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1. CHARAKTERYSTYKA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA (LGD) 

JAKO JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNEJ ZA REALIZACJĘ 

LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU (LSR): 

1) nazwa i status prawny LGD oraz data wpisu do Krajowego Rejestru 

Sądowego - numer w tym rejestrze; 

 

Nazwa LGD: Blisko Krakowa. 

Data rejestracji w sądzie: 7 listopada 2008 r.  

Zarejestrowano pod numerem: 317450 

Status prawny LGD: stowarzyszenie. 

Lokalną Grupą Działania jest stowarzyszenie Blisko Krakowa, które zostało powołane na 

Zebraniu Założycielskim w dniu 22.04.2008 r. przez 22 członków założycieli.  

2) opis procesu budowania partnerstwa;  

 

Nawiązanie współpracy na poziomie władz gmin. 

Proces budowania partnerstwa w ramach Lokalnej Grupy Działania można podzielić na kilka 

etapów. Pierwszym z nich był proces nawiązywania współpracy między gminami. 

Z inicjatywą utworzenia LGD wystąpił w grudniu 2007 roku Burmistrz Miasta i Gminy 

Skawina. Pismo w tej sprawie skierowano do Wójta Gminy Mogilany oraz do Burmistrza 

Miasta i Gminy Świątniki Górne (18-12-2007). Władze gmin pozytywnie odpowiedziały na 

propozycję współpracy w ramach LGD (08-01-2008 - Miasto i Gmina Świątniki Górne) (14-

01-2008 - Gmina Mogilany). W celu uzyskania pełnej informacji dotyczącej zasad budowania 

i funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania zorganizowano spotkanie władz gmin 

zainteresowanych współpracą w ramach LGD z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Małopolskiego (29-01-2008). Efektem spotkania było podjęcie przez władze 

gmin decyzji o utworzeniu zespołu koordynacyjnego LGD ds. założenia stowarzyszenia 

i opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju, w skład którego weszli przedstawiciele 

poszczególnych gmin. W toku prac zespołu koordynacyjnego pojawiła się propozycja 

włączenia Gminy Czernichów do procesu budowania partnerstwa. Propozycja ta uzyskała 

akceptację gmin budujących LGD. Burmistrz Miasta i Gminy Skawina pismem z dnia 18-02-

2008 zaprosił Wójta Gminy Czernichów do włączenia się w proces budowania LGD. Wójt 

Gminy Czernichów odpowiedział pozytywnie.  
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Podjęcie uchwał o przystąpieniu gmin do stowarzyszenia.  

Kolejny etap budowania partnerstwa stanowią uchwały Rad Gmin o przystąpieniu tychże 

gmin do stowarzyszenia.:  

Czernichów nr XVIII/249/08 z dnia 29-02-2008,  

Mogilany nr XV/116/2008 z dnia 31-03-2008 

Skawina nr XVII/158/08 z dnia 20-02-2008, 

Świątniki Górne  nr XIX/132/2008 z dnia 31-03-2008 

 

Gminne spotkania informacyjne. 

Ważny etap budowania partnerstwa stanowiły gminne spotkania informacyjne, celem których 

było zapoznanie lokalnej społeczności z zasadami podejścia LEADER oraz możliwościami 

uzyskania wsparcia finansowego w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. Ponadto na 

każdym spotkaniu przeprowadzono ankietę, która pozwoliła wyznaczyć priorytetowe zadania 

LSR. W każdej z gmin odbyło się jedno spotkanie informacyjne prowadzone przez eksperta 

z Ośrodka Doradztwa Rolniczego: Czernichów – 07-04-2008; Mogilany – 09-04-2008; 

Skawina – 13-03-2008; Świątniki Górne – 11-04-2008. 

 

Założenie stowarzyszenia LGD Blisko Krakowa. 

Opisane powyżej działania zaowocowały powstaniem stowarzyszenia Blisko Krakowa. 

Zebranie założycielskie stowarzyszenia odbyło się 15-04-2008 w sali obrad Urzędu Miasta 

i Gminy Skawina. Uczestniczyły w nim 22 osoby reprezentujące sektor społeczny, 

gospodarczy i publiczny z obszaru gmin Czernichów, Mogilany, Skawina i Świątniki Górne.  

 

Informacje o partnerstwie w ramach Lokalnej Grupy Działania. 

Partnerstwo w ramach Lokalnej Grupy Działania zostało odnotowane przez prasę gminną 

i lokalną. Informacje o gminnych spotkaniach informacyjnych oraz założeniu stowarzyszenia 

znalazły się w publikacjach „Dziennika Polskiego” „Orki”, „Gazety Skawińskiej”, „Głosu 

Gminy Mogilany”, „Wieści Gminnych”. Ponadto od momentu założenia stowarzyszenia 

rozpoczęła działalność strona internetowa www.bliskokrakowa.pl, na której mieszkańcy 

obszaru mogli znaleźć informację o stowarzyszeniu i pracach nad Lokalną Strategią Rozwoju. 

Opracowany został znak graficzny – logo stowarzyszenia. Po raz pierwszy został on 

zaprezentowany na placu Wolnica w Krakowie podczas Dnia Powiatu Krakowskiego w maju 

2008. 

 

http://www.bliskokrakowa.pl/
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Działalność zespołu koordynacyjnego LGD 

Istotne znaczenie w procesie budowania partnerstwa gmin miała działalność zespołu 

koordynacyjnego LGD ds. założenia stowarzyszenia i opracowania Lokalnej Strategii 

Rozwoju. W skład wspomnianego zespołu weszli: Ewa Lipowczan – sekretarz gminy 

Czernichów, Łucja Kucmin-Węglarczyk – specjalista w Urzędzie Gminy Mogilany, Wojciech 

Olszewski – specjalista w Urzędzie Miasta i Gminy Skawina, Daniel Wrzoszczyk – 

przedstawiciel sektora społecznego, Izabela Fiołek – specjalista w Urzędzie Miasta i Gminy 

Świątniki Górne. Istotnym wsparciem dla prac zespołu była pomoc eksperta z Centrum 

Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Leszka Leśniaka. Spotkania zespołu odbywały się nie 

rzadziej niż dwa razy w miesiącu. Przedmiotem prac zespołu była koordynacja działań 

podejmowanych przez władze gmin w procesie budowania partnerstwa. Działania te 

związane były z założeniem stowarzyszenia oraz organizacją spotkań informacyjnych dla 

lokalnej społeczności i przedstawicieli sektorów. Kolejnym etapem prac zespołu było pisanie 

Lokalnej Strategii Rozwoju. Członkowie zespołu podjęli decyzję o samodzielnym 

zredagowaniu LSR,  decyzja ta wymagała od członków zdecydowanie więcej zaangażowania, 

jednak czas poświęcony pracy nad LSR dał możliwość głębszego poznania teoretycznych 

i praktycznych zasad podejścia LEADER. 

 

3) charakterystyka członków LGD albo jej partnerów i sposób rozszerzania 

lub zmiany składu LGD;  

 

Charakterystyka członków LGD 

 

Lokalna Grupa Działania Blisko Krakowa powstała na początku 2008 r. dzięki współpracy 

władz gmin Czernichów, Mogilany, Skawina i Świątniki Górne. Od początku swej 

działalności LGD zorientowana była na informowanie mieszkańców obszaru o zasadach 

podejścia LEADER oraz o możliwościach uzyskania wsparcia finansowego. Dzięki aktywnej 

postawie informacyjnej na początku 2009 roku LGD Blisko Krakowa liczyła 52 członków 

reprezentujących sektor publiczny, społeczny i gospodarczy, dzięki czemu LGD spełnia 

podstawowy wymóg LEADER’a odnoszący się do międzysektorowej współpracy sektora 

publicznego, społecznego i gospodarczego.  

Fundamentalne znaczenie dla istnienia LGD ma członkostwo gmin. Członkami LGD Blisko 

Krakowa są: 
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Gmina Czernichów; 

Gmina Mogilany; 

Miasto i Gmina Skawina; 

Miasto i Gmina Świątniki Górne; 

LGD Blisko Krakowa skupiła w swoich szeregach członków będących przedstawicielami 

sektora społecznego. Są wśród nich osoby zaangażowane w działalność stowarzyszeń, OSP, 

KGW.  

Idea lokalnej grupy działania zainteresowała także osoby prowadzące własną działalność 

gospodarczą, w skład LGD wchodzą właściciele lokalnych przedsiębiorstw. 

 

Sposób rozszerzania lub zmiany składu LGD 

 

Lokalna Grupa Działania Blisko Krakowa jest stowarzyszeniem założonym w roku 2008 

przez 22 członków założycieli, w tym cztery gminy. Dla właściwej realizacji celów 

stowarzyszenia, a wśród nich dla prawidłowego wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju, 

niezbędne będzie rozszerzanie i modyfikowanie składu członkowskiego LGD. Zasady, na 

których odbywać się będzie ten proces, określa statut stowarzyszenia. Zgodnie z nim organem 

właściwym do stwierdzania nabycia i utraty członkostwa jest Zarząd, który rozstrzyga te 

kwestie w drodze uchwały, przyjmowanej zwykłą większością głosów. 

Zgodnie z §10 statutu członkiem stowarzyszenia Blisko Krakowa może być osoba fizyczna 

lub osoba prawna, w tym jednostka samorządu terytorialnego. Osoby fizyczne mogą zostać 

członkami LGD pod warunkiem, iż były jej założycielami lub złożyły deklarację 

przystąpienia oraz że popierają cele LGD i są zainteresowane jej działalnością, a także 

spełniają warunki określone w ustawie Prawo o stowarzyszeniach. Osoby prawne (w tym 

jednostki samorządu terytorialnego) mogą zostać członkami LGD, jeśli przedstawią uchwałę 

organu stanowiącego lub równorzędny dokument właściwego organu, zawierający deklarację 

przystąpienia do LGD i działania na rzecz realizacji jego celów statutowych oraz wskażą 

osobę reprezentującą ją na mocy prawa lub, w braku takiej osoby, przedstawią uchwałę 

organu stanowiącego lub równorzędny dokument wskazujący osobę reprezentującą osobę 

prawną w LGD. 

Statut LGD w §12 wymienia przesłanki do skreślenia z listy członków stowarzyszenia Blisko 

Krakowa, którymi mogą być: pisemna rezygnacja złożona Zarządowi, śmierć lub utrata 

osobowości prawnej, wykluczenie przez Zarząd za działalność niezgodną ze statutem lub 

w wyniku pozbawienia praw publicznych, prawomocnym orzeczeniem sądu. 
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Opisane wyżej mechanizmy pozwolą na takie modyfikowanie składu członkowskiego LGD, 

by znalazły w nim swoje miejsce możliwie liczne osoby i podmioty zainteresowane 

wspólnym działaniem na rzecz realizacji wspólnie sformułowanych celów, a równocześnie by 

nie utrzymywać w składzie tzw. „martwych dusz” lub członków działających na szkodę LGD. 

Z myślą o rozszerzeniu składu stowarzyszenie Blisko Krakowa prowadzić będzie aktywną 

politykę informacyjną, a także podejmować działania promocyjne skierowane do osób 

i środowisk funkcjonujących na całym obszarze LGD, które mogą być potencjalnie 

zainteresowane współdziałaniem i w efekcie przystąpieniem do stowarzyszenia. 

Pozyskiwaniu nowych członków sprzyjać będą organizowane przez LGD różnego rodzaju 

otwarte przedsięwzięcia, imprezy i szkolenia. Z czasem, kiedy w środowisku widoczne 

i znane staną się efekty działania LGD w postaci konkretnych operacji, zrealizowanych przez 

różne podmioty; takie dobre przykłady będą przyciągać następnych zainteresowanych. 

Przedmiotem szczególnej troski będzie takie rozszerzanie składu LGD, by zachować 

równowagę partnerów reprezentujących trzy podstawowe sektory: społeczny, publiczny 

i gospodarczy, a także by wśród członków LGD znalazły się podmioty reprezentujące 

społeczeństwo obywatelskie, organizacje pozarządowe, w tym organizacje zajmujące się 

zagadnieniami z zakresu środowiska naturalnego i promujące równość mężczyzn i kobiet. 

4) Struktura rady lub innego organu LGD, do którego wyłącznej właściwości 

należy wybór operacji zgodnie z art. 62 ust. 4 rozporządzenia nr 1698/2005, 

zwanych dalej „organem decyzyjnym” ; 

 

Rolę ciała decyzyjnego LGD pełni dwunastoosobowa Rada, w skład, której wchodzą 

przedstawiciele wszystkich sektorów obecnych w stowarzyszeniu.  

Do najważniejszych zadań Rady należy sprawdzanie zgodności projektów z założeniami LSR 

i ocena projektów złożonych do konkursu na wdrażanie LSR, wybór operacji, które mają być 

realizowane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju, sporządzanie listy rankingowej projektów 

i podejmowanie uchwały w tej sprawie i przekazywanie tej listy Zarządowi w celu 

przesyłania ocenionych projektów do Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Małopolskiego oraz coroczne przekazywanie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu 

Zebraniu Członków.  

Zgodnie ze Statutem Rada wybierana jest spośród członków LGD przez Walne Zebranie 

Członków w głosowaniu tajnym na dwuletnią kadencję. Dokonując wyborów należy baczyć, 

by Rada spełniała kryteria określone w art. 6 ust. 1 lit b i c rozporządzenia Rady (WE) 
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nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich 

przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.  

W uchwalanym przez Walne Zebranie regulaminie funkcjonowania Rady określa się między 

innymi liczebność Rady. Na pierwszym po wyborze posiedzeniu Rada konstytuuje się, 

wybierając ze swego składu Przewodniczącego i dwóch Wiceprzewodniczących. Dla 

zapewnienia przejrzystości działania LGD i wyraźnego oddzielenia funkcji decyzyjnych od 

zarządczych, administracyjnych  i kontrolnych, członek Rady nie może być pracownikiem 

Biura Stowarzyszenia ani członkiem Zarządu i Komisji Rewizyjnej.  

W toku kadencji mogą następować zmiany składu osobowego Rady. W przypadku złożenia 

przez członka Rady rezygnacji, która powinna mieć formę pisemną i być uzasadniona, Zarząd 

dokonuje kooptacji nowego członka Rady spośród niewybranych kandydatów do Rady, 

w kolejności uzyskanej liczby głosów na Walnym Zebraniu lub zwołuje Walne Zebranie. 

Szczegółowe zasady uzupełniania składu władz stowarzyszenia, w tym składu Rady, określa 

Statut. Jeśli członek Rady nierzetelnie wywiązuje się z powierzonych mu obowiązków lub 

opuścił 3 kolejne posiedzenia Rady bez usprawiedliwienia, Zarząd lub Komisja Rewizyjna mogą 

wystąpić do Walnego Zebrania z wnioskiem o odwołanie go. Jeśli  Walne Zebranie Członków 

uzna wniosek za uzasadniony i odwoła go ze składu Rady, wybiera jego następcę. W skrajnym 

przypadku, gdyby Rada in gremio nie wywiązywała się z zadań określonych w statucie lub nie 

przedstawiła corocznego sprawozdania ze swojej działalności Zarząd lub Komisja Rewizyjna 

mogą wnioskować do Walnego Zebrania Członków o odwołanie Rady, które powinno 

następnie wybrać Radę w nowym składzie, która będzie pełnić funkcję do końca kadencji, 

w czasie której została wybrana. 

W aktualnym składzie Rady zasiadają przedstawiciele wszystkich gmin obszaru, w tym 

4 członków czyli 33,3% przedstawicieli sektora publicznego, 4 członków czyli 33,3% 

przedstawicieli sektora gospodarczego, 4 członków czyli 33,3% przedstawicieli sektora 

społecznego. 

Skład Rady spełnia wymóg minimalnej 50% reprezentacji przedstawicieli sektora 

społecznego i gospodarczego.  
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5) zasady i procedury funkcjonowania LGD oraz organu decyzyjnego;  

 

Zgodnie z §15 statutu stowarzyszenia, jego władzami, wybieranymi przez Walne Zebranie na 

dwuletnią kadencję, są:  

1) Zarząd;  

2) Rada;  

3) Komisja Rewizyjna.  

Członek Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady nie może wchodzić w skład innej, niż Walne 

Zebranie Członków, władzy Stowarzyszenia. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają 

w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy 

członków uprawnionych do głosowania, z wyjątkiem następujących głosowań: 

 w drugim terminie Walnego Zebrania nie jest wymagana obecność co najmniej połowy 

uprawnionych członków; 

 podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu, odwołania członków Zarządu, Komisji 

Rewizyjnej oraz rozwiązania Stowarzyszenia wymaga bezwzględnej większości głosów, 

przy obecności co najmniej połowy członków Walnego Zebrania 

 wybór i odwołanie przez Walne Zebranie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady 

odbywa się w głosowaniu tajnym 

Walne Zebranie jest najwyższą władzą w LGD, pełniącą rolę uchwałodawczą. Obraduje ono co 

najmniej jeden raz w roku, zwoływane przez Zarząd lub na pisemny wniosek Komisji 

Rewizyjnej, a także na wniosek co najmniej 20% członków Stowarzyszenia. Walne Zebranie 

obraduje według uchwalanego przez siebie regulaminu. Do kompetencji Walnego Zebrania 

należą: 

1) uchwalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia; 

2) podejmowanie uchwał w sprawie zatwierdzenia i aktualizacji Lokalnej Strategii 

Rozwoju; 

3) zatwierdzenie lokalnych kryteriów wyboru operacji w ramach realizacji Lokalnej 

Strategii Rozwoju.  

4) ustalanie liczby członków Komisji Rewizyjnej i Rady  

5) wybór i odwołanie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady w głosowaniu 

tajnym;  

6) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady, 

w szczególności dotyczących projektów realizowanych w ramach lokalnej strategii 

opracowanej przez LGD; 
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7) udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi; 

8) uchwalanie zmian Statutu; 

9) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych organizacji; 

10) ustalanie wysokości składek członkowskich;  

11) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia; 

12) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków 

Stowarzyszenia;  

13) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania oraz wybór przewodniczącego 

zebrania i protokolanta spośród obecnych na zebraniu członków; 

14) uchwalanie regulaminu funkcjonowania Rady; 

Organem wykonawczym Stowarzyszenia jest pięcioosobowy Zarząd, który na pierwszym 

posiedzeniu po wyborze konstytuuje się w składzie: Prezes, dwóch Wiceprezesów, Skarbnik 

i Sekretarz, a także uchwala swój regulamin funkcjonowania.  

Do kompetencji Zarządu należy:  

1) przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia;  

2) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;  

3) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia;  

4) zwoływanie Walnego Zebrania;  

5) powoływanie i odwoływanie kierownika Biura Stowarzyszenia oraz zatrudnianie 

innych pracowników tego Biura;  

6) ustalanie zasad wynagradzania pracowników Biura Stowarzyszenia;  

7) ustalanie regulaminu Biura Stowarzyszenia, 

8) opracowanie projektu LSR i wykonywanie innych czynności związanych z jej 

realizacją, nie zastrzeżonych dla Rady i Walnego Zebrania 

Organem kontrolnym Stowarzyszenia jest Komisja Rewizyjna. Liczy ona 3 – 5 członków 

wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie. Na pierwszym po wyborach Zebraniu 

Komisja Rewizyjna konstytuuje się składzie Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i od 1 do 

3 członków i uchwala regulamin swojego funkcjonowania. Do kompetencji Komisji 

Rewizyjnej należy: 

1) kontrola bieżącej działalności Stowarzyszenia;  

2) ocena pracy i składanie wniosków w przedmiocie udzielenia absolutorium dla 

Zarządu na Walnym Zebraniu;  

3) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania;  
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4) dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe 

Stowarzyszenia zgodnie z przepisami o rachunkowości;  

5)  nadzór nad monitoringiem i ewaluacją; 

6) sporządzanie raportów ewaluacyjnych. 

Organem decyzyjnym Stowarzyszenia jest Rada. Jej tryb pracy, liczebność oraz wysokość 

i zasady na jakich członkom Rady przysługiwać mogą diety, ustala Walne Zebranie 

w regulaminie funkcjonowania Rady. Rada składa się z 12 osób, w tym Przewodniczącego 

i dwóch Wiceprzewodniczących wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie spośród 

członków Stowarzyszenia. Na pierwszym po wyborach zebraniu Rada konstytuuje się.  

Do kompetencji Rady należy:  

1) dokonywanie oceny projektów;  

2) wybór operacji, które mają być realizowane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju 

Uchwalony przez Walne Zebranie Członków regulamin funkcjonowania Rady zawiera zapisy 

zapewniające przejrzystość i jawność podejmowania decyzji, w szczególności szczegółowo 

opisuje tryb pracy Rady oraz procedurę dokonywania oceny i wyboru operacji. 

Dla zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego wdrażania LSR a także obsługi  

organizacyjnej i administracyjnej władz stowarzyszenia przewiduje się utworzenie Biura. 

Zasady rekrutacji i zatrudniania pracowników oraz zasady zlecania zadań opisujące procedurę 

rekrutacji i zatrudniania jego pracowników oraz opis postępowania w sytuacji wystąpienia 

trudności w zatrudnieniu pracowników o określonych wymaganiach, uchwala Walne 

Zebranie Członków. Organ ten ustala też kompetencje w zakresie tworzenia opisów 

stanowisk w Biurze oraz wymagania konieczne i pożądane wobec kandydatów na 

pracowników Biura. 

Na rysunku nr 1 przedstawiono strukturę Stowarzyszenia LGD Blisko Krakowa  
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Zasady funkcjonowania biura, warunki techniczne i lokalowe. 

Biuro Stowarzyszenia jest jednostką administracyjną Stowarzyszenia, która kieruje pracami 

organizacyjnymi i przygotowawczymi. Prowadzi sprawy LGD, między innymi poprzez 

inspirowanie i podejmowanie działań na rzecz Stowarzyszenia oraz pełną obsługę w zakresie 

spraw administracyjnych, finansowych i organizacyjnych. Biurem kieruje kierownik Biura 

zatrudniony przez Zarząd Stowarzyszenia LGD Blisko Krakowa, który może z upoważnienia 

Zarządu reprezentować Stowarzyszenie na zewnątrz w granicach umocowania. 

Zgodnie z przyjętymi przez Walne Zebranie Członków „Zasadami rekrutacji i zatrudniania 

pracowników oraz zasadami zlecania zadań” Zarząd zatrudnia pozostałych pracowników, 

określa ich kompetencje, obowiązki, odpowiedzialność oraz czas pracy i wynagrodzenie. 

Kierownik Biura sprawuje pieczę nad majątkiem i sprawami stowarzyszenia w ramach jego 

umocowania oraz spełnia swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie 

gospodarczo-finansowym przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa oraz postanowień 

statutu, uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia i uchwał Zarządu. 
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Struktura organizacyjna biura: 

1. Kierownik 

2. Pracownicy merytoryczni 

Struktura ta może być rozbudowywana i zmieniana przez Zarząd w miarę aktualnych potrzeb 

oraz możliwości finansowych LGD. Zarząd może zlecić podmiotom zewnętrznym realizację 

zadań wspomagających pracę biura.. 

Biuro Stowarzyszenia mieści się w Skawinie. Pomieszczenia wyposażone będą w urządzenia 

biurowe takie jak: telefon, laptop, urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, skaner, faks) oraz 

dostęp do internetu. Warunki techniczne i lokalowe Biura zapewniają możliwość 

przyjmowania i obsługi wnioskodawców oraz mieszkańców terenu LGD przychodzących 

po informację bądź doradztwo. Umożliwiają również organizację spotkań i posiedzeń 

organów Stowarzyszenia i archiwizowanie dokumentów. W przypadku organizowania 

spotkań w większym gronie istnieje możliwość korzystania z sali obrad w Urzędzie Miasta 

i Gminy Skawina, w Urzędzie Gminy Czernichów oraz w Urzędzie Gminy Mogilany.
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6) kwalifikacje i doświadczenie osób wchodzących w skład organu decyzyjnego;  
Lp. Nazwisko 

i imię/imiona 

członka organu 

decyzyjnego 

Wiedza 

i doświadczenie 

Dokumenty 

potwierdzające 

wiedzę 

i doświadczenie 

liczb
a 

Język roboczy 

UE i dokument 

potwierdzający 

jego znajomość 

liczb
a 

Oświadczenie o 

co najmniej 3 

letnim 

zameldowaniu na 

pobyt stały na 

obszarze LSR 

Nazwa 

reprezentowanej 

gminy 

Sektor, którego 

przedstawicielem 

jest członek organu 

decyzyjnego LGD 

Dokument 

potwierdzający 

przedstawicielstwo 

danego sektora 

L
iczb

a 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Mieczysław 

Biskup 
- -  -  - - Społeczny 

deklaracja 

członkowska 
1 

2. 

Grzegorz Klimas 

Doświadczenie 

pracy w Radzie 

LGD 

Listy 

obecności, 

zaświadczenie 

udziału w 

szkoleniu 

5 zaświadczenie 1 X Skawina Społeczny 
oświadczenie o 

zameldowaniu 
1 

3. Wanda Kułaj - - 
 

- 
 X Świątniki Górne Społeczny 

oświadczenie o 

zameldowaniu 
1 

4. Szymon Łytek Kurs z zakresu 

podejścia 

LEADER 

Zaświadczenie  1 - 

 - Czernichów Publiczny 

Wójt – 

zaświadczenie 1 

5. Andrzej Mach Kurs z zakresu 

podejścia 

LEADER 

Zaświadczenie 1  

 X Czernichów  Społeczny 

oświadczenie o 

zameldowaniu 1 

6. Kazimierz 

Macheta 
- - - - - X Mogilany Społeczny 

oświadczenie o 

zameldowaniu 
1 

7. Marek Malec 

- -  -  - Świątniki Górne Gospodarczy 

zaświadczenie z 

ewidencji 

działalności 

gospodarczej 

1 

8. Musiał Krzysztof 
       Publiczny 

Wójt – 

zaświadczenie 
1 
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9. Witold Słomka Kurs z zakresu 

podejścia 

LEADER 

Zaświadczenie 1   

- Świątniki Górne Publiczny 

Burmistrz – 

zaświadczenie 1 

10. Janusz Śmiech Kurs z zakresu 

podejścia 

LEADER 

Zaświadczenie  1 -  

X Skawina Gospodarczy 

zaświadczenie z 

ewidencji 

działalności 

gospodarczej 

1 

11. Andrzej Wolarek - - 

 

- 

 - Czernichów Gospodarczy 

zaświadczenie z 

ewidencji 

działalności 

gospodarczej 

1 

12. Stanisław Żak Kurs z zakresu 

podejścia 

LEADER 

Zaświadczenie  1 -  

X Skawina Publiczny 

Zastępca 

burmistrza – 

zaświadczenie 

1 
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7) Doświadczenie członków lub parterów LGD w zakresie realizacji projektów.  

 

 

lp 
Nazwisko i imię/imiona członka albo 

nazwa członka /partnera 

Nazwa realizowanego 

projektu lub jego 

ogólny zakres 

Czas realizacji 

projektu 

Miejsce realizacji 

projektu 

Koszty realizacji 

projektu 

Źródło 

finansowania/program 

1. GMINA CZERNICHÓW Budowa kanalizacji 

sanitarnej w Czułówku 

Rok 2003 Czułówek 1.763.776,34 PLN SAPARD działanie 3 

- dofinansowanie w 

wysokości 899.525,93 

PLN – 51% 

2. GMINA CZERNICHÓW Budowa kanalizacji 

sanitarnej w Przegini 

Duchownej Etap I. 

Rok 2004 Przeginia Duchowna 2.129.846,45 PLN SAPARD działanie 3 

- dofinansowanie wyniosło 

1.582.262,91 PLN – 75 % 

3. GMINA CZERNICHÓW Budowa kanalizacji 

sanitarnej w Przegini 

Duchownej Etap II 

Rok 2005 Przeginia Duchowna 2.691.502,51 PLN SAPARD działanie 3 

- kwota dofinansowania 1 

675.460,31 PLN - 62 % 

4. GMINA CZERNICHÓW Budowa szlaków 

turystycznych w 

gminie Czernichów o 

długości 100 km oraz 

wydanie 2000 tys. szt. 

egzemplarzy mapy 

turystycznej Gminy  

Czernichów 

Rok 2004 Gmina Czernichów 19.999,46 PLN SAPARD działanie 4 

- kwota dofinansowania – 

9.999,73 PLN 

5. GMINA CZERNICHÓW Fundusze strukturalne 

jako instrument 

wsparcia rozwoju 

gminy Czernichów – 

Projekt dotyczył 

stworzenia programu 

szkoleń dla 

pracowników 

samorządu w 

Rok 2004 Gmina Czernichów 7.040,00 PLN Counterpart Funds (CPF) 

Fundusz Współpracy  

– kwota dofinansowania 

3.520,00 PLN 
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kontekście 

przygotowania do 

funkcjonowania w 

ramach Unii 

Europejskiej 

6. GMINA CZERNICHÓW Program aktywizacji 

zawodowej 

absolwentów Pierwsza 

Praca – projekt 

dotyczył stworzenia 

Gminnego Centrum 

Informacji w 

Czernichowie 

Rok 2003-2004 Czernichów 112.562,00 PLN EFS 

- kwota dofinansowania 

60.000,00 PLN 

7. GMINA CZERNICHÓW Oznakowanie dojazdu 

do atrakcji 

turystycznych przez 

Departament 

Gospodarki I 

Infrastruktury Urzędu 

Marszałkowskiego 

Rok 2004 Gmina Czernichów 17.698,78 PLN IDENTUR 

 – dofinansowanie w 

wysokości 8.700,00 PLN 

8. GMINA CZERNICHÓW Budowa kanalizacji 

sanitarnej w 

Czernichowie – etap II 

Rok 2005 Czernichów 679 977,00 PLN Europejski Fundusz 

Rozwoju Regionalnego, 

działanie 3.1 Rozwój 

lokalny, obszary wiejskie 

- kwota dofinansowania  

407.986,53 PLN 

9. GMINA CZERNICHÓW Modernizacja i 

rozbudowa 

oczyszczalni ścieków 

w Przeginii 

Duchownej 

Rok 2005 Przeginia Duchowna 1.333.968,00 PLN Zintegrowany Program 

Łagodzenia skutków 

restrukturyzacji górnictwa, 

hutnictwa oraz wielkiej 

syntezy chemicznej na 

terenie województwa 

małopolskiego 

- kwota dofinansowania 

546.927, 58 PLN – 41 % 

 GMINA CZERNICHÓW Szkoła Marzeń 21.10.2005 r. – 

14.10.2006 r. 

Gimnazjum w 

Czernichowie 

79.484,00 PLN 75 % wkład krajowy EFS; 

25 % krajowy wkład 

publiczny 
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10 GMINA CZERNICHÓW Szkoła Marzeń 21.10.2005 r. – 

14.10.2006 r. 

Szkoła Podstawowa w 

Czernichowie 

88.000,00 PLN 75 % wkład krajowy EFS; 

25 % krajowy wkład 

publiczny 

11 GMINA CZERNICHÓW Czernichów HEPI 07.11.2006 r. -

31.05.2007 r. 

Szkoła Podstawowa w 

Czernichowie 

30.000,00 PLN Program Rzeczpospolita 

Internetowa 

12 GMINA CZERNICHÓW O Rybnej 

multimedialnie 

31.05.2007 r. – 

31.01.2008 r. 

Gimnazjum w Rybnej 33.890,00 PLN 74,99% wkład krajowy 

EFS; 25,01% krajowy 

wkład publiczny 

13 GMINA CZERNICHÓW Multimedialna podróż 

przez kalendarz świąt 

31.05.2007 r. – 

31.01.2008 r. 

Gimnazjum w 

Czernichowie 

34.913,00 PLN 74,99% wkład krajowy 

EFS; 25,01% krajowy 

wkład publiczny 

14 Bierówka Janusz  „Krakowskimi 

śladami patrona naszej 

szkoły – Jana Pawła 

II” 
 

05.10.2007 r. – 

13.12.2007 r. 

Szkoła Podstawowa w 

Radziszowie 

22.038,58 PLN dofinansowania z 

Ministerstwa Edukacji 

Narodowej 

15 Bierówka Janusz Poznajemy swoja 

gminę – przyroda 

Radziszowa i historia 

miasta Skawiny”  
 

12.05.2007 r. – 

15.06.2007 r. 

Szkoła Podstawowa w 

Radziszowie 

2.000,00 PLN  

16 Gmina Skawina Usuwanie skutków 

powodzi 

01.01.2002 r. Most na potoku 

Cedron w Woli 

Radziszowskiej, droga 

gminna w m. Krzęcin 

 

Odbudowa mostu na 

potoku Cedron w Woli 

Radziszowskiej, 

wartość projektu 

159.234,79 PLN, 

wartość dotacji: 

127.380,00 PLN. 

Odbudowa drogi 

gminnej w m. Krzęcin, 

wartość projektu: 

34.917,61 PLN, 

wartość dotacji 

26.620,00 PLN. 
 

Kontrakt Wojewódzki 

17 Gmina Skawina Regulacja zakola rzeki 

Skawinki wraz z 

przebudową mostu 

drogowego w 

Radziszowie. 
 

04.07.2002 r. Radziszów 54.277,62 PLN Phare „Małe projekty 

infrastrukturalne” 
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18 Gmina Skawina Phare „Małe projekty 

infrastrukturalne” 

 

01.01.2003 r. Odbudowa drogi 

gminnej w m. Krzęcin 

oraz remont drogi 

gminnej w m. Grabie, 

remont ciągu pieszego 

wraz z odbudową 

skarpy w 

miejscowości 

Radziszów, remont 

rowów przydrożnych 

w m. Jurczyce i 

Grabie, remont ul. 

Altanowej w 

Skawinie, odbudowa 

drogi gminnej – 

osuwisko w m. Wola 

Radziszowska, remont 

mostu na rzece Cedron 

w m. Wola 

Radziszowska, 

odbudowa drogi 

gminnej k. cmentarza 

w m. Krzęcin, 

zabudowa wyrw na 

rowach w m. Wola 

Radziszowska, Borek 

Szlachecki, Wielkie 

Drogi, Skawina 

 

Odbudowa drogi 

gminnej w m. Krzęcin 

oraz remont drogi 

gminnej w m. Grabie, 

wartość projektu: 

71.977,03 PLN, 

wartość dotacji: 

57.470 PLN. Remont 

ciągu pieszego wraz z 

odbudową skarpy w 

miejscowości 

Radziszów, remont 

rowów przydrożnych 

w m. Jurczyce i 

Grabie, remont ul. 

Altanowej w 

Skawinie, odbudowa 

drogi gminnej – 

osuwisko w m. Wola 

Radziszowska, remont 

mostu na rzece Cedron 

w m. Wola 

Radziszowska, 

wartość projektu: 

48.748,82 PLN, 

wartość dotacji: 

28.559 PLN. 

Odbudowa drogi 

gminnej k. cmentarza 

w m. Krzęcin, wartość 

projektu: 29.158,PLN 

zł, wartość dotacji: 

23.035,00 PLN. 

Zabudowa wyrw na 

rowach w m. Wola 

Radziszowska, Borek 

Szlachecki, Wielkie 

Drogi, Skawina, 

wartość umowy 

Kontrakt Wojewódzki 
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14.353,69 PLN, 

wartość dotacji 11.052 

PLN. 
 

19 Gmina Skawina Budowa wodociągu 

dla Radziszowa  

 

28.05.2004 r. Radziszów 486.524,95 PLN SAPARD, Działanie 3 - 

Rozwój i poprawa 

infrastruktury obszarów 

wiejskich 
 

20 Gmina Skawina Kolektor sanitarny 

DEN400 Skawina-

Rzozów, Kanalizacja 

sanitarna Rzozów 

 

28.06.2004 r. Rzozów 1.330.033 PLN SAPARD, Działanie 3 - 

Rozwój i poprawa 

infrastruktury obszarów 

wiejskich 
 

21 Gmina Skawina Budowa kanalizacji 

sanitarnej dla Rzozowa 

 

28.06.2004 r. Rzozów 934.930,01 PLN SAPARD, Działanie 3 - 

Rozwój i poprawa 

infrastruktury obszarów 

wiejskich 
 

22 Gmina Skawina Budowa wodociągu i 

kanalizacji w 

Radziszowie - Zadanie 

IIIb 
 

12.04.2005 r. Radziszów 1.436.157,4 PLN Zintegrowany Program 

Operacyjny Rozwoju 

Regionalnego, działanie 

3.1. Obszary wiejskie 

 

23 Gmina Skawina Usuwanie skutków 

powodzi 

6.03.2006 r. Droga gminna nr 15.4 

w m. Wola 

Radziszowska gmina 

Skawina 

Droga gminna nr 15.7 

w m. Wola 

Radziszowska gmina 

Skawina 

Droga gminna nr 14.7 

w m. Wielkie Drogi 

gmina Skawina 
 

1.000.000 PLN Kontrakt Wojewódzki 

24 Gmina Skawina Usuwanie skutków 

powodzi 

11.03.2006 r. Remont wraz z 

odnowieniem drogi 

gminnej nr 5.13 w m. 

Jaśkowice  

139.255,66 PLN Kontrakt Wojewódzki 
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25 Gmina Skawina Usuwanie skutków 

powodzi 

11.03.2006 r. Remont drogi gminnej 

nr 15.14 na działce nr 

2140 w Woli 

Radziszowskiej w km 

0,00-0,200 

 

9.601 PLN Kontrakt Wojewódzki 

26 Gmina Mogilany  „Budowa kanalizacji 

sanitarnej dla 

Libertowa i Lusina – 

zadanie II, etap IIB i 

III.” 

25.04.2003 r. – 

06.10.2003 r. 

Libertów Całkowita wartość 

projektu: 3.314.696,47 

PLN, dofinansowanie: 

1.307.601,29 PLN 

Program przedakcesyjny 

Program SAPARD 

27  „Budowa zadaszonych 

trybun przy boisku 

sportowym LKS 

Mogilany” 

1.07.2004 r. – 

30.09.2004 r. 

Mogilany Całkowita wartość 

projektu: 107.732,37 

PLN; 

Dofinansowanie: 

47.743,29 PLN; 

Program przedakcesyjny 

Program SAPARD 

28 Gmina Mogilany – Wójt Małgorzata 

Mardyła 

„Przebudowa i 

dostosowanie dla 

potrzeb osób 

niepełnosprawnych 

budynku SPZOZ w 

Mogilanach.” 

20.03.2006 r. – 

29.01.2007 r. 

Mogilany Całkowita wartość 

projektu: 1.204.724,93 

PLN; 

Dofinansowanie: 

775.555,77 PLN 

(Europejski Fundusz 

Rozwoju 

Regionalnego); 

Okres programowania 

2004 – 2006 

Zintegrowany Program 

Operacyjny Rozwoju 

Regionalnego  

Priorytet 3. Rozwój 

lokalny, Działanie 3.5.2 

Lokalna infrastruktura 

ochrony zdrowia 

(ZPORR) 

29 Gmina Mogilany – Wójt Małgorzata 

Mardyła 

„Rozbudowa 

oczyszczalni ścieków 

w Lusinie.” 

18.10.2007 r. – 

30.09.2008 r. 

Lusina Całkowita wartość 

projektu: 4.661.315,00 

PLN; 

Dofinansowanie: 

1.447.364,94 PLN 

(Europejski Fundusz 

Rozwoju 

Regionalnego); 

Okres programowania 

2004 – 2006 

Zintegrowany Program 

Operacyjny Rozwoju 

Regionalnego  

Priorytet 3. Rozwój 

lokalny, Działanie 3.1. 

Obszary wiejskie 

(ZPORR) 
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30 Stowarzyszenie Przyjaciół Świątnik 

Górnych – Prezes Zofia Popczyńska-

Konon  

Ogólnopolski Konkurs 

Grantowy w ramach 

Programu Równać 

Szanse 2008  

Tytuł projektu: 

„Showtime”  

 

01.06. 2008 r. – 

30.11.2009 r. 

 

Świątniki Górne 71.000,00 PLN 

 
Polsko-Amerykańska 

Fundacji Wolności 

administrowany przez Polską 

Fundację Dzieci i Młodzieży  

 

31 Stowarzyszenie Przyjaciół Świątnik 

Górnych – Prezes Zofia Popczyńska-

Konon 

Otwarty konkurs ofert na 

realizację zadań 

publicznych 

Województwa 

Małopolskiego w 

dziedzinie kultury w 

2008 r. pn. ”MECENAT 

MAŁOPOLSKI” – nabór 

II 

Kierunek wsparcia:  

„Edukacja dla kultury” 

„Percepcja sztuki” 

Tytuł projektu:  

Spektakle teatralne 

"Poetycka Gmina" - w 

oparciu o poezje 

Zbigniewa Herberta i 

poetów  

z Gminy Świątniki Górne 

połączone z 

reaktywowaniem 

działalności Teatru 

Dramatycznego w 

Świątnikach Górnych 

 

01.05.2008 r. - 

10.12.2008 r. 
Świątniki Górne 7.500 PLN Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Małopolskiego 
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2. OPIS OBSZARU OBJĘTEGO LSR WRAZ Z UZASADNIENIEM 

JEGO WEWNĘTRZNEJ SPÓJNOŚCI 

 

1) Wykaz gmin wchodzących w skład LGD albo będących jej 

partnerami; 

Obszar objęty Lokalną Strategią Rozwoju Blisko Krakowa tworzą: Gmina Czernichów, 

Gmina Mogilany, Miasto i Gmina Skawina (z wyłączeniem Miasta Skawina) oraz Miasto 

i Gmina Świątniki Górne, które są członkami – założycielami stowarzyszenia Blisko 

Krakowa. 

Łącznie te 4 gminy obejmują powierzchnię 249 km
2
, w podziale na 44 miejscowości: 42 

sołectwa i dwa miasta: Skawina (23,6 tys. ludności) i Świątniki Górne (2,1 tys. ludności). 

Obszar kwalifikujący się do wsparcia w ramach działań LGD zajmuje blisko 90% tej 

powierzchni tj. 228 km
2
. Na obszarze działania LGD Blisko Krakowa mieszka 50,7 tys. 

ludności, tj. ok. 1/5 ludności powiatu krakowskiego.  

 

2) Uwarunkowania przestrzenne (mapa), geograficzne, przyrodnicze, 

historyczne i kulturowe; 

Uwarunkowania przestrzenne i geograficzne 

Obszar objęty LSR usytuowany jest w południowo – wschodniej części powiatu 

krakowskiego, składającego się z 17 gmin okalających Kraków. Obszar LGD usytuowany jest 

w sąsiedztwie Krakowa, w odległości nie większej niż 30 km od centrum miasta. Obszar ten 

od południa graniczy z powiatami myślenickim i wadowickim, od wschodu z powiatem 

wielickim, od zachodu zaś z powiatem chrzanowskim. 

Obszar LGD znajduje się w granicach Pogórza Wielickiego i Wyżyny Krakowsko-

Częstochowskiej, stanowiących odpowiednio południową i północną jego część. Pogórze 

Wielickie wykształcone jest w postaci spłaszczonych garbów, których wierzchowiny znajdują 

się na wysokości 300 - 350 m n.p.m., garby te są oddzielone płaskodennymi dolinami 

o szerokości do 1000 m. Pogórze Wielickie łączy się z Wyżyną Krakowsko-Częstochowską 

przez Bramę Krakowską, stanowiącą część doliny Wisły, wykształconej w postaci płaskiej 

terasy zalewowej, znajdującej się na wysokości 207 - 212 m n.p.m., rozciętej licznymi 

starorzeczami. Dalej teren wznosi się w kierunku północnym ku Wyżynie Krakowsko-

Częstochowskiej, prezentując krajobraz wypełniony licznymi wapiennymi skałami 

charakterystycznymi dla całego obszaru Jury. Środkowa i północna część obszaru prezentuje 
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odmienne walory krajobrazowe charakterystyczne dla doliny Wisły i Wyżyny Krakowsko-

Częstochowskiej. 

Przez wschodnią część obszaru biegnie droga krajowa nr 7 („Zakopianka”), stanowiąca 

najważniejszy drogowy szlak komunikacyjny Kraków – Chyżne/Zakopane. Natomiast środkową 

część obszaru przecinają: droga krajowa nr 44, łącząca Górny Śląsk z Krakowem oraz nr 780, 

łącząca Oświęcim z Krakowem. 

 

Mapa obszaru na tle powiatu krakowskiego 

Uwarunkowania przyrodnicze 

Klimat 

Obszar LGD położony jest na pograniczu dwóch regionów klimatycznych: Podkarpackiego 

(Brama Krakowska) i Karpackiego (Pogórze Wielickie), w strefie klimatu umiarkowanego 

ciepłego. Najwyższe temperatury przypadają w lipcu: 18,5
o
C, a najniższe w styczniu/lutym: - 

2,8
o
C. Średnia temperatura roczna kształtuje się na poziomie 7,5 - 8,5 °C. Średnie roczne 

sumy opadów atmosferycznych wahają się od 675 do 775 dm
3
/m². Okres wegetacyjny trwa 

ok. 200 do 210 dni w roku. Promieniowanie słoneczne, zależne od pory roku wynosi: dla 

okresu X – IV 360 - 380 kWh/m², a dla okresu V – IX 640-660 kWh/m². 

Przeważa cyrkulacja powietrza zachodnia (31 - 46%), rzadziej cyrkulacja wschodnia (13 - 

23%). Średnie roczne prędkości wiatru zmieniają się od 1,5 - 3,2 m/sek.; średnie najwyższe 

prędkości wiatru z zachodu wynoszą od 1,6 do 4,7 m/sek. Mezoklimat stoków i grzbietów 

charakteryzuje się tzw. ciepłą strefą stokową o wyższych o 2 - 3 ºC temperaturach 

minimalnych powietrza, dłuższym okresem bezprzymrozkowym i lepszym przewietrzaniem, 
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nie dotyczy to stoków o ekspozycji północnej oraz den dolinnych. Częściej niż na innych 

obszarach występują tutaj mgły, zastoiska zimnego powietrza i przymrozki. 

Gleby  

Na obszarze przeważają gleby pseudobielicowe i mady, które dominują w dolinach rzecznych 

Wisły, Skawinki i Cedronu. Natomiast na obszarze Pogórza Wielickiego przeważają gleby 

bielicowe i pseudobielicowe oraz gleby brunatne, zarówno wyługowane, jak i kwaśne. 

Sporadycznie w postaci niewielkich oderwanych płatów występują zdegradowane 

czarnoziemy. Ponadto w zachodniej części obszaru występują gleby ilaste i pyłowe, w tym 

lessowe, piaskowe, a także na terenach pokrytych zwietrzeliną skał wapiennych, występują 

również enklawy rędzin. 

Bogactwa naturalne 

Na obszarze występują wulkaniczne skały magmowe i osadowe takie jak tufy, diabazy, 

melafiry, porfiry. Występują też wapienie i kruszywa naturalne takie jak piaski i żwiry 

stanowiące surowce do budowy budynków i dróg; czwartorzędowe gliny, stanowiące surowce 

dla produkcji ceramiki budowlanej, szczególnie cegły. Część złóż pokryta jest lasami, co 

uniemożliwia ich eksploatację. W środkowej części obszaru występują głównie surowce 

budowlane: kruszywa mineralne i surowce ilaste o znaczeniu przemysłowym. Złoża są 

udokumentowane, ale obecnie jest prowadzona jedynie eksploatacja żwiru w Kłokoczynie. 

Występujące w Lusinie i Wrząsowicach wyjątkowo wartościowe mineralne wody siarczkowe 

stanowią część zasobów zbiornika wód mineralnych w Swoszowicach (Kraków). 

Lesistość 

Lesistość obszaru wynosi 13,9%. Obszar w większości porastają lasy mieszane, a także bory 

sosnowo-dębowe oraz buczyny z domieszką dębu i grabu. Główne kompleksy leśne znajduje 

się w zachodniej części obszaru (miejscowości: Kamień, Przeginia Duchowna i Rusocice) 

oraz na północ od Czernichowa (góra Chełm). W dolinach potoków występują olchy i topole. 

W centralnej części obszaru usytuowany jest kompleks leśny Bronaczowa, wraz 

z znajdującymi się w nim rezerwatem Kozie Kąty o pow. ponad 350 ha, jest to bór sosnowo – 

dębowy, w którym sporadycznie występuje czarna brzoza – rzadkość na terenie Polski. 

Zachodnia część obszaru położona jest w obrębie Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych 

obejmujących parki i ich otulinę: Bielańsko - Tyniecki Park Krajobrazowy (całkowita 

powierzchnia 6 415,5 ha, z czego na obszarze Blisko Krakowa znajduje się 988,4 ha) 

i Rudniański Park Krajobrazowy (całkowita powierzchnia 5 813,9 ha, z czego na obszarze 

LGD znajduje się 2 117,4 ha). Na terenie wsi Przeginia Duchowna istnieje rezerwat 

przyrody nieożywionej „Kajasówka” (12 ha). Ochronie podlega unikalny zrąb tektoniczny 
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z roślinnością kserotermiczną. O północną granicę obszaru swoim zasięgiem zahacza 

rezerwat „Dolina Potoku Rudno” (96 ha). Ponadto proponuje się utworzenie rezerwatu 

przyrody „Chełm”, obejmującego zalesione tereny góry Chełm, położonej na północ od wsi 

Czernichów. Na północnych stokach mogilańskiego wzgórza znajduje się, istniejący od 

1969 roku, rezerwat florystyczny „Cieszynianka”, będący stanowiskiem cieszynianki 

wiosennej – Hacquetia epipacitis oraz naturalnego grądu – Tilio Carpinetum. Wschodnia 

część obszaru objęta jest kulturowo-krajobrazowymi formami ochrony konserwatorskiej, jako 

krajobraz tradycyjny o wartościach historycznych. Brak tu terenów o randze rezerwatów 

przyrody; występują natomiast parki dworskie z okazami starodrzewia - pomniki przyrody 

ożywionej. 

Na obszarze Blisko Krakowa nie ustanowiono obszarów Natura 2000. 

Zasoby wodne 

Wody powierzchniowe to przecinająca obszar rzeka Wisła i jej prawobrzeżny dopływ 

Skawinka. Do Skawinki wpływają cieki III rzędu: są nimi: Cedron, Głogoczówka, Mogiłka, 

Włosanka i Rzepnik. Wzdłuż toru kolejowego Oświęcim – Skawina przebiega kanał wodny 

Łączany – Skawina, który znajduje się w wykazie śródlądowych dróg wodnych. Głównym 

lewobrzeżnym dopływem Wisły jest potok Rudno. Część lewobrzeżna doliny Wisły jest 

odwadniana przez potok Stracha, natomiast jej północny skraj leży w zlewni rzeki Sanki. 

Ze względu na ujęcie z Sanki wody pitnej dla Krakowa, decyzją Wojewody Krakowskiego 

z 20-12-1996, została ustanowiona strefa ochrony pośredniej tego ujęcia. 

W zachodniej części obszaru znajduje się kilka zbiorników wodnych pozostałych po 

eksploatacji złóż żwiru. Wody powierzchniowe występujące na obszarze stanowią 

w ograniczonym zakresie źródło zaopatrzenia w wodę. Na obszarze panują mało korzystne 

warunki hydrogeologiczne. Zasobność w wodę podziemną jest niewielka, co wiąże się 

ze specyficzną budową geologiczną podłoża, które stanowią utwory czwartorzędowe 

i trzeciorzędowe, pomimo tego na obszarze znajduje się kilka studni wierconych, ujmujących 

wody podziemne czwartorzędowe i trzeciorzędowe. Północno zachodni kraniec obszaru leży 

w zasięgu zbiornika wód podziemnych GZWP 326.  

Zanieczyszczenie środowiska (rodzaje i skala) 

W centralnej części obszaru znajduje się miasto Skawina najbardziej uprzemysłowiona 

miejscowość na terenie powiatu krakowskiego. Koncentracja przemysłu powoduje, że emisja 

pyłów i gazów z zakładów zlokalizowanych na jej obszarze jest znaczna. Przeważający 

zachodni kierunek wiatrów powoduje przenoszenie tych zanieczyszczeń, a także 
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zanieczyszczeń napływających znad aglomeracji śląskiej nad wschodnią część obszaru 

i w kierunku Krakowa.  

Największym emitentem zanieczyszczeń na obszarze LGD jest Elektrownia Skawina S.A. Poza 

zanieczyszczeniami przemysłowymi powietrza, działają grupy emitorów zanieczyszczeń: lokalne 

źródła niskiej emisji (węglowe paleniska domowe), a także transport. Istotnym problemem dla 

części obszaru położonej na Pogórzu Wielickim jest erozja powierzchniowa i liniowa użytków 

rolnych. Stan czystości rzek jest zróżnicowany: Wilga prowadzi wody II klasy czystości. 

Dopływy Skawinki - w tym Głogoczówka - prowadzą wody II klasy, natomiast sama 

Skawinka jest poza klasą. 

Istotny problem ekologiczny stanowią licznie występujące dzikie wysypiska śmieci, jednak 

skala tego zjawiska z roku na rok maleje. Gminy wchodzące w skład LGD Blisko Krakowa 

mają uporządkowaną gospodarkę odpadami i wprowadziły obowiązek segregacji odpadów. 

Największym zagrożeniem lasów jest gwałtowny rozwój zabudowy mieszkaniowo-usługowej 

oraz procesy chemizacji rolnictwa, natomiast największymi zagrożeniami dla stanu czystości 

wód powierzchniowych są odprowadzane do potoków i rzek ścieki z zakładów 

rzemieślniczych, głównie związanych z produkcją wyrobów metalowych i chemicznymi 

procesami oraz z przetwórstwem spożywczym. 

Uwarunkowania historyczne 

Obszar posiada wielowiekowe tradycje, które należy rozpatrywać w kontekście historycznym 

głównych miejscowości, stanowiących siedziby lokalnych władz samorządowych. 

Początki Czernichowa sięgają przełomu X i XI wieku. Część wsi znajdowała się wówczas 

w dobrach klasztoru tynieckiego, druga część osady stanowiła dobra rycerskie. W XVI w. 

Czernichów stał się ośrodkiem królewskiego klucza majątkowego króla Zygmunta Starego. 

W czasie rozbiorów przeszedł pod panowanie Austrii, a w 1815 roku znalazł się 

w Rzeczpospolitej Krakowskiej jako siedziba gminy. Krakowskie Towarzystwo Gospodarczo 

Rolnicze zorganizowało tu w 1860 roku Szkołę Praktyczną Gospodarstwa Wiejskiego, 

kształcącą rolników bez przerwy do dziś. Czernichów jest kolebką wiejskiej spółdzielczości - 

w 1890 roku profesor tej szkoły Franciszek Stefczyk założył pierwszą w Galicji Spółdzielczą 

Kasę Oszczędności i Pożyczek. Lokowana w 1319 roku wieś Kamień od XV w. była 

własnością zakonu kanoników laterańskich, który do dziś ma tu swoją siedzibę. Na terenie 

Wołowic znaleziono pochodzące sprzed blisko 11 tys. lat paleolityczne kopalnie krzemienia 

i ślady osadnictwa. Wieś Rybna posiadała przywilej dostarczania ryb na Wawelskie stoły. 

Mogilany, do końca XII wieku miejsce stacjonowania straży królewskiej, stanowiły tzw. włości 

wielkopańskie, będąc atutem w ówczesnych rozgrywkach majątkowych, co przekuło się na 
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powiedzenie: ”Kto ma Chrobież, Mogilany ten się liczy między pany.” 300 – letnia 

podległość zakonowi Cystersów (1243-1560) zaowocowała pierwszym drewnianym 

kościołem oraz samodzielną parafią. W XVII wieku Mikołaj Borek postawił kościół z cegły, 

który po rozbudowach w 1929 r. i 1975 r. zyskał obecny kształt. Świątynia mieści w sobie 

późnobarokowy ołtarz w kształcie serca, unikat w skali europejskiej. Wojewoda sandomierski 

Wawrzyniec Spytko Jordan, który w 1560 r. wybudował drewniany pałac podmurowany, 

otoczył go pięknym ogrodem i parkiem widokowym (obecny ośrodek PAN szczyci się 

fragmentami parku renesansowego (aleje grabowe) z tamtego okresu). Mogilanami władali 

również: Borkowie, Potoccy, Massalscy, Lubomirscy, Taszyccy, Konopkowie. Konopkowie, 

od 1802 r. do wybuchu II wojny światowej, zasłynęli z produkcji maszyn rolniczych, 

organizując w Mogilanach ich wystawy. Ich ziemie po II wojnie światowej rozparcelowano, 

a dwór w 1967 r. przekazano PAN, gdzie obecnie mieści się ośrodek konferencyjny. 

Bogata historia Skawiny związania jest z dziejami opactwa tynieckiego i królewskiego miasta 

Krakowa. Od XI wieku tereny Skawiny i jej okolic stanowiły własność tynieckiego opactwa 

Benedyktynów, przez które od XIII wieku wiódł szlak solny z Bochni i Wieliczki na Śląsk, 

ponadto na rzece Skawince stanowiącej granicę między ziemią krakowska a Śląskiem, 

od 1274 r. istniała komora celna. Strategiczne położenie terenów dzisiejszej Skawiny 

względem Krakowa zadecydowało o lokacji pogranicznego miasta Skawiny, której dokonał 

król Kazimierz Wielki w dniu 22 maja 1364 r. Kolejne wieki to czasy świetności, ale też 

bolesne doświadczenia, potopu szwedzkiego, epidemii, pożarów i powstańczej walki 

mieszkańców. Przemysłowy charakter miasta zapoczątkowała w końcu XIX w. budowa linii 

kolejowej łączącej Kraków z Oświęcimiem, kolejnym silnym bodźcem rozwojowym miasta 

była decyzja władz komunistycznych o budowie na obrzeżach miasta elektorowi i huty, oraz 

rozbudowie infrastruktury mieszkaniowej i komunikacyjnej. 

Świątniki Górne to jedna z najstarszych miejscowości południowej Małopolski, której historia 

od co najmniej siedmiu wieków związana jest z rzemiosłem metalowym. W XI w. po 

założeniu biskupstwa krakowskiego w 1000 r. mieszkańcy wsi Górki otrzymali przywilej 

służby w Katedrze Wawelskiej i godne miano świątników wawelskich. Do ich obowiązków 

należała posługa w katedrze, trzymanie straży nad skarbcem królewskim, a od 1772 r. 

dzwonienie dzwonem Zygmunta. Remontowali także i sami wykonywali metalowe elementy 

zabezpieczające Katedrę, których kunszt stał się tradycją przekazywaną z pokolenia 

na pokolenie aż do dziś, tworząc niespotykany dorobek rzemiosła metalowego. 

Mieszkańcy Świątnik wielką czcią otaczali osobę św. Stanisława ze Szczepanowa i królową 

Jadwigę. Według tradycji królowa obdarowała podkrakowską wioskę przywilejami 
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i prawami. Na przełomie XVI i XVII wieku z inicjatywy świątników wawelskich-strażników 

grobu św. Stanisława-ufundowano kaplicę pod wezwaniem świętego patrona wsi a kościół 

pod wezwaniem św. Stanisława poświęcono w 1858 r. 

Uwarunkowania kulturowe 

Obszar Blisko Krakowa bogaty jest w zabytki kultury materialnej. Na dziedzictwo kulturowe 

składają się zabytki kultury świeckiej i religijnej, a także obiekty rękodzieła rzemieślniczego. 

Do najciekawszych zabytków sztuki sakralnej na obszarze można zaliczyć: 

 Kościółek w Woli Radziszowskiej,  

 Zespół Kościoła Parafialnego p.w. św. Bartłomieja w Mogilanach,  

 Kościół parafialny pod wezwaniem św. Stanisława w Świątnikach Górnych 

 Zespół Kościoła Parafialnego p.w. św. Trójcy w Czernichowie. 

Zespół dworski w Czernichowie pochodzi z połowy XIX w. i oprócz budynku dworu 

otoczonego małym ogrodem botanicznym i zabytkowym parkiem obejmuje lamus, murowane 

budynki gospodarcze, starą elektrownię oraz dom nauczyciela i budynki mieszkalne. Obecnie 

mieści się tu Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego. 

Zespół Dworski Konopków w Mogilanach (obecnie Ośrodek Konferencyjny PAN), to dwór 

murowany z XVII wieku, klasycystyczny, przebudowany około 1840 roku, odnowienie 

i adaptacja 1967 – 1972 oraz park geometryczny „włoski” na sztucznie usypanym terenie 

utworzony w XVII wieku, jego część krajobrazowa pochodzi z XIX wieku. 

Jurczyce i Polanka Hallera to miejscowości związane z osobą gen. Józefa Hallera; znajdują 

się w nich dwory należące niegdyś do rodu Hallerów. Dwór w Jurczycach otoczony jest 5 ha 

parkiem. Pamięć o generale i jego rodzie podtrzymywana jest przez prężnie działającą „Izbę 

pamięci rodu Hallerów” w Jurczycach. 

W Świątnikach znajduje się zabytkowy budynek Cesarsko-Królewskiej Szkoły Ślusarskiej - 

powstały w latach 1888-1894 wybudowany w stylu architektury galicyjskiej, a także cmentarz 

parafialny powstały w 1846 r. przy kościele parafialnym - liczne mogiły zabytkowej części 

cmentarza  

3) Ocena społeczno-gospodarcza obszaru, w tym potencjału 

demograficznego i gospodarczego obszaru oraz poziomu aktywności 

społecznej 

Na obszarze działania LGD „Blisko Krakowa” mieszka 50,7 tys. ludności, tj. ok. 1/5 

mieszkańców powiatu krakowskiego. Zarówno liczba ludności, jak i jej udział w ludności 

ogółem w powiecie w ostatnich latach systematycznie i szybko rośnie, w wyniku procesu 
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suburbanizacji sąsiedniego Krakowa (głównie), a także pozytywnych trendów 

demograficznych. W ciągu ostatnich czterech lat rejestrowanych przez statystyki GUS liczba 

ludności na obszarze LGD zwiększyła się o prawie 2 tys. osób (wzrost o 3,7%). Opierając się 

na prognozie ludności GUS w perspektywie 2020 roku można się spodziewać dalszego 

wzrostu w skali co najmniej kilkuprocentowej. W miejscowościach bezpośrednio przyległych 

do granic administracyjnych miasta Krakowa, jak również wszędzie tam gdzie jest 

stosunkowo łatwy dojazd do miasta skala ta będzie zapewne znacznie większa.  

Obszar LGD „Blisko Krakowa” charakteryzuje się bardzo zróżnicowaną gęstością 

zaludnienia – od 151 osób/km
2
 w Czernichowie do 426 w Świątnikach, na co składa się kilka 

czynników, w tym przede wszystkim obecność w granicach obszaru LGD miasta Świątniki 

Górne oraz zróżnicowana presja osadnicza i budowlana w zależności od lokalizacji 

poszczególnych miejscowości.  

Jednostka terytorialna 

ludność ogółem ludność na 1 km2  
kobiety na 100 

mężczyzn 

2002 2006 
2006/2002 

2002 2006 2002 2006 

[osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] 

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE 3 237 217 3 271 206 101,0% 214 215 106 106 

PODREGION KRAKOWSKI (20) 649 345 664 045 102,3% 160 164 104 104 

POWIAT KRAKOWSKI 239 344 245 944 102,8% 195 200 105 105 

OBSZAR LGD „BLISKO 

KRAKOWA” 
48 883 50 711 103,7%   151-426   102-106 

w tym:               

Czernichów 12 719 12 793 100,5% 152 151 104 102 

Mogilany 10 299 11 251 109,2% 238 260 105 106 

Skawina - obszar wiejski 17 346 17 750 109,2% 217 225 104 103 

Świątniki Górne 8 450 8 651 102,3% 418 426 104 104 

porównawczo: Powiat myślenicki 114 067 117 199 102,7% 169 174 101 102 

porównawczo: Powiat wielicki 102 636 105 943 103,2% 240 258 106 106 

Charakterystyka demograficzna obszaru jest – z jednym wyjątkiem - dość korzystna, chociaż 

niejednolita. Zarówno pod względem liczby małżeństw, liczby urodzeń, jak i zgonów 

mieszkańców w przeliczeniu na 1000 ludności obraz dla obszaru działania LGD nie odbiega 

znacząco od kontekstu regionalnego, jedynie w gminie Czernichów obserwuje się 

niekorzystny ujemny przyrost naturalny. Natomiast gminy Mogilany oraz Skawina (wieś) 

wyróżnia przyrost naturalny znacznie powyżej średniej dla województwa, co jest zjawiskiem 

korzystnym i może świadczyć m.in. o zachowaniu się w tych społecznościach tradycyjnych 

wzorców życia społecznego, jak i o relatywnym poczuciu bezpieczeństwa socjalnego 

i komfortu życia mieszkańców (co zwykle wiąże się z decydowaniem się na dzieci). 



Lokalna Strategia Rozwoju Blisko Krakowa 
 

32 

Skawina, styczeń 2013 roku 

 

Jednostka terytorialna 

małżeństwa na  

1000 ludności 

urodzenia żywe na 

1000 ludności 

zgony na 1000 

ludności 

przyrost naturalny 

na 1000 ludności 

2002 2006 2002 2006 2002 2006 2002 2006 

[para] [para] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] 

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE 5,3 6 10 10 8,6 8,8 1,4 1,2 

PODREGION KRAKOWSKI (20) 5,3 6,1 10,2 10,2 9,4 9,2 0,8 1 

POWIAT KRAKOWSKI 5 5,7 9,6 9,1 9,2 9,2 0,3 -0,1 

      OBSZAR LGD 'BLISKO 

KRAKOWA'   5,5-6,6   7,8-10,3   6,3-9   

(-)1,2-

2,6 

w tym:                  

Czernichów 5,8 6 11,5 7,8 10,5 9 0,9 -1,2 

Mogilany 4,3 5,5 9,4 8,9 7,9 6,3 1,5 2,6 

Skawina - obszar wiejski 4,4 6,4 9,4 10,3 7,6 7,7 1,9 2,6 

         Świątniki Górne 4,5 6,6 10,5 9,1 9 8,8 1,5 0,2 

porównawczo: Powiat myślenicki 5,8 6,1 11,8 11,3 7,9 8 3,9 3,4 

porównawczo: Powiat wielicki 4,8 6,1 10,1 10,5 9,3 8,7 0,8 1,7 

Struktura wiekowa mieszkańców obszaru LGD jest stosunkowo dobra i wypada korzystniej 

od przeciętnego obrazu dla całego województwa. W wieku przedprodukcyjnym jest ok. 23% 

ludności, w wieku produkcyjnym ok. 63%, w wieku poprodukcyjnym ok. 13,5%.  
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W konsekwencji również wskaźniki obciążenia demograficznego są dla obszaru korzystne 

porównując do średnich dla województwa – np. na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym 

przypada 53,6 - 66,9 osób w wieku poprodukcyjnym, w por. do 73,6 w skali województwa.  
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Równocześnie na 100 osób w wielu produkcyjnym przypada 57,4 - 59,4 osób w wieku 

nieprodukcyjnym (w zależności od gminy, por. województwo – 58,7 powiat krakowski – 

58,5), co pokazuje dużą skalę obciążenia ekonomicznego i odpowiedzialności osób z tej 

grupy za utrzymanie pozostałej, nieaktywnej czy mniej aktywnej ekonomicznie części 

ludności. Potwierdzają to dane narodowego spisu powszechnego (2002 r.), wg których 

zaledwie 42% ludności obszaru LGD zakwalifikowano jako aktywną zawodowo, co 

wprawdzie nie odbiega od przeciętnego poziomu dla całego województwa, niemniej 

ekonomicznie jest zdecydowanie niekorzystne.  

Skala emigracji za granicę z obszaru LGD jest niewielka – porównując ze średnią dla 

województwa czy wielkością emigracji w niektórych innych częściach Małopolski. W 2002 r. 

(wg danych NSP) było to 0,9% ludności – wobec 2,5% w skali całego województwa. 

Zdecydowana większość mieszkańców obszaru LGD pochodzi z rodzin od pokoleń 

zasiedziałych na tym obszarze, choć od połowy lat dziewięćdziesiątych notuje się wzrost 

napływu ludności z innych miejsc Polski, głównie z samego Krakowa. Zjawisko to znacznie 

nasila się w ostatnich latach (co nie jest w pełni rejestrowane przez statystyki, ujmujące 

jedynie osoby, które decydują się zmienić formalne zameldowanie).  

Na obszarze objętym działaniem LGD mieszka blisko 10 tys. osób niepełnosprawnych, w tym 

ponad 8,8 tys. prawnie oraz ponad 700 biologicznie (NSP, 2002). Najwięcej – ponad 3 tysiące 

– w wiejskiej części gminy Skawina. Większość – 55% - stanowią kobiety.  

Poziom wykształcenia ludności zamieszkałej na obszarze LGD jest niski. W 2002 r. osób 

z wykształceniem wyższym niż średnie (a więc wyższym i policealnym) było łącznie 

zaledwie około 2,7 tysiąca, co stanowiło ok. 5,5% ludności ogółem (wobec 11% w skali 

całego województwa, 8% w powiecie krakowskim i 7% na obszarach wiejskich powiatu). 

Niespełna 17% ludności tj. ok. 8,2 tysiąca legitymowało się wykształceniem średnim 

(ogólnym i zawodowym). Najliczniejszą grupę stanowiły osoby z wykształceniem 

zasadniczym zawodowym oraz ukończonym podstawowym – po ok. 13,5 tysiąca tj. po 28% 

(wobec odpowiednio 21% i 24% w całym województwie). Szczęśliwie najmniej liczną grupę 

stanowiły osoby z wykształceniem podstawowym nieukończonym oraz bez wykształcenia 

formalnego – ok.3%. Taka niekorzystna struktura wykształcenia tylko nieznacznie odbiega od 

charakterystyki większości małopolskich obszarów wiejskich.  
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WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

POWIAT KRAKOWSKI

POWIAT KRAKOWSKI - obszary wiejskie

      OBSZAR LGD 'BLISKO KRAKOWA'

porównawczo: Powiat myślenicki

porównawczo: Powiat wielicki

wyższe  2002 [osoba]

policealne 2002 [osoba]

średnie razem 2002 [osoba]

zasadnicze zawodowe 2002 [osoba]

podstawowe ukończone 2002 [osoba]

podstawowe nieukończone i bez wykształcenia 2002 [osoba]

 

Na terenie wszystkich czterech gmin, które przystąpiły do LGD „Blisko Krakowa” uczy się 

ponad 8 tysięcy dzieci i młodzieży. W 2006 roku w 38 szkołach podstawowych było ponad 

5,3 tysiąca uczniów, w 11 gimnazjach niespełna 3 tysiące i było to znacząco mniej niż 

w latach poprzednich (patrz – tabela). Łącznie w szkołach podstawowych i gimnazjach 

prowadzonych było 417 oddziałów. Klasy są stosunkowo nieliczne – średnio 18 dzieci 

w oddziale szkoły podstawowej, oraz 24 w oddziale gimnazjalnym. W gminie Skawina 

działają również trzy szkoły podstawowe i trzy gimnazja dla dzieci i młodzieży 

ze specjalnymi potrzebami.  
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Jedn. 

miary
1998 2002 2006 1998 2002 2006 1998 2002 2006 1998 2002 2006 2006

2006/

1998
1998

ob. 10 9 9 8 7 7 18 15 15 5 5 5 36 -5 41

ob. - 7 7 - 7 7 - 15 15 - 5 5 34

ob. - 2 2 - 0 0 - 0 0 - 0 0 2

oddział 81 58 59 69 50 49 238 168 149 58 39 37 294 -152 446

osoba 1 545 1 052 950 1 330 919 855 5 372 3 446 2 855 1 177 783 673 5333 -4091 9424

osoba 199 192 164 166 166 143 732 665 534 162 142 126 967 -292 1259

ob. 0 0 0 0 0 0 2 3 3 0 0 0 3 2

osoba - - 43 43

osoba - - 15 15

2006

2006/

2002 2002

ob. - 4 4 - 2 2 - 4 4 - 1 1 11 0 11

ob. - 4 4 - 2 2 - 3 3 - 1 1 10 0 10

oddział - 27 24 - 17 17 - 77 67 - 17 15 123 -15 138

osoba - 601 495 - 474 432 - 1 949 1 673 - 423 386 2986 -461 3447

osoba - 175 151 - 174 183 - 646 591 - 142 148 1073 -64 1137

ob. - 3 3 3

ob. - 0 0 0

ob. - 3 3 3

gimnazja dla dzieci i młodzieży specjalne

Czernichów Mogilany Skawina Świątniki Górne

OBSZAR LGD 

'BLISKO 

KRAKOWA' (z 

miastem Skawina)

szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych

SZKOLNICTWO PODSTAWOWE

obszar:

szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży

SZKOLNICTWO GIMNAZJALNE

ogółem

podporządkowane samorządowi 

gminnemu

oddziały w szkołach

uczniowie

absolwenci

ogółem

absolwenci

uczniowie

ogółem

podporządkowane samorządowi 

podporządkowane samorządowi 

gimnazja dla dzieci i młodzieży bez specjalnych

absolwenci

uczniowie

oddziały w szkołach

podporządkowane organizacjom 

społecznym i stowarzyszeniom

ogółem

podporządkowane samorządowi 

gminnemu

poziom edukacji:

 

 

Rozwój gospodarczy Obszaru LGD „Blisko Krakowa” w obrazie statystycznym przedstawia się 

przeciętnie i w niektórych sferach odbiega niekorzystnie od charakterystyki dla pozostałych 

sąsiadujących obszarów. Działa tu stosunkowo dużo podmiotów gospodarczych, ale są 

relatywnie małe i stosunkowo rzadko – w porównaniu z sąsiednimi terenami – osiągają skalę 

większą niż przedsiębiorstwo typu „mikro” (a więc zatrudniające powyżej 9 osób), struktura 

działalności jest dość tradycyjna, stosunkowo niewiele większych firm w sektorze usług 

rynkowych. Zważywszy jednak na bliskość Krakowa i Skawiny można się spodziewać, że 

faktyczny poziom i kierunek rozwoju gospodarczego obszaru jest nieco inny, jako że część 

mieszkańców może pracować na szerszym niż lokalny rynku pracy, a ich firmy mogą 

prowadzić działalność zarejestrowaną w mieście. 

Na przestrzeni ostatnich 10 lat liczba podmiotów gospodarki narodowej w obszarze objętym 

LGD „Blisko Krakowa” wyraźnie rośnie - podobnie, jak w powiecie i całym regionie – 

zarówno w liczbach bezwzględnych, jak i w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, co można 

traktować jako wskaźnik przedsiębiorczości ludności. W 2007 roku wskaźnik ten dla obszaru 
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LGD był stosunkowo wysoki - 85 podmiotów/1000 ludności, co jest wprawdzie poniżej 

poziomu średniego dla województwa, ale powyżej poziomu charakterystycznego dla całego 

powiatu krakowskiego, podobnie jak sąsiedniego powiatu myślenickiego. Dynamika 

przyrostu liczby podmiotów gospodarczych w tych samych 10 latach wypada nieco mniej 

korzystnie i wynosi 148% (2007/1997), wprawdzie na tle 140% dla całego województwa, ale 

też 151% dla całego powiatu krakowskiego, 153% dla powiatu myślenickiego i 161% 

wielickiego.  

 

Podmioty gospodarcze z obszaru stanowią około 21% podmiotów gospodarczych 

zarejestrowanych w całym powiecie krakowskim – a więc na poziomie porównywalnym do 

udziału obszaru w liczbie ludności (20%) oraz powierzchni powiatu (19%).  

Pod względem rodzaju działalności (głównej) prowadzonej przez zarejestrowane podmioty 

gospodarcze obszar LGD nie wyróżnia się znacząco od otoczenia sąsiadujących powiatów. 

Natomiast na tle całego województwa obszar LGD odróżnia się stosunkowo liczną grupą 

podmiotów gospodarczych prowadzących podstawową działalność w Sekcji D - Przetwórstwo 

przemysłowe, Sekcji F – Budownictwo oraz Sekcji G – Handel hurtowy i detaliczny. 

Niekorzystna jest niewielka na tym tle liczba podmiotów w Sekcji K – Obsługa 

nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, 

co traktować można jako pośredni wskaźnik poziomu zaawansowania zmian strukturalnych 

i nowoczesności lokalnej gospodarki.  

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

[jed.gosp.][jed.gosp.][jed.gosp.][jed.gosp.][jed.gosp.][jed.gosp.][jed.gosp.][jed.gosp.][jed.gosp.][jed.gosp.][jed.gosp.]

MAŁOPOLSKIE 209 828 228 085 242 795 251 821 265 987 278 180 287 816 288 773 289 712 289 368 293 845

 - na 1000 ludności 66 71 76 78 83 86 89 89 89 89 90

POWIAT KRAKOWSKI 13 575 15 098 15 945 16 228 17 808 18 771 19 419 19 630 19 805 20 058 20 521

 - na 1000 ludności 58 65 68 69 75 79 81 81 81 82 83

OBSZAR LGD 'BLISKO KRAKOWA' 2 918 3 224 3 327 3 340 3 623 3 800 3 978 4 065 4 138 4 179 4 331

 - na 1000 ludności 61 67 69 69 75 78 81 82 83 83 85

Czernichów 593 664 701 715 791 860 911 920 949 953 986

Mogilany 693 762 795 790 871 901 949 1 002 1 046 1 069 1 133

Skawina - obszar wiejski 834 931 941 959 1 060 1 121 1 183 1 198 1 192 1 205 1 256

Świątniki Górne 798 867 890 876 901 918 935 945 951 952 956

porównawczo:Powiat myślenicki 6 297 6 855 7 251 7 408 7 811 8 222 8 561 8 687 8 836 9 177 9 664

 - na 1000 ludności 57 61 65 66 69 72 75 75 76 78 82

porównawczo:Powiat wielicki 5 922 6 595 7 083 7 200 7 794 8 300 8 742 8 911 9 109 9 253 9 551

 - na 1000 ludności 60 67 71 72 77 81 85 86 87 88 89

jednostka terytorialna

podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejetsrze Regon 
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Struktura podmiotów  gn w g PKD - obszar LGD "Blisko Krakow a"
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Stosunkowo niewiele osób pracuje na obszarze LGD w podmiotach zatrudniających powyżej 

9 osób – w 2006 r. było to ponad 4,1 tys. osób, co w przeliczeniu na liczbę mieszkańców 

lokuje obszar na bardzo słabej w stosunku do otoczenia, pozycji – 81 osób/1000 mieszkańców 

w obszarze LGD, w porównaniu do średnio 122 w całym powiecie krakowskim, odpowiednio 

117 i 138 w sąsiednich powiatach wielickim i myślenickim oraz aż 193 średnio dla całej 

małopolski.  

Ponad 40% wszystkich miejsc pracy w tych większych podmiotach funkcjonuje w sektorze 

przemysłowym – ok. 1700; o blisko połowę mniej, a więc stosunkowo niewiele osób, pracuje 

w podmiotach sektora usług rynkowych - 815, co stanowi ok. 20% ogółu pracujących. 

Dysproporcji tej nie równoważy stosunkowo wysoki udział pracujących w sektorze usług 

nierynkowych, jako, że reprezentuje podmioty w dużej części zależne od budżetów 

publicznych, a nie wyników gospodarczych. Wśród gmin objętych LGD struktura 

pracujących jest stosunkowo najbardziej zrównoważona i korzystna w gminie Mogilany, 

natomiast w gminie Skawina (obszar wiejski) zdecydowanie dominuje sektor przemysłowy, 

na niekorzyść usług rynkowych, przy niezwykle wysokim udziale pracujących z sektora usług 

nierynkowych.  

MAŁOPOLSKIE 631314 4 970 218 031 219 589 188724 35% 30% - na 1000 ludności 193POWIAT KRAKOWSKI 30237 810 12 918 9 425 7084 31% 23% - na 1000 ludności 122OBSZAR LGD 'BLISKO KRAKOWA' 4114 121 1696 815 1482 20% 36% - na 1000 ludności 81  - udział w powiecie krakowskim 14% 15% 13% 9% 21%Czernichów 678 5 193 146 334 22% 49%Mogilany 1194 82 305 397 410 33% 34%Skawina - obszar wiejski 1315 25 609 114 567 9% 43%Świątniki Górne 927 9 589 158 171 17% 18%porównawczo:Powiat myślenicki 16244 127 7340 3579 5198 22% 32% - na 1000 ludności 138porównawczo:Powiat wielicki 12528 136 5705 3637 3050 29% 24% - na 1000 ludności 117 pracujący wg sektorów gospodarki - 2006ogółem sektor rolniczy sektor przemysłowysektor usług rynkowych sektor usług nierynkowychudział usług rynkowych udział usług nierynkowych 

Na obszarze LGD działa niewiele przedsiębiorstw o wyższym stopniu instytucjonalizacji, 

przede wszystkim spółek handlowych – 112, co stanowi zaledwie ok. 3% wszystkich 

zarejestrowanych podmiotów, a więc o połowę mniej niż średnio w całej Małopolsce. 

Liderem w tym wypadku, podobnie jak w zatrudnieniu w większych przedsiębiorstwach, jest 

gmina Mogilany – gdzie ma siedzibę prawie tyle samo spółek co w pozostałych gminach 
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w sekcji A w sekcji Bw sekcji Cw sekcji Dw sekcji E w sekcji F w sekcji Gw sekcji Hw sekcji I w sekcji J w sekcji K w sekcji L w sekcji Mw sekcji Nw sekcji O

obszar LGD 

"Blisko 

Krakowa" 100 0 2 826 2 649 1430 110 281 99 345 36 111 95 245 4331

 - udział % 19% 15% 33% 6% 8% 6% 100%

Czernichów 29 0 1 123 1 144 320 26 79 24 88 14 34 35 68 986

Mogilany 19 0 0 199 0 162 371 32 67 30 127 7 21 36 62 1133

Skawina - 

obszar wiejski 33 0 1 205 0 227 425 35 102 30 60 7 39 17 75 1256

Świątniki 

Górne 19 0 0 299 1 116 314 17 33 15 70 8 17 7 40 956

podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrze Regon wg sekcji PKD, 2007

ogółem

Jednostka 

terytorialna
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objętych obszarem działania LGD „Blisko Krakowa”. Wśród wszystkich podmiotów 

gospodarki narodowej, podobnie jak w innych miejscach, dominują osoby fizyczne 

prowadzące działalność gospodarczą: najwięcej na obszarze wiejskim gminy Skawina, 

porównywalnie w gminach pozostałych.  

2006
Czerni-

chów
Mogilany

Skawina - 

obszar 

wiejski

Świątniki 

Górne

jed.gosp. udział % jed.gosp. udzial %jed.gosp.
udzial 

%

jed.gosp. 4 179 100% 953 1 069 1 205 952 20058 100%289368 100%

jed.gosp. 112 3% 17 51 22 22 779 4% 17300 6%

jed.gosp. 26 1% 3 16 0 7 142 1% 2992 1%

jed.gosp. 329 8% 72 92 81 84 1599 8% 26640 9%

jed.gosp. 3 486 83% 780 871 1 034 801 16248 81%220301 76%

jed.gosp. 98 2% 38 23 25 12 478 2% 7350 3%

POWIAT 

KRAKOWSKI
MAŁOPOLSKA

PODMIOTY 

GOSPODARKI 

NARODOWEJ 

ZAREJESTROWANE W 

REJESTRZE REGON 

WG SEKTORÓW 

WŁASNOŚCIOWYCH

osoby fizyczne 

prowadzące działalnosć 

gosp.

spółki cywilne

  - w tym spółki 

handlowe z udziałem 

kapitału zagranicznego

fundacje, 

stowarzyszenia, 

organizacje społeczne

podmioty gospodarki 

spółki handlowe

obszar LGD 

"BLISKO 

KRAKOWA"

 

Niewiele niższy niż średnio w województwie jest udział – wśród podmiotów gospodarki 

narodowej - fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych: 2,3% wobec 2,6%. Według 

danych GUS jest to łącznie 98 podmiotów. Spośród nich zaledwie 4 mają status organizacji 

pożytku publicznego. Są to:  

 Niezależny Związek Harcerstwa Czerwony Mak im. Bohaterów Monte Cassino 

(Skawina) 

 Ochotnicza Straż Pożarna w Rybnej (gmina Czernichów) 

 Stowarzyszenie Absolwentów Szkoły Rolniczej w Czernichowie 

 Stowarzyszenie Przyjaciół Świątnik Górnych. 

Zważywszy na zasięg terytorialny i liczbę ludności obszaru LGD rozwój organizacji 

społeczeństwa obywatelskiego ocenić trzeba jako słaby. Ani jednej organizacji pożytku 

publicznego nie ma na terenie gminy Mogilany 

.  
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4) Specyfika obszaru 

 

Specyfiką obszaru LGD Blisko Krakowa jest bliskość Krakowa rozumiana przestrzennie, 

historycznie, społecznie i gospodarczo. 

Odrębność przestrzenna wyraża się w charakterystycznym usytuowaniu obszaru względem 

granic miasta Krakowa. Znaczna część obszaru znajduje się w odległości mniejszej niż 30 km 

do centrum miasta. Ponadto o odrębności przestrzennej świadczy zróżnicowanie form 

ukształtowania terenu, który zawiera w sobie wapienne skały Wyżyny Krakowsko-

Częstochowskiej, płaską dolinę Wisły oraz liczne pagórki Pogórza Wielickiego.  

Z miastem Krakowem związany jest historyczny wyznacznik bliskości. Niewielka odległość 

jaka dzieli ważniejsze miasta i wsie obszaru od Krakowa od wieków stanowiła główny 

czynnik rozwoju kulturowego i gospodarczego dzisiejszego obszaru LGD Blisko Krakowa. 

Po dziś dzień w wielu wsiach obszaru istnieją zawody oraz zwyczaje kulturowe silnie 

zakorzenione w historii obszaru.  

Wymiar społeczny bliskości Krakowa wiąże się z rosnącą liczbą ludności napływowej, dla 

której obszar LGD stanowi atrakcyjny do osiedlenia się teren, oferujący jednocześnie bliskość 

komunikacyjną i odpoczynek od zgiełku metropolii. Specyficzną cechą obszaru LGD jest 

aktywna i kreatywna postawa mieszkańców, którzy wspierają i uzupełniają działania 

realizowane przez służby publiczne. Cechą charakterystyczną obszaru jest także korzystna 

sytuacja demograficzna, wyrażająca się w stosunkowo wysokim wskaźniku przyrostu 

naturalnego.  

Gospodarcza bliskość Krakowa jest jednym z najmocniejszych atutów obszaru LGD Blisko 

Krakowa. Stymuluje ona rozwój przedsiębiorczości oraz stwarza szeroki wachlarz 

możliwości zatrudnienia dla ludności obszaru. Dla wielu mieszkańców obszar LGD Blisko 

Krakowa to miejsce zamieszkania i spędzania czasu wolnego, natomiast miejscem pracy jest 

Kraków lub inne ośrodki przemysłowe.  

LGD Blisko Krakowa wykorzysta specyficzne cechy obszaru związane z bliskością 

gospodarczą Krakowa dla tworzenia nowych miejsc pracy na terenie obszaru. Ponadto 

bliskość przestrzenna, historyczna i społeczna Krakowa będzie służyć wzmacnianiu 

potencjału kulturowego i społecznego ludności obszaru. 
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3. ANALIZA SWOT DLA OBSZARU OBJĘTEGO LSR; WNIOSKI 

WYNIKAJĄCE Z PRZEPROWADZONEJ ANALIZY; 

 

Poniżej przedstawiona została analiza mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń obszaru 

Blisko Krakowa. Analiza ta została przeprowadzona metodą warsztatową dla całego obszaru 

(techniką tzw. „burzy mózgów”) przy udziale wszystkich uczestników podczas warsztatów 

w Mogilanach 15-07-2008. Poniższe zestawienie obrazuje zbiór wiedzy o stanie i potrzebach 

obszaru Blisko Krakowa ułożonych przekrojowo według kategorii. 

Mocne strony 

1. Duża aktywność społeczna mieszkańców 

2. Kultywowanie lokalnej tradycji 

3. Wielu lokalnych liderów 

4. Historycznie ukształtowana społeczność, która identyfikuje się z obszarem, otwarta 

na nowych mieszkańców 

5. Zaplecze lokalowe do wykorzystania na cele społeczne  

6. Korzystna sytuacja demograficzna, młoda społeczność, dodatnie saldo migracji, 

dodatni przyrost naturalny 

7. Niewielkie bezrobocie mieszkańców obszaru 

8. Obszar atrakcyjny dla celów turystyki i rekreacji 

9. Walory przyrodnicze  

10. Działania zmierzające do zrównoważonego rozwoju przedsiębiorczości, kultury, 

edukacji, sportu i rekreacji/ doświadczenia w zakresie zrównoważonego rozwoju 

11. Dobre praktyki we współpracy sektora publicznego z sektorem społecznym 

i gospodarczym  

12. Niższe niż w Krakowie koszty prowadzenia działalności gospodarczej 

13. Położenie w pobliżu Krakowa 

14. Sprawna komunikacja z aglomeracją krakowską 

Słabe strony 

1. Niewystarczająca oferta spędzania czasu wolnego dla mieszkańców 

2. Ograniczone możliwości finansowego wsparcia dla organizacji pozarządowych 

3. Niski poziom integracji „napływowych” mieszkańców – na części obszaru 

4. Niewystarczająca ilość wspólnych ogólnodostępnych przestrzeni publicznych 

5. Niewystarczająca infrastruktura i słabo rozwinięta sieć usług rekreacyjno – 

turystycznych 

6. Niewykorzystanie cieków i zbiorników wodnych 

7. Niewystarczająca infrastruktura komunalna 

8. Niski poziom świadomości ekologicznej mieszkańców 

9. Nieekonomiczne i nieekologiczne sposoby pozyskiwanie źródła energii 

10. Mało atrakcyjnych miejsc pracy, emigracja zarobkowa 
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11. Niezadowalający stan techniczny dróg lokalnych 

12. Brak spójnej koncepcji funkcjonowania rolnictwa  w nowych warunkach 

ekonomicznych  

13. Brak doświadczenia i umiejętności pozyskiwania finansowych środków zewnętrznych 

14. Okresowe niedostatki wody pitnej, niskie ciśnienie w sieci wodociągowej 

15. Nieduża lesistość obszaru 

Szanse 

1. Powracająca moda na tradycję i „wiejskość” (powrót do korzeni) 

2. Moda na aktywne spędzanie czasu, rekreację podmiejską 

3. Migracja z miasta na wieś – tendencja 

4. Bliskość Krakowa jako dużego rynku – w tym turystycznego,  

5. Rosnący dostęp do informacji 

6. Możliwość pozyskiwania środków zewnętrznych, w tym unijnych i dobre praktyki 

7. Przynależność do Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego 

8. Korzystny zewnętrzny układ komunikacyjny (Kraków, Śląsk, Chyżne,  autostrada, 

Balice – lotnisko) 

Zagrożenia 

1. Starzenie się społeczeństwa w niektórych miejscowościach 

2. Ekspansja Krakowa – kulturowa, społeczna,  edukacyjna, gospodarcza 

3. Duża presja inwestycyjna, urbanizacyjna 

4. Nadal niska jakość środowiska naturalnego na części obszaru (zanieczyszczenia 

industrialne i komunikacyjne) 

5. Migracja zarobkowa z niektórych miejscowości obszaru (brak fachowców 

z niektórych dziedzin) 

6. Recesja gospodarcza 

7. Kryzys energetyczny 

8. Niespójne i nie zawsze sprzyjające rozwojowi obszaru prawo - biurokracja 

 

Analiza SWOT, której wyniki zaprezentowano powyżej, wskazują na kilka zagadnień 

tematycznych, istotnych z punktu widzenia ocenianego obszaru geograficznego.  

Zdecydowanie mocną stroną obszaru LGD są jego zasoby ludzkie. Aktywna i kreatywna 

postawa mieszkańców, wspierająca i uzupełniająca działania realizowane przez służby 

publiczne, pozwala na stwierdzenie, że przy zdecydowanym niedoinwestowaniu grup lokalnych 

szansą na efektywne wykorzystanie wszelkich płynących z tego możliwości, jest skierowanie 

części środków dostępnych w ramach LSR na wsparcie lokalnej aktywności mieszkańców. 

Częstokroć istnieją pomieszczenia bądź tereny, na których, przy stosunkowo niewielkim 

wkładzie finansowym, jest szansa stworzenia platformy dla tego rodzaju aktywności. 

Szczególnymi obszarami zainteresowania są: sport i rekreacja (jako zdrowa alternatywa 
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spędzania wolnego czasu) oraz kultura (pomagająca twórczo zachować najcenniejsze pamiątki 

przeszłości i tworzyć nowe tradycje). Ponadto w przypadku LGD Blisko Krakowa mamy do 

czynienia ze szczególnymi czynnikami społecznymi, takimi jak nowe społeczności, migracje 

czy atomizacja życia społecznego. Należy temu przeciwdziałać i stworzyć możliwości 

do wdrażania inicjatyw integrujących nowych i starych mieszkańców. W tym kontekście 

szczególnie istotne będzie również takie zagospodarowanie przestrzeni publicznej, aby 

stwarzała ona bezpieczne i przyjazne do wszelkiego rodzaju aktywności, miejsca. Rekomenduje 

się ponadto w pierwszej kolejności wspieranie i preferowanie działań angażujących możliwie 

jak najwięcej sektorów: społecznego, publicznego i gospodarczego, co wpłynie pozytywnie 

zarówno na przeciwdziałanie negatywnym skutkom atomizacji, jak również pozwoli 

wypracować wspólne mechanizmy rozwiązywania problemów na obszarze LGD.  

Do mocnych stron obszaru należą jego walory przyrodnicze, niewielki poziom 

zanieczyszczenia, a przy tym niewielka odległość od dużych skupisk ludzkich (miasta Kraków, 

Skawina, Wieliczka). W dobie mody na aktywne spędzanie wolnego czasu, przy jednoczesnym 

braku tego czasu na długie dojazdy, stworzenie oferty rekreacyjno – turystycznej dla obszaru, 

stanie się przyczynkiem do rozwoju gospodarczego obszaru, oddziałując bezpośrednio 

na jakość życia jego mieszkańców. Jednocześnie obszar boryka się z różnymi zagrożeniami 

przyrodniczymi i ekologicznymi, wynikającymi m.in. z jego w większości górzystego 

ukształtowania. Jednym z problemów są okresowe braki wody, ale również nadal 

niezadowalający poziom świadomości ekologicznej mieszkańców. Aby móc w pełni 

wykorzystać walory przyrodnicze, a zarazem zadbać o zachowanie ich wyjątkowego charakteru 

dla potomności, konieczne jest uzupełnienie działań stowarzyszenia o edukację ekologiczną, 

w każdej możliwej formie. Tylko w ten sposób możliwe stanie się takie kreowanie rozwoju 

obszaru, które będzie współgrać z interesem również przyszłych pokoleń. Szczególnie istotne, 

a więc rekomendowane, jest taki wybór celów i operacji, które pozwolą na maksymalne 

wykorzystanie dostępnych zasobów lokalnych i dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. 

Rekomenduje się premiowanie tych działań, które angażują możliwie najwięcej lokalnych 

zasobów.  

Dodatni przyrost naturalny, migracja z miejscowości i miast sąsiadujących, zwłaszcza z terenu 

Krakowa, stwarzają dla sektora gospodarczego dodatkowe szanse na rozwój. To przede 

wszystkim dostęp do młodej i chętnie podwyższającej swoje kompetencje kadry pracowniczej, 

niższe koszty prowadzenia działalności (niż np. w Krakowie), świetne połączenia 

komunikacyjne z metropolią. Dobrze rozwinięta sieć dróg lokalnych i regionalnych daje 
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możliwość transportu towarów i usług bez zbędnej straty czasu i przy mniejszych kosztach. 

Dodatkowymi czynnikami sprzyjającymi lokalnej przedsiębiorczości jest aktywnie wspierająca 

i przyjazna postawa lokalnych władz, szczególnie dbających o właściwe warunki dla rozwoju 

przedsiębiorczości. Podejmowanie działalności gospodarczej to także niepowtarzalna szansa 

na walkę z bezrobociem, również tym ukrytym. Zmniejszenie kosztów świadczonej pomocy 

społecznej w drodze wypłacanych zasiłków, to dodatkowe środki na wspieranie ze strony służb 

publicznych innych obszarów aktywności lokalnej, inwestycji tak potrzebnych mieszkańcom 

i obszarowi.  

Ponadto, biorąc po uwagę szczególny charakter działań podejmowanych w ramach Lokalnej 

Strategii Rozwoju, ich nowatorskie podejście do zaistniałych problemów i wykorzystania 

mocnych stron obszaru, dla potrzeb stymulowania lokalnego rozwoju i optymalnego 

osiągnięcia zakładanych celów, szczególnie istotne jest wspieranie działań innowacyjnych, 

zarówno na płaszczyźnie materialnej jak i personalnej, organizacyjnej. Wniosek taki wynika 

przede wszystkim z tego, że dotychczasowe podejście do problemowych kwestii nie zawsze 

przynosiło oczekiwane rezultaty. Tym samym innowacyjne działania i operacje powinny być 

szczególnie preferowane dla efektywnej realizacji LSR. 
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4. OKREŚLENIE CELÓW OGÓLNYCH I SZCZEGÓŁOWYCH LSR ORAZ WSKAZANIE PLANOWANYCH 

PRZEDSIĘWZIĘĆ SŁUŻĄCYCH OSIĄGNIĘCIU POSZCZEGÓLNYCH CELÓW SZCZEGÓŁOWYCH, W 

RAMACH KTÓRYCH BĘDĄ REALIZOWANE OPERACJE, ZWANYCH DALEJ PRZEDSIĘWZIĘCIAMI. 
  

Cel ogólny 1 

Dobre warunki sprzyjają aktywności kulturalnej sportowej i rekreacyjnej mieszkańców 

 

Wskaźnik oddziaływania Źródło weryfikacji Wartość bazowa Wartość docelowa do 2015 roku 

Wzrost jakości życia mieszkańców przez 

poprawę warunków sprzyjających aktywności 

kulturalnej sportowej i rekreacyjnej 

Badania prowadzone przez 

LGD 
0 

W 2015 roku co najmniej 20 % badanych deklaruje poprawę 

warunków sprzyjających aktywności kulturalnej sportowej i 

rekreacyjnej w stosunku do 2009 roku 

Cel szczegółowy 1.1 

Budowa, wyposażenie i modernizacja infrastruktury kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej 

 

Wskaźnik rezultatu Źródło weryfikacji Wartość bazowa Wartość docelowa do 2015 roku 

Średnia miesięczna liczba osób korzystających z 

nowej, wyposażonej, zmodernizowanej  

infrastruktury kulturalnej, sportowej i 

rekreacyjnej 

Dane od beneficjentów operacji 0 500 

l.p. Przedsięwzięcie Wskaźnik produktu Źródło weryfikacji 

Wartość wskaźnika 
Działanie  

PROW  
 bazowa docelowa 

do 2015 roku 

1.1.1 Stworzenie oferty rekreacyjnej 

obszaru LGD w oparciu o koncepcję 

sieci szlaków turystycznych 

Liczba utworzonych lub 

zmodernizowanych miejsc i/lub obiektów 

rekreacyjnych 

Dane od beneficjentów 

operacji 
0 4 

OW
1
 

 

Liczba oznakowanych km szlaków Dane od beneficjentów 0 80 MP
2
 

                                                 
1
 OW- Odnowa i rozwój wsi 

2
 MP – Małe projekty 
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operacji 

1.1.2 Budowa i modernizacja 

infrastruktury kulturalnej sportowej i 

rekreacyjnej 

 

Liczba zbudowanych lub 

zmodernizowanych obiektów 

Dane od beneficjentów 

operacji 
0 2 OW 

Liczba zbudowanych lub 

zmodernizowanych obiektów 

Dane od beneficjentów 

operacji 
0 5 MP 

1.1.3 Udostępnienie społeczności lokalnej 

urządzeń i sprzętu w celu 

zwiększenia atrakcyjności kulturalnej 

sportowej i rekreacyjnej  obszaru 

Liczba miejsc/obiektów, w których 

udostępniono  społeczności lokalnej 

urządzenia i sprzęt w celu zwiększenia 

atrakcyjności  sportowej, rekreacyjnej i 

kulturalnej  obszaru 

Dane od beneficjentów 

operacji 
0 5 MP 

 
Cel ogólny 2 

Warunki sprzyjające aktywności społecznej 

 

Wskaźnik oddziaływania Źródło weryfikacji Wartość bazowa Wartość docelowa do 2015 roku 

Wzrost jakości życia mieszkańców przez 

poprawę warunków sprzyjających aktywności 

społecznej 

Badania prowadzone przez 

LGD 
0 

W 2015 roku co najmniej 20 % badanych deklaruje poprawę 

warunków sprzyjających aktywności społecznej w stosunku do 

2009 roku 

Cel szczegółowy 2.1 

Tworzenie przestrzeni publicznej i społecznej sprzyjającej lokalnej aktywności mieszkańców 

Wskaźnik rezultatu Źródło weryfikacji Wartość bazowa Wartość docelowa do 2015 roku 

Średnia miesięczna liczba osób korzystających 

z nowej, wyposażonej, zmodernizowanej 

infrastruktury społecznej 

Dane od beneficjentów 

operacji 
0 1300 

Liczba osób deklarujących wzrost wiedzy 

i/lub umiejętności w wyniku uczestniczenia 

w wydarzeniach  o charakterze edukacyjnym 

Dane od beneficjentów 

operacji, dane własne LGD 
0 10% badanych deklaruje wzrost wiedzy i/lub umiejętności 

Średnia miesięczna liczba osób korzystających 

z nowoutworzonych portali  
Dane własne LGD 0 300 

l.p. Przedsięwzięcie Wskaźnik produktu 
Źródło 

weryfikacji 

Wartość wskaźnika 
Działanie  

PROW  
 bazowa docelowa 

do 2015 roku 
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2.1.1 Modernizacja i wyposażenie świetlic wiejskich 

oraz zagospodarowanie terenu przylegającego 

do nich 

Liczba zmodernizowanych 

/wyposażonych/zagospodarowanych miejsc 

i/lub obiektów 

Dane od 

beneficjentów 

operacji 

0 8 MP 

2.1.2 Udostępnienie urządzeń i sprzętu w celu 

zwiększenia społecznej aktywności 

mieszkańców 

 

Liczba miejsc, w których  udostępniono  

społeczności lokalnej urządzenia i sprzęt w celu 

zwiększenia społecznej aktywności mieszkańców 

Dane od 

beneficjentów 

operacji 
0 5 MP 

2.1.3 Budowa, modernizacja, remont, 

zagospodarowanie miejsc lub obiektów o 

szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb 

społecznych mieszkańców 

Liczba wybudowanych, wyremontowanych/ 

zmodernizowanych miejsc i obiektów, mających 

szczególne znaczenie dla zaspokojenia potrzeb 

społecznych mieszkańców 

Dane od 

beneficjentów 

operacji 
0 3 

OW 

 

Liczba miejsc, w których zagospodarowano 

przestrzeń publiczną 

Dane od 

beneficjentów 

operacji 

0 6 MP 

2.1.4 Zajęcia o charakterze edukacyjnym   

 

Liczba wydarzeń edukacyjnych Dane od 

beneficjentów 

operacji 

0 7 
MP 

 

Liczba szkoleń organizowanych przez LGD Dane własne 

LGD 
0 16 FLGD 

3
 

2.1.5 Informacja i doradztwo dla beneficjentów 

działania „Wdrażanie LSR”  

Liczba osób i/lub organizacji którym udzielono 

doradztwa w zakresie przygotowania, realizacji 

i rozliczenia projektów 

Dane własne 

LGD 0 67 FLGD 

2.1.6 Utworzenie portalu informacji lokalnej  Liczba utworzonych portali Dane własne 

LGD 
0 1 FLGD 

 

Cel ogólny 3 

 

Społeczność lokalna świadoma dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego obszaru 

Wskaźnik oddziaływania Źródło weryfikacji Wartość bazowa Wartość docelowa do 2015 roku 

Wzrost wiedzy mieszkańców dotyczącej 

dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego 

obszaru 

Badania prowadzone 

przez LGD 0 

W 2015 roku co najmniej 20% badanych deklaruje wzrost wiedzy dotyczącej dziedzictwa 

kulturowego i przyrodniczego obszaru w stosunku do 2009 roku 

                                                 
3
 FLGD – Funkcjonowanie LGD nabywanie umiejętności i aktywizacja 
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Cel szczegółowy 3.1 

Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru 

Wskaźnik rezultatu Źródło weryfikacji Wartość bazowa Wartość docelowa do 2015 roku 

Średnia miesięczna liczba osób 

korzystających z wyposażonych lub 

wyremontowanych i udostępnionych 

obiektów dziedzictwa przyrodniczego i 

kulturowego 

Dane od beneficjentów 

operacji 
0 400 

Wzrost atrakcyjności artystyczno-

kulturowej zorganizowanych grup 

kultywujących lokalne tradycje 

Dane od beneficjentów 

operacji 
0 

20% badanych mieszkańców deklaruje wzrost atrakcyjności artystyczno– kulturowej grup 

kultywujących lokalne tradycje 

l.p. Przedsięwzięcie Wskaźnik produktu Źródło weryfikacji 

Wartość wskaźnika 
Działanie  

PROW  
 początkowa docelowa 

do 2015 roku 

3.1.1 Wyposażenie zorganizowanych grup 

kultywujących lokalne tradycje i/lub 

zwyczaje 

Liczba wyposażonych grup 

kultywujących lokalne tradycje i/lub 

zwyczaje 

Dane od beneficjentów 

operacji 0 6 MP 

3.1.2 Remont lub wyposażenie istniejących 

muzeów lub innych obiektów 

pełniących podobne funkcje  

 

Liczba wyremontowanych i/lub 

wyposażonych muzeów lub innych 

obiektów pełniących podobne 

funkcje  

 Dane od beneficjentów 

operacji 
0 4 MP 

3.1.3 Odbudowa, renowacja, restauracja, 

remont lub oznakowanie obiektów 

wpisanych do rejestru zabytków lub 

objętych ewidencją zabytków 

Liczba obiektów odbudowanych, 

poddanych renowacji, 

odrestaurowanych, 

wyremontowanych lub 

oznakowanych obiektów wpisanych 

do rejestru zabytków lub objętych 

ewidencją zabytków 

Dane od beneficjentów 

operacji 

0 1 MP 

3.1.4 Oznakowanie, doposażenie, promocja 

cennego dziedzictwa kulturowego, 

historycznego i przyrodniczego 

obszaru 

Liczba oznakowanych, 

doposażonych, wypromowanych 

miejsc i/lub obiektów 

prezentujących cenne dziedzictwo 

kulturowe, historyczne i 

przyrodnicze obszaru 

Dane od beneficjentów 

operacji 

0 4 MP 
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Cel szczegółowy 3.2 

 

Poznawanie, dokumentowanie i promocja dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego obszaru 

Wskaźnik rezultatu Źródło weryfikacji Wartość bazowa Wartość docelowa do 2015 roku 

Liczba osób mających możliwość 

uzyskania wiedzy dot. dziedzictwa 

kulturowego, historycznego i 

przyrodniczego obszaru 

Dane od beneficjentów 

operacji, dane własne 

LGD 
0 20 000 

l.p. Przedsięwzięcie Wskaźnik produktu Źródło weryfikacji 

Wartość wskaźnika 
Działanie  

PROW  
 początkowa docelowa 

do 2015 roku 

3.2.1 Organizacja wydarzeń i/lub przedsięwzięć 

służących zachowaniu i promocji lokalnego 

dziedzictwa kulturowego, historycznego i 

przyrodniczego 

Liczba wydarzeń służących 

zachowaniu i promocji 

lokalnego dziedzictwa 

kulturowego, historycznego 

i przyrodniczego 

Dane od beneficjentów 

operacji 

0 8 MP 

3.2.2 Wydawanie publikacji służących 

dokumentowaniu i promocji dziedzictwa 

kulturowego, historycznego i przyrodniczego 

obszaru 

Liczba publikacji służących 

dokumentowaniu i promocji 

dziedzictwa kulturowego, 

historycznego 

i przyrodniczego obszaru 

Dane od beneficjentów 

operacji 

0 5 MP 

3.2.3 Badania i opracowania służące zachowaniu i 

promocji dziedzictwa kulturowego, 

historycznego i przyrodniczego obszaru 

Liczba opracowań dane własne LGD 

0 2 FLGD 

3.2.4 Promocja LGD i LSR  Liczba przedsięwzięć 

promujących LGD i LSR  

dane własne LGD 0 10 

FLGD WPW
4
 

Liczba wydawnictw dane własne LGD 0 6 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 WPW – Wdrażanie projektów współpracy 
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Cel ogólny 4 

 

Lokalne społeczności aktywne gospodarczo 

Wskaźnik oddziaływania Źródło weryfikacji Wartość bazowa Wartość docelowa do 2015 roku 

Wzrost przychodów przedsiębiorstw objętych 

wsparciem 

Badania LGD 
0 Wzrost o 2 % w stosunku do 2009 roku 

Cel szczegółowy 4.1 

Wykorzystanie lokalnego potencjału w szczególności potencjału bliskości Krakowa dla tworzenia miejsc pracy 

Wskaźnik rezultatu Źródło weryfikacji Wartość bazowa Wartość docelowa do 2015 roku 

Liczba utworzonych miejsc pracy 
Dane od beneficjentów 

operacji 
0 9 

l.p. Przedsięwzięcie Wskaźnik produktu 
Źródło 

weryfikacji 

Wartość wskaźnika Działanie  

PROW   początkowa docelowa 

4.1.1 Tworzenie nowych, trwałych miejsc pracy w 

oparciu o lokalne walory obszaru 

Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem Dane od 

beneficjentów 

operacji 

0 9 
RR

5
 

 RM
6
 

Cel szczegółowy 4.2 

Zapewnienie mieszkańcom obszaru LGD dostępu do informacji o lokalnym rynku usług i produktów 

Wskaźnik rezultatu Źródło weryfikacji Wartość bazowa Wartość docelowa do 2015 roku 

Liczba wypromowanych ofert rynku usług i 

produktów lokalnych  

Dane od beneficjentów 

operacji 
0 60 

l.p. Przedsięwzięcie Wskaźnik produktu 
Źródło 

weryfikacji 

Wartość wskaźnika działanie  

PROW  początkowa docelowa 

4.2.1 Promocja lokalnej przedsiębiorczości Liczba kampanii promujących lokalną 

przedsiębiorczość 

Dane od 

beneficjentów 

operacji 

0 1 MP 

                                                 
5
 RR – Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 

6
 RM – tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw  
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5. OKREŚLENIE MISJI LGD;  

 

Misja: 

Lokalna Grupa Działania jest animatorem integracji społecznej, poprawy jakości życia 

mieszkańców, innowacyjnych działań ekologicznych, zachowania dziedzictwa kulturowego 

i rozwoju gospodarczego obszarów wiejskich. 

6. WYKAZANIE SPÓJNOŚCI SPECYFIKI OBSZARU Z CELAMI 

LSR;  

 

Cele LSR są spójne ze specyfiką obszaru rozumianą jako przestrzenna, historyczna, społeczna 

i gospodarcza bliskość Krakowa. Sąsiedztwo Krakowa od zawsze stanowiło dla obszaru 

szansę rozwoju. Bliskość metropolii daje impuls do rozwoju przedsiębiorczości oraz stwarza 

szeroki wachlarz możliwości zatrudnienia dla ludności obszaru. Dlatego cel 4 LSR „Lokalne 

społeczności aktywne gospodarczo” wykorzystuje potencjał bliskości Krakowa dla 

stworzenia nowych miejsc pracy na obszarze LGD. Cel 3 „Społeczność lokalna świadoma 

dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego obszaru” bazuje na bogatej historii i kulturze 

obszaru, a także na jego walorach przyrodniczych. Metropolitarna rzeczywistość coraz 

mocniej oddziałuje na tereny obszaru LGD Blisko Krakowa i nie zawsze niesie ze sobą 

pozytywne skutki. Jednym z ujemnych skutków jest rozluźnianie lokalnych więzi 

społecznych spowodowane m.in. szybkim tempem życia oraz rosnącą liczbą ludności 

napływowej. Dlatego Cel 1 „Dobre warunki sprzyjają aktywności kulturalnej, sportowej 

i rekreacyjnej mieszkańców” oraz Cel 2 „Warunki sprzyjające aktywności społecznej” 

sprzyjają społecznej integracji mieszkańców przez tworzenie oferty aktywnego spędzania 

czasu wolnego oraz wspieranie działalności społecznej mieszkańców. 

7. UZASADNIENIE PODEJŚCIA ZINTEGROWANEGO DLA 

PRZEDSIĘWZIĘĆ PLANOWANYCH W RAMACH LSR; 

 

Dla przedsięwzięć planowanych do realizacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Blisko 

Krakowa wzięto pod uwagę współdziałanie ze sobą różnych podmiotów oraz krzyżowanie się 

zakresów przedsięwzięć. Zintegrowany charakter strategii oznacza, że zaistniałe problemy są 

rozwiązywane przez wielosektorowe działania we wszystkich trzech sferach: gospodarczej, 

społecznej i przyrodniczej.  
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Gospodarka lokalna obszaru składa się pięciu aktywów
7
: 

1. Bogactwo naturalne (szeroko rozumiane zasoby przyrodnicze); 

2. Kapitał społeczny (niematerialny wymiar życia społecznego, jak wzajemne zaufanie, 

pomoc, organizacje społeczne); 

3. Kapitał ludzki (jego wykształcenie, kwalifikacje); 

4. Kapitał fizyczny (infrastruktura lokalna); 

5. Zasoby finansowe (dostępność kredytów, grantów, innych środków). 

W modelu optymalnym powyższe pięć czynników rozwoju powinno być zaangażowane w jak 

największą ilość działań, w dowolnych zestawieniach i konfiguracjach. Model doskonały 

obejmuje przedsięwzięcia angażujące wszystkie czynniki.  

Podobnie rzecz się ma w przypadku LSR Blisko Krakowa. W proces tworzenia 

stowarzyszenia i zbierania danych oraz konsultowania Strategii zaangażowani byli 

przedstawiciele wszystkich trzech sektorów: publicznego (władze gmin, przedstawiciele 

szkół, ośrodków kultury i innych jednostek publicznych), społecznego (przedstawiciele 

stowarzyszeń i nieformalnych grup społecznych) oraz gospodarczego (lokalni przedsiębiorcy, 

rolnicy zamierzający zmienić profil działalności). Jednocześnie zakładane cele LSR nie 

ograniczają się do jednej tylko grupy docelowej. Szczególnie wyraźnie widać to w przypadku 

celu 1, w którego realizację zaangażowane mogą być władze lokalne, lokalni przedsiębiorcy, 

jak również działające na obszarze LSR organizacje pozarządowe.  

Biorąc pod uwagę, że te same działania prowadzone przez partnerstwa są bardziej wydajne 

i skuteczniejsze od jednopodmiotowych, na etapie decydowania o wyborze operacji 

premiowane będą właśnie takie operacje. Zaangażowanie podmiotów z różnych sektorów 

w partnerstwa to także doskonała okazja do korzystania z własnych doświadczeń, ale przede 

wszystkich uwrażliwienia na różne potrzeby,, wynikające ze specyfiki działalności.  

Cele LSR są tak skonstruowane, że sprzyjają partnerstwom międzysektorowym. Nawet 

jednak realizacja danej operacji przełoży się na efekty dla wielu podmiotów na raz; 

przykładowo zrealizowanie przedsięwzięcia z zakresu celu 4 wpłynie bezpośrednio 

na sytuację przedsiębiorcy, który skorzysta z pomocy, ale również poprawi się wizerunek 

obszaru, co przełoży się na wzrost gospodarczy, a to z kolei będzie skutkować poprawą 

jakości życia mieszkańców. Jeżeli dodatkowo operacja będzie związana z promowaniem 

                                                 
7
  Za - Dr Agnieszka Ziomek, Katedra Polityki Gospodarczej i Planowania Rozwoju Akademii 

Ekonomicznej w Poznaniu „Zintegrowane podejście do rozwoju. Polityka spójności a polityka społeczna Unii 

Europejskiej” w ramach opracowania Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „Zintegrowane podejście do 

rozwoju – rola polityki spójności”, Warszawa, czerwiec 2008 – str. 63 i n. 
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walorów geograficznych i przyrodniczych obszaru, to pomoże to zwrócić uwagę na aspekty 

ekologiczne obszaru, krzyżując się w tym zakresie z założeniami celu 3 LSR. Poszczególne 

cele LSR mają za zadanie zaktywizować poszczególne grupy docelowe. Taki prosty podział 

jest możliwy w przypadku celu 4, który skierowany jest do lokalnych przedsiębiorców. 

Jednakże nawet ten obszar wymaga zaangażowania innych podmiotów, takich jak sektor 

publiczny (działania informacyjne, promocyjne, propagowanie i wspieranie wybranej 

działalności), poparcia organizacji pozarządowych, zwłaszcza o profilu ekologicznym. 

W przypadku celu 1 trudno wyraźnie wskazać jedną grupę docelową dla przewidywanych 

przedsięwzięć, choć z uwagi na charakter obszaru można wskazać jako dominujący sektor 

publiczny i społeczny. Podobnie rzecz ma się z celem 2. Cel 3 to znakomita okazja 

do współdziałania dla organizacji pozarządowych, przedsiębiorców i sektora publicznego, 

gdyż dla każdego z nich kwestia zachowania walorów przyrodniczych w jak najlepszym 

stanie jest ważna.  

Ze względu na specyficzne uwarunkowania przyrodnicze i geograficzne obszaru LGD, uwaga 

Strategii skupiła się na działaniach powiązanych z wykorzystaniem dostępnych zasobów 

i preferowaniem operacji dotyczących turystyki i rekreacji, zwłaszcza agroturystyki. 

Agroturystyka stanowi swoiste połączenie dwóch sektorów gospodarki narodowej: rolnictwa 

i turystyki, czerpiąc z każdego, to co w nich najlepsze.  Wokół gospodarstw 

agroturystycznych powstaje otoczka usługowa uzupełniająca, wspierająca (drobny handel, 

usługi transportowe itp.). Z kolei dla płaszczyzny społecznej istotna jest profilaktyka 

bezpieczeństwa i zdrowia. W tym zakresie działania zmierzające do sprzyjania aktywnemu 

trybowi życia w ramach dostępnej oferty sportowo – rekreacyjnej przyczynią się 

do osiągnięcia założonego celu. Bezcennym źródłem inspiracji staną się lokalne tradycje, 

kultura i historia obszaru. Celem Strategii jest również zaangażowanie w jej realizację jak 

największej ilości mieszkańców obszaru.  

Założenia przyjęte dla LSR mają doprowadzić do uzyskania spójności społeczno 

gospodarczej, która z kolei przełoży się na wzrost zatrudnienia o produktywności pracy, co 

z kolei spowoduje rozwój społeczno – gospodarczy obszaru, co z kolei przełoży się na 

zwiększenie spójności społeczno – gospodarczej. Ten ciąg zależności najlepiej obrazuje 

wzajemne oddziaływanie celów. Podobnie jest w przypadku zintegrowanych działań – im 

więcej elementów jest zaangażowanych w realizację założonych celów, tym więcej jest z tego 

wartości dodanej, która w „pętli rozwoju” przekłada się na dalsze sukcesy rozwojowe 
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8. UZASADNIENIE PODEJŚCIA INNOWACYJNEGO DLA 

PRZEDSIĘWZIĘĆ PLANOWANYCH W RAMACH LSR;  

 

Istnieje wiele sporów wokół samego pojęcia innowacyjności. Efektem tego braku spójności 

są różne definicje samego zjawiska. Według większości z nich, innowacyjność oznacza 

działania nowatorskie, wcześniej nie istniejące lub funkcjonujące w danym 

przedsiębiorstwie/firmie. Przyjmuje się, że głównym źródłem innowacji są nakłady na dobra 

materialne, jednakże obserwacja samego zjawiska pozwoliła na dalszy podział definicji. 

W świetle tego podziału występują innowacje produktowe (głównie w sektorze 

gospodarczym) oraz innowacje procesowe (pozostałe sektory, również uwzględniające sektor 

gospodarki). Podstawowym wyznacznikiem dla innowacji jest wprowadzenie do danego 

obszaru usprawnień, poprawek, zmian, tam gdzie one wcześniej nie istniały. Pociąga to za 

sobą szereg konsekwencji w wielu wymiarach: gospodarczym, społecznym, publicznym. 

Niezależnie od definicji i jej zawartości, innowacje to właściwy krok z gospodarki 

przemysłowej (opartej na węglu) w kierunku społeczeństwa opartego na wiedzy. 

W odniesieniu do Lokalnej Strategii Rozwoju można mówić o szerokim rozumieniu pojęcia 

innowacyjności. Co prawda, ze względu na zasoby finansowe, ograniczone dostępną alokacją, 

trudno byłoby wpłynąć znacząco na rozwój sektora badań i przedsiębiorczości, ponieważ tego 

typu relacje niosą za sobą znaczne wydatki, to jednak już samo stworzenie warunków 

dzieciom i młodzieży na realizowanie ciekawych pomysłów i zainteresowań, może 

w przyszłości zaowocować powstaniem takich powiązań, również na obszarze LSR
8
.  

Przede wszystkim należy podkreślić zupełnie nowatorskie rozwiązania, jakie wiążą się 

z podejściem LEADER na terenie wszystkich czterech gmin: Skawiny, Mogilan, 

Czernichowa oraz Świątnik Górnych. Dotychczas większość działań, realizowanych 

w stowarzyszonych gminach było rozproszonych, przez co uzyskanie planowanego rezultatu 

było trudniejsze. Ponadto, zaproponowana przez LEADER’a formuła partnerstwa: publiczno 

– społeczno – gospodarczego, przejawiająca się zarówno na etapie formowania 

stowarzyszenia, jak i na etapie realizacji LSR, po raz pierwszy  uzyskała tak pełny wymiar 

w każdej z gmin. Pomimo tego, że gminy mają doświadczenie w realizacji partnerstw, 

to jednak do tej pory zawiązywano je zazwyczaj horyzontalnie (publiczno – publiczne, 

społeczno – społeczne, gospodarczo – gospodarcze). Po raz pierwszy LSR daje też możliwość 

                                                 
8
  Jest to zgodne z zapisami „Kierunków zwiększania innowacyjności gospodarki na lata 2007 – 2013”, 

Warszawa, 19 sierpnia 2006 r., str. 41 – dokument ten wyznacza strategiczne kierunki działań, wśród których 

można znaleźć „Kadry dla nowoczesnej gospodarki”, a w jego ramach obszar „Promocja przedsiębiorczości i 

innowacyjności”; 
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tak kompletnej płaszczyzny wymiany doświadczeń pomiędzy poszczególnymi sektorami. Tak 

więc LSR wykazuje przede wszystkim innowacyjność procesów, organizacyjną. 

Podczas analizowania zasobów stowarzyszonych gmin, ich słabych i mocnych stron oraz 

formułowania celów, rozważano również skuteczność planowanej interwencji. W wyniku tej 

analizy podjęto decyzję o skierowaniu głównego strumienia wsparcia na szeroko rozumiane 

zasoby ludzkie: działania edukacyjne, promocyjne, integrację lokalną. Wyposażenie 

mieszkańców obszaru w nowe umiejętności, zaktywizowanie ich na poszczególnych 

obszarach życia społecznego oraz zmotywowanie do samodzielnego bądź zbiorowego 

działania, jest nadrzędną wartością dla stowarzyszonych gmin. Działania skierowane 

na infrastrukturę mają przede wszystkim uwzględniać aspekt prospołeczny danej inwestycji. 

Ten sposób działania jest wysoce innowacyjny, niosąc za sobą nowe wartości i możliwości.  

Obszar LSR to tereny charakteryzujące się wysokim stopniem nowego osadnictwa, zwłaszcza 

z terenu Krakowa, głównie ze względu na bliskość metropolii, jak również dobrą z miastem 

stołecznym komunikację. Rodzi to problemy natury społecznej – atomizacja życia 

społecznego, sąsiedzkiego, niedostateczne wykorzystanie dostępnych lokalnych zasobów 

sportowych, kulturalnych i rekreacyjnych. Innowacyjne podejście LSR Blisko Krakowa 

polega na kompleksowym potraktowaniu tego problemu i sukcesywnym „zbliżaniem” 

nowych mieszkańców do starych. Sprzyjać temu będzie nowe podejście do spędzania 

wolnego czasu, poprzez organizację wspólnych imprez sportowych, rekreacyjnych 

i kulturalnych. Wspólne uczestnictwo w tego typu spotkaniach sprzyjać będzie wzajemnemu 

poznawaniu i integracji. Nawiązane w ten sposób kontakty mogą zaowocować wzajemną 

wymianą doświadczeń, a przede wszystkim organizowaniem wspólnych przedsięwzięć, 

również na płaszczyźnie gospodarczej. Tego typu podejście pozwala również przewidywać 

spadek incydentów chuligańskich wśród młodzieży, dla której obecnie brakuje kompleksowej 

i atrakcyjnej oferty spędzania wolnego czasu. Jest zarazem nowym podejściem do kwestii 

problemu skumulowanej agresji wśród młodzieży, zwłaszcza w sytuacji, gdy grupy 

młodzieżowe integrują się na zasadzie „my” – „oni”. 

Charakterystycznym problemem dla zatomizowanej społeczności z napływowymi 

mieszkańcami, oraz zarazem spadkiem po poprzednim systemie politycznym, jest niski 

poziom zaangażowania mieszkańców obszaru w publiczną sferę życia. Występuje 

powszechnie niski poziom wiedzy o aktualnie odbywających się, ważnych z punktu widzenia 

mieszkańców, spotkaniach i zebraniach. Jednocześnie utrwala się postawa roszczeniowa, 

której przyświeca przekonanie, że wszelka odpowiedzialność za miejsce, w którym 
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mieszkam, spoczywa na jego władzach. LSR Blisko Krakowa chce odwrócić tę tendencję, 

aktywizując, poprzez wspierane przedsięwzięcia, mieszkańców, zwiększając ich udział 

w życiu publicznym, społecznym obszaru, tym samym zwiększając ich poczucie 

odpowiedzialności i tożsamości. Służyć temu mają przede wszystkim przedsięwzięcia 

nakierowane na informację w służbie lokalnej społeczności, przewidziane w ramach celu 2. 

Uzupełnieniem dla tych działań będzie bezpośrednie wsparcie dla inwestycji w infrastrukturę 

spotkań i aktywności.  

Innym z problemów występujących na obszarze LSR jest również niski poziom świadomości 

ekologicznej jego mieszkańców. LSR stawia w tym zakresie na kompleksowe działania 

informacyjne, akcje i spotkania, w które zaangażowani będą mieszkańcy jak i specjaliści 

w danej dziedzinie z zewnątrz.  

Zupełnie nowe jest również podejście do kwestii przedsiębiorczości na obszarze LSR. Do tej 

pory działania podejmowane w tym zakresie ograniczały się do pozyskiwania inwestorów, 

rejestracji podmiotów gospodarczych oraz stosowania ulg i preferencji dla podmiotów 

rozpoczynających bądź działającym na danym terenie. Środki te skierowane były głównie 

do podmiotów/osób fizycznych aktywnych zawodowo. Gminy obszaru LSR Blisko Krakowa 

są w fazie przejściowej, pomiędzy dotychczasowym modelem życia, a bliżej nie 

sprecyzowanym nowym modelem. Wiąże się to z tradycyjnym postrzeganiem rodziny, gdzie 

osoby młodsze opiekują się starszymi/niepełnosprawnymi/wymagającymi opieki, pozostając 

zarazem w grupie osób biernych zawodowo. Wykonując ważne zadania społeczne, w chwili 

zakończenia obowiązków opiekuńczych, często nie mogą się na nowo odnaleźć na rynku 

pracy. To samo dotyczy rolników z obszaru LSR. Na obszarach wiejskich problemem bardzo 

często jest tzw. ukryte bezrobocie, umykające statystykom publicznym, ale mające 

degradujący wpływ na otoczenie. Konsekwencją długotrwałego bezrobocia jest 

tzw. bezrobocie strukturalne. Celem LSR jest przede wszystkim profilaktyka, jako najtańsza 

forma likwidacji problemu, zanim jego rozmiary osiągną poziom wymagający większych 

nakładów czasu i środków. W tym tkwi nowatorstwo proponowanych rozwiązań. Działania 

podejmowane w ramach poszczególnych przedsięwzięć mają sprzyjać usamodzielnianiu się 

zawodowemu mieszkańców obszaru, przy czym preferowane będą takie formy działalności, 

które przewidywać będą zaangażowanie lokalnego potencjału (tereny, sprzęt, ludzie), 

ze szczególnym uwzględnieniem obszaru agroturystyki. Stowarzyszone gminy postrzegają 

szanse na swój rozwój w turystyce weekendowej i agroturystyce, czemu w sposób szczególny 

sprzyja ich nieodległe usytuowanie w sąsiedztwie dużego ośrodka miejskiego, jakim jest 
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Kraków. Jednocześnie nie można zapominać o lokalizacji obszaru w pobliżu, bądź na 

przecięciu dużych tras tranzytowych, co dodatkowo poszerza krąg potencjalnych gości 

obszaru. Szczególnie innowacyjnym rozwiązaniem będzie z całą pewnością zapewnienie 

ciągłości wsparcia dla podmiotów, które zdecydują się na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej na terenie obszaru, jak również zapewnienie im reklamy w ramach działań 

promocyjnych Stowarzyszenia. Dla nowo tworzonych podmiotów szczególnie niebezpieczny 

jest bowiem okres pierwszego roku ich działalności.  

Konsekwencją zastosowanych w LSR rozwiązań innowacyjnych jest wyposażenie 

mieszkańców obszaru w umiejętności charakterystyczne dla społeczeństwa opartego 

na wiedzy, co znacznie wzmocni lokalną pozycję konkurencyjną.  

Przyjęty przez LSR Blisko Krakowa model analizy problemu i kierunek proponowanych 

zmian nadaje się do zastosowania w każdym terenie o podobnych problemach, jakie spotkać 

można na terenie LGD Blisko Krakowa. Kompleksowe podejście do kwestii rozwoju 

zasobów ludzkich, wsparte wzmocnieniem dostępu do szeroko rozumianej infrastruktury 

społecznej, to świetny model dla współczesnych społeczeństw lokalnych, zamierzających 

wnieść swój wyjątkowy wkład do jak najpełniejszej realizacji założeń Strategii Lizbońskiej
9
 

                                                 
9
  Strategia Lizbońska z 2000 r. wraz z tzw. celem barcelońskim z 2002 r. mówi o przekształceniu UE do 

2010 r. w najbardziej konkurencyjną gospodarkę opartą na wiedzy, zdolną do utrzymania zrównoważonego 

wzrostu gospodarczego, stworzenia większej liczby lepszych miejsc pracy oraz zachowania spójności 

społecznej, a także średniego poziomu 3% PKB wydatków na badania i rozwój, przy udziale środków 

pochodzących z sektora prywatnego na poziomie 2/3.a 
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9. OKREŚLENIE PROCEDURY OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI 

Z LSR, PROCEDURY WYBORU OPERACJI PRZEZ LGD, 

PROCEDURY ODWOŁANIA OD ROZSTRZYGNIĘĆ ORGANU 

DECYZYJNEGO W SPRAWIE WYBORU OPERACJI W RAMACH 

DZIAŁANIA, O KTÓRYM MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 21 

USTAWY Z DNIA 7 MARCA 2007 R. O WSPIERANIU ROZWOJU 

OBSZARÓW WIEJSKICH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW 

EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO NA RZECZ ROZWOJU 

OBSZARÓW WIEJSKICH, KRYTERIÓW, NA PODSTAWIE 

KTÓRYCH JEST OCENIANA ZGODNOŚĆ OPRACJI Z LSR ORAZ 

KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI, A TAKŻE PROCEDURY 

ZMIANY TYCH KRYTERIÓW. 

 

Tworząc procedury i kryteria wyboru operacji autorzy LSR Blisko Krakowa kierowali się 

dwoma przesłankami. Po pierwsze, wymogami wyznaczonymi poprzez odpowiednie akty 

legislacyjne, które warunkowały dobór tzw. kryteriów centralnych oraz, po drugie 

ustaleniami, które zostały wypracowane w czasie procesu opracowania LSR. Te drugie 

pozwoliły na odpowiedni dobór kryteriów lokalnych oraz dostosowały procedury do potrzeb 

przyszłych beneficjentów.  

Takie połączenie zasad wynikających z aktów normatywnych z zapisami wywodzącymi się 

od samych mieszkańców obszaru daje gwarancję jasnych reguł, a przez to odpowiedniego 

wykorzystania środków. „Procedura naboru oraz oceny i wyboru operacji w ramach 

wdrażania Lokalnej Strategii rozwoju LGD Blisko Krakowa” stanowi załącznik nr 1 do LSR. 
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10. OKREŚLENIE BUDŻETU LSR DLA KAŻDEGO ROKU JEJ REALIZACJI;  

L
at

a 
re

al
iz

ac
ji

 L
S

R
 

Kategoria 

kosztu/wydatk

u 

4.1/ 413 

Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju 

4.21 

Wdrażanie projektów współpracy 

4.31 

Funkcjonowanie lokalnej grupy działania 
Razem Oś 4 

Operacje spełniające warunki przyznania 

pomocy dla działań: 

Małe projekty Razem 4.1/413 

Przygotow
a-nie 

projektów 
współprac

y 

Realizacja 
projektów 

współpracy 
Razem 4.21 

Funkcjonow
anie LGD 

(koszty 
bieżące) 

Nabywanie 
umiejętności i 
aktywizacja 

Razem 4.31  
Różnicowa-

nie w 
kierunku 

działalności 
nierolniczej 

Tworzenie i 
rozwój mikro-
przedsiębiorst

w 

Odnowa i 
rozwój wsi 

2008-2009 

całkowite 0,00 200 000,00 666 666,67 285 714,29 1 152 380,95 0,00 0,00 0,00 74 400,00 38 130,00 112 530,00 912 530,00 

kwalifikowane 0,00 200 000,00 666 666,67 285 714,29 1 152 380,95 0,00 0,00 0,00 74 400,00 38 130,00 112 530,00 912 530,00 

do refundacji 0,00 100 000,00 500 000,00 200 000,00 800 000,00 0,00 0,00 0,00 74 400,00 38 130,00 112 530,00 912 530,00 

2010 

całkowite 0,00 400 000,00 2 000 000,00 357 142,86 2 757 142,86 0,00 0,00 0,00 148 800,00 76 260,00 225 060,00 2 175 060,00 

kwalifikowane 0,00 400 000,00 2 000 000,00 357 142,86 2 757 142,86 0,00 0,00 0,00 148 800,00 76 260,00 225 060,00 2 175 060,00 

do refundacji 0,00 200 000,00 1 500 000,00 250 000,00 1 950 000,00 0,00 0,00 0,00 148 800,00 76 260,00 225 060,00 2 175 060,00 

2011 

całkowite 0,00 400 000,00 0,00 471 428,57 871 428,57 0,00 0,00 0,00 148 800,00 76 260,00 225 060,00 755 060,00 

kwalifikowane 0,00 400 000,00 0,00 471 428,57 871 428,57 0,00 0,00 0,00 148 800,00 76 260,00 225 060,00 755 060,00 

do refundacji 0,00 200 000,00 0,00 330 000,00 530 000,00 0,00 0,00 0,00 148 800,00 76 260,00 225 060,00 755 060,00 

2012 

całkowite 0,00 440 800,00 866 666,67 1 073 171,43 3 347 304,76 50 445,00 100 890,00  151 335,00 148 800,00 76 260,00 225 060,00 2 648 015,00 

kwalifikowane 0,00 440 800,00 866 666,67 1 073 171,43 3 347 304,76 50 445,00 100 890,00  151 335,00 148 800,00 76 260,00 225 060,00 2 648 015,00 

do refundacji 0,00 220 400,00 650 000,00 751 220,00 2 271 620,00 50 445,00 100 890,00  151 335,00 148 800,00 76 260,00 225 060,00 2 648 015,00 

2013 

całkowite 0,00 0,00 866 666,67 428 571,43 428 571,43 0,00 0,00 0,00 148 800,00 76 260,00 225 060,00 525 060,00 

kwalifikowane 0,00 0,00 866 666,67 428 571,43 428 571,43 0,00 0,00 0,00 148 800,00 76 260,00 225 060,00 525 060,00 

do refundacji 0,00 0,00 650 000,00 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 148 800,00 76 260,00 225 060,00 525 060,00 

2014 

całkowite 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148 800,00 76 260,00 225 060,00 225 060,00 

kwalifikowane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148 800,00 76 260,00 225 060,00 225 060,00 

do refundacji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148 800,00 76 260,00 225 060,00 225 060,00 

2015 

całkowite 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148 800,00 76 275,00 225 075,00 225 075,00 

kwalifikowane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148 800,00 76 275,00 225 075,00 225 075,00 

do refundacji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148 800,00 76 275,00 225 075,00 225 075,00 

2009-2015 

całkowite 0,00 1 440 800,00 3 533 333,33 2 616 028,57 8 556 828,57 50 445,00 100 890,00  151 335,00 967 200,00 495 705,00 1 462 905,00 7 465 860,00 

kwalifikowane 0,00 1 440 800,00 3 533 333,33 2 616 028,57 8 556 828,57 50 445,00 100 890,00  151 335,00 967 200,00 495 705,00 1 462 905,00 7 465 860,00 

do refundacji 0,00 720 400,00 3 300 000,00 1 831 220,00 5 851 620,00 50 445,00 100 890,00  151 335,00 967 200,00 495 705,00 1 462 905,00 7 465 860,00 
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Harmonogram przewidywanych terminów podawania do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania wniosków o 

przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.  

 

 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 

  kwartały kwartały półrocza półrocza półrocza półrocza 

  I II III IV I II III IV I II I II I II I II 

  

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej          X         X X           

  

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw       X   X     X   X X  

  

    

  

Odnowa i rozwój wsi       X   X         

 

X X        

  

Małe projekty        X   X     X   X X X X     
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11. OPIS PROCESU PRZYGOTOWANIA I KONSULTOWANIA LSR;  

 

Lokalna Strategia Rozwoju LGD Blisko Krakowa to dokument zawierający wszechstronną 

i wielopoziomową analizę problemów dotyczących całego obszaru 4 gmin oraz realne ich 

rozwiązania. Cele i kierunki rozwoju, które wyłoniły się podczas procesu tworzenia Lokalnej 

Strategii Rozwoju są efektem licznych spotkań społeczności lokalnych, spotkań 

informacyjnych w gminach, warsztatów, wspólnej pracy zespołu koordynacyjnego. Na 

początek w każdej gminie organizowano spotkania informacyjne, które miały na celu 

wprowadzenie w zagadnienia metody LEADER oraz zachęcenie społeczności lokalnej do 

zaangażowania się w twórczy proces rozwoju obszaru. Każde ze spotkań zakończone było 

zebraniem wypełnionych ankiet, a pytania zawarte w ankiecie miały ułatwić spojrzenie na 

problemy gminy z perspektywy zwykłego mieszkańca. Następujące później spotkania 

przedstawicieli sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego były organizowane 

z myślą o konkretnych odbiorcach. Jako potencjalni beneficjenci najlepiej wiedzą oni, co 

chcieliby zrobić na obszarze, jakie kierunki rozwoju obrać, jakie innowacyjne pomysły 

wprowadzić w czyn, ale też - na jakich problemach czy barierach się skupić. Warsztaty 

podsumowujące były burzliwe i owocne. Licznie zebrani przedstawiciele wszystkich 

sektorów i środowisk gorąco wypowiadali się na temat wizji całego obszaru LGD, szukali 

punktów spójności obszaru, a także jego mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń. 

Poruszane zagadnienia były na bieżąco odnotowywane i dyskutowane, a następnie grupowane 

od najistotniejszych i mających największy wpływ na omawiany obszar, po zdaniem 

zebranych – mniej istotne. Dzięki takim zabiegom powstała wyczerpująca analiza SWOT, 

która została zamieszczona na stronach internetowych 4 gmin członkowskich i poddana 

konsultacjom społecznym. Każdy z mieszkańców miał możliwość zaproponowania 

ewentualnych zmian lub dodania jakiejś uwagi od siebie. Nad wszystkimi działaniami 

związanymi z tworzeniem LSR piecze sprawował specjalnie powołany zespół koordynacyjny 

LGD do opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju, który prężnie pracował nad zebranym 

materiałem. Każda kolejna wersja LSR była wielokrotnie konsultowana i analizowana 

z różnych perspektyw na kolejnych spotkaniach, mając zawsze na celu kompleksowy rozwój 

obszaru. Pomocna stała się strona internetowa www.bliskokrakowa.pl, która powstała 

z potrzeby stworzenia platformy informacyjnej, zachęcająca do włączania się we wspólne 

inicjatywy społeczności również spoza obszaru LGD. Można na niej znaleźć wyczerpujące 

dane dotyczącego Lokalnej Grupy Działania Blisko Krakowa.  

http://www.bliskokrakowa.pl/
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12. OPIS PROCESU WDRAŻANIA I AKTUALIZACJI LSR;  

 

Informowanie o wdrażaniu LSR  

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Blisko Krakowa ponosi pełną odpowiedzialność 

za wdrażanie i aktualizację Lokalnej Strategii Rozwoju. Wdrażanie LSR polega 

na realizowaniu celów strategicznych, które zostały wypracowane przez zespół 

koordynacyjny LGD we współpracy z aktywnymi przedstawicielami wszystkich środowisk 

lokalnych, mieszkańców gmin, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych, a następnie 

zatwierdzone przez Walne Zebranie Członków Blisko Krakowa. LGD po zatwierdzeniu LSR 

do realizacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, przystąpi do pracy 

nad ogłoszeniem konkursów. Ogłaszane przez LGD Blisko Krakowa konkursy są głównym 

sposobem zapewnienia realizacji określonych celów. Ogłaszanie konkursów następować 

będzie systematycznie i zgodnie z zawartym w strategii harmonogramem realizacji 

przedsięwzięć. Przygotowana zostanie pełna dokumentacja taka jak formularz wniosku, lista 

potrzebnych załączników do wniosku itp. W razie jakichkolwiek wątpliwości Biuro LGD 

służyć będzie pomocą i radą w wypełnianiu wniosku. Ogłoszenia o naborze będą umieszczane 

w lokalnych gazetach każdej z gmin, na stronie www Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Małopolskiego oraz na głównej stronie internetowej LGD 

www.bliskokrakowa.pl.  

 

Aktualizacja LSR 

Na stronie www będzie umieszczona również zakładka, w której od początku wdrażania LSR 

będzie można zgłaszać nowe pomysły czy też propozycje oraz komentarze na temat bieżącej 

działalności LGD i realizacji LSR. Wszelkie uwagi będzie można zgłaszać także osobiście 

wypełniając stosowną ankietę w biurze LGD. Wszystkie zgłaszane uwagi czy też zastrzeżenia 

będą zbierane i ujmowane w sprawozdaniach przedstawianych na Walnym Zebraniu 

Członków. Dodatkowo raz do roku Komisja Rewizyjna będzie sporządzać raport ewaluacyjny 

zawierający ocenę skuteczności, efektywności, użyteczności i trwałości działań 

podejmowanych w ramach realizacji LSR. Ponadto komisja rewizyjna będzie przeprowadzać 

kontrolę bieżącą działalności LGD oraz monitoring sprawozdań rachunkowo-finansowych. 

Wyniki prac Komisji Rewizyjnej będą przedstawiane Walnemu Zebraniu Członków i 

weryfikowane przez zebranych. Na podstawie przedstawianych sprawozdań oraz kontroli 

mogą zostać podjęte działania mające na celu aktualizację LSR. Propozycje zamian w LSR 

mogą też być zgłaszane przez Zarząd i Radę LGD. 

http://www.bliskokrakowa.pl/
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13. ZASADY I SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY (EWALUACJI) 

WŁASNEJ;  

 

1. Nadzór nad monitoringiem i ewaluacją  należy do kompetencji Komisji Rewizyjnej (KR). 

W celu przeprowadzenia ewaluacji KR może powołać zespoły pomocnicze – skład 

zespołów ustala KR.  

2. Monitoring i ewaluacja prowadzone są oddzielnie dla każdego z działań PROW 

realizowanych przez LGD czyli:  

a) Wdrażanie LSR, 

b) Funkcjonowanie LGD, 

c) Wdrażanie projektów współpracy. 

3. Monitoring to proces polegający na systematycznym kontrolowaniu postępów w realizacji 

działań PROW, prowadzony w formie kwartalnych raportów monitorujących 

sporządzanych przez kierownika biura LGD, zawierających dane statystyczne dotyczące 

realizacji poszczególnych działań PROW oraz wyniki analizy ankiet monitorujących, 

złożonych przez beneficjentów. 

4. Raporty monitorujące są przekazywane do wiadomości Zarządowi, KR oraz Radzie LGD.  

5. Szczegółowy zakres raportów monitorujących oraz wzór kwestionariusza ankiety 

monitorującej określa Zarząd po konsultacji z KR. 

6. Beneficjenci działania Wdrażanie LSR zobowiązani są wypełnić kwestionariusz ankiety 

monitorującej w terminie do 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku o płatność. Wypełnione 

kwestionariusze ankiety należy złożyć w biurze LGD. 

7. Biuro odpowiada za zbieranie i przetwarzanie danych pochodzących z ankiet 

monitorujących od Beneficjentów. 

8. Ewaluacja to ocena skuteczności, efektywności, użyteczności i trwałości podejmowanych 

działań.  

9. Przynajmniej raz w roku, na podstawie analizy raportów i ankiet monitorujących, KR 

sporządza raport ewaluacyjny. Raport zawiera ocenę podejmowanych działań w oparciu 

o następujące kryteria oceny:  

a) skuteczność – co zostało osiągnięte? 

b) efektywność – czy poniesione koszty są adekwatne do rezultatów? 

c) użyteczność – czy realizacja strategii przyczynia się do rozwiązania zdefiniowanych 

problemów? 
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d) trwałość – czy realizacja strategii powoduje trwałe zmiany? 

10. KR może zalecić stosowanie dodatkowych narzędzi i metod badających postępy 

w realizacji LSR. 

11. Informacje dotyczące działań podejmowanych w ramach monitoringu i ewaluacji, 

w szczególności raporty monitorujące i ewaluacyjne, zamieszczane są na stronie 

internetowej LGD. 

12. Osoby chcące zgłosić uwagi i/lub sugestie dotyczące realizowanych przez LGD działań 

PROW mają możliwość: 

a) skorzystania z formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie internetowej 

LGD, 

b) przesłania wiadomości e-mail na adres biuro@bliskokrakowa.pl, 

c) przesłania uwag w formie pisemnej na adres Blisko Krakowa, ul. Żwirki i Wigury 23, 

32-050 Skawina. 

 

14. OKREŚLENIE POWIĄZAŃ LSR Z INNYMI DOKUMENTAMI 

PLANISTYCZNYMI ZWIĄZANYMI Z OBSZAREM OBJĘTYM 

LSR;  

Dogłębna analiza aktualnej sytuacji, mocnych i słabych stron stowarzyszonych gmin, a przede 

wszystkim szans rozwojowych i potencjału podmiotów, pozwoliła na sformułowanie celów, 

które staną się priorytetem dla stowarzyszenia. Analiza ta wskazała przede wszystkim 

obszary, które z powodu różnych czynników (choć głównie finansowych), wymagające 

obserwacji, działań, a w końcu także wsparcia (doradczego i finansowego).  

Cele przyjęte dla LSR wpisują się w szeroko pojęta politykę społecznej i gospodarczej 

spójności obszaru, ale również regionu i całego kraju. W tym kontekście przekładają się 

zarazem na realizację polityk wspólnotowych, takich jak: polityka zrównoważonego rozwoju, 

równych szans czy społeczeństwa informacyjnego. Tym samym LSR wykazuje spójność 

z założeniami/celami następujących dokumentów programowych, planistycznych: 

 

 

 

 

 

 

mailto:biuro@bliskokrakowa.pl
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14.1. Dokumenty lokalne i regionalne. 

Lokalna 

Strategia 

Rozwoju 

„Blisko 

Krakowa” 

Cel ogólny 1: 

Dobre warunki 

sprzyjają 

aktywności 

sportowej i 

rekreacyjnej 

mieszkańców 

Cel ogólny 2: 

Warunki 

sprzyjające 

aktywności 

obywatelskiej i 

społecznej 

Cel ogólny 3: 

Społeczność 

lokalna 

świadoma 

dziedzictwa 

przyrodniczego 

obszaru 

Cel ogólny 4: 

Lokalne 

społeczności 

aktywne 

gospodarczo 

Strategia 

Rozwoju 

Gminy 

Skawina na 

lata 2003 - 

2013 

Cel strategiczny 2 

Tworzenie 

warunków dla 

podniesienia 

standardu i jakości 

życia mieszkańców 

Cel strategiczny 2 

Tworzenie 

warunków dla 

podniesienia 

standardu i 

jakości życia 

mieszkańców 

Cel strategiczny 3 

Osiągnięcie 

europejskich 

standardów w 

zakresie ochrony 

środowiska i 

infrastruktury 

komunalnej 

Cel strategiczny 1 

Tworzenie 

warunków dla 

przyspieszonego 

rozwoju 

gospodarczego 

gminy 

Strategia 

Rozwoju 

Gminy 

Mogilany na 

lata 2006 – 

2013 

Kierunek rozwoju: 

Rozwój 

infrastruktury 

oświatowej, 

turystyki, rekreacji, 

działalności 

usługowej i 

przedsiębiorczości 

Kierunek 

rozwoju: 

Rozbudowa 

infrastruktury 

społecznej. 

Bezpieczeństwo 

mieszkańców 

Kierunek 

rozwoju: Rozwój 

infrastruktury 

oświatowej, 

turystyki, 

rekreacji, 

działalności 

usługowej i 

przedsiębiorczości 

Kierunek 

rozwoju: 

Aktywizacja 

społeczności 

lokalnej 

Kierunek rozwoju: 

Ochrona 

środowiska 

Kierunek rozwoju: 

Rozwój 

infrastruktury 

oświatowej, 

turystyki, rekreacji, 

działalności 

usługowej i 

przedsiębiorczości 

Kierunek rozwoju: 

Stworzenie gminy 

przyjaznej i 

atrakcyjnej dla 

mieszkańców i 

inwestorów 

Strategia 

Rozwoju 

Gminy 

Czernichów 

III cel strategiczny: 

Potencjał 

turystyczny i 

kulturowy szansą na 

rozwój gminy 

I cel strategiczny: 

Poprawa jakości 

życia 

mieszkańców 

I cel strategiczny: 

Poprawa jakości 

życia 

mieszkańców 

II cel strategiczny: 

Stworzenie 

korzystnych 

warunków dla 

rozwoju 

przedsiębiorczości 

Strategia 

Rozwoju 

Gminy 

Świątniki 

Górne na lata 

1999 – 2015 

Cel strategiczny: 

Rozwój oświaty, 

edukacji, kultury i 

sportu 

Cel strategiczny: 

Rozwój oświaty, 

edukacji, kultury i 

sportu 

Cel strategiczny: 

Poprawa stanu 

środowiska 

naturalnego 

Cel strategiczny: 

Rozwój 

przedsiębiorczości 

Lokalny Priorytet Priorytet - Priorytet 
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Program 

Rewitalizacji 

Miasta 

Świątniki 

Górne na lata 

2007 – 2013 

kierunkowy: 

Specjalizacja rejonu 

centralnego gminy 

w zakresie funkcji 

mieszkaniowo – 

usługowe. Funkcje 

uzupełniające: 

rekreacja, 

rolnictwo, 

rzemiosło; Cel 

strategiczny: 

Przebudowa 

struktury regionu 

kierunkowy: 

Integracja i 

aktywizacja 

mieszkańców 

gminy wobec 

gospodarki 

rynkowej; Cel 

strategiczny: 

Wspieranie 

inicjatyw 

lokalnych 

kierunkowy: 

Integracja i 

aktywizacja 

mieszkańców gminy 

wobec gospodarki 

rynkowej; Cel 

strategiczny: 

Konkurencyjność 

gospodarcza gminy 

Priorytet 

kierunkowy: 

Polepszenie 

warunków życia 

mieszkańców; Cel 

strategiczny: Rozwój 

przedsiębiorczości w 

zakresie usług 

podstawowych oraz 

rzemiosła 

usługowego 

 

 

 

Lokalna Strategia Rozwoju stowarzyszenia Blisko Krakowa wykazuje pełną spójność 

ze Strategią Rozwoju Gminy Skawina na lata 2003 – 2013. Skawina, zgodnie z przyjętą 

wizją, ma stać się gminą z szybko rozwijającą się gospodarką opartą na wiedzy 

i przedsiębiorczości, miejscem bezpiecznego i aktywnego życia w przyjaznym środowisku. 

LSR Blisko Krakowa, poprzez wszystkie swoje cele ogólne, jak również szczegółowe, 

przyczyni się do realizacji tej wizji, jak również celów strategicznych: 1, 2 i 3 Strategii 

Rozwoju Gminy Skawina. Realizacja LSR na obszarze Gminy Skawina wpłynie 

na podniesienie standardu i jakości życia jej mieszkańców, jak również przyspieszenie 

wzrostu gospodarczego gminy, ale również pozwoli na zachowanie europejskich standardów 

ochrony środowiska. 

Lokalna Strategia Rozwoju stowarzyszenia Blisko Krakowa wykazuje również pełną spójność 

ze Strategią Rozwoju Gminy Mogilany na lata 2006 – 2013. Realizacja celu 1, 2 i 4 LSR 

pozwoli na efektywniejszą realizację założeń „kierunku rozwoju: Rozwój infrastruktury 

oświatowej, turystyki, rekreacji, działalności usługowej i przedsiębiorczości”. Z kolei cel 2 

LSR da możliwość realizacji „kierunku rozwoju: Rozbudowa infrastruktury społecznej. 

Bezpieczeństwo mieszkańców”. Środowisko na obszarze Gminy Mogilany uzyska pełniejszą 

ochronę również za pomocą celu 3 LSR, co jest spójne z „kierunkiem rozwoju: Ochrona 

środowiska”. Realizacja LSR na obszarze tej Gminy przełoży się na poprawę warunków życia 
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jej mieszkańców oraz wzrost aktywności gospodarczej jej mieszkańców. Wpłynie również 

pozytywnie na zwiększenie aktywności społecznej jej mieszkańców. 

Dla Gminy Czernichów Lokalna Strategia Rozwoju Blisko Krakowa to także możliwość 

dalszego rozwoju, w zgodzie z jej dokumentami planistycznymi i strategicznymi. Strategia 

Rozwoju Gminy Czernichów przewiduje trzy cele strategiczne, które są spójne z celami 

przyjętymi dla LSR. Cel strategiczny I wykazuje spójność z celem 2 i 3 LSR, natomiast cel 

strategiczny III z celem 1, a cel strategiczny II z celem 4 LSR. Realizacja LSR na terenie 

Gminy Czernichów znacząco przyczyni się do poprawy jakości życia na tym terenie, wzrostu 

poziomu aktywności gospodarczej, wesprze rozwój turystyki oraz poprawi zaplecze 

kulturalne i sportowo – rekreacyjne gminy.  

Gmina Świątniki Górne zapisało swoją strategię w dwóch dokumentach, co ma związek 

z również miejskim charakterem gminy: Strategia Rozwoju Gminy Świątniki Górne na lata 

1999 – 2015 oraz Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Świątniki Górne na lata 2007 – 

2013. Dokumenty powyższe wzajemnie się uzupełniają i wykazują zbieżność z zapisami LSR 

Blisko Krakowa. W przypadku Strategii spójność jest kompletna i dotyczy każdego z czterech 

celów LSR: cel strategiczny „Rozwój oświaty, edukacji, kultury i sportu” odnosi do dwóch 

spośród czterech celów LSR: celu 1 i 2. Środowisko naturalne jest przedmiotem szczególnego 

zainteresowania kolejnego celu strategicznego, będąc zarazem przedmiotem szczególnej 

ochrony celu 3 LSR. Rozwój gospodarczy Gminy to cel 4 LSR, ale także celu strategicznego 

„Rozwój przedsiębiorczości” Strategii. Lokalny Program Rewitalizacji dla Świątnik kładzie 

szczególny nacisk na walory organizacji przestrzennej miasta, które uczynią przestrzeń 

publiczną bardziej przyjazną i sprzyjającą nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktów, co jest 

spójne z celem 1 i 2 LSR, a także na rozwój gospodarczy, będący przedmiotem zapisów celu 

4 LSR.  

Wsparcie, jakie LSR Blisko Krakowa przewiduje dla podmiotów zamierzających podjąć lub 

zróżnicować/zmodernizować działalność gospodarczą, przełoży się bezpośrednio na wzrost 

liczby podmiotów aktywnych zawodowo, zmniejszając tym samym poziom bezrobocia na 

obszarze. Niski poziom aktywności zawodowej spowodowany jest również przez niski 

poziom aktywności obywatelskiej społecznej. Tym samym wkład LSR Blisko Krakowa 

w pobudzanie aktywności mieszkańców obszaru w tym zakresie przełoży się bezpośrednio na 

poprawę samooceny, poczucia własnej wartości, wzmocnienie więzi, zwłaszcza rodzinnych 

i społecznych, czyli warunki idealne dla podmiotów dobrze adaptujących się do warunków 

rynkowych. Wysportowani i aktywni mieszkańcy staną się dla siebie i dla obszaru 
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doskonałym kapitałem, który zaowocuje nowymi perspektywami rozwojowymi 

i zwiększeniem konkurencyjności obszaru LSR.  

Poza powyższymi pięcioma dokumentami lokalnymi, LSR Blisko Krakowa wykazuje 

również spójność z następującymi dokumentami planistycznymi: 

1) Strategia Rozwoju Powiatu Krakowskiego na lata 2008 – 2013 

Wszystkie 4 gminy leżą na terenie Powiatu Krakowskiego. LSR wykazuje spójność 

z następującymi celami Strategii Powiatu:  

 Pole aktywności: Rozwój gospodarczy; Cel strategiczny 1: Poprawa stanu środowiska 

naturalnego na terenie powiatu; Cel szczegółowy 1.1.: Podniesienie świadomości 

ekologicznej mieszkańców → cel 3 LSR; 

 Pole aktywności: Rozwój gospodarczy; Cel strategiczny 3: Rozwój przedsiębiorczości 

lokalnej i aktywizacja rynku pracy; Cel szczegółowy 3.4.: Wzmocnienie postaw 

przedsiębiorczych i wzrost aktywności gospodarczej dorosłych (powyżej 26 roku 

życia) → cel 4 LSR; 

 Pole aktywności: Rozwój gospodarczy; Cel strategiczny 5: Rozwój turystyki 

z wykorzystaniem walorów przyrodniczych i kulturowych powiatu; Cel szczegółowy 

5.2.: Rozwój infrastruktury turystycznej na terenach wiejskich → cel 3 i 4 LSR; 

 Pole aktywności: Rozwój społeczny; Cel operacyjny 12: Wspieranie integracji 

kulturalnej mieszkańców powiatu; Cel szczegółowy 12.1.: Zwiększenie dostępu do 

oferty kulturalnej i rekreacyjnej → cel 1 i 2 LSR. 

2) Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007 – 2013 

Realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju przebiegać będzie na terenie Województwa 

Małopolskiego, stąd istotna jest zbieżność celów przyjętych dla LSR ze Strategią dla 

regionu. LSR wykazuje spójność z następującymi polami i obszarami Strategii 

Województwa: 

 Pole A: Konkurencyjność gospodarcza; Obszar I. Społeczeństwo wiedzy i aktywności; 

Kierunek polityki: I.3. Wsparcie indywidualnej przedsiębiorczości – rozwój 

przedsiębiorczości oraz działalności około rolniczej i pozarolniczej na terenach 

wiejskich → cel 4 LSR; 

 Pole B: Rozwój społeczny i jakość życia; Kierunek polityki: V.2. Integrująca polityka 

społeczna – reintegracja społeczna i zawodowa środowisk zagrożonych; tworzenie 

warunków dla rozwoju organizacji pozarządowych → cel 2 i cel 4 LSR; 

 Pole B: Rozwój społeczny i jakość życia; Kierunek polityki: V.3. Poprawa kondycji 

rodziny małopolskiej – kampanie edukacyjne i społeczne na rzecz promocji wartości 
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rodziny; wspieranie inicjatyw organizacji pozarządowych w budowaniu społeczeństwa 

obywatelskiego; stworzenie warunków do uczestnictwa rodziny w kulturze, obniżenie 

kosztów dostępu do kultury; wspieranie aktywnych form spędzania wolnego czasu, 

także poprzez rozbudowę odpowiedniej infrastruktury → cel 1, cel 2 i cel 3 LSR; 

Jak wykazuje powyższe zestawienie Lokalna Strategii Rozwoju Blisko Krakowa uzupełni 

działania władz powiatu i województwa i da możliwość szybszego i bardziej efektywnego 

osiągnięcia założonych celów dla obu powyższych dokumentów. Zwiększy się poziom 

spójności regionu, aktywności gospodarczej, kulturalnej i sportowej jego mieszkańców. 

Powstaną nowe oraz wspierane będą dotychczas istniejące inicjatywy społeczne 

i obywatelskie, dopełniając obrazu społeczeństwa nowoczesnego i demokratycznego, 

świadomego swoich możliwości i wykorzystującego szanse.  

 

14.2. Dokumenty ponadlokalne, sektorowe. 

Cele i założenia Lokalnej Strategii Rozwoju Blisko Krakowa przekładają się na realizację 

celów, założeń oraz priorytetów następujących dokumentów o charakterze sektorowym: 

1) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 

LSR Blisko Krakowa jest spójne w całości z założeniami Osi 3. Jakość życia na obszarach 

wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej (z wyłączeniem działania „Podstawowe 

usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”). Wykazują również kompletną spójność 

z Osią 4. LEADER. 

2) Strategia rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa na lata 2007 – 2013 

Konsekwencją spójności z PROW 2007 -2013 jest również pełna i kompletna spójność 

ze Strategią rozwoju obszarów wiejskich w zakresie wszystkich czterech jej priorytetów: 

Priorytet 1 → cel 4 LSR; Priorytet 2 → cel 3 LSR; Priorytet 3 → cel 1 i 2; Priorytet 4 → 

cel 4.  

Zgodnie z przedmiotowym dokumentami działania podejmowane dla realizacji celów 

i priorytetów mają się przełożyć na obniżenie poziomu bezrobocia, zwiększenie aktywizacji 

mieszkańców, zachowanie dziedzictwa kulturowego, w kontekście rozwoju agroturystyki 

i turystyki wiejskiej, zachowanie walorów przyrodniczych, wzmocnienia poczucia własnej 

tożsamości i integracji mieszkańców – obszarów wiejskich. Cele i działania przewidziane 

w LSR Blisko Krakowa wpłyną na osiągnięcie tym założeń, poprzez aktywizację 

mieszkańców obszaru na różnych płaszczyznach, stymulowanie ich rozwoju, w tym 

zawodowego, a także utrzymanie a nawet poprawę stanu środowiska. Tym samym obszar 
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Blisko Krakowa uzupełni działania innych LGD i pozwoli na osiągnięcie planowanych przez 

PROW założeń. 

Wszelkie działania podejmowane w ramach realizacji LSR Blisko Krakowa przełożą się 

bezpośrednio na realizację następujących założeń dokumentów strategicznych na poziomie 

krajowym: 

1) Strategia Rozwoju Kraju 2007 – 2015 

 Priorytet 1. Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki; b) rozwój 

przedsiębiorczości  → cel 4 LSR; 

 Priorytet 2. Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej; 

INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA; c) infrastruktura kultury, turystyki i sportu → 

cel 1 LSR; 

 Priorytet 3. Wzrost zatrudnienia i podniesienie jego jakości; a) Tworzenie warunków 

sprzyjających przedsiębiorczości i zmniejszanie obciążeń pracodawców → cel 4 LSR; 

 Priorytet 4. Budowa zintegrowanej wspólnoty społecznej i jej bezpieczeństwa; 

ZINTEGROWANA WPÓLNOTA; b) Wspierania samoorganizacji społeczności 

lokalnych → cel 2 LSR; 

 Priorytet 5. Rozwój obszarów wiejskich; a) Rozwój przedsiębiorczości i aktywności 

pozarolniczej; c) Rozwój i poprawa infrastruktury technicznej i społecznej na 

obszarach wiejskich;  d) wzrost jakości kapitału ludzkiego oraz aktywizacja 

zawodowa mieszkańców wsi → cel 4, cel 1 i 2, cel 3 LSR. 

2) Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 

 Cel horyzontalny 2: Poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności 

społecznej → cel 1, 2, 3 i 4 LSR; 

 Cel horyzontalny 3: Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej 

mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski → cel 1, cel 2 

LSR; 

 Cel horyzontalny 4: podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, 

w tym szczególnie sektora wytwórczego o wysokiej wartości dodanej oraz rozwój 

sektora usług → cel 4 LSR; 

 Cel horyzontalny 5: wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie 

ich marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej → cel 1, 2 i 4 LSR 

 Cel horyzontalny 6: wyrównywanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian 

strukturalnych na obszarach wiejskich → cel 1, 2, 3 i 4 LSR. 
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Dla obu powyższych dokumentów strategicznych najistotniejszym czynnikiem jest 

stymulowanie rozwoju gospodarczego, poprzez poprawę jakości kapitału ludzkiego, 

w sprzyjającej infrastrukturze,  sprzyjających wzmocnieniu spójności społecznej gospodarczej 

i przestrzennej, zwłaszcza w kontekście rozwoju obszarów wiejskich. Te same cele 

przyświecają założeniom LSR Blisko Krakowa. Tym samym realizacji LSR przełoży się 

bezpośrednio na realizację założeń NSRO i Strategii Rozwoju Kraju. 

W celu realizacji NSRO powstały również inne, oprócz PROW, programy operacyjne, 

skierowane na poszczególne obszary rozwojowe. LSR Blisko Krakowa jest do nich 

komplementarne, wzmacniając ich zakres działania. LSR wykazuje spójność do 

następujących programów operacyjnych: 

1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki 

 Cel strategiczny 2: Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego → cel 1,2 i 4 

LSR; 

 Cel strategiczny 6: Wzrost spójności terytorialnej → cel 2 i 4 LSR. 

Podstawowym i nadrzędnym celem programu jest wzrost poziomu zatrudnienia 

i spójności społecznej. Należy ograniczyć obszary wykluczenia, które bardzo często 

jest wynikiem niskiej aktywności zawodowej i społecznej. To z kolei przekłada się na 

stopniowe ubożenie społeczeństwa, zwłaszcza na obszarach wiejskich. Rozwijanie 

instrumentów aktywnej integracji, połączonych z zachęcaniem do prowadzenia 

działalności gospodarczej wpłynie bezpośrednio na ograniczenie, a stopniowo 

likwidację problemu.  

Dla PO KL celem samym w sobie są wysoko wykwalifikowane, aktywne zawodowo, 

mobilne, konkurencyjne na rynku pracy, twórcze i innowacyjne zasoby ludzkie. LSR 

„Blisko Krakowa” również stawia na rozwój lokalnych zasobów ludzkich, co 

w zdecydowanej mierze przekłada się na sukces całego obszaru. Mniejszy poziom 

bezrobocia to mniejsze obciążenia dla lokalnych budżetów, a z kolei większa 

aktywność gospodarcza mieszkańców obszaru, to zwiększone wpływy do budżetu 

z tytułu podatków – to z kolei rodzi nowe możliwości dla obszaru.  

2) Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 

 Cel szczegółowy 5: Tworzenie trwałych i lepszych miejsc pracy → cel 4 LSR. 

Cel 4 LSR Blisko Krakowa ma przede wszystkim wesprzeć aktywność gospodarczą 

mieszkańców obszaru. Zwłaszcza dla tych spośród nich, którzy trudnią się nadal 

działalnością rolniczą. Specyfika obszaru Blisko Krakowa polega między innymi 

na tym, że tereny te stają się stosunkowo szybko celem działań osiedleńczych 
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mieszkańców Krakowa, a tym samym stopniowo zatracają swój typowo wiejski 

charakter. LSR ma stworzyć, dla mieszkańców pragnących rozpocząć działalność poza 

rolnictwem, dodatkowe możliwości uzyskania wsparcia. Jednocześnie wsparcie 

przewidziane jest dla działających już lub dopiero planowanych inwestycji również 

przez mieszkańców nie będących rolnikami. Celem wszystkich tych działań jest 

stworzenie jak największej ilości trwałych miejsc pracy, a tym samym obniżenie 

poziomu bezrobocia w obszarze. Dostępne środki nie pozwolą na dużą skalę działań, 

ale dla działań o większym zasięgu i wadze materialnej uzupełniające środki stanowić 

będą alokacje zapisane w PO IG. Dotyczy to zwłaszcza wysoko innowacyjnych 

działań, z pogranicza B+R. 

3) Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 

 Cel szczegółowy: Budowa infrastruktury zapewniającej, że rozwój gospodarczy Polski 

będzie dokonywał się przy równoczesnym zachowaniu i poprawie środowiska 

naturalnego → cel 3 LSR; 

 Cel szczegółowy: Wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa kultury o znaczeniu 

światowym i europejskim dla zwiększenia atrakcyjności Polski → cel 2 LSR. 

Działania podejmowane w ramach PO IŚ są w dwóch zasadniczych obszarach 

tematycznych: infrastruktura (w tym transportowa) oraz środowisko. To co 

zdecydowanie odróżnia PO IŚ od LSR Blisko Krakowa, to finansowa skala 

przedsięwzięć oraz nacisk położony na efekt ekologiczny, pro środowiskowy 

inwestycji. Drugim obszarem tematycznym, w jakim oba te dokumenty wykazują 

spójność, jest kultura. Dla programu PO IŚ na poziomie kraju, szkolnictwa wyższego 

i dużych inwestycji kulturalnych, na poziomie LSR w skali lokalnych inicjatyw w tym 

zakresie, w celu stworzenia odpowiedniej bazy dla działalności kulturalnej. 

Niezależnie od skali, efekt jest ten sam – spójne społeczeństwo dumne ze swojej 

tożsamości żyjące w ekologicznym otoczeniu. Zmotywowani i aktywni mieszkańcy 

obszaru dają szansę na dalszy rozwój gospodarczy, a poszanowanie zasad 

zrównoważonego rozwoju pozwoli cieszyć się dostępnymi zasobami naturalnymi 

przez następne pokolenia. 

4) Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007 – 2013 

 Cel szczegółowy: Podnoszenie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki 

Małopolski → cel 4 LSR; 
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 Cel szczegółowy: Poprawa spójności wewnętrznej regionu osiągana w oparciu 

o zasadę zrównoważonego rozwoju → cel 2 i 3 LSR. 

Celem głównym MRPO jest tworzenie warunków dla wzrostu gospodarczego 

i zatrudnienia. W tym zakresie LSR Blisko Krakowa wykazuje pełną spójność 

z powyższym dokumentem. LSR zakłada, że aktywizując mieszkańców obszaru, na 

którym będzie obowiązywać, zarówno społecznie, obywatelsko, jak i sportowo 

i kulturalnie, zmniejszy poziom wykluczenia, włączy aktywnie już wykluczonych  we 

wszelkie obszary życia społecznego, wpływając tym samym na zwiększenie 

aktywności zawodowej. Zwłaszcza w obszarze przedsiębiorczości. Pobudzi to rozwój 

obszaru, a w dalszym wymiarze regionu i kraju. Uzyskany zostanie zarazem większy 

poziom spójności wewnętrznej regionu, przy pełnym poszanowaniu środowiska 

naturalnego.  
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15. WSKAZANIE PLANOWANYCH DZIAŁAŃ, PRZEDSIĘWZIĘĆ 

LUB OPERACJI REALIZOWANYCH PRZEZ LGD W RAMACH 

INNYCH PROGRAMÓW WDRAŻANYCH NA OBSZARZE 

OBJĘTYM LSR;  

W przypadku wystąpienia okoliczności umożliwiających pozyskanie dodatkowych środków z 

innych programów, LGD będzie podejmować działania mające na celu przygotowanie 

projektu i złożenie dokumentacji aplikacyjnej.  

16. PRZEWIDYWANY WPŁYW REALIZACJI LSR NA ROZWÓJ 

REGIONU I OBSZARÓW WIEJSKICH;  

Lokalna Strategia Rozwoju pisana była z myślą rozwoju regionu obejmującego 4 gminy czyli 

Skawinę, Świątniki Górne, Mogilany i Czernichów wraz ze szczególnym naciskiem 

na wzmocnienie kapitału społecznego. Wizja określona w najważniejszym dokumencie LGD 

Blisko Krakowa precyzyjnie rozpoznaje i klasyfikuje problemy regionu. Oto 4 główne, 

strategiczne cele: 

1. Dobre warunki sprzyjają aktywności sportowej, rekreacyjnej i kulturalnej mieszkańców. 

2. Warunki sprzyjające aktywności społecznej. 

3. Społeczność lokalna świadoma dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru. 

4. Lokalne społeczności aktywne gospodarczo. 

Cała strategia szczególny nacisk kładzie na aktywność mieszkańców, bo to od ich 

zaangażowania zależy realizacja wypisanych powyżej celów, poprawa samoorganizacji 

i zarządzania na poziomie lokalnym obszaru. 

Cel pierwszy po zrealizowaniu spowoduje poprawę warunków sprzyjających aktywności 

kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej co w konsekwencji winno przyczynić się do podniesienia 

ogólnej sprawności fizycznej, a co za tym idzie i zdrowia mieszkańców. Wyposażenie 

zorganizowanych grup aktywności sportowej i rekreacyjnej w sprzęt sportowy zmieni 

nastawienie młodzieży do aktywnych form spędzania wolnego czasu, która chętniej będzie 

brała udział w zorganizowanych zespołach sportowych. Realizacja przedsięwzięć w ramach 

drugiego celu spowoduje poprawę warunków sprzyjających aktywności społecznej 

mieszkańców co winno  przełożyć się na wzrost  zainteresowania mieszkańców możliwością 

stworzenia miejsc przystosowanych do spotkań lokalnej społeczności, organizowaniem 

imprez o charakterze edukacyjnym i integracyjnym. Poprawa dostępności do miejsc spotkań 
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zaowocuje wzrostem zaangażowania mieszkańców we wspólne działania związane z życiem 

społecznym i wspólnym, ciekawym spędzaniem czasu.  

 Realizacja celu trzeciego zmierzać będzie w kierunku podniesienia świadomości 

społeczności lokalnej dot. dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego obszaru. Podejmowane 

działania będą służyć ochronie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru m.in. przez 

wspieranie zorganizowanych grup kultywujących lokalne tradycje, remont i renowację 

obiektów zabytkowych, oznakowanie i promocje cennego dziedzictwa przyrodniczego i 

kulturowego. Ponadto w ramach tego celu będą realizowane przedsięwzięcia służące 

poznawaniu, dokumentowaniu i promocji dziedzictwa obszaru m.in. przez organizację 

wydarzeń o charakterze edukacyjnym i promocyjnym. Efekty opisanych wyżej przedsięwzięć 

winny przyczynić się do wzrostu świadomości kulturalnej i  ekologicznej mieszkańców. 

Ostatni, czwarty cel sprzyja rozwojowi obszaru LGD pod względem gospodarczym. 

Przedsiębiorczość lokalnej społeczności poprawi jakość życia mieszkańców i stworzy nowe 

miejsca pracy. Poszerzy się oferta usług dla ludności. 

 Realizacja przedsięwzięć opisanych w Lokalnej Strategii Rozwoju stwarza możliwości  

wszechstronnego rozwoju obszaru, jednak jej ostateczny efekt zależy od wielu czynników 

zewnętrznych, na które mieszkańcy obszaru mają ograniczony wpływ (np. warunki 

przyznania pomocy finansowej, organizacja procesu wdrażania LSR itp.). Dzięki realizacji 

LSR  mieszkańcy gmin nauczą się współdziałać, uczyć się od siebie nawzajem i wspólnie 

rozwiązywać lokalne problemy na rzecz polepszenia warunków życia każdego obywatela 

obszaru. LSR to wizja lepszego jutra dla każdego z nas. 

 

17. INFORMACJA O DOŁĄCZANYCH DO LSR ZAŁĄCZNIKACH:  

zał. 1 - Procedura naboru oraz oceny i wyboru operacji w ramach wdrażania 

Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Blisko Krakowa 
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załącznik nr 1 

 

Procedura naboru oraz oceny i wyboru operacji 

w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Blisko Krakowa 

 
I. Ogłoszenie o naborze i składanie wniosków 

1.  LGD składa do samorządu województwa wniosek o podanie do publicznej wiadomości 

informacji, zwanej dalej „informacją o naborze”, o możliwości składania, za 

pośrednictwem LGD Blisko Krakowa, wniosków o przyznanie pomocy na realizację 

operacji w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, zwanych dalej 

„wnioskami”, w trybie określonym przepisami prawa, w szczególności 

Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie 

szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w 

ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. z 2008 r. Nr 138, poz. 868 z 

późn. zm.). 

2. Wniosek składa się bezpośrednio w miejscu wskazanym w ogłoszeniu o naborze; 

przyjmujący wniosek zobowiązany jest do odnotowania na wniosku daty i godziny 

złożenia wniosku oraz do nadania mu numeru identyfikacyjnego, zgodnie z przyjętym 

systemem ewidencji wniosków, a także do potwierdzenia złożenia wniosku na jego 

kopii, poprzez odnotowanie daty wpływu oraz opatrzenie pieczęcią LGD i podpisem 

przyjmującego. 

3. W ciągu 2 dni roboczych po upływie terminu składania wniosków Biuro LGD Blisko 

Krakowa przygotowuje wykaz złożonych wniosków w kolejności ich składania, 

zawierający: nazwę wniosku, imię i nazwisko lub nazwę wnioskującego oraz imię 

i nazwisko osoby reprezentującej wnioskującego. Wykaz ten jest niezwłocznie 

doręczany wszystkim członkom Rady. 

 

II. Ocena i wybór wniosków 
4. Każdy członek Rady - przed zapoznaniem się z treścią wniosków - jest zobowiązany do 

złożenia, odrębnie dla każdego wniosku ujętego w wykazie, o którym mowa w pkt 3, 

oświadczenia o występowaniu lub niewystępowaniu przesłanek do wyłączenia go 

z oceny wniosku i wyboru operacji, według wzoru określonego w załączniku nr 1 do 

niniejszej Procedury. 

5. Członek Rady podlega wyłączeniu z udziału w dokonywaniu oceny i wyboru operacji 

w razie zaistnienia istotnych okoliczności, które mogą wywołać wątpliwości co do jego 

bezstronności, w szczególności gdy: 

1) jest wnioskodawcą lub właścicielem, współwłaścicielem, przedstawicielem, 

pracownikiem albo członkiem organu zarządzającego wnioskodawcy; 

2) jest współmałżonkiem, rodzicem, potomkiem, rodzeństwem wnioskodawcy 

lub pozostaje z wnioskodawcą w konkubinacie; 

3) prowadzi działalność konkurencyjną wobec działalności wnioskodawcy lub 

pozostaje z nim sporze przed sądem lub przed innym organem publicznym; 

4) oświadczy, iż pozostaje w innych niż wymienione w ppkt 1–3 relacjach, które 

w sposób istotny mogą rzutować na jego bezstronność. 

6. W celu dokonania analizy i oceny złożonych wniosków Przewodniczący Rady powołuje 

przynajmniej trzyosobowe zespoły spośród członków Rady, dążąc do tego, by 

w każdym był reprezentant sektorów: społecznego, gospodarczego i publicznego. 
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7. Wnioski są przydzielane zespołom do analizy, z zastrzeżeniem, że jeśli w odniesieniu 

do któregoś z członków zespołu zachodzą przesłanki, określone w pkt 5 ppkt 1–4, 

zespół ten nie bierze udziału ocenie tego wniosku. 

8. Wszyscy członkowie zespołu zobowiązani są, przed wyznaczonym terminem 

posiedzenia Rady, zapoznać się z przydzielonymi zespołowi wnioskami oraz dokonać 

ich wnikliwej analizy i oceny. 

9. Zespół w pierwszej kolejności dokonuje oceny zgodności operacji z celami Lokalnej 

Strategii Rozwoju, a w przypadku naboru tematycznego, także zgodności z zakresem 

tematycznym wskazanym w informacji o naborze.: 

1) „Instrukcja przeprowadzenia oceny zgodności operacji z LSR w ramach konkursu na 

„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” na obszarze LGD Blisko Krakowa” stanowi 

załącznik nr 2 do niniejszej Procedury; 

2) przy dokonywaniu oceny zgodności stosuje się „Kartę oceny zgodności operacji 

z LSR w ramach konkursu na „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” na obszarze 

LGD Blisko Krakowa”, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszej Procedury; 

3) jeżeli członkowie zespołu są jednomyślni w swych ocenach, zespół wypełnia jedną 

kartę, o której mowa w pkt 9 ppkt 2;  

4) W przypadku braku jednomyślności wśród członków zespołu, każdy z jego 

członków wypełnia niezależnie od pozostałych Kartę oceny, opatrując ją podpisem; 

o uznaniu operacji za zgodną lub za niezgodną z LSR decyduje większość głosów. 

10. Operacje uznane za zgodne z LSR poddawane są ocenie na podstawie lokalnych 

kryteriów wyboru operacji w ramach wdrażania LSR LGD Blisko Krakowa. 

1) „Lokalne kryteria wyboru operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju 

LGD Blisko Krakowa” stanowią załącznik nr 4 do niniejszej Procedury; 

2) przy dokonywaniu wyboru operacji stosuje się odpowiednio: 

a) „Kartę oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji na 

obszarze LGD Blisko Krakowa do działania „Wdrażanie LSR – Odnowa i rozwój 

wsi”, stanowiącą załącznik nr 5 do niniejszej Procedury; 

b) „Kartę oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji na 

obszarze LGD Blisko Krakowa do działania „Wdrażanie LSR – Tworzenie 

i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, stanowiącą załącznik nr 6 do niniejszej 

Procedury; 

c) „Kartę oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji na 

obszarze LGD Blisko Krakowa do działania „Wdrażanie LSR – Różnicowanie 

w kierunku działalności nierolniczej”, stanowiącą załącznik nr 7 do niniejszej 

Procedury; 

d) „Kartę oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji na 

obszarze LGD Blisko Krakowa do działania „Wdrażanie LSR – Małe projekty”, 

stanowiącą załącznik nr 8 do niniejszej Procedury; 

3) „Instrukcja przeprowadzenia oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami 

wyboru operacji na obszarze LGD Blisko Krakowa” stanowi załącznik nr 9 do 

niniejszej Procedury; 

4) jeżeli członkowie zespołu są jednomyślni w swych ocenach, zespół wypełnia jedną, 

odpowiednią z kart, o których mowa w pkt 11 ppkt 2 lit. a, b, c, d, opatrując ją 

podpisami wszystkich członków zespołu; 

5) w przypadku braku jednomyślności wśród członków zespołu, każdy z jego członków 

wypełnia niezależnie od pozostałych jedną z kart, o których mowa w pkt 11 ppkt 

2 lit. a, b, c, d, opatrując ją podpisem; w takim przypadku z punktacji przyznanej 

przez poszczególnych członków zespołu oblicza się średnią arytmetyczną; 
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11. Streszczenie wniosku oraz zawartą w Kartach oceny informację o wynikach jego 

analizy i oceny, w tym informację o ewentualnych brakach i wątpliwościach, zespół 

przedstawia na posiedzeniu Rady, przed przystąpieniem do wyboru operacji. 

12. Każdy z członków Rady ma prawo zapoznać się z wszystkimi złożonymi wnioskami 

i uczestniczyć w dyskusji przedstawiając swoje stanowisko. 

13. Z głosowania nad oceną i wyborem operacji wyłączeni są członkowie, wobec których 

zachodzą przesłanki, określone w pkt 5; członków tych nie uwzględnia się przy 

ustalaniu kworum. 

14. Głosowania nad oceną zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju oraz oceną 

zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji dokonywane są co do 

zasady przez głosowanie „za” lub „przeciw” przyjęciu stanowiska zaproponowanego 

przez zespół oceniający, przez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego; 

15. W przypadku istotnej rozbieżności zdań w toku dyskusji, każdy członek Rady biorący 

udział w danym głosowaniu, może przed przystąpieniem do głosowania złożyć wniosek 

o głosowanie przez wypełnienie przez wszystkich członków Rady odpowiednich kart do 

oceny operacji; wniosek ten nie podlega głosowaniu. 

16. W głosowaniu w trybie określonym w pkt 14 oblicza się liczbę głosów „za”, głosów 

„przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. 

17. W głosowaniu odbywającym się w trybie określonym w pkt 15, członkowie Rady 

oddają głos za pomocą kart oceny operacji, opieczętowanych pieczęcią LGD, z tym, że: 

1) Głos oddany przez członka Rady w formie wypełnionej karty oceny operacji jest 

nieważny, jeśli zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności: 

a) na karcie brakuje nazwiska i imienia lub podpisu członka Rady, 

b) na karcie brakuje informacji pozwalających zidentyfikować operację, której 

dotyczy ocena (numer wniosku, nazwa wnioskodawcy, nazwa projektu), 

c) karta nie została wypełniona w sposób trwały piórem, długopisem lub 

cienkopisem, 

d) nie zostały wypełnione wszystkie wymagane miejsca, 

e) karta zawiera błąd rachunkowy, 

f) nie dokonano wyboru lub wybrano wykluczające się opcje. 

2) W przypadku stwierdzenia błędów i braków w sposobie wypełnienia Karty oceny, 

Przewodniczący Rady wzywa członka Rady, który wypełnił tę kartę do uzupełnienia 

braków lub skorygowania nieprawidłowości. Członek Rady może na oddanej przez 

siebie karcie dokonać wpisów w kratkach lub pozycjach pustych, oraz dokonać 

czytelnej korekty w pozycjach i kratkach wypełnionych podczas głosowania, 

stawiając przy tych poprawkach swój podpis. 

3) Jeśli po dokonaniu poprawek i uzupełnień karta nadal zawiera błędy w sposobie 

wypełnienia, zostaje uznana za głos nieważny. 

18. Wynik głosowania w sprawie uznania operacji za zgodną z LSR jest pozytywny, jeśli 

nie mniej niż połowa oceniających uznała operację za zgodną z LSR.  

19. W przypadku nie uzyskania większości, o której mowa w pkt 18 stwierdza się 

niezgodność wniosku z LSR, co jest równoznaczne z podjęciem przez Radę uchwały 

o odsunięciu wniosku od dalszej oceny według lokalnych kryteriów LGD; uchwała taka 

nie podlega głosowaniu. 

20. Ustalenie wyniku głosowania w sprawie oceny operacji według lokalnych kryteriów 

wyboru operacji dokonuje się w następujący sposób: 

1) w przypadku głosowania odbywającego się w sposób opisany w pkt 14:  

a) jeżeli więcej niż połowa głosujących oddała głos „za” – przyjmuje się punktację 

zaproponowaną przez zespół oceniający; 

b) jeżeli co najmniej połowa głosujących oddała głos „przeciw” – przeprowadza się 

głosowanie w sposób opisany w pkt 15; 
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2) w przypadku głosowania odbywającego się w sposób opisany w pkt 15, sumuje się 

oceny punktowe wyrażone na kartach stanowiących ważnie oddane głosy w pozycji 

„SUMA PUNKTÓW” i dzieli przez liczbę ważnie oddanych głosów. 

21. Na podstawie wyników głosowań w sprawie oceny operacji według lokalnych 

kryteriów wyboru operacji Rada sporządza listę ocenionych wniosków, ustalając ich 

kolejność według liczby uzyskanych punktów w ramach tej oceny; wzór listy stanowi 

załącznik nr 10 do niniejszej procedury. 

22. Listę, o której mowa w pkt 21, przekazuje się wnioskodawcom nie później niż w 21 

dniu od dnia, w którym upłynął termin składania wniosków, wraz z informacją o: 

1) zgodności albo niezgodności wniosku z LSR – wskazując przyczyny niezgodności; 

2) liczbie uzyskanych punktów w ramach oceny lub miejscu na liście ocenionych 

wniosków; 

3) możliwości złożenia odwołania od wyników tej oceny oraz o miejscu i czasie 

składania odwołań. 

23. Do realizacji mogą zostać wybrane te projekty, które w wyniku oceny pod względem 

spełniania lokalnych kryteriów wyboru uzyskały powyżej 40% maksymalnej liczby 

punktów w ramach danej operacji. 

 

III. Odwołania 
24. Wnioskodawcy przysługuje prawo do złożenia do Rady odwołania od oceny złożonego 

przez niego wniosku w terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania listy i informacji, 

o których mowa w pkt 22, nie później jednak niż do 30. dnia od dnia, w którym upłynął 

termin składania wniosków; odwołanie winno zawierać uzasadnienie. 

25. Odwołania rozpatrywane są w trybie właściwym dla oceny wniosków, z tym, że: 

1) w skład zespołu analizującego odwołanie powoływane są osoby, które nie wchodziły 

w skład zespołu oceniającego dany wniosek; 

2) w przypadku małej liczby odwołań Przewodniczący Rady może odstąpić od 

powoływania zespołów; w takim wypadku odwołanie rozpatrywane jest w trybie 

określonym w pkt 15. 

26. Po rozpatrzeniu odwołań i z uwzględnieniem ich wyników, a jeżeli w wyznaczonym 

terminie nie wpłynie żadne odwołanie, na podstawie listy, o której mowa w pkt 21, 

sporządzane są: 

1)  lista wniosków, które zostały wybrane, w kolejności ustalonej według liczby 

uzyskanych punktów w ramach oceny spełniania lokalnych kryteriów wyboru; wzór 

listy stanowi załącznik nr 11 do niniejszej procedury; 

2)  lista wniosków, które nie zostały wybrane; wzór listy stanowi załącznik nr 12 do 

niniejszej procedury. 

 

IV. Zakończenie Procedury na poziomie LGD 
27. Nie później niż 45 dni od dnia, w którym upłynął termin składania wniosków, listy 

o których mowa w pkt 26 są przekazywane wraz z kompletem wymaganych 

dokumentów do: 

1) samorządu województwa – jeśli dotyczy Małych projektów oraz Odnowy i rozwoju 

wsi; 

2) do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – jeśli dotyczy Różnicowania 

w kierunku działalności nierolniczej oraz Tworzenia i rozwoju 

mikroprzedsiębiorstw. 

28. W terminie określonym w pkt 27 każdemu wnioskodawcy przekazywania jest 

informacja o: 
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1) wybraniu wniosku, wraz z informacją, czy projekt mieści się w ramach dostępnego 

limitu określonego w ogłoszeniu o naborze, albo o jego niewybraniu, wraz ze 

wskazaniem przyczyny niewybrania, 

2) liczbie uzyskanych punktów w ramach oceny wniosku pod względem spełniania 

kryteriów wyboru lub miejscu na liście wniosków, które zostały wybrane.  

 

 

V. Postanowienia końcowe 

 

29. Za terminowe przekazywanie wszelkich informacji i dokumentów, o których mowa 

w niniejszej Procedurze podmiotom zewnętrznym, w szczególności wnioskodawcom 

i podmiotom wdrażającym, odpowiada Zarząd LGD BK lub Kierownik Biura działający 

z upoważnienia Zarządu. 

30. Administracyjną obsługę posiedzeń Rady i pracy zespołów oceniających zapewnia 

Biuro LGD. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą procedurą stosuje się obowiązujące przepisy 

prawa, w szczególności Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 

8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty 

pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. z 2008 

r. Nr 138, poz. 868 z późn. zm.). 
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Załącznik nr 1 do Procedury naboru oraz oceny i wyboru operacji 

 

OŚWIADCZENIE   CZŁONKA   RADY   LGD   BLISKO   KRAKOWA 

 

 

Do wniosku nr …………….…: 
 

Nazwa wniosku  

Imię i nazwisko 

lub nazwa wnioskodawcy 

 

Imię i nazwisko  

osoby reprezentującej wnioskodawcę 

 

 

 

Ja …………………………………………………………… oświadczam, że 
  (imię i nazwisko członka Rady) 

 

 

 

Przesłanki które mogą wywołać wątpliwości co do bezstronności  tak
1) 

nie
1)

 

1 Jestem wnioskodawcą lub właścicielem, współwłaścicielem, przedstawicielem, 

pracownikiem albo członkiem organu zarządzającego wnioskodawcy 

  

2 Jestem współmałżonkiem, rodzicem, potomkiem, rodzeństwem wnioskodawcy 

lub osoby go reprezentującej lub pozostaję z wnioskodawcą lub osobą go 

reprezentującą w konkubinacie 

  

3 Prowadzę działalność konkurencyjną wobec działalności wnioskodawcy lub 

pozostaję z nim lub z osobą go reprezentującą w sporze  przed sądem lub przed 

innym organem publicznym 

  

4 Pozostaję z wnioskodawcą lub osobą go reprezentującą w innych niż 

wymienione w pkt 1 – 3 relacjach, które w sposób istotny mogą rzutować na 

moją bezstronność 

  

 

Wobec powyższego podlegam / nie podlegam2) wyłączeniu z oceny wniosku. 
 

 

Data ………………………….   Podpis: ……………………………… 
 

1)
 Należy w każdej pozycji wstawić krzyżyk w rubryce „tak” lub w rubryce „nie” 

2)
  Niewłaściwe skreślić 

 

Uwagi: …………………………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………………. 
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Załącznik nr 2 do Procedury naboru oraz oceny i wyboru operacji  

 

Instrukcja 

przeprowadzenia oceny zgodności operacji z LSR w ramach konkursu 

na „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” na obszarze LGD Blisko Krakowa 

 

 

1. Zespół oceniający lub członek Rady uprawniony do dokonania oceny zgodności operacji 

z LSR zwany dalej oceniającym, po zapoznaniu się z wnioskiem o pomoc i opisem 

operacji dokonuje analizy zbieżności celów operacji z celami oraz przedsięwzięciami 

Lokalnej Strategii Rozwoju a w przypadku naborów tematycznych także zgodności 

z zakresem tematycznym określonym w informacji o naborze.  

2. Wykonując ocenę zgodności stosuje się „Kartę oceny zgodności operacji z LSR w ramach 

konkursu na „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” na obszarze LGD Blisko Krakowa”, 

stanowiącą załącznik nr 3 do Procedury naboru oraz oceny i wyboru operacji, zwaną dalej 

Kartą. 

3. Aby operacja została uznana za zgodną z LSR, oceniający musi:  

a) stwierdzić zgodność (zbieżność) celów operacji z jednym celem ogólnym oraz jednym 

celem szczegółowym i jednym przedsięwzięciem w ramach wybranego celu ogólnego, 

b) stwierdzić zgodność (zbieżność) produktów, rezultatów operacji z odpowiednimi 

wskaźnikami produktu, rezultatu zapisanymi w LSR, 

c) w przypadku naborów tematycznych stwierdzić zgodność (zbieżność) z zakresem 

tematycznym określonym w informacji o naborze. 

4. W przypadku, gdy operacja wpisuje się w więcej niż jedno przedsięwzięcie, oceniający na 

podstawie budżetu projektu wyznacza jedno wiodące przedsięwzięcie, w które wpisuje się 

projekt.  

5. Stwierdzenie zgodności/niezgodności operacji z LSR oraz zgodności/niezgodności 

z zakresem tematycznym określonym w informacji o naborze, oceniający potwierdza 

przez wypełnienie odpowiednich wierszy i kolumn tabeli „podsumowanie oceny”. 
6. Jeżeli operacja nie została złożona w ramach naboru tematycznego, w tabeli 

podsumowanie oceny w wierszu „operacja zgodna z zakresem tematycznym naboru” 

zaznacza się „nie dotyczy”. 
 

 



Lokalna Strategia Rozwoju Blisko Krakowa 

83 

Skawina, styczeń 2013 roku 

 

Załącznik nr 3 do Procedury naboru oraz oceny i wyboru operacji

   

KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR I ZAKRESEM TEMATYCZNYM NABORU
*)

 

w ramach konkursu na „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” na obszarze LGD Blisko Krakowa 

(wypełnić wyłącznie pola na białym tle) 

 

Nazwa operacji:  

 

Nr wniosku wg kolejności wpływu i 

data złożenia wniosku: 

 Data 

przeprowadzenia 

oceny: 

 

Nazwa wnioskodawcy  

 

Operacja w ramach działania PROW 

2007–2013: 

 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 

 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 

 Odnowa i rozwój wsi 

 Małe projekty 

Kryteria zgodności operacji z LSR: 

Czy operacja przyczynia się do osiągnięcia/realizacji: tak nie 

Celu ogólnego 1 

Dobre warunki sprzyjają aktywności kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej mieszkańców 

  

 Celu szczegółowego 1.1 

Budowa, wyposażenie i modernizacja infrastruktury kulturalnej, sportowej i 

rekreacyjnej 

  

 Przedsięwzięcia 1.1.1 

Stworzenie oferty rekreacyjnej obszaru LGD w oparciu o koncepcję sieci szlaków 

turystycznych 

  

Przedsięwzięcia 1.1.2 

Budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej sportowej i rekreacyjnej 

  

Przedsięwzięcia 1.1.3 

Udostępnianie społeczności lokalnej urządzeń i sprzętu w celu zwiększenia 

atrakcyjności kulturalnej sportowej i rekreacyjnej  obszaru 

  

Celu ogólnego 2 

Warunki sprzyjające aktywności społecznej 

  

 Celu szczegółowego 2.1 

Tworzenie przestrzeni publicznej i społecznej sprzyjającej lokalnej aktywności 

mieszkańców 

  

 Przedsięwzięcia 2.1.1 

Modernizacja i wyposażenie świetlic wiejskich oraz zagospodarowanie terenu 

przylegającego do nich. 

  

Przedsięwzięcia 2.1.2 

Udostępnianie urządzeń i sprzętu w celu zwiększenia społecznej aktywności 

mieszkańców 

  

Przedsięwzięcia 2.1.3 

Budowa, modernizacja, remont, zagospodarowanie miejsc lub obiektów o szczególnym 

znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb społecznych mieszkańców 

  

Przedsięwzięcia 2.1.4 

Zajęcia o charakterze edukacyjnym 

  

Celu ogólnego 3 

Społeczność lokalna świadoma dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego obszaru 

  

 Celu szczegółowego 3.1 

Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru 

  

 Przedsięwzięcia 3.1.1 

Wyposażenie zorganizowanych grup kultywujących lokalne tradycje i/lub zwyczaje 

  



Lokalna Strategia Rozwoju Blisko Krakowa 

84 

Skawina, styczeń 2013 roku 

 

Przedsięwzięcia 3.1.2 

Remont lub wyposażenie istniejących muzeów lub innych obiektów pełniących 

podobne funkcje  

  

Przedsięwzięcia 3.1.3 

Odbudowa, renowacja, restauracja, remont lub oznakowanie obiektów wpisanych do 

rejestru zabytków lub objętych ewidencją zabytków 

  

Przedsięwzięcia 3.1.4 

Oznakowanie, doposażenie, promocja cennego dziedzictwa kulturowego, 

historycznego i przyrodniczego obszaru 

  

 Celu szczegółowego 3.2 

Poznawanie, dokumentowanie i promocja dziedzictwa kulturowego, historycznego i 

przyrodniczego obszaru 

  

 Przedsięwzięcia 3.2.1 

Organizacja wydarzeń i/lub przedsięwzięć służących zachowaniu i promocji lokalnego 

dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego 

  

Przedsięwzięcia 3.2.2 

Wydawanie publikacji służących dokumentowaniu i promocji dziedzictwa 

kulturowego, historycznego i przyrodniczego obszaru 

  

Celu ogólnego 4 

Lokalne społeczności aktywne gospodarczo 

  

 Celu szczegółowego 4.1 

Wykorzystanie lokalnego potencjału, w szczególności potencjału bliskości Krakowa dla 

tworzenia miejsc pracy 

  

 Przedsięwzięcia 4.1.1 

Tworzenie nowych, trwałych miejsc pracy w oparciu o lokalne walory obszaru 

  

 Celu szczegółowego 4.2 

Zapewnienie mieszkańcom obszaru LGD dostępu do informacji o lokalnym rynku usług 

i produktów 

  

 Przedsięwzięcia 4.2.1 

Promocja lokalnej przedsiębiorczości 

  

Czy operacja jest zgodna z zakresem tematycznym wskazanym w informacji o naborze 

tak nie Nie dotyczy 

   

 

Uzasadnienie zgodności/niezgodności
*) 

operacji z Lokalną Strategią Rozwoju 
(należy krótko omówić w jakim zakresie operacja jest zgodna z LSR): 

 

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

Podsumowanie oceny 

Operacja zgodna z LSR tak nie 

  

Operacja zgodna z zakresem tematycznym naboru tak nie nie dotyczy 

   

 

Zespół/członek
*)

 oceniający: 

………………………………………….    ……………………………………… 

Imię i nazwisko członka Rady      podpis 

 

………………………………………….    ……………………………………… 

Imię i nazwisko członka Rady      podpis 

 

………………………………………….    ……………………………………… 

Imię i nazwisko członka Rady      podpis 

 
*) 

- niepotrzebne skreślić. 
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Załącznik nr 4 do Procedury naboru oraz oceny i wyboru operacji  

 

 

 

Lokalne kryteria wyboru operacji 

w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Blisko Krakowa 
 

 

 

Lp. Kryterium i punktacja
10
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1 

Wnioskodawca posiada doświadczenie w realizacji projektów 

finansowanych ze środków UE (0-3pkt.) 

TAK NIE NIE NIE 

brak projektów zrealizowanych bądź w trakcie realizacji 0 

zrealizowane bądź w trakcie realizacji 1 - 3 projektów 1 

zrealizowane bądź w trakcie realizacji 4 - 6 projektów 2 

zrealizowane bądź w trakcie realizacji powyżej 6 projektów 3 

2 

W jakim stopniu projekt przyczynia się do poprawy 

warunków sprzyjających aktywności kulturalnej, sportowej, 

rekreacyjnej  (0-6 pkt.)  

TAK TAK TAK TAK 
nie przyczynia się 0 

przyczynia się w stopniu małym 2 

przyczynia się w stopniu średnim 4 

przyczynia się w stopniu dużym 6 

3 

W jakim stopniu projekt przyczynia się do poprawy 

warunków sprzyjających aktywności społecznej (0-3 pkt.) 

TAK NIE NIE TAK 

nie przyczynia się 0 

przyczynia się w stopniu małym 1 

przyczynia się w stopniu średnim 2 

przyczynia się w stopniu dużym 3 

4 

W jakim stopniu projekt przyczynia się do podniesienia 

poziomu wiedzy mieszkańców na temat dziedzictwa 

kulturowego i przyrodniczego obszaru (0-3 pkt.) 

NIE NIE NIE TAK nie przyczynia się 0 

przyczynia się w stopniu małym 1 

przyczynia się w stopniu średnim 2 

                                                 
10 Do realizacji mogą zostać wybrane projekty, które w wyniku oceny pod względem spełniania 

lokalnych kryteriów wyboru uzyskały powyżej 40% maksymalnej liczby punktów. 
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przyczynia się w stopniu dużym 3 

5 

Realizacja operacji spowoduje utworzenie miejsc pracy, 

w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne (1-3 pkt.)  

NIE TAK NIE NIE 
1 miejsce pracy 1 

od 2 do 3 miejsc pracy 2 

więcej niż 3 miejsca pracy 3 

6 

Wnioskodawca posiada środki finansowe na wykonanie 

operacji (1-2 pkt.) 

NIE TAK TAK NIE oświadczenie wnioskodawcy  1 

dokument bankowy 2 

7 

Doświadczenie wnioskodawcy w zakresie prowadzenia 

działalności gospodarczej (1-3 pkt.)  

NIE TAK NIE NIE 
doświadczenie w prowadzeniu działalności do 3 lat 1 

doświadczenie w prowadzeniu działalności od 3 do 5 lat 2 

doświadczenie w prowadzeniu działalności dłużej niż 5 lat 3 

8 

Efektywność ekonomiczna przedsięwzięcia (0-3 pkt.) 

NIE TAK TAK NIE niska  0 

wysoka 3 

9 

W jakim stopniu efekty projektu przyczynią się do tworzenia 

trwałej i dostępnej oferty spędzania czasu wolnego na terenie 

LGD (0-6 pkt.)  

TAK TAK TAK TAK 
nie przyczynią się 0 

przyczynią się w stopniu małym 2 

przyczynią się w stopniu średnim 4 

przyczynią się w stopniu dużym 6 

10 

Czy rezultaty projektu  przyczyniają się do podejmowania 

innowacyjnych
11

 działań  w zakresie rozwoju lokalnego 

(0-3 pkt.) 
TAK TAK TAK TAK 

nie 0 

tak 3 

11 

Czy operacja jest adekwatna do mocnych lub słabych stron 

obszaru LGD określonych w LSR (0-8 pkt.)  

TAK TAK TAK TAK 
operacja nie jest adekwatna do mocnych lub słabych stron 0 

operacja jest adekwatna do mocnych albo słabych stron 1-4 

operacja jest adekwatna do mocnych i słabych stron 5-8 

 Maksymalna liczba punktów: 29 34 28 29 

 Wymagana do wyboru liczba punktów: 12 14 12 12 

 

                                                 
11 W ramach Inicjatywy Wspólnoty LEADER + na lata 2000-06, innowacja została zdefiniowana jako: 

 proces powstawania nowego produktu lub usługi, który uwzględnia odrębność danego obszaru; 

 nowa metoda umożliwiająca łączenie lokalnych zasobów ludzkich, naturalnych i finansowych, które 

owocuje lepszym wykorzystaniem miejscowego potencjału; 

 proces łączenia i powiązań pomiędzy sektorami, które tradycyjnie funkcjonowały oddzielnie; 

 oryginalne formy organizacji i zaangażowania ludności lokalnej w proces podejmowania decyzji i 

wdrażania projektu 
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Załącznik nr 5 do Procedury naboru oraz oceny i wyboru operacji  

 

(pieczęć) 
KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LOKALNYMI KRYTERIAMI WYBORU OPERACJI 

na obszarze LGD Blisko Krakowa do działania 

„Wdrażanie LSR – Odnowa i rozwój wsi” 

(wypełnić wyłącznie pola na białym tle) 

 
 
 

Nazwa operacji: 

 

 

 

Nr operacji wg kolejności wpływu i 

data złożenia wniosku: 

 Data przeprowadzenia 

oceny: 

 

Nazwa wnioskodawcy  

 

Lp. Lokalne kryteria oceny operacji ocena 

1. 
Wnioskodawca posiada doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków UE 

(0-3 pkt.) 

 

2. 

W jakim stopniu projekt przyczynia się do poprawy warunków sprzyjających aktywności 

kulturalnej, sportowej, rekreacyjnej.  

(0-6 pkt.) 

 

3. 

W jakim stopniu projekt przyczynia się do poprawy warunków sprzyjających aktywności 

społecznej  

(0-3 pkt.) 

 

4. 

W jakim stopniu efekty projektu przyczynią się do tworzenia trwałej i dostępnej oferty 

spędzania czasu wolnego na terenie LGD 

(0-6 pkt.)  

 

5. 

Czy rezultaty projektu  przyczyniają się do podejmowania innowacyjnych działań  w 

zakresie rozwoju lokalnego 

(0-3 pkt.) 

 

6. 
Czy operacja jest adekwatna do mocnych lub słabych stron obszaru LGD określonych w LSR 

(0-8 pkt.)  

 

SUMA PUNKTÓW: 
 

 

Zespół / członek
*) 

oceniający: 

 

………………………………………….    ……………………………………… 

Imię i nazwisko członka Rady      podpis 
 

………………………………………….    ……………………………………… 

Imię i nazwisko członka Rady      podpis 
 

………………………………………….    ……………………………………… 

Imię i nazwisko członka Rady      podpis 

 
*) 

- niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 6 do Procedury naboru oraz oceny i wyboru operacji  

(pieczęć) 
KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LOKALNYMI KRYTERIAMI WYBORU OPERACJI 

na obszarze LGD Blisko Krakowa do działania 

„Wdrażanie LSR – Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” 

(wypełnić wyłącznie pola na białym tle) 
 

Nazwa operacji: 

 

 

 

Nr operacji wg kolejności wpływu i 

data złożenia wniosku: 

 Data przeprowadzenia 

oceny merytorycznej: 

 

Nazwa wnioskodawcy  

 

Lp. Lokalne kryteria oceny operacji ocena 

1. 

W jakim stopniu projekt przyczynia się do poprawy warunków sprzyjających aktywności 

kulturalnej, sportowej, rekreacyjnej 

 (0-6 pkt.) 

 

2. 

Realizacja operacji spowoduje utworzenie miejsc pracy, w przeliczeniu na pełne etaty 

średnioroczne 

(1-3 pkt.)  

 

3. 
Wnioskodawca posiada środki finansowe na wykonanie operacji 

(1-2 pkt.) 

 

4. 
Doświadczenie wnioskodawcy w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej 

(1-3 pkt.) 

 

5. 
Efektywność ekonomiczna przedsięwzięcia 

(0-3 pkt.) 

 

6. 

W jakim stopniu efekty projektu przyczynią się do tworzenia trwałej i dostępnej oferty 

spędzania czasu wolnego na terenie LGD 

(0-6 pkt.)  

 

7. 

Czy rezultaty projektu  przyczyniają się do podejmowania innowacyjnych działań  w 

zakresie rozwoju lokalnego 

(0-3 pkt.) 

 

8. 
Czy operacja jest adekwatna do mocnych lub słabych stron obszaru LGD określonych w LSR 

(0-8 pkt.) 

 

SUMA PUNKTÓW:  

Zespół / członek
*)

 oceniający: 

 

………………………………………….    ……………………………………… 

Imię i nazwisko członka Rady      podpis 
 

………………………………………….    ……………………………………… 

Imię i nazwisko członka Rady      podpis 
 

………………………………………….    ……………………………………… 

Imię i nazwisko członka Rady      podpis 
*) 

- niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 7 do Procedury naboru oraz oceny i wyboru operacji  

 

(pieczęć) 
KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LOKALNYMI KRYTERIAMI WYBORU OPERACJI 

na obszarze LGD Blisko Krakowa do działania 

„Wdrażanie LSR – Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” 

(wypełnić wyłącznie pola na białym tle) 
 
 
 

Nazwa operacji: 

 

 

 

Nr operacji wg kolejności wpływu i 

data złożenia wniosku: 

 Data przeprowadzenia 

oceny merytorycznej: 

 

Nazwa wnioskodawcy  

 

Lp. Lokalne kryteria oceny operacji ocena 

1. 

W jakim stopniu projekt przyczynia się do poprawy warunków sprzyjających aktywności 

kulturalnej, sportowej, rekreacyjnej  

(0-6 pkt.) 

 

2. 
Wnioskodawca posiada środki finansowe na wykonanie operacji 

(1-2 pkt.) 

 

3. 
Efektywność ekonomiczna przedsięwzięcia 

(0-3 pkt.) 

 

4. 

W jakim stopniu efekty projektu przyczynią się do tworzenia trwałej i dostępnej oferty 

spędzania czasu wolnego na terenie LGD 

(0-6 pkt.)  

 

5. 

Czy rezultaty projektu  przyczyniają się do podejmowania innowacyjnych  działań  w 

zakresie rozwoju lokalnego 

(0-3 pkt.)  

 

6. 
Czy operacja jest adekwatna do mocnych lub słabych stron obszaru LGD określonych w LSR 

(0-8 pkt.) 

 

SUMA PUNKTÓW:  

Zespół / członek
*) 

oceniający: 

 

………………………………………….    ……………………………………… 

Imię i nazwisko członka Rady      podpis 
 

………………………………………….    ……………………………………… 

Imię i nazwisko członka Rady      podpis 
 

………………………………………….    ……………………………………… 

Imię i nazwisko członka Rady      podpis 

 
*) 

- niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 8 do Procedury naboru oraz oceny i wyboru operacji  

(pieczęć) 
KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LOKALNYMI KRYTERIAMI WYBORU OPERACJI 

na obszarze LGD Blisko Krakowa do działania 

„Wdrażanie LSR – Małe projekty” 

(wypełnić wyłącznie pola na białym tle) 

 
 

Nazwa operacji: 

 

 

 

Nr operacji wg kolejności wpływu i 

data złożenia wniosku: 

 Data przeprowadzenia 

oceny merytorycznej: 

 

Nazwa wnioskodawcy  

 

Lp. Lokalne kryteria oceny operacji 

 

ocena 

1. 

W jakim stopniu projekt przyczynia się do poprawy warunków sprzyjających aktywności 

kulturalnej, sportowej, rekreacyjnej 

 (0-6 pkt.) 

 

2. 

W jakim stopniu projekt przyczynia się do poprawy warunków sprzyjających aktywności 

społecznej 

(0-3 pkt.) 

 

3. 

W jakim stopniu projekt przyczynia się do podniesienia poziomu wiedzy mieszkańców na 

temat dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego obszaru 

(0-3 pkt.) 

 

4. 

W jakim stopniu efekty projektu przyczynią się do tworzenia trwałej i dostępnej oferty 

spędzania czasu wolnego na terenie LGD 

(0-6 pkt.) 

 

5. 

Czy rezultaty projektu  przyczyniają się do podejmowania innowacyjnych działań  w 

zakresie rozwoju lokalnego 

(0-3 pkt.)  

 

6. 
Czy operacja jest adekwatna do mocnych lub słabych stron obszaru LGD określonych w LSR  

(0-8 pkt.) 

 

SUMA UZYSKANYCH PUNKTÓW: 

 

 

Zespół / członek
*) 

 oceniający: 

 

………………………………………….    ……………………………………… 

Imię i nazwisko członka Rady      podpis 

 

………………………………………….    ……………………………………… 

Imię i nazwisko członka Rady      podpis 

 

………………………………………….    ……………………………………… 

Imię i nazwisko członka Rady      podpis 

 
*) 

- niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 9 do Procedury naboru oraz oceny i wyboru operacji  

 

Instrukcja 

przeprowadzenia oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji 

na obszarze LGD Blisko Krakowa 

 

 

1. Zespół oceniający lub członek Rady uprawniony do dokonania oceny zgodności operacji 

z lokalnymi kryteriami wyboru, po zapoznaniu się z wnioskiem o pomoc i opisem 

operacji dokonuje analizy zakresu, w jakim wniosek odpowiada poszczególnym 

lokalnym kryteriom wyboru . 

2. Wykonując ocenę zgodności stosuje się odpowiednio: 

a) „Kartę oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji na obszarze 

LGD Blisko Krakowa do działania „Wdrażanie LSR – Odnowa i rozwój wsi”; 

b) „Kartę oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji na obszarze 

LGD Blisko Krakowa do działania „Wdrażanie LSR – Tworzenie i rozwój 

mikroprzedsiębiorstw”; 

c) „Kartę oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji na obszarze 

LGD Blisko Krakowa do działania „Wdrażanie LSR – Różnicowanie w kierunku 

działalności nierolniczej”; 

d) „Kartę oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji na obszarze 

LGD Blisko Krakowa do działania „Wdrażanie LSR – Małe projekty”; 

zwaną dalej Kartą. 

3. W odniesieniu do każdego z lokalnych kryteriów wyboru oceniający ustala, w jakim 

stopniu wniosek spełnia lub jest wysoce prawdopodobne, że w wyniku realizacji operacji 

spełnione zostanie to kryterium i wpisuje odpowiednią liczbę punktów w rubryce 

„Ocena”. 

4. Po dokonaniu oceny wszystkich kryteriów, punktację odnoszącą się do poszczególnych 

kryteriów sumuje się. 

5. Po zakończeniu dokonywania oceny oceniający opatruje Kartę podpisem. 
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Załącznik nr 10 do Procedury naboru oraz oceny i wyboru operacji 

Lista ocenionych wniosków  

złożonych w ramach naboru wniosków na działanie …………………………………………………., przeprowadzonego w dniach od dd-mm-rrrr 

do dd-mm-rrrr przez LGD Blisko Krakowa, sporządzona na podstawie uchwał podjętych podczas  posiedzenia Rady nr …. w dniu dd-mm-rrrr. 

Pozycja Numer 

wniosku 

Nazwa wniosku Wnioskowana 

kwota pomocy 

Zgodny z LSR 

(tak/nie) 

Uzasadnienie (w 

przypadku niezgodności z 

LSR) 

Liczba punktów z 

oceny zgodności z 

lokalnymi kryteriami 

wyboru 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
 

Przewodniczący/Wiceprzewodniczący 

Rady LGD 

 

………………………
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Załącznik nr 11 do Procedury naboru oraz oceny i wyboru operacji 

Lista wniosków wybranych  
w ramach naboru wniosków na działanie ………………………………………………………., przeprowadzonego w dniach od dd-mm-rrrr do 

dd-mm-rrrr przez LGD Blisko Krakowa, sporządzona na podstawie uchwał podjętych podczas  posiedzenia Rady nr …. w dniu dd-mm-rrrr. 

Pozycja Numer 

wniosku 

Nazwa wniosku Wnioskowana kwota 

pomocy 

Liczba punktów z 

oceny zgodności z 

lokalnymi kryteriami 

wyboru 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

Limit dostępnych środków określony w informacji o naborze wynosi: ……. zł. Wnioski z pozycji od … do …. mieszczą się we wskazanym 

limicie. 

 

Przewodniczący/Wiceprzewodniczący 

Rady LGD 

 

………………………
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Załącznik nr 12 do Procedury naboru oraz oceny i wyboru operacji 

Lista wniosków niewybranych  
w ramach naboru wniosków na działanie ………………………………………………………., przeprowadzonego w dniach od dd-mm-rrrr do 

dd-mm-rrrr przez LGD Blisko Krakowa, sporządzona na podstawie uchwał podjętych podczas  posiedzenia Rady nr …. w dniu dd-mm-rrrr. 

Pozycja Numer 

wniosku 

Nazwa wniosku Wnioskowana kwota 

pomocy 

Zgodny z LSR 

(tak/nie) 

Złożony w miejscu i 

terminie wskazanym 

w informacji o 

naborze (tak/nie) 

Liczba punktów z 

oceny zgodności z 

lokalnymi kryteriami 

wyboru 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
 

 

Przewodniczący/Wiceprzewodniczący 

Rady LGD 

 

                          ……………………… 

 


