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Fundusze Europejskie na rozwój wsi

Podsumowanie kolejnego naboru wniosków

W okresie od 29 kwietnia do 13 maja br. zosta³y przeprowadzone nabory wniosków na dofinansowanie projektów w ramach
dzia³ania Ma³e projekty oraz Odnowa i rozwój wsi.
Ma³e projekty dotycz¹ np. remontu lub wyposa¿enia: wietlic wiejskich i obiektów ma³ej infrastruktury (placów zabaw, miejsc
wypoczynkowych, szlaków turystycznych), kultywowania miejscowych tradycji, obrzêdów i zwyczajów. Dotacja ma formê zwrotu
nie wiêcej ni¿ 80% poniesionych wydatków w kwocie do 50 000,00 z³.
Odnowa i rozwój wsi  czyli projekty infrastrukturalne zwi¹zane z budow¹, przebudow¹, remontem lub wyposa¿eniem
m. in. budynków pe³ni¹cych funkcje rekreacyjne, sportowe i spo³eczno-kulturalne. Wartoæ dotacji do 500 000,00 z³. Dotacja ma
formê zwrotu nie wiêcej ni¿ 80% poniesionych wydatków.
W wyniku przeprowadzonych naborów do LGD wp³ynê³y 42 wnioski z zakresu Ma³ych projektów na ³¹czn¹ kwotê 1 315 018,58
z³ oraz 3 wnioski z zakresu Odnowa i rozwój wsi na kwotê 648 220,00 z³.
Obecnie trwa procedura oceny oraz wyboru wniosków do finansowania.
W drugiej po³owie roku planowany jest kolejny nabór wniosków na dzia³ania z zakresu: Ma³e projekty, Tworzenie
i rozwój mikroprzedsiêbiorstw oraz Odnowa i rozwój wsi. Bêdzie to ju¿ ostatni nabór organizowany w ramach
okresu programowania 20072013.
Szczegó³owe informacje na temat ka¿dego dzia³ania znajduj¹ siê na naszej stronie www.bliskokrakowa.pl  zak³adka: Dotacje
PROW 20072013, a tak¿e w biurze LGD (dane kontaktowe na ostatniej stronie biuletynu)

Udzielamy bezp³atnej pomocy w przygotowaniu, realizacji i rozliczaniu projektów:
Biuro
LGD Blisko Krakowa
ul. ¯wirki i Wigury 23
32-050 Skawina
tel./fax: 12 256-02-31
e-mail:
biuro@bliskokrakowa.pl
czynne:
pon.pt.: 8.0016.00
Gmina Czernichów

Przygotowanie wniosków:
Czernichów  Marian Szczepaniak, tel. 12-270-26-09
e-mail. marian.szczepaniak@gmail.com
Mogilany  Ewa Kraus, tel. 12 270-10-13 w. 249
e-mail. ewa.kraus@gmail.com
Skawina  Agnieszka Rejnowicz, tel. 12 256-02-31
e-mail. a.rejnowicz@bliskokrakowa.pl
wi¹tniki Górne  Agnieszka Juszczak, tel. 12 270 40-30 w. 10
e-mail. agnieszka_juszczak@interia.eu
Gmina Mogilany

Miasto i Gmina
Skawina

Fundusze Europejskie na rozwój wsi

Realizacja i rozliczanie
projektów:
Kinga Paciorek,
tel. 12 256-02-31
e-mail.:
k.paciorek@bliskokrakowa.pl

Miasto i Gmina
wi¹tniki Górne
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Kolejne zrealizowane i rozliczone projekty
Gmina Czernichów

Wyposa¿enie sali wietlicy wiejskiej w Przegini Narodowej  miejsca
spotkañ i integracji mieszkañców  w sprzêt nag³aniaj¹cy i krzes³a.
Projekt zrealizowany przez Stowarzyszenie Kobiet w Przegini
Narodowej. Kwota dotacji: 15 899,71 z³.

Gmina Mogilany

Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry dêtej przy OSP we
W³osani. Projekt zrealizowany przez OSP we W³osani. Kwota dotacji:
14 758,80 z³.

Gmina wi¹tniki Górne

Wyposa¿enie boiska sportowego LKS Tempo Rzeszotary w trybuny.
Projekt zrealizowany przez Gminê wi¹tniki Górne. Kwota dotacji:
24 999,00 z³.
Wydanie publikacji (ksi¹¿ki specjalistycznej) Rzemios³o
i przedsiêbiorczoæ w wi¹tnikach Górnych i okolicy  tradycja
i wspó³czesnoæ. Projekt zrealizowany przez Galicyjska Izbê
Gospodarcz¹ w wi¹tnikach Górnych. Kwota dotacji: 10 960 z³.

Gmina Skawina

Zakup sprzêtu do si³owni wraz z remontem i modernizacj¹
pomieszczenia pe³ni¹cego funkcjê wietlic y wiejsk iej
w Jakowicach. Projekt zrealizowany przez Rzymskokatolick¹ Parafiê
p.w. Najwiêtszej Maryi Panny Matki Kocio³a w Jakowicach. Kwota
dotacji 24 260 z³.
Centrum Kultury i Sportu w Skawinie zrealizowa³o dwa projekty:
Zakup strojów oraz instrumentu muzycznego dla ¿eñskiego Chóru
CANTICA z Woli Radziszowskiej, kwota dotacji 4 358,36 z³ oraz Zakup
instrumentów i elementów mundurów dla Orkiestry Dêtej Sygna³
z Radziszowa, kwota dotacji 10 337,36 z³.
Budowa ogólnodostêpnego placu zabaw w Radziszowie. Projekt
zrealizowany przez Parafiê Rzymskokatolick¹ w. Wawrzyñca
w Radziszowie, kwota dotacji 24 538,50 z³.

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiêbiorstw
Dwie firmy zrealizowa³y i rozliczy³y swoje projekty. Pierwszy dotyczy³ zwiêkszenia potencja³u obszaru poprzez rozwój
przedsiêbiorstwa budowlanego  zakup maszyn oraz tworzenie miejsc pracy, natomiast drugi modernizacji parku
maszynowego i wyposa¿enia zak³adu masarskiego w celu podniesienia konkurencyjnoci przedsiêbiorstwa. W wyniku
realizacji projektów utworzono dwa nowe miejsca pracy.
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Odkrywaj Skarby Blisko Krakowa
 NAUCZYSZ SIÊ TAÑCZYÆ KRAKOWIAKA
 NAMALUJESZ W£ASNY OBRAZ NA P£ÓTNIE
 POBAWISZ SIÊ ZABAWKAMI TWOICH PRZODKÓW

Skarby Blisko Krakowa to atrakcje
turystyczno-rekreacyjne 4 podkrakowskich
gmin: Czernichowa, Mogilan,
Skawiny i wi¹tnik Górnych
W okresie od 11 maja do 7 wrzenia trwa zabawa pt.
Odkrywaj Skarby Blisko Krakowa, polegaj¹ca na
organizacji wydarzeñ i warsztatów, stanowi¹cych
propozycje spêdzenia czasu wolnego dla rodzin
z dzieæmi w sobotnie lub niedzielne popo³udnia.
Organizatorem zabawy jest
Lokalna Grupa Dzia³ania (LGD) Blisko Krakowa.
Jeli chcesz wzi¹æ udzia³ w zabawie, odwiedziæ nasze
skarby, przenieæ siê w wiat podkrakowskiej historii,
kultury, tradycji
i rekreacji, spêdziæ aktywnie czas wolny
zg³o siê do nas:
Kontakt: LGD Blisko Krakowa, ul. ¯wirki i Wigury 23,
32-050 Skawina,
tel.: 12 256-02-31, 537-022-729,
e-mail: skarby@bliskokrakowa.pl

 ULEPISZ GLINIANE NACZYNIE JAK PRZED 3000 LAT
 POJEDZISZ KONNO
 WEMIESZ UDZIA£ W CIEKAWYCH ZABAWACH
TERENOWYCH
 Z£O¯YSZ K£ÓDKÊ WI¥TNICK¥ I PRZYMIERZYSZ
ZBROJÊ HUSARSK¥

Stoisko promuj¹ce
Ju¿ kolejny rok podczas imprez gminnych i regionalnych
promujemy atrakcje obszaru naszych gmin. Stoisko promuj¹ce
tworz¹ przedstawiciele organizacji i instytucji dzia³aj¹cych na terenie
gmin: Czernichów, Mogilany, Skawina i wi¹tniki Górne. Tematyka
atrakcji prezentowanych na naszym wspólnym stoisku jest bardzo
ró¿norodna. Od lokalnych przysmaków, jak kie³basa lisiecka czy
tradycyjny chleb, poprzez eksponaty z muzeów i izb regionalnych,
na atrakcjach przyrodniczych koñcz¹c.
Zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska podczas kolejnych
wydarzeñ, gdzie bêdziemy promowaæ Skarby Blisko Krakowa.
Miejsca, terminy i szczegó³y na temat ka¿dego wydarzenia,
w którym bierzemy udzia³ umieszczamy na naszych stronach
internetowych

www.bliskokrakowa.pl  www.skarby.bliskorkrakowa.pl
www.facebook.com/bliskokrakowa
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Edukacja regionalna
Lokalna Grupa Dzia³ania Blisko Krakowa we
wspó³pracy z nauczycielami z obszaru Gmin:
Czernichów, Mogilany, Skawina, wi¹tniki Górne
przygotowa³a opracowanie dotycz¹ce mo¿liwoci
w y k o r z y s t a n i a z a s o b ó w h i s t o r y c z ny c h ,
p r z y ro d n i c z yc h i k u l t u ro w yc h o b s z a r u
wymienionych gmin, w celu prowadzenia zajêæ
edukacji regionalnej realizowanych w ramach nowej
podstawy programowej dla przedszkoli, szkó³
podstawowych i gimnazjów.
Opracowanie pt. Nieznana bliskoæ  zobaczyæ
i poznaæ region znajduje siê na stronie
www.bliskokrakowa.pl w zak³adce: edukacja
regionalna. Zachêcamy do korzystania z niego
podczas planowania zajêæ z zakresu edukacji
regionalnej.
W celu zapoznania nauczycieli z ofert¹ edukacyjn¹ poszczególnych miejsc, zosta³y zorganizowane dwa jednodniowe
szkolenia. Nauczyciele odwiedzili takie miejsca, jak: Muzeum lusarstwa w wi¹tnikach Górnych, Muzeum Regionalne
w Skawinie, Izby regionalne w Kamieniu i Woli Radziszowskiej, kocio³y na szlaku architektury drewnianej oraz
Prehistoryczn¹ Osadê w Woli Radziszowskiej.
W roku szkolnym 2013/2014 planujemy opracowanie materia³ów, które wzbogac¹ zajêcia dydaktyczne prowadzone
w poszczególnych miejscach oraz przygotowanie oferty zajêæ edukacji regionalnej w atrakcyjnych miejscach obszaru
LGD Blisko Krakowa. Szczegó³y dotycz¹ce edukacji regionalnej znajduj¹ siê na naszych stronach internetowych
www.bliskokrakowa.pl, www.skarby.bliskokrakowa.pl oraz w Biurze LGD (dane kontaktowe poni¿ej).

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.

