿e
tys. z³
zwiêkszeniu wewnêtrznej spójnoci spo³ecznej obszaru
1Harmonogram

naborów wniosków zatwierdzony w dniu 2.11.2016. Terminy, alokacja rodków na poszczególne przedsiêwziêcia w harmonogramie mog¹ ulec zmianie.

Pamiêtaj, ¿e obowi¹zkowe s¹ tylko
i wy³¹cznie kroki 4, 5 oraz 6

pomys³
KROK 4:

KROK 3:

(nieobowi¹zkowy)

KROK 5:

KROK 6:

ZREALIZUJ
SWÓJ PROJEKT

ROZLICZ PROJEKT

W TERMINIE NABORU Z£Ó¯ WNIOSEK

Z£Ó¯ FISZKÊ PROJEKTOW¥

WNIOSEK ZOSTANIE OCENIONY PRZEZ LGD
ORAZ URZ¥D MARSZA£KOWSKI
WOJEWÓDZTWA MA£OPOLSKIEGO

Pracownicy Biura LGD pomog¹
Ci w jej przygotowaniu.
Na bazie swojej fiszki
wype³nisz wniosek.

Gminni
Koordynatorzy

GMINA CZERNICHÓW - Marian Szczepaniak
tel. 12 270 21 04, w. 134  marian.szczepaniak@gmail.com

GMINA SKAWINA - Sylwia Wrona
tel. 12 277 01 03  s.strzalka@gminaskawina.pl

GMINA LISZKI - Paulina Maci¹g
tel. 12 280 62 34 w. 48  p.maciag@liszki.pl

GMINA WI¥TNIKI GÓRNE - Danuta Grzesik
tel. 12 270 40 30 w. 15  d.grzesik@swiatniki-gorne.pl

GMINA MOGILANY - Urszula Syrek
tel. 12 270 10 13 w. 249  urszula.syrek@mogilany.pl

GMINA ZABIERZÓW - Renata Matysik
tel. 12 283 07 49  r.matysik@zabierzow.org.pl

Odkrywaj SKARBY BLISKO KRAKOWA
 spêdzaj aktywnie czas i szukaj inspiracji
do rozwijania Twojej ma³ej ojczyzny

LGD Blisko Krakowa od pocz¹tku swojej dzia³alnoci szczególny nacisk kadzie na promocjê swoich gmin, uwypukla
ich bogate walory turystyczne, wielowiekow¹ tradycjê i kulturê. Stworzona marka Skarby Blisko Krakowa prezentuje
ogó³ atrakcji turystyczno-rekreacyjnych obszaru. Jednym z dzia³añ s³u¿¹cych jej popularyzacji by³a realizacja
projektu pn. Budowa Kompleksowego Produktu Turystycznego  Skarby Blisko Krakowa. Projekt zrealizowany
zosta³ w partnerstwie czterech nale¿¹cych do LGD Blisko Krakowa w latach 2007-2013 gmin: Czernichowa, Mogilan,
wi¹tnik Górnych oraz Skawiny, bêd¹cej liderem projektu. Dziêki niemu powsta³y wielofunkcyjne szlaki rekreacyjne
i edukacyjne, uruchomiony zosta³ portal internetowy www.skarby.bliskokrakowa.pl, aplikacja mobilna oraz audioprzewodniki. Ponadto LGD realizuje ciekawe inicjatywy s³u¿¹ce rozwojowi i promocji marki, a przede wszystkim
tworzeniu oferty czasu wolnego w oparciu o Skarby.
W mijaj¹cym roku 2016 zrealizowalimy nowy pomys³  rajd rowerowy. To entuzjastycznie przyjête i ciesz¹ce siê
ogromn¹ popularnoci¹ sportowo - rekreacyjne wydarzenie, na sta³e zagoci w naszym skarbowym harmonogramie.
1. Rekreacyjny Rajd Rowerowy Blisko Krakowa odby³ siê w czerwcu i oficjalnie zainaugurowa³ powsta³¹ w ramach
projektu infrastrukturê. Mierz¹ca 15 kilometrów trasa bieg³a przez trzy gminy: Skawinê, Mogilany i wi¹tniki Górne.
2. Rekreacyjny Rajd Rowerowy Blisko Krakowa odby³ siê we wrzeniu. Tym razem 42- kilometrowa trasa wiod³a
przez tereny gmin: Czernichów, Liszki i Zabierzów. Podczas obu rajdów mieszkañcy gmin oraz przedstawiciele
lokalnych stowarzyszeñ gocili uczestników w punktach kontrolnych. Dziêki ich zaanga¿owaniu zawodnicy mogli
spotkaæ siê z tradycj¹ i kultur¹ obszaru, posmakowaæ lokalnych przysmaków oraz zmierzyæ siê z questem, czyli
przygotowan¹ specjalnie na tê okazjê wierszowan¹ zagadk¹ o terenie, którym wiod³a trasa rajdów.
Nowe partnerstwo, wynikaj¹ce z przyjêcia w poczet cz³onków stowarzyszenia gminy Liszki i Zabierzów, rodzi
nadziejê na owocn¹ wspó³pracê. Niezwyk³e walory krajobrazowe i przyrodnicze, skarby historii i tradycji tych
gmin, z ca³¹ pewnoci¹ ubogac¹ markê Skarby Blisko Krakowa, w znaczny sposób rozszerz¹ te¿ wachlarz oferty
rekreacyjno  turystycznej naszego obszaru.
W nadchodz¹cym 2017 roku planujemy dalsz¹ rozbudowê marki. Nowa ods³ona zabawy Odkrywaj Skarby Blisko
Krakowa, rajd rowerowy, konkursy  to tylko kilka z pomys³ów, które czekaj¹ na realizacjê. Wszystkich mieszkañców,
ale i goci spoza naszego obszaru, zapraszamy do poznawania i zg³êbiania wiedzy na temat naszego dziedzictwa.
Informacje na ten temat znajduj¹ siê na stronie www.skarby.bliskokrakowa.pl oraz FB/bliskokrakowa. Gor¹co
zapraszamy, odkrywajcie z nami Skarby Blisko Krakowa!
Niezwyk³e bogactwo wiata przyrody gminy Czernichów, po³o¿onej w granicach dwóch parków
krajobrazowych  Rudniañskiego i Bielañsko  Tynieckiego, sprzyja rozwojowi rekreacji i turystyki
pieszej, rowerowej, a tak¿e konnej. S³ynnym ju¿ skarbem gminy jest produkt mistrzów masarskich
- kie³basa lisiecka.
Gmina Liszki s³ynie z tradycyjnych wyrobów wêdliniarskich, piekarskich (kukie³ki i ko³oce) oraz
rzemielniczych. Folklor i kulturê artystyczn¹ wzbogacaj¹ tradycje plecionkarstwa i wytwarzania
wyrobów z wikliny, które stanowi¹ nieod³¹czny element historii obszaru.
Walory przyrodnicze gminy Mogilany mo¿na najpe³niej doceniæ podziwiaj¹c wyj¹tkowo piêkne
panoramy roztaczaj¹ce siê z mogilañskiego wzgórza, okaza³e pasma górskie Beskidów i Tatr,
z drugiej strony rozpocieraj¹cy siê piêkny widok na le¿¹cy w dole Kraków.
Zabytkowe kocio³y, dwory i kapliczki, prê¿nie dzia³aj¹ce na polu kultury, tradycji, historii instytucje
i stowarzyszenia  to skarbowe atrakcje gminy Skawina. Las Bronaczowa jest najwiêkszym lenym
kompleksem na jej terenie.
wi¹tniki Górne to dawne centrum rzemielnicze p³atnerzy i lusarzy. Wielowiekow¹ tradycjê
podtrzymuj¹ nadal liczne warsztaty rzemielnicze, zak³ady lusarskie i hurtownie materia³ów
metalowych. Dorobek wi¹tnickich rzemielników mo¿na obejrzeæ w jedynym w Polsce Muzeum
lusarstwa.
Na wysok¹ atrakcyjnoæ rekreacyjn¹ i turystyczn¹ gminy Zabierzów wp³ywa mnogoæ skarbów
krajobrazowych. Ska³a Kmity, Las Zabierzowski, Podkrakowskie Dolinki to miejsca niezwykle cenne
przyrodniczo i florystycznie.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa
inwestuj¹ca w obszary wiejskie.
Publikacja opracowana przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzia³ania Blisko
Krakowa. Publikacja wspó³finansowana ze rodków Unii Europejskiej
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;
Dzia³anie 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Dzia³ania (LGD)
Blisko Krakowa
ul. Szkolna 4, 32-052 Radziszów
(Dwór Dzieduszyckich)

tel. 12-256-02-31
e-mail. biuro@bliskokrakowa.pl
www.bliskokrakowa.pl
www.skarby.bliskokrakowa.pl
www.ngo.bliskokrakowa.pl
www.facebook.com/bliskokrakowa

