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LGD Blisko Krakowa, kwiecieñ 2011
Szanowni Mieszkañcy Gminy wi¹tniki Górne,

od 2008 roku wspólnie z Gminami Czernichów, Mogilany i Skawina mamy przyjemnoæ wspó³tworzyæ Lokaln¹ Grupê Dzia³ania
Blisko Krakowa. Cz³onkowstwo daje nam mo¿liwoæ skorzystania ze rodków finansowych w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zgodnie z programem unijnym Leader. Z korzystanie z takiej pomocy wp³ynie na poprawê
atrakcyjnoci naszego regionu jako miejsca zamieszkania, prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej oraz spêdzania wolnego czasu.
Wnioski mog¹ sk³adaæ organizacje pozarz¹dowe, przedsiêbiorcy, osoby chc¹ce rozpocz¹æ w³asn¹ dzia³alnoæ gospodarcz¹ oraz
jednostki samorz¹du terytorialnego. Zachêcam Pañstwa do zapoznania siê z mo¿liwociami uzyskania wsparcia finansowego za
porednictwem LGD. Pracownicy biura w Skawinie udzielaj¹ bezp³atnej pomocy w przygotowaniu wniosków. Równie¿ w naszej
Gminie dzia³a Koordynator Ma³ych Projektów, który czuwa nad procesem przygotowania i z³o¿enia wniosku. W ostatnich dwóch
latach z terenu naszej Gminy zosta³y napisane i z³o¿one wnioski, które s¹ aktualnie w fazie realizacji, lub zosta³y ju¿ zrealizowane.
Przyk³adem mo¿e byæ Muzeum czy MGOK w wi¹tnikach Górnych. W tym roku z³o¿ono 5 wniosków o przyznanie pomocy
w ramach Ma³ych Projektów, które czekaj¹ aktualnie w Urzêdzie Marsza³kowskim do rozpatrzenia.
To od Was zale¿y drodzy mieszkañcy, przedsiêbiorcy i organizacje spo³eczne jak bêdzie wygl¹da³a nasza Gmina.
Zapraszam do wspó³pracy!
Burmistrz
Witold S³omka

Drodzy Czytelnicy,

Oddajemy w wasze rêce kolejny biuletyn dotycz¹cy dzia³alnoci Lokalnej Grupy Dzia³ania (LGD). Po d³ugim oczekiwaniu na
weryfikacjê wniosków o dofinansowanie przedsiêwziêæ s³u¿¹cych aktywizacji spo³ecznoci lokalnych mo¿emy pochwaliæ siê
pierwszymi zrealizowanymi projektami. W latach 20102011 do LGD zosta³y z³o¿one w sumie 62 wnioski na ³¹czn¹ kwotê
dofinansowania ponad 3 mln z³. Wnioski dotyczy³y m. in. wyposa¿enia wietlic wiejskich, organizacji szkoleñ komputerowych,
zakupu strojów galowych dla orkiestry dêtej, budowy boiska sportowego, zagospodarowania przestrzeni publicznej oraz zakupu
samochodu i remontu pomieszczeñ przeznaczonych do prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej.
Wnioskodawcami by³y stowarzyszenia, gminy, przedsiêbiorcy i osoby fizyczne. Pierwsi beneficjenci otrzymuj¹ ju¿ zwrot czêci
poniesionych wydatków, kolejni podpisuj¹ umowy o dofinansowanie lub oczekuj¹ na weryfikacjê wniosków. W najbli¿szych
trzech latach bêdziemy przeprowadzaæ kolejne konkursy, w ramach których bêd¹ mogli Pañstwo ubiegaæ
siê o dofinansowanie swoich pomys³ów. Zachêcam wiêc do zapoznania siê z niniejszym biuletynem, w którym przedstawiamy
zasady przyznawania pomocy oraz podajemy przyk³ady zrealizowanych projektów.
LGD Blisko Krakowa to stowarzyszenie dzia³aj¹ce na obszarze gmin Czernichów, Mogilany, Skawina i wi¹tniki Górne.
G³ównym celem naszej dzia³alnoci jest wspieranie rozwoju obszarów wiejskich m.in. przez wykorzystanie rodków
pochodz¹cych z Unii Europejskiej. Stowarzyszenie prowadzi biuro, które mieci siê w Skawinie przy ul. ¯wirki i Wigury 23,
pracownicy biura udzielaj¹ bezp³atnej pomocy w przygotowaniu wniosków. LGD Blisko Krakowa oprócz pomocy w
pozyskiwaniu rodków z UE, wspiera dzia³alnoæ organizacji pozarz¹dowych i podejmuje dzia³ania na rzecz zwiêkszenia
atrakcyjnoci turystycznej naszych gmin.
Zachêcam Pañstwa do kontaktu z LGD Blisko Krakowa.
Prezes LGD Blisko Krakowa
Wojciech Olszewski
Gmina Czernichów

Gmina Mogilany

Miasto i Gmina
Skawina

Fundusze Europejskie na rozwój wsi

Miasto i Gmina
wi¹tniki Górne
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Na co mo¿na otrzymaæ dotacjê?
Ma³e projekty

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiêbiorstw

Dla kogo?
Osoby fizyczne, osoby prawne (np. stowarzyszenia, OSP,
LKS, parafie) oraz jednostki organizacyjne nieposiadaj¹ce
osobowoci prawnej.
Na co?
Pomoc mo¿na uzyskaæ m.in. na:
 organizacjê imprez kulturalnych, rekreacyjnych lub
sportowych,
 budowê, remont lub wyposa¿enie obiektów ma³ej
infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej (np. placów
zabaw, miejsc wypoczynkowych, szlaków turystycznych),
 promocjê lokalnej twórczoci, kultywowanie
miejscowych tradycji, obrzêdów i zwyczajów, remont
lub wyposa¿enie wietlic wiejskich, muzeów.
Ile?
Maksymalnie 70% wydanych rodków, jednak nie wiêcej
ni¿ 25 000 z³.

Dla kogo?
Osoby fizyczne, osoby prawne, które prowadz¹ lub chc¹
rozpocz¹æ dzia³alnoæ jako mikroprzedsiêbiorstwo
(zatrudniaj¹ce max. 9 osób) na terenie jednej z czterech
gmin tworz¹cych LGD Blisko Krakowa.
Na co?
Pomoc mo¿na uzyskaæ m.in. na dzia³alnoæ w zakresie:
 us³ug dla ludnoci, gospodarstw rolnych lub lenictwa,
 sprzeda¿y hurtowej i detalicznej, rachunkowoci,
doradztwa lub us³ug informatycznych i transportowych,
 us³ug turystycznych oraz zwi¹zanych ze sportem,
rekreacj¹ i wypoczynkiem.
Przyznane rodki mo¿na wykorzystaæ m.in. na remont
budynku lub lokalu, w którym jest lub bêdzie prowadzona
dzia³alnoæ gospodarcza, a tak¿e na zakup i monta¿ maszyn,
urz¹dzeñ, narzêdzi, wyposa¿enia.
Na czym polega pomoc?
Warunkiem otrzymania pomocy jest utworzenie co
najmniej jednego miejsca pracy (pe³ny etat) i utrzymanie
zatrudnienia przez dwa lata.
Ile?
W zale¿noci od liczby utworzonych miejsc pracy mo¿na
otrzymaæ do 300 000 z³. Dofinansowanie wynosi
maksymalnie 50% poniesionych wydatków.

Ró¿nicowanie w kierunku dzia³alnoci nierolniczej
Dla kogo?
Osoby fizyczne ubezpieczone w KRUS  jako rolnik,
ma³¿onek rolnika lub domownik.t
Na co?
Pomoc mo¿na uzyskaæ m.in. na podjêcie lub rozwój
dzia³alnoci w zakresie:
 sprzeda¿y hurtowej i detalicznej, robót i us³ug
budowlanych oraz instalacyjnych,
 us³ug turystycznych oraz zwi¹zanych ze sportem,
rekreacj¹ i wypoczynkiem,
 przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych
produktów lenych.
Ile?
Maksymalnie 50% wydanych rodków, jednak nie wiêcej
ni¿ 100 000 z³

Gdzie i kiedy sk³adaæ wnioski?

Odnowa i rozwój wsi
Dla kogo?
Gmina, instytucja kultury, osoba prawna lub jednostka
organizacyjna nieposiadaj¹ca osobowoci prawnej.
Na co?
Pomoc mo¿na uzyskaæ m.in. na realizacjê projektów
zwi¹zanych z budow¹, przebudow¹, remontem lub
wyposa¿eniem: budynków pe³ni¹cych funkcje rekreacyjne,
sportowe i spo³eczno-kulturalne, cie¿ek rowerowych,
placów zabaw, miejsc rekreacji oraz zagospodarowaniem
zbiorników i cieków wodnych.
Ile?
Pomoc ma formê refundacji 75% poniesionych wydatków,
jednak nie wiêcej ni¿ 500 000 z³.

Wnioski sk³ada siê w biurze LGD Blisko Krakowa.
Najbli¿sze konkursy odbêd¹ siê:
Ma³e projekty

IV kwarta³ 2011 r.

Zgodnoæ z Lokaln¹ Strategi¹ Rozwoju

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiêbiorstw

II kwarta³ 2012 r.

Ka¿dy projekt sk³adany w konkursie og³oszonym przez
LGD musi byæ zgodny z celami okrelonymi w Lokalnej
Strategii Rozwoju Blisko Krakowa. Cele ogólne to:

Odnowa i rozwój wsi

III kwarta³ 2011 r.

Ró¿nicowanie w kierunku dzia³alnoci nierolniczej III kwarta³ 2011 r.
LGD Blisko Krakowa udziela bezp³atnej pomocy
w przygotowaniu wniosków m.in. przez organizacjê szkoleñ
i prowadzenie doradztwa.

1. Dobre warunki sprzyjaj¹ aktywnoci kulturalnej,
sportowej i rekreacyjnej mieszkañców.
2. Warunki sprz yjaj¹ce aktywnoci spo³ecznej.
3. Spo³ecznoæ lok alna wiadoma dziedzictwa
kulturowego i przyrodniczego obszaru.
4. Lokalne spo³ecznoci aktywne gospodarczo.
Z celami szczegó³owymi oraz Lokaln¹ Strategi¹ Rozwoju
mo¿na siê zapoznaæ na stronie internetowej
www.bliskokrakowa.pl lub w biurze LGD Blisko Krakowa.
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Zrealizowane projekty
Gmina Skawina

Gmina wi¹tniki Górne

Pierwszy zrealizowany Ma³y projekt dotyczy³ wyposa¿enia
wietlicy wiejskiej w Pozowicach.Wniosek z³o¿y³o
Stowarzyszenie Altruistów z Pozowic. Min¹³ niemal rok od
z³o¿enia wniosku do podpisania umowy z Urzêdem
Marsza³kowskim, jednak warto by³o czekaæ, skoro
z wydanych na wyposa¿enie ponad 19 tys. z³
Stowarzyszenie otrzyma³o zwrot ponad 13 tys. z³. Oprócz
Altruistów umowê z Urzêdem Marsza³kowskim podpisa³o
równie¿ Stowarzyszenie Mi³oników Doliny Cedronu
(remont i wyposa¿enie wietlicy wiejskiej wWoli
Radziszowskiej) oraz Stowarzyszenie Nasze Miasto, Nasza
Gmina (organizacja szkoleñ komputerowych dla cz³onkiñ
Kó³ GospodyñWiejskich z gmin Skawina i Mogilany).
Obecnie weryfikacjê formaln¹ lubmerytoryczn¹ przechodzi
dziewiêæ wniosków na ³¹czn¹ wnioskowan¹ kwotê
przyznania pomocy 200 000 z³.Wnioski dotycz¹ m.in.
organizacji zajêæ sportowych i doposa¿enia Prehistorycznej
osady w Woli Radziszowskiej.

Z pomoc¹ rodków europejskich dostêpnych za
porednictwem LGD w ramach Ma³ych projektów
Muzeum lusarstwa im. Marcina Miku³y w wi¹tnikach
Górnych zrealizowa³o projekt wzbogacenia swojej
ekspozycji i wyposa¿enia. Zakupiona zosta³a piêkna
pó³zbroja husarska, wykonana wg wzornictwa
charakterystycznego dla wi¹tnickich p³atnerzy z XVII 
XVIII wieku, wydano ulotki oraz doposa¿ono Muzeum
w laptop i drukarkê. Stowarzyszenie Przyjació³ wi¹tnik
Górnych opracowa³o i wyda³o publikacjê pt. Legendy,
przepisy, z wyczaje cz yli
gulasz wi¹tnick i.
Wspó³finansowane by³y równie¿ dwie kulturalnorekreacyjne imprezy plenerowe: Biesiada wi¹tnicka oraz
Dni Rzeszotar.

Gmina Czernichów
Bardzo ciekawym projektem, który wkrótce bêdzie
realizowany jest Mój Kamieñ  wyspy kwiatów.
Pomys³odawc¹ tego przedsiêwziêcia jest Towarzystwo
Przyjació³ Kamienia, które poprzez aktywizacjê spo³ecznoci
lokalnej chce podnieæ atrakcyjnoæ swojej miejscowoci.
Projekt przewiduje m.in. utworzenie na terenie
miejscowoci kilku wysp kwiatowych i organizacjê
plenerów malarskich dla najm³odszych. Równie¿
w nied³ugim czasie zrealizowany zostanie projekt
polegaj¹cy na wyposa¿eniu sali wietlicy Domu Ludowego
w Czu³ówku celem utworzenia orodka upowszechniania
kultury, sztuki, rekreacji i integracji spo³ecznej. Realizacj¹
tego projektu zajmuje siê Ochotnicza Stra¿ Po¿arna
w Czu³ówku.

Gmina Mogilany

W aktualnym naborze na Ma³e projekty z Gminy wi¹tniki
Górne z³o¿one zosta³y wnioski m.in. na remont wietlicy
wiejskiej w Olszowicach, organizacjê imprezy kulturalnointegracyjnej promuj¹cej dziedzictwo historyczne
Wrz¹sowic, wyposa¿enie Miejsko-Gminnego Orodka
Kultury w wi¹tnikach Górnych i zagospodarowanie terenu
przylegaj¹cego do Betanii-wietlicy wiejskiej, miejsca
spotkañ mieszkañców Gminy wi¹tniki Górne.

Dziêki rodkom un?nym dostêpnym za porednictwem
LGD Blisko Krakowa, dla cz³onków orkiestry dêtej dzia³aj¹cej
przy Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej weW³osani zostanie
zakupionych 20 kompletów strojów galowych. Stra¿acy
dok³adaj¹c do projektu 5000 z³ zakupi¹ stroje o ³¹cznej
wartoci 15 000 z³.

W ramach cie¿ki Odnowa i rozwój wsi trwaj¹ prace nad
zagospodarowaniem przestrzeni publicznej przy orodku
zdrowia i budynku komunalnym w wi¹tnikach Górnych.
Powstan¹ tam chodniki, drogi wewnêtrzne, parkingi oraz
uporz¹dkowane tereny zielone, a ca³y teren zostanie
owietlony.
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Wsparcie dla organizacji pozarz¹dowych
LGD Blisko Krakowa wspiera dzia³alnoæ organizacji pozarz¹dowych (stowarzyszenia, kluby sportowe, OSP)
funkcjonuj¹cych na obszarze LGD. Nawi¹zujemy wspó³pracê z innymi stowarzyszeniami i fundacjami udzielaj¹cymi
wsparcia i razem z nimi organizujemy szkolenia, spotkania oraz doradztwo dla osób zaanga¿owanych w dzia³alnoæ
non profit.
Do tej pory zorganizowalimy m.in.
 szkolenie Nowelizacja ustawy o dzia³alnoci po¿ytku publicznego i o wolontariacie,
 seminarium Dobre praktyki we wspó³pracy organizacji pozarz¹dowych z samorz¹dem terytorialnym,
 I Forum Organizacji Pozarz¹dowych Miasta i Gminy Skawina,
 spotkania dotycz¹ce róde³ pozyskiwania rodków zewnêtrznych na dzia³alnoæ organizacji pozarz¹dowych
(w Mogilanach, Skawinie i Czernichowie),
 szkolenie Rachunkowoæ i zarz¹dzanie finansami organizacji pozarz¹dowej.
Je¿eli jestecie Pañstwo zaanga¿owani w dzia³alnoæ stowarzyszenia, klubu sportowego czy OSP i chcecie otrzymywaæ
informacje o dzia³aniach podejmowanych przez LGD Blisko Krakowa zachêcamy do przekazania danych kontaktowych
za pomoc¹ maila: biuro@bliskokrakowa.pl lub telefonicznie 12-256-02-31. Ponadto je¿eli potrzebujecie Pañstwo
porady lub konsultacji w sprawie za³o¿enia lub funkcjonowania organizacji pozarz¹dowej  prosimy o kontakt
z biurem LGD.Wszystkie organizowane przez nas szkolenia, porady i konsultacje s¹ bezp³atne.

Szlaki turystyczne
blisko krakowa

Wielu z nas zastanawia siê jak ciekawie spêdziæ wolne
sobotnie lub niedzielne popo³udnie, a przecie¿ tak wiele
jest miejsc wartych zobaczenia w naszym najbli¿szym
otoczeniu. cie¿ka Ornitologiczna (Gmina Czernichów),
Las Bronaczowa (Gminy Skawina i Mogilany), Muzeum
lusarstwa im. Marcina Miku³y w wi¹tnikach Górnych,
Prehistoryczna Osada wWoli Radziszowskiej (Gmina
Skawina) czy Rezerwat Przyrody Cieszynianka (Gmina
Mogilany) to tylko niektóre z nich.Wci¹gu kilku nastêpnych
miesiêcy planujemy przygotowaæ koncepcjê szlaków
turystycznych (pieszych, rowerowych i konnych), które
bêd¹ ³¹czyæ gminy tworz¹ce LGD Blisko Krakowa. Mamy
nadziejê, ¿e efektem tej pracy bêd¹ oznakowane i
wyposa¿one w odpowiedni¹ infrastrukturê szlaki turystyki
pieszej i rowerowej, co przyczyni siê do podniesienia
atrakcyjnoci naszego obszaru jako miejsca wypoczynku
i aktywnego spêdzania czasu wolnego nie tylko dla
mieszkañców, ale równie¿ dla odwiedzaj¹cych nas goci.
Je¿eli chc¹ pañstwo w³¹czyæ siê do prac nad koncepcj¹
szlaków turystycznych na obszarze LGD Blisko Krakowa
lub otrzymywaæ bie¿¹ce informacje na temat ich postêpu
p ro s i my o p r ze s ³ a n i e w i a d o m o  c i n a a d re s
szlaki@bliskokrakowa.pl

Biuro LGD Blisko Krakowa
ul. ¯wirki iWigury 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
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