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Fundusze Europejskie na Rozwój Wsi

Nabory wniosków zakoñczone

Na prze³omie marca i kwietnia tego roku LGD Blisko Krakowa przeprowadzi³a kolejne konkursy dotycz¹ce wyboru wniosków
o przyznanie pomocy na dzia³ania: Ma³e Projekty, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiêbiorstw oraz Ró¿nicowanie w kierunku
dzia³alnoci nierolniczej. Do LGD wp³ynê³y w sumie 44 wnioski, z czego 37 dotyczy³o Ma³ych Projektów, a 7 Tworzenia i rozwoju
mikroprzedsiêbiorstw. Nie wp³yn¹³ ¿aden wniosek na dzia³anie Ró¿nicowanie w kierunku dzia³alnoci nierolniczej. W wyniku
przeprowadzonej oceny wniosków pod wzglêdem zgodnoci z Lokaln¹ Strategi¹ Rozwoju oraz z kryteriami wyboru, do realizacji
wybrano 36 Ma³ych Projektów oraz 4 projekty dotycz¹ce dzia³ania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiêbiorstw.
Do tegorocznego konkursu zg³oszono wiele ciekawych projektów, które bêd¹ mia³y wp³yw na rozwój naszego obszaru.
W przewa¿aj¹cej czêci dotycz¹ one dzia³añ inwestycyjnych, jak np. utworzenia placu zabaw, remontu i wyposa¿enia wietlicy
wiejskiej czy zakupu urz¹dzeñ sportowych. Pojawi³y siê tak¿e projekty zwi¹zane z tworzeniem multimedialnych narzêdzi
wspieraj¹cych promocjê walorów turystyczno-rekreacyjnych obszaru LGD, takich jak aplikacja mobilna oraz gminny portal
turystyczny.
Obecnie wnioski przechodz¹ ocenê formaln¹ w Urzêdzie Marsza³kowskim Województwa Ma³opolskiego i Agencji Rozwoju
i Modernizacji Rolnictwa. Przewidywany termin podpisania umów i realizacji projektów to pocz¹tek 2013 r.

Planowane nabory wniosków
W drugiej po³owie tego roku zostan¹ przeprowadzone kolejne nabory wniosków o przyznanie pomocy z zakresu dzia³añ: Ma³e
Projekty, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiêbiorstw oraz Odnowa i rozwój wsi.
W zakresie wymienionych dzia³añ pomoc mo¿e byæ przyznana 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¿ 80% 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.
Odnowa i rozwój wsi  czyli realizacja projektów infrastrukturalnych, zwi¹zanych z budow¹, przebudow¹, remontem lub
wyposa¿eniem m.in. budynków pe³ni¹cych funkcje rekreacyjne, sportowe i spo³eczno-kulturalne. Dofinansowanie mog¹ tak¿e
otrzymaæ projekty polegaj¹ce na budowie lub odnowieniu: placów parkingowych, chodników lub owietlenia ulicznego. Wartoæ
dotacji wynosi do 500 000 z³ i ma formê zwrotu nie wiêcej ni¿ 75% poniesionych wydatków.
Szczegó³owe informacje na temat ka¿dego dzia³ania znajduj¹ siê na naszej stronie www.bliskokrakowa.pl  zak³adka: Dotacje
PROW 2009-2013, a tak¿e w biurze LGD (dane kontaktowe na ostatniej stronie biuletynu)
Gmina Czernichów

Gmina Mogilany

Miasto i Gmina
Skawina

Fundusze Europejskie na rozwój wsi

Miasto i Gmina
wi¹tniki Górne
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Zrealizowane projekty
Gmina Czernichów
Dzia³anie Odnowa i rozwój
wsi, projekt:
Zagospodarowanie
Czernichowa, etap II 
kszta³towanie obszaru
o szczególnym znaczeniu
dla zaspokojenia potrzeb
m i e s z k a ñ c ó w
w miejscowoci Czernichów.
W ramach realizowanej
operacji powstaje chodnik
w miejscowoci Czernichów.
Kwota dotacji: 330 050,00 z³.

Gmina Skawina

Dzia³anie Ma³e Projekty, projekt:
Promocja i doposa¿enie
Prehistorycznej Osady w Woli
Radziszowskiej jako unikalnej
atrakcji turystycznej oraz
organizacja przedsiêwziêæ
kulturalno-edukacyjnych,
zrealizowany przez AGH
w Krakowie.
Kwota dotacji: 24 999,99 z³.

Gmina Mogilany
Dzia³anie Odnowa i rozwój
wsi, projekt:
Budowa chodnika
w Mogilanach wraz
z budow¹ odwodnienia,
k analizacji deszczowej
i zjazdów indywidualnych na
ul. Zakopiañskiej,
wi¹tnickiej, Jaminowej.
Kwota dotacji: 300 000,00 z³.

Gmina wi¹tniki Górne
Dzia³anie Ma³e Projekty, projekt: Zagospodarowanie
przestrzeni publicznej wokó³ Betanii  wietlicy wiejskiej,
miejsca spotkañ mieszkañców Gminy wi¹tniki Górne,
zrealizowany przez Parafiê Rz ymsko-Katolick¹
p.w. w. Stanis³awa BM w wi¹tnikach Górnych.
Kwota dotacji: 5 257,72 z³.
Dzia³anie Ma³e Projekty, projekt: Remont wietlicy wiejskiej
w Olszowicach, zrealizowany przez OSP w Olszowicach,
kwota dotacji: 19 843,18 z³.

Dzia³anie Ma³e Projekty, projekt:
Utworzenie trasy edukacyjnozdrowotnej w kompleksie
lenym Bronaczowa
w Radziszowie., zrealizowany
przez Stowarzyszenie Rodziców
oraz Przyjació³ Dzieci i Osób
Niepe³nosprawnych
Daj Nadziejê.
Kwota dotacji: 24 465,00 z³.
Szczegó³owe informacje na temat wszystkich realizowanych projektów mo¿na znaleæ na naszej stronie internetowej
www.bliskokrakowa.pl  zak³adka zrealizowane projekty.

Doradztwo z ksiêgowoci dla NGO

W zwi¹zku z pojawiaj¹cymi siê problemami dotycz¹cymi prowadzenia ksiêgowoci projektu oraz stosowania ogólnych zasad
prowadzenia spraw ksiêgowych w organizacjach pozarz¹dowych, od czerwca bie¿¹cego roku LGD realizuje cykl bezp³atnych
przedsiêwziêæ (szkolenia, warsztaty, konsultacje) z zakresu prowadzenia ksiêgowoci w NGO, ze szczególnym uwzglêdnieniem
ksiêgowoci projektów realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Jednym z pierwszych dzia³añ
w tym zakresie by³o zorganizowane bezp³atnego szkolenia dotycz¹cego ksiêgowoci w organizacji pozarz¹dowej, podczas którego
zosta³y omówione takie tematy, jak: polityka rachunkowoci, zak³adowy plan kont, wyodrêbnienie ewidencji ksiêgowej i inne.
Przypominamy, ¿e zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa, ka¿da zarejestrowana organizacja pozarz¹dowa ma obowi¹zek
prowadzenia ksiêgowoci. Dlatego zachêcamy do wziêcia udzia³u w bezp³atnych zajêciach edukacyjnych organizowanych przez
LGD Blisko Krakowa.
Informacje dotycz¹ce doradztwa w zakresie ksiêgowoci dla organizacji pozarz¹dowych bêd¹ umieszczane na naszej stronie
internetowej www.bliskokrakowa.pl.
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Skarby Blisko Krakowa
W poprzednim biuletynie LGD Blisko Krakowa wspominalimy o przygotowywanej Koncepcji sieci szlaków turystycznych.
Opracowanie zawiera propozycjê wytyczenia dziewiêciu szlaków rowerowych, jednego spacerowego i jednego konnego na
obszarze LGD Blisko Krakowa. Na pocz¹tku tego roku pojawi³a siê mo¿liwoæ sfinansowania realizacji tej koncepcji ze rodków
Ma³opolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (MRPO). Przygotowany wczeniej materia³ sta³ siê podstaw¹ opracowania
dokumentacji aplikacyjnej przedsiêwziêcia p. n. Budowa kompleksowego produktu turystycznego Skarby Blisko Krakowa,
zg³oszonego do konkursu dotycz¹cego wyboru projektów, które bêd¹ s³u¿yæ rozwojowi produktów i oferty turystycznej regionu.
Przyjêta koncepcja Skarbów Blisko Krakowa, obejmuje ogó³ atrakcji (skarbów) historycznych, kulturowych, przyrodniczych
turystycznych i rekreacyjnych obszaru gmin Czernichów, Mogilany, Skawina i wi¹tniki Górne.
Przewidywany termin rozstrzygniêcia konkursu to 12 lipca 2012 r.

Stoisko promuj¹ce obszar LGD
Lokalna Grupa Dzia³ania Blisko Krakowa, we wspó³pracy z przedstawicielami organizacji
dzia³aj¹cych na terenie gmin tworz¹cych LGD, przygotowa³a stoisko promuj¹ce walory
turystyczno-rekreacyjne obszaru. Odwiedzaj¹c stoisko mo¿emy poznaæ liczne atrakcje:
historyczne, przyrodnicze i kulturowe czterech podkrakowskich gmin, np. miejscowoæ
Kamieñ, cie¿kê ornitologiczn¹, tradycje kultywowane przez zespó³ regionalny
Mogilanie, Prehistoryczn¹ Osadê w Woli Radziszowskiej oraz k³ódkê wi¹tnick¹. Stoisko
przygotowywane jest we wspó³pracy z organizacjami zaanga¿owanymi w promocjê
Skarbów Blisko Krakowa, co sprawa, ¿e na odwiedzaj¹cych je czekaj¹ liczne atrakcje.
Ka¿dy mo¿e zmierzyæ siê z wyzwaniem z³o¿enia k³ódki wi¹tnickiej oraz otwarciem
sekretnej k³ódki sprzed 100 lat, a nastêpnie w³asnorêcznie wybiæ pami¹tkow¹ monetê.
Mo¿na te¿ ogl¹daæ eksponaty z izb regionalnych oraz poznaæ zwyczaje kulturowe
naszych przodków.
Stoisko prezentowe jest podczas gminnych imprez plenerowych. Dotychczas gocilimy
na Majówce w Mogilañskim Dworze oraz Dniach Skawiny.
Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska podczas:
Dni Gminy wi¹tniki Górne  28 lipca 2012 r.
Do¿ynek Gminy Czernichów - 26 sierpnia 2012 r.
Do¿ynek Gminy Skawina  26 sierpnia 2012 r.
wiêta Kie³basy Lisieckiej - 2 wrzenia 2012 r.
Szczegó³owe informacje dotycz¹ce miejsc i godzin prezentacji stoiska bêd¹
zamieszczane na stronie internetowej LGD.

Skarby Blisko Krakowa  informator LGD
Obszar LGD Blisko Krakowa jest bogaty w walory turystyczno-rekreacyjne. Na naszym
terenie mo¿emy znaleæ wiele ciekawych i wartych poznania miejsc. Dlatego LGD
przygotowa³a informator pod nazw¹ Skarby Blisko Krakowa, który przedstawia
atrakcje historyczne, przyrodnicze i kulturowe gmin tworz¹cych LGD i ma zachêcaæ
mieszkañców obszaru LGD i turystów do poznawania bogactwa tego terenu oraz do
spêdzania tu wolnego czasu.
Informator jest dostêpny w biurze LGD Blisko Krakowa, w urzêdach gmin cz³onkowskich,
w miejscach w nim opisanych, na stoisku promuj¹cym oraz w wersji elektronicznej
na stronie internetowej www.bliskokrakowa.pl.
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Zespó³ regionalny Mogilanie
Jednym ze Skarbów Blisko Krakowa jest zespó³ regionalny Mogilanie, który powsta³ w Gminnym Orodku Kultury
w Mogilanach w 1984 roku. Od pocz¹tku swojego istnienia Zespó³ pielêgnuje folklor muzyczny i taneczny z okolic
Mogilan. Wród etnografów i specjalistów oceniaj¹cych dokonania zespo³ów folklorystycznych Mogilanie" uchodz¹
za grupê wyj¹tkowo skrupulatnie dbaj¹c¹ o prawdê etnograficzn¹ przekazu scenicznego. Stroje, które Zespó³ posiada,
zosta³y wykonane po konsultacjach z ekspertami z Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie, a
materia³y ród³owe, stanowi¹ce bazê do programów Zespo³u, pochodz¹ z archiwum tego muzeum i wywiadów
terenowych, zebranych miêdzy innymi przez cz³onków Zespo³u.
Na program zespo³u sk³adaj¹ siê widowiska pokazuj¹ce zwyczaje i obrzêdy wsi podkrakowskiej, w szczególnoci
Mogilan i najbli¿szej okolicy (Wesele Mogilañskie", Do¿ynki", Comber Babski", Zabawa w Karczmie", programy
zwi¹zane z okresem Bo¿ego Narodzenia oraz programy patriotyczne zwi¹zane z obchodzonym 11 listopada - wiêtem
Niepodleg³oci). Autork¹ wszystkich widowisk jest Pani Janina Kaliciñska, a w ostatnim czasie wspomaga j¹ w tym
wzglêdzie Marek Harbaczewski. Aktualny sk³ad kapeli odzwierciedla tradycyjny zestaw instrumentów dawnej muzyki
krakowskiej (skrzypce, klarnet, tr¹bka, basy trzystrunowe).
Wyj¹tkowa dba³oæ o szczegó³y i charakter prezentacji oraz sta³a wspó³praca ze specjalistami w dziedzinie folkloru
owocuje pokazami, o których nigdy nie mo¿na powiedzieæ, ¿e s¹ sztampowe i ma³o ciekawe. O poziomie artystycznym
Zespo³u mo¿e wiadczyæ odbiór wystêpów przez publicznoæ oraz nagrody przyznane Mogilanom" przez jurorów
i komisje artystyczne na licznych festiwalach i przegl¹dach. W 1999 roku Zespó³ Regionalny Mogilanie" zosta³ przyjêty
w poczet cz³onków Polskiej Sekcji C.I.O.F.F. (Miêdzynarodowej Rady Stowarzyszeñ Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki
Ludowej), a w 2010 roku w uznaniu zas³ug dla kultury ludowej zespo³owi zosta³a przyznana przez Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego Nagroda im. Oskara Kolberga. Najwiêkszym wydarzeniem w ponad 25-letniej historii
Zespo³u by³ wystêp dla Ojca wiêtego Jana Paw³a II na Placu w. Piotra w Watykanie.
Wiêcej informacji na temat zespo³u mo¿na uzyskaæ na stronie: www.gok.mogilany.pl

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 2007-2013.

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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