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Fundusze Europejskie na Rozwój Wsi
Podsumowanie kolejnego naboru wniosków

14 listopada zakoñczylimy kolejny nabór wniosków. Tym razem do LGD Blisko Krakowa wp³ynê³o 29 wniosków: 21 dotycz¹cych
dzia³ania Ma³e projekty, 4 dotycz¹ce dzia³ania Odnowa i rozwój Wsi oraz 4 dotycz¹ce dzia³ania Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiêbiorstw. £¹czna suma wnioskowanych kwot pomocy wynios³a 2 245 181,39 z³.
Zakoñczenie oceny projektów przez LGD planowane jest na po³owê grudnia 2012, nastêpnie projekty zostan¹ przekazane do
weryfikacji formalnej przez Urz¹d Marsza³kowski Województwa Ma³opolskiego i Agencjê Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Przewidywany termin podpisania umów i realizacji projektów to po³owa 2013 r.
Dziêki realizacji tych projektów mog¹ powstaæ place zabaw, si³ownia, miejsca przeznaczone do spotkañ mieszkañców, sprzyjaj¹ce
ich aktywnoci oraz wzbogacaj¹ce przestrzeñ publiczn¹ niektórych miejscowoci. Przedsiêbiorcy utworz¹ nowe miejsca pracy.
Ponadto zostan¹ zrealizowane przedsiêwziêcia maj¹ce na celu zachowanie i promocjê lokalnego dziedzictwa kulturowego
i historycznego (np. publikacje i warsztaty).

Stan realizacji strategii i kolejne nabory wniosków
W ramach wdra¿ania lokalnej strategii rozwoju, na której realizacjê LGD otrzyma³a rodki w wysokoci 5,85 mln z³, do koñca
listopada 2012 r. zosta³y zrealizowane 23 projekty na ³¹czn¹ kwotê 925 066,86 z³, kolejne 43 projekty s¹ weryfikowane,
realizowane lub rozliczane przez instytucje wdra¿aj¹ce. Informacje o zrealizowanych projektach wraz z ich lokalizacj¹ s¹ umieszczane
na stronie www.bliskokrakowa.pl. Aktualny poziom wykorzystania bud¿etu LGD wynosi 81%, co oznacza, ¿e do rozdysponowania
w 2013 r. pozostaje jeszcze 1,11 mln z³. rodki te zostan¹ przeznaczone na projekty z zakresu dzia³añ: Ma³e projekty  0,45 mln
z³ oraz Odnowa i rozwój wsi  0,66 mln z³. Planowany termin og³oszenia kolejnego naboru wniosków to marzec 2013 r. Wa¿n¹
informacj¹ dla wnioskodawców chc¹cych z³o¿yæ wniosek w ramach Ma³ych projektów s¹ zmiany w zasadach przyznawania tej
dotacji. Wysokoæ dofinansowania dla jednego projektu zostanie podniesiona z 25 000,00 z³ do 50 000,00 z³, natomiast limit
pomocy dla jednego beneficjenta ulegnie zwiêkszeniu ze 100 000,00 z³ do 200 000,00 z³.
Szczegó³owe informacje na temat zasad przyznawania dotacji znajduj¹ siê na naszej stronie www.bliskokrakowa.pl  zak³adka:
Dotacje PROW 2009-2013, a tak¿e w biurze LGD (dane kontaktowe na ostatniej stronie biuletynu).
Gmina Czernichów

Gmina Mogilany

Miasto i Gmina
Skawina

Fundusze Europejskie na rozwój wsi

Miasto i Gmina
wi¹tniki Górne
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Kolejne projekty zrealizowane
Gmina Skawina
Zajêcia sportowe:
Rowerem przez nasz¹ Ma³¹ Ojczyznê. Organizacja
rowerowych zajêæ sportowo rekreacyjnych dla dzieci i
ich rodziców. Projekt zrealizowany przez Stowarzyszenie
wspierania sportu i rekreacji SKIMKA. Kwota dotacji:
13 969,28 z³

Organizacja szkolenia dla dzieci i m³odzie¿y w sekcji
pi³ki no¿nej, siatkówki, unihokeja i boksu w Krzêcinie.
Projekt zrealizowany przez Uczniowski Klub Sportowy
"Feniks" Krzêcin. Kwota dotacji dla I etapu: 14 414,40 z³

Gmina wi¹tniki Górne
WRZOSOWISKO  promocja miejscowoci, organizacja
cyklu wydarzeñ kulturalno  integracyjnych oraz
udostêpnienie urz¹dzeñ i sprzêtu mieszkañcom
Wrz¹sowic Projekt zrealizowany przez Stowarzyszenie
ZIELONE WIAT£O DLA WRZ¥SOWIC. Kwota dotacji:
10 844,79 z³

Teatr po latach  promocja twórczoci kulturalnej. Projekt
zrealizowany przez Miejsko  Gminny Orodek Kultury
w wi¹tnikach Górnych. Kwota dotacji: 9 255,03 z³.

Udzielamy bezp³atnego doradztwa w zakresie
przygotowania wniosków oraz weryfikacji,
realizacji i rozliczania projektów.
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Promujemy nasz obszar
czyli skarby Blisko Krakowa
Obszar gmin tworz¹cych LGD Blisko Krakowa kryje w sobie wiele ciekawych miejsc, dzia³aj¹ tu tak¿e organizacje, które dbaj¹
o zachowanie i promocjê cennych walorów historycznych, kulturowych i przyrodniczych naszych ma³ych ojczyzn. Warto, aby
informacje o tych miejscach i organizacjach by³y szeroko rozpowszechniane wród mieszkañców, ale te¿ by dociera³y do potencjalnych
turystów. LGD we wspó³pracy z przedstawicielami tych organizacji zrealizowa³a kilka przedsiêwziêæ maj¹cych na celu promocjê
walorów naszego obszaru pod wspóln¹ nazw¹ Skarby Blisko Krakowa.

Pierwszym z nich by³o utworzenie stoiska promuj¹cego obszar
gmin tworz¹cych LGD i jego prezentacja podczas takich imprez
jak: Majówka w Mogilañskim Dworze, Dni Skawiny, Dni Gminy
wi¹tniki Górne, wiêto Kie³basy Lisieckiej i Dzieñ Otwarty TVP
Kraków. Nie lada wyzwaniem dla odwiedzaj¹cych stoisko by³o
zmierzenie siê z wyzwaniem z³o¿enia k³ódki wi¹tnickiej oraz
otwarciem sekretnej k³ódki sprzed 100 lat, ponadto odwiedzaj¹cy
mogli wybiæ pami¹tkow¹ monetê, ogl¹daæ eksponaty z izb
regionalnych, poznaæ zwyczaje kulturowe naszych przodków oraz
skosztowaæ kie³basy lisieckiej.

Kolejnym zadaniem, które zrealizowalimy we wspó³pracy ze
stowarzyszeniami i instytucjami z terenu LGD by³o przygotowanie
i wydanie publikacji maj¹cych na celu prezentacjê cennych walorów
obszaru LGD. S¹ to informator i ulotka opisuj¹ce najciekawsze
miejsca Blisko Krakowa oraz ulotka powiêcona produktowi
regionalnemu  kie³basie lisieckiej. Publikacje te s¹ dostêpne
w biurze LGD oraz w wersji elektronicznej na stronie
www.bliskokrakowa.pl  zak³adka publikacje.

Ostatnim przedsiêwziêciem realizowanym we wspó³pracy
z organizacjami z terenu LGD by³y wyjazdy studyjne maj¹ce na
celu zapoznanie cz³onków tych organizacji z dziedzictwem obszaru
LGD Blisko Krakowa, wypracowanie koncepcji dalszego rozwoju
turystyczno-rekreacyjnego gmin tworz¹cych LGD oraz integracjê
osób prowadz¹cych dzia³ania w zakresie zachowania i promocji
walorów obszaru LGD. Podczas wyjazdów odwiedzilimy m.in.
Szko³ê Rolnicz¹ w Czernichowie, Izbê Regionaln¹ w Kamieniu, Izbê
Pamiêci Rodu Hallerów i Hallerczyków, zabytkowy koció³
i prehistoryczn¹ osadê w Woli Radziszowskiej, Muzeum Regionalne
w Skawinie, Gminny Orodek Kultury w Mogilanach oraz Muzeum
lusarstwa w wi¹tnikach Górnych.

Dziêki realizacji opisanych wy¿ej zadañ mieszkañcy i turyci mieli mo¿liwoæ poznania atrakcji jakie kryje w sobie ten obszar, wielu
z nich przyznawa³o, ¿e po raz pierwszy dostrzegli skarby znajdu¹ce siê tak blisko Krakowa.
Ju¿ dzi zachêcamy do uczestniczenia w kolejnych przedsiêwziêciach promocyjnych, które bêdziemy organizowaæ w 2013 r.
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Muzeum lusarstwa w wi¹tnikach Górnych

O gminie wi¹tniki Górne mówi siê, ¿e jest w metalu wykuta, gdy¿
rzemios³o lusarsko-kowalskie przez ponad 800 lat stanowi³o
podstawê utrzymania i g³ówne ród³o dochodu wi¹tniczan.
Miejscem, w którym mo¿emy poznawaæ bogat¹ historiê tej
niewielkiej miejscowoci jest Muzeum lusarstwa, zlokalizowane
w zabytkowym budynku Szko³y lusarskiej. Mo¿na w nim podziwiaæ
repliki szabli i zbroi husarskich produkowanych kiedy w wi¹tnikach
oraz najwa¿niejszy zabytek muzeum  kolekcjê zabytkowych k³ódek,
zamków oraz narzêdzi lusarskich i kowalskich. Na szczególn¹ uwagê
zas³uguje te¿ jedyna w Polsce ekspozycja pami¹tek zwi¹zanych
z prac¹ wi¹tników wawelskich. Najcenniejsza z nich to Portret
 w i ¹ t n i k a K ate d r y Wawe l s k i e j S t . Sy n owc a p ê d z l a
L. Wyczó³kowskiego, ponadto mo¿emy zobaczyæ tam talar
podzwonny dzwonników zygmuntowskich, oryginalny strój
wi¹tnika Katedry Wawelskiej oraz liczne fotografie i dokumenty.
Muzeum prowadzi te¿ dzia³alnoæ edukacyjn¹, g³ównie przez
organizacjê zajêæ, w trakcie których eksponaty muzealne aktywnie
uczestnicz¹ w podró¿y w czasie  mo¿na je dotykaæ i przymierzaæ.
Co roku w ostatni weekend wrzenia odbywa siê impreza
Muzeobranie, na której mo¿na poznaæ bogate zbiory muzeum oraz
wzi¹æ udzia³ w szeregu imprez towarzysz¹cych.
Serdecznie zachêcamy do wizyty w Muzeum lusarstwa im. Marcina
Miku³y w wi¹tnikach Górnych.
Godziny otwarcia:
poniedzia³ek godz. 14.00  19.00  roda godz. 11.00  16.00
pierwsza sobota i ostatnia niedziela miesi¹ca godz. 14.00  19.00

www.muzeumslusarstwa.pl

Lokalna Grupa Dzia³ania (LGD) Blisko Krakowa to stowarzyszenie dzia³aj¹ce na rzecz rozwoju obszarów wiejskich
gmin: Czernichów, Mogilany, Skawina i wi¹tniki Górne. Dziêki LGD mieszkañcy, organizacje spo³eczne i przedsiêbiorcy
z wymienionych gmin maj¹ mo¿liwoæ korzystania ze rodków europejskich w ramach Osi 4  LEADER  Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

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

www.bliskokrakowa.pl

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuj¹ca w obszary wiejskie.
Publikacja opracowana przez stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzia³ania Blisko Krakowa.
Publikacja wspó³finansowana ze rodków Unii Europejskiej w ramach Dzia³ania 431 Funkcjonowanie LGD,
objêtego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20072013.
Instytucja Zarz¹dzaj¹ca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20072013
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

