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Fundusze europejskie na rozwój wsi
Kolejne nabory wniosków pocz¹tek 2012 roku
W pierwszym kwartale 2012 roku bêdzie mo¿na sk³adaæ wnioski na dotacje unijne dostêpne za porednictwem Lokalnej Grupy
Dzia³ania (LGD) Blisko Krakowa. Dotacje mog¹ byæ przyznane na:
Ma³e projekty  czyli projekty o wartoci dofinansowania nie przekraczaj¹cej 25 000 z³ dotycz¹ce np. remontu lub wyposa¿enia
wietlic wiejskich i obiektów ma³ej infrastruktury (placów zabaw, miejsc wypoczynkowych, szlaków turystycznych), kultywowania
miejscowych tradycji, obrzêdów i zwyczajów. Dotacja ma formê zwrotu nie wiêcej ni¿ 70 % poniesionych wydatków.
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiêbiorstw  czyli rozwój albo otwarcie nowej firmy/dzia³alnoci gospodarczej. Wartoæ
dotacji mo¿e wynieæ do 300 000 z³ w zale¿noci od liczby utworzonych miejsc pracy. Dotacja ma formê zwrotu nie wiêcej ni¿
50% poniesionych wydatków.
Ró¿nicowanie w kierunku dzia³alnoci nierolniczej  czyli podjêcie dzia³alnoci gospodarczej przez rolników (KRUS). Wartoæ
dotacji do 100 000 z³. Dotacja ma formê zwrotu nie wiêcej ni¿ 50% poniesionych wydatków.
Odnowê i rozwój wsi  czyli realizacjê projektów infrastrukturalnych zwi¹zanych z budow¹, przebudow¹, remontem lub
wyposa¿eniem m. in. budynków pe³ni¹cych funkcje rekreacyjne, sportowe i spo³eczno-kulturalne. Wartoæ dotacji do 0,5 mln
z³. Dotacja ma formê zwrotu nie wiêcej ni¿ 75% poniesionych wydatków.
Szczegó³owe informacje na temat ka¿dej dotacji znajduj¹ siê na naszej stronie www.bliskokrakowa.pl, zak³adka Dla wnioskodawcy.

Udzielamy bezp³atnej pomocy w przygotowaniu wniosków:
Biuro LGD Blisko Krakowa
Skawina
ul. ¯wirki i Wigury 23
tel./fax: 12/256-02-31

Gmina Czernichów

Gminni konsultanci do spraw Ma³ych projektów:
Czernichów  Marian Szczepaniak, tel. 12-270-26-09
Mogilany  Urszula Syrek tel. 12 270-10-13 wew.249
Skawina  Mateusz Mlost, tel. 12-277-01-84
wi¹tniki Górne  Agnieszka Juszczak, tel. 12-2704030 wew. 10

Gmina Mogilany

Miasto i Gmina
Skawina

Miasto i Gmina
wi¹tniki Górne
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Koncepcja sieci szlaków rowerowych
Stowarzyszenie Blisko Krakowa dzia³a na rzecz rozwoju obszarów wiejskich miêdzy innymi przez tworzenie warunków
sprzyjaj¹cych aktywnemu spêdzaniu czasu wolnego. W celu poszerzenia oferty rekreacyjnej zwi¹zanej z turystyk¹ piesz¹,
rowerow¹ i konn¹ podjêlimy dzia³ania, w efekcie których zosta³a opracowana Koncepcja sieci szlaków turystycznych na
terenie gmin Czernichów, Mogilny, Skawina, wi¹tniki Górne. Koncepcja zawiera propozycjê wytyczenia dziewiêciu nowych
szlaków rowerowych o ³¹cznej d³ugoci 112 km i jednego szlaku spacerowego o d³ugoci blisko 6 km, a tak¿e powi¹zanie
ich z trasami ju¿ istniej¹cymi. Proponowane trasy biegn¹ drogami o mo¿liwie niskim natê¿eniu ruchu i jednoczenie w pobli¿u
miejsc interesuj¹cych pod wzglêdem przyrodniczym, historycznym i kulturowym obszaru LGD Blisko Krakowa.
Szczegó³owe informacje dotycz¹ce koncepcji zosta³y zamieszczone na stronie internetowej www.bliskokrakowa.pl, zak³adka:
Koncepcja sieci szlaków turystycznych.
Wszelkie uwagi i sugestie dotycz¹ce przygotowanej koncepcji prosimy kierowaæ na adres: szlaki@bliskokrakowa.pl

Zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju
23 listopada 2011 roku w Stra¿nicy Kultury w wi¹tnikach Górnych odby³o siê VI Walne Zebranie Cz³onków stowarzyszenia
Blisko Krakowa. G³ównym tematem spotkania by³o przyjêcie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR). W wyniku podjêtych
decyzji zmniejszono liczbê celów szczegó³owych, zaktualizowano przedsiêwziêcia oraz na nowo okrelono wskaniki produktu,
rezultatu i oddzia³ywania. Ponadto zmianie uleg³a procedura ewaluacji oraz lokalne kryteria wyboru projektów. Szeroki zakres
modyfikacji wynika z nowych wytycznych dotycz¹cych formu³owania wskaników realizacji strategii oraz dowiadczeñ LGD
z przeprowadzonych konkursów. Celem wprowadzonych zmian jest u³atwienie wnioskodawcom opracowania projektów
zgodnych z LSR oraz poprawa skutecznoci kontroli postêpów w realizacji strategii. Ca³oæ dokumentacji VI Walnego Zebrania
cz³onków znajduje siê na stronie www.bliskokrakowa.pl, zak³adka: O nas.
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Zrealizowane projekty
Gmina Skawina

Gmina wi¹tniki Górne
1. Z a g o s p o d a r o w a n i e t e r e n u p r z y b u d y n k u
wielofunkcyjnym w wi¹tnikach Górnych. Projekt
zrealizowany przez Gminê wi¹tniki Górne.
Kwota dotacji: 480 975 z³.

2. Wydanie publikacji pt. Legendy,
przepisy, zwyczaje
czyli gulasz wi¹tnicki. Projekt
zrealizowany przez
Stowarzyszenie Przyjació³
wi¹tnik Górnych. Kwota dotacji:
4 671 z³.

Gmina Czernichów
1. Remont i wyposa¿enie wietlicy wiejskiej w Woli
R adziszowsk iej. Projekt zrealizowany przez
Stowarzyszenie Mi³oników Doliny Cedronu. Kwota
dotacji: 24 000 z³.
2. Promocja i doposa¿enie Prehistorycznej osady w Woli
Radziszowskiej. Projekt zrealizowany przez AGH
w Krakowie. Kwota dotacji: 25 000 z³.
3. Projekty dotycz¹ce zajêæ sportowych dla dzieci
i m³odzie¿y realizuj¹ obecnie: Stowarzyszenie Wspierania
Sportu i Rekreacji Skimka ze Skawiny, UKS Feniks
z Krzêcina oraz UKS Zelczynka z Zelczyny. £¹czna kwota
dotacji: 62 063,19 z³.

Gmina Mogilany
W r a m a c h d z i a ³ a n i a n a Two r ze n i e i roz wó j
mikroprzedsiêbiorstw jedna z firm zrealizowa³a projekt
p o l e g a j ¹ c y n a p r z ys to s ow a n i u p o m i e s zc ze ñ
magazynowych oraz zakupie samochodu dostawczego.
Kwota dotacji: 62 000 z³.

1. Zakup instrumentów dêtych i wyposa¿enia wietlicy
dla Orkiestry Dêtej Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Rybnej.
Projekt zrealizowany przez OSP w Rybnej. Kwota dotacji:
16 716 z³.

2. Wydanie albumu
powiêconego 150-letniej
tradycji Szko³y Rolniczej
w Czernichowie Zachowaæ
w pamiêci. Projekt zrealizowany
przez Stowarzyszenie
Absolwentów Szko³y Rolniczej
w Czernichowie.
Kwota dotacji: 9 227,45 z³.
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Kie³basa Lisiecka  nasz produkt regionalny
Zapewne ka¿dy z nas nie raz zachwyca³ siê smakiem prawdziwej kie³basy lisieckiej,
ale nie ka¿dy wie, ¿e lisiecka zosta³a wpisana przez Uniê Europejsk¹ na listê
produktów o chronionym oznaczeniu geograficznym. Zgodnie z unijnymi
przepisami od padziernika 2010 r. lisiecka wytwarzana jest wy³¹cznie na terenie
gmin Czernichów i Liszki. W celu ochrony tradycyjnej receptury produkcji kie³basy
lisieckiej zosta³o powo³ane Konsorcjum Producentów Kie³basy Lisieckiej zrzeszaj¹ce
producentów tej kie³basy z terenu gmin Czernichów i Liszki.
Kie³basa lisiecka jest wytwarzana wy³¹cznie z miêsa wieprzowego, przy czym 85 % miêsa
pozyskiwane jest z odpowiednich miêni szynki. Kie³basa kszta³tem przypomina wianek uformowany zgodnie
z naturalnym skrêtem os³onek. rednia wielkoæ pojedynczego wianka kie³basy mieci siê w granicach 3540 cm.
Z wygl¹du kie³basa lisiecka odznacza siê barw¹ ciemnobr¹zow¹, typow¹ dla produktów naturalnie wêdzonych.
Kie³basê lisieck¹ zaczêli produkowaæ w latach 30. XX wieku masarze z okolic Czernichowa i Liszek. W latach
powojennych produkcjê kie³basy kontynuowa³a Gminna Spó³dzielnia Samopomoc Ch³opska w Liszkach oraz
liczne prywatne masarnie. Dziêki temu zachowa³a siê tradycyjna receptura, a dzi kie³basa lisiecka smakuje tak
samo jak ponad 80 lat temu.
Kie³basa lisiecka doczeka³a siê równie¿ swojego wiêta. W ostatni weekend wrzenia w Kryspinowie mia³o miejsce
Pierwsze wiêto Kie³basy Lisieckiej. Wydarzenie to by³o okazj¹ do promocji tradycyjnych produktów, w szczególnoci
kie³basy lisieckiej. Kolejne wiêto Kie³basy Lisieckiej obêdzie siê w przysz³ym roku na terenie gminy Czernichów.

Lokalna Grupa Dzia³ania (LGD) Blisko Krakowa to stowarzyszenie dzia³aj¹ce na
rzecz rozwoju obszarów wiejskich gmin: Czernichów, Mogilany, Skawina i wi¹tniki Górne. Dziêki LGD mieszkañcy,
organizacje spo³eczne i przedsiêbiorcy z wymienionych gmin maj¹ mo¿liwoæ korzystania ze rodków europejskich
w ramach Osi 4  LEADER  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20072013.

Biuro LGD Blisko Krakowa
ul. ¯wirki i Wigury 23
32-050 Skawina
tel./fax: 12/256-02-31
e-mail: biuro@bliskokrakowa.pl
czynne: od poniedzia³ku do pi¹tku
w godzinach 8.00-16.00

www.bliskokrakowa.pl
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 Dzia³ania 431 Funkcjonowanie LGD,
objêtego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20072013.
Instytucja Zarz¹dzaj¹ca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20072013
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

