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W ramach koordynacji współpracy międzygminnej w terminie od 
18 lipca do 27 września odbyła się ósma Zabawa Odkrywaj 
Skarby Blisko Krakowa. Tegoroczna edycja była zdecydowanie 
odmienna od poprzednich, zważywszy na obostrzenia związane 
z pandemią Covid-19. W związku z tym, spotykaliśmy się                   
w małych grupach ale częściej, dlatego w tym roku odbyły się aż 
24 warsztaty tematyczne, podczas których poznawaliśmy 
dziedzictwo naturalne i kulturowe naszych sześciu podkrakow-
skich gmin. W tym roku odwiedziliśmy: Kryspinów, Jurczyce, 
Kamień, Dolinę Będkowską, Świątniki Górne oraz Mogilany. 
KGW Kryspinianki przygotowało dla nas warsztaty „Maczanka 
Krakowska na Kukiełce Lisieckiej”, Towarzystwo Pamięci Gene-
rała Józefa Hallera i Hallerczyków zabrało nas na „Jurczyckie 
spotkanie z historią”, Towarzystwo Przyjaciół Kamienia zorgani-
zowało spotkanie pt.: „Wokół amonitu – zasmakuj w tradycji”, 
razem z Fundacją Kreatywnego Rozwoju FunEdu przeszliśmy 
„Ecoquest po Dolinie Będkowskiej”, wspólnie z  Muzeum Ślusar-
stwa w Świątnikach Górnych poznaliśmy „Historię zamkniętą                 
w kłódce”, a Stowarzyszenie dla Naszej Gminy Mogilany udowodniło, 
że „Muzyka ziemi krakowskiej jest lekiem na całe zło…”. W naszych 
warsztatach wzięło udział 380 osób z obszaru Blisko Krakowa,              
a każdy uczestnik otrzymał pamiątkowe gadżety (worki, mapy, słodkie 
krówki raz upominki od gmin zrzeszonych w LGD Blisko Krakowa),         
a także specjalnie wydany na tę okazję „Zeszyt Odkrywcy Skarbów 
Blisko Krakowa”, w którym znalazło się wiele łamigłówek, ciekawostek 
i zagadek związanych z dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym 
LGD Blisko Krakowa. Projekt został zrealizowany przy wsparciu 
finansowym Powiatu Krakowskiego. 

Patronat 
Skarby Blisko Krakowa
W 2020 roku odbyła się trzecia edycja konkursu na Patronat 
Skarby Blisko Krakowa. Inicjatywa ta skierowana jest do podmio-
tów działających na terenie gmin członkowskich zaangażowa-
nych w promocję lokalnego dziedzictwa kulturowego i przyrodni-
czego obszaru. Ze wsparcia w tym roku skorzystało prawie  20 
podmiotów, a zrealizowane przedsięwzięcia miały różną formę: 
były to m.in. koncerty, warsztaty dla dzieci, warsztaty dla 
dorosłych, gry terenowe czy kina plenerowe. 
Przykładem takiego wydarzenia objętego patronatem LGD Blisko 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Wydanie Biuletynu Informacyjnego LGD ma na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Biuletyn Informacyjny współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Materiał opracowany przez LGD Blisko Krakowa. Tekst: Agata Szarańska, Małgorzata Ożóg.  Zdjęcia: archiwum LGD Blisko Krakowa, archiwum Beneficjentów

Biuro LGD Blisko Krakowa 
ul. Szkolna 4, 32-052 Radziszów Tel.: 12 256 02 31
Email: biuro@bliskokrakowa.pl

Gminni Koordynatorzy:
Gmina Czernichów: Marian Szczepaniak, tel.: 12 270 21 04 w.134, marian.szczepaniak@gmail.com
Gmina Liszki: Paulina Sokół, tel.: 12 257 65 43, p.sokol@liszki.pl
Gmina Mogilany: Anna Kowalska, tel.: 12 270 10 13 w. 249, akowalska@mogilany.pl
Gmina Skawina: Dorota Bal, tel.: 12 277 01 03, d.bal@gminaskawina.pl
Gmina Świątniki Górne: Magdalena Gawęda, tel.: 12 270 40 30 w. 16, promocja@swiatniki-gorne.pl
Gmina Zabierzów: Renata Matysik, tel.: 12 283 07 49, r.matysik@zabierzow.org.pl

Krakowa jest wystawa „Uwiecznić historię” zorganizowana przez 
Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych „Sygnał” z okazji 70-lecia 
istnienia Orkiestry Dętej „Sygnał” z Radziszowa. Wydarzenie 
rozpoczęła prelekcja o Historii Orkiestry, przygotowana przez 
Stowarzyszenie Nasz Radziszów, którą wysłuchali zgromadzeni 
mieszkańcy gminy Skawina, jak również gmin ościennych.  Na 
wystawie, oprócz zdjęć aktualnych muzyków, można było 
zobaczyć zdjęcia archiwalne oraz zabytkowe instrumenty.              
W samym tym wydarzeniu wzięło udział ok. 200 osób. Podmioty 
zainteresowane wsparciem w ramach konkursu zachęcamy do 
wzięcia udziału w kolejnej edycji, która planowana jest                      
w przyszłym roku. Zapraszamy do wspólnego odkrywania 
Skarbów Blisko Krakowa.

Rok 2020 to okres bardzo intensywnej pracy naszego stowa-
rzyszenia. Pomimo panującej pandemii, bardzo zintensyfiko-
waliśmy nasze działania we wdrażaniu Strategii Rozwoju 
Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność dla obszaru gmin: 
Czernichów, Liszki, Mogilany, Skawina, Świątniki Górne                          
i Zabierzów. Przeprowadzonych zostało 15 naborów, w których 
do rozdystrybuowania były ponad 3 mln zł. W 2020 r. można 
było otrzymać wsparcie m. in. na działania związane z marką 
Skarby Blisko Krakowa, inwestycje i inicjatywy związane                   
z zachowaniem lokalnego dziedzictwa, a także na działania 
służące wzmocnieniu kapitału społecznego. Duży nacisk 

położyliśmy na rozwój lokalnej przedsiębiorczości przeprowadzając 
nabory na zakładanie centrów przetwórstwa lokalnego, rozwój istnieją-
cej, w tym innowacyjnej działalności gospodarczej, a także na zakłada-
nie nowych działalności gospodarczych.
Podobnie jak w latach ubiegłych, prowadziliśmy doradztwo oraz organi-
zowaliśmy bezpłatne spotkania informacyjno-konsultacyjne oraz 
szkoleniowe dla osób i podmiotów zainteresowanych uzyskaniem 
dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
Mieliśmy także okazję zaprezentować działalność naszego stowarzy-
szenia na kilku wydarzeniach organizowanych na naszym obszarze. 
Ponadto, kontynuowaliśmy realizację tzw. operacji własnych LGD, czyli 
projektów, które sami realizujemy. Są to „Ekochatka Blisko Krakowa”, 
czyli mobilna pracownia OZE oraz „Kącik Małego Odkrywcy”- multime-
dialny stolik z dedykowaną aplikacją, który przeznaczony jest do nieod-
płatnego udostępniania wszystkim zainteresowanym. 
W roku 2020 zakończyliśmy realizację projektu współpracy pod nazwą 
„Wyskocz za Kraków”, który realizowaliśmy wspólnie z LGD Powiatu 
Wielickiego. Polegał on na stworzeniu i wypromowaniu produktu 
turystycznego: pięciu tras turystycznych zlokalizowanych na obszarze 
gmin wchodzących w skład obu stowarzyszeń. Popularyzacji produktu 
służy bezpłatna aplikacja mobilna, którą można pobrać zarówno ze 
sklepu Google Play, jak również w App Store. Dostępna jest ona także 
pod adresem www.wyskoczzakrakow.pl. Ponadto, w ramach realizacji 
projektu zostały wydane i rozdystrybuowane mapy w wersji papierowej. 
„Wyskocz za Kraków” to projekt popularyzujący turystykę oraz aktywne 
sposoby spędzania czasu wolnego.
W przyszłym roku planujemy jeszcze bardziej zintensyfikować nasze 
działania. Przed nami kolejne nabory wniosków i kolejne środki unijne 
do rozdystrybuowania na obszarze wiejskim naszego stowarzyszenia. 
Wszystkich zainteresowanych możliwością pozyskania funduszy 
europejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
obszarze LGD Blisko Krakowa zachęcamy do kontaktu z biurem oraz 
śledzenia naszej strony internetowej www.bliskokrakowa.pl, a także 
profilu na portalu Facebook.
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Projekty zrealizowane
na obszarze Blisko Krakowa w 2020r.

W 2020 roku, dzięki funduszom europejskim udało się zrealizować kolejne projekty, które umożliwiły otwarcie nowych i rozwój istniejących już 
przedsiębiorstw, oraz przyczyniły się do powstania nowych lub zmodernizowania istniejących obiektów ogólnodostępnej i niekomercyjnej 
infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej. Jeden z projektów dotyczył przebudowy drogi gminnej. Wnioski o przyznanie pomocy 
zostały złożone w ramach naborów ogłoszonych w latach 2017-2019. Beneficjenci, którzy złożyli wnioski w pozostałych naborach, sukcesyw-
nie podpisują umowy o przyznanie pomocy, wiele projektów jest też ciągle w fazie realizacji, a ich efekty zobaczymy już niedługo. 

Gmina Czernichów: Gmina Liszki:

Rzymskokatolicka Parafia p.w. 
Narodzenia Najświętszej Maryi 
Panny w Gaju - Ogólnodostępne 
ścieżki Maryjne w miejscowości 
Gaj.

Bartosz Gwóźdź - Podjęcie działal-
ności gospodarczej w zakresie 
realizacji nagrań i profesjonalnego 
nagłośnienia koncertów.

Krystian Żmuda - Firma Cateringo-
wa "Nowa Era".

Karolina Mazur - Utworzenie działal-
ności gospodarczej w zakresie 
prowadzenia indywidualnych terapii 
rozwoju personalnego i dla osób 
niepełnosprawnych.

Stowarzyszenie Dla Naszej Gminy 
Mogilany - Kolorowy zakątek we 
Włosani. Utworzenie ogólnodostęp-
nego placu zabaw dla dzieci wraz               
z zewnętrznymi urządzeniami do 
aktywności fizycznej dla mieszkań-
ców Włosani oraz sąsiednich 
miejscowości Gminy Mogilany                      
i obszaru LGD.

Gmina Mogilany:

Gmina Świątniki Górne: 

Gmina Skawina:

Gmina Czernichów - Zakup 
wyposażenia Sali Tradycji w miejsco-
wości Kamień.

Stowarzyszenie Horyzont - Budowa 
"Centrum Aktywności Rodzinnej"               
o charakterze rekreacyjno-sporto-
wym w miejscowości Chrosna.

Dobry przykład 
praktyk projektowych 

– Gmina Zabierzów 

Gmina Zabierzów, jako nasz beneficjent, w tym roku 
rozliczyła aż 5 projektów, których wnioski o przyznanie 
pomocy zostały złożone w naborach 1/2018 i 3/2018. Oto co 
udało się zrealizować:

Gmina Zabierzów:
Ochotnicza Straż Pożarna                  
w Brzeziu - Utworzenie Izby 
Regionalnej w Brzeziu 

Magdalena Serafin „SZAŁ dla 
Plastyków” - Rozwój działalno-
ści gospodarczej poprzez 
unowocześnienie systemu 
sprzedaży on-line w firmie Szał 
Dla Plastyków

Rozbudowa placu zabaw w Rząsce

Remont drogi gminnej ul. Oświecenia 
w miejscowości Rząska

Budowa placu zabaw w Karniowicach

Budowa siłowni zewnętrznej 
i street workoutu w SzczyglicachBudowa siłowni zewnętrznej w Balicach

Zobacz więcej zrealizowanych projektów na: www.bliskokrakowa.pl/zrealizowane-projekty/projekty


