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Fundusze Europejskie na rozwój wsi

Dobiega koñca perspektywa finansowa na lata 2007-2013, równie¿ i rodki dostêpne w naszej LGD (5,8 mln z³) zosta³y ju¿
w znacznym stopniu rozdysponowane. W tym wydaniu biuletynu informacyjnego chcemy zaprezentowaæ Pañstwu kolejne efekty
realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na terenie gmin: Czernichów, Mogilany, Skawina i wi¹tniki Górne, a tak¿e
zachêciæ do udzia³u w przedsiêwziêciach organizowanych przez nasze stowarzyszenie.
Aktualny poziom rozdysponowania rodków na realizacjê Lokalnej Strategii Rozwoju wynosi 96%, w pierwszym kwartale
2014 r. planujemy przeprowadzenie ostatnich naborów wniosków. Wszystkich zainteresowanych z³o¿eniem wniosków
o dofinansowanie zachêcamy do kontaktu z pracownikami biura LGD (dane kontaktowe na ostatniej stronie biuletynu).

Zrealizowane i rozliczone projekty
Stowarzyszenie ZIELONE WIAT£O DLA WRZ¥SOWIC zrealizowa³o ma³y
projekt pt.:
Utworzenie bazy informacji turystycznej  aplikacja mobilna,
strona internetowa  dokumentacja i promocja dziedzictwa
kulturowego i przyrodniczego obszaru LGD Blisko Krakowa za
szczególnym uwzglêdnieniem wsi Wrz¹sowice.
Kwota dotacji: 17 771,94 z³.
Aplikacja mobilna o nazwie Pomocna MA.RTA w prosty i motywuj¹cy
sposób zachêca do zg³êbiania wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego,
historycznego i przyrodniczego obszaru LGD Blisko Krakowa. Zapraszamy
na www.pomocnamarta.pl

Gmina Czernichów

Gmina Mogilany

Miasto i Gmina
Skawina

Fundusze Europejskie na rozwój wsi

Miasto i Gmina
wi¹tniki Górne
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Gmina wi¹tniki Górne

Gmina Mogilany

Ochotnicza Stra¿
Po¿arna we
Wrz¹sowicach
zrealizowa³a ma³y
projekt pt. Zakup
wyposa¿enia do
wietlicy wiejskiej we
Wrz¹sowicach,
kwota dotacji:
24 937,98 z³.

Ochotnicza Stra¿
Po¿arna we W³osani
zrealizowa³a ma³y
projekt pt. Zakup
instrumentów
muzycznych dla
orkiestry dêtej przy
OSP we W³osani,
kwota dotacji:
14 758,80 z³.
Gmina Mogilany zrealizowa³a ma³y projekt pt. Szlakiem
Patronów Naszych, kwota dotacji: 12 951,40 z³.
Ochotnicza Stra¿
Po¿arna w Olszowicach
zrealizowa³a ma³y
projekt pt. Zakup
wyposa¿enia do
wietlicy wiejskiej
w Olszowicach, kwota
dotacji: 22 925,98 z³.

Gmina Czernichów
Ochotnicza Stra¿
Po¿arna w Zagaciu
zrealizowa³a ma³y
projekt pt.
Utworzenie
ogólnodostêpnego
placu zabaw
w Zagaciu,
wnioskowana
kwota dotacji:
23 922,50 z³.
Stowarzyszenie Przyjació³ Przegini Duchownej zrealizowa³o
ma³y projekt pt. Remont i wyposa¿enie sali wietlicy wiejskiej
w Przegini Duchownej, wnioskowana kwota dotacji
19 950,00 z³.
Gmina Czernichów
zrealizowa³a ma³y
projekt pt. Rowerem
przez gminê
Czernichów 
odnowienie znaków
turystycznych
i znaków szlaków
rowerowych na terenie
gminy Czernichów
po³¹czone z wydaniem
folderu informacyjnego,
wnioskowana kwota
dotacji: 13 888,00 z³.
Stowarzyszenie Kobiet w Przegini Narodowej zrealizowa³o ma³y
projekt pt. Wyposa¿enie sali wietlicy wiejskiej w Przegini
Narodowej  miejsca spotkañ i integracji mieszkañców 
w sprzêt nag³aniaj¹cy i krzes³a, kwota dotacji: 15 899,71 z³.

Gminny Orodek
Kultury w Mogilanach
zrealizowa³ ma³y
projekt pt.
Odtworzenie
autentycznej dzieciêcej
kapeli ludowej poprzez
zakup instrumentów
muzycznych, kwota
dotacji: 13 180,83 z³.

Gmina Skawina
Rzymskokatolicka Parafia
pod wezwaniem
Wniebowziêcia NMP
w Woli Radziszowskiej
zrealizowa³a ma³y projekt
pt. Modernizacja
ogólnodostêpnego
wielofunkcyjnego boiska
sportowego w Woli
Radziszowskiej,
wnioskowana kwota
dotacji: 24 420,00 z³.
Stowarzyszenie Jakowice Nasza Przysz³oæ zrealizowa³o ma³y
projekt pt. Remont wietlicy wiejskiej w Jakowicach, kwota
dotacji: 24 999,00 z³
Klub Jedziecki Facimiech zrealizowa³ ma³y projekt pt. Budowa
ogólnodostêpnej cie¿ki zdrowia dla doros³ych i dzieci
w miejscowoci Facimiech, wnioskowana kwota
dotacji: 22 815,20 z³.
Kó³ko Rolnicze w Zelczynie zrealizowa³o ma³y projekt pt. Wykonanie
owietlenia i pi³kochwytów na terenie rekreacyjno-sportowym
w Zelczynie, wnioskowana kwota dotacji: 25 000,00 z³.
Parafia Matki Bo¿ej
Nieustaj¹cej Pomocy
w Kopance zrealizowa³a
ma³y projekt pt.Remont
i modernizacja
pomieszczenia
pe³ni¹cego funkcjê
wietlicy wiejskiej w
Kopance wraz
z zakupem wyposa¿enia,
wnioskowana kwota
dotacji: 24 487,20 z³.

Informacje o wszystkich zrealizowanych dotychczas projektach znajduj¹ siê
na www.bliskokrakowa.pl w zak³adce "Zrealizowane projekty"

www.bliskokrakowa.pl  www.skarby.bliskokrakowa.pl
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Realizujemy projekt wspó³pracy
 Pó³nocno zachodnia ma³opolska  Lubiê to!
W 2014 roku, wspólnie z siedmioma innymi Lokalnymi Grupami Dzia³ania, bêdziemy realizowaæ projekt, którego celem jest
promocja atrakcji (historycznych, przyrodniczych i kulturowych) obszaru pó³nocno-zachodniej Ma³opolski.
W ramach tego projektu powstanie wspólny portal internetowy wraz z baz¹ najciekawszych miejsc na terenie tego obszaru
oraz zostanie przygotowany wirtualny spacer. Projekt przewiduje tak¿e prowadzenie dzia³añ promuj¹cych.

Tworzymy wspóln¹ markê lokaln¹ Skarby Blisko Krakowa
Od 2011 roku LGD Blisko Krakowa prowadzi dzia³alnoæ promuj¹c¹
atrakcje turystyczno-rekreacyjne swojego obszaru. Skarby Blisko Krakowa
to wspólna marka, pod któr¹ kryj¹ siê miejsca, smaki i kultura czterech
podkrakowskich gmin. Mijaj¹cy rok przyniós³ kolejne pomys³y i dzia³ania.
Na ró¿ne sposoby prezentowalimy bogactwo naszego obszaru. Na
pocz¹tku roku powsta³a strona internetowa www.skarby.bliskokrakowa.pl.
Odwiedzaj¹c j¹ ka¿dy mo¿e znaleæ co dla siebie: od propozycji
popo³udniowej wycieczki, poprzez informacje o warsztatach i szkoleniach
dotycz¹cych historii i kultury lokalnej, po miejsca, w których promujemy
nasze skarby na terenie ca³ego kraju. Wszystkich, którym bliska jest
tematyka zachowania i promocji dziedzictwa lokalnego, zachêcamy do
wspó³pracy w budowaniu marki lokalnej.
W tym roku powsta³ równie¿ fanpage www.facebook.com/bliskokrakowa, na którym aktywnie prezentujemy
nasz¹ dzia³alnoæ, obszar LGD oraz efekty wspó³pracy z organizacjami dzia³aj¹cymi w zakresie zachowania
i promocji dziedzictwa kulturowego naszego obszaru.

Zabawa Odkrywaj Skarby Blisko Krakowa
Jednym w wa¿niejszych przedsiêwziêæ zrealizowanych w 2013 roku by³a
kampania pn. Odkrywaj Skarby Blisko Krakowa. Polega³a ona na
przeprowadzeniu cyklu spotkañ warsztatowo-edukacyjnych
skierowanych do dzieci wraz z rodzicami. Zajêcia trwa³y od maja do
wrzenia, w sumie odby³o siê 27 spotkañ. Udzia³ w warsztatach by³
bezp³atny, uczestnicy otrzymali paszporty, w których zbierali piecz¹tki
potwierdzaj¹ce udzia³ w zajêciach. Ka¿dy kto zebra³ co najmniej trzy
piecz¹tki otrzyma³ pami¹tkowy gad¿et, na tych którzy odwiedzili
wszystkie miejsca czeka³y nagrody specjalne.
Zabawa mia³a na celu zapoznanie uczestników z walorami kulturowymi,
historycznymi i przyrodniczymi obszaru LGD Blisko Krakowa.
W Mogilanach przy dwiêkach Kapeli Zespó³ Regionalny Mogilanie
uczy³ tañczyæ krakowiaka. Mo¿na równie¿ by³o dowiedzieæ siê co nieco
o stroju krakowskim. W Muzeum lusarstwa im. Marcina Miku³y
w wi¹tnikach Górnych przeprowadzano warsztaty k³ódkarskie oraz
p³atnerskie, dzieci poznawa³y sekrety zabytkowych k³ódek oraz tajniki
lusarskiego rzemios³a. W Jurczycach uczestnicy brali udzia³ w zajêciach
edukacyjnych, a przy ognisku s³uchali opowieci o generale Hallerze
i jego rodzie. Podczas spotkañ organizowanych przez Szko³ê Rolnicz¹
w Czernichowie dzieci mia³y mo¿liwoæ pojedziæ konno, jak równie¿
dowiedzieæ siê wielu ciekawych i wa¿nych rzeczy na temat tych
szlachetnych zwierz¹t. Kolejne miejsce odkrywania skarbów to Muzeum
Regionalne w Skawinie, gdzie król Kazimierz Wielki opowiada³ dzieje
Skawiny, a nastêpnie prowadzi³ plenerow¹ zabawê na dziedziñcu.
W Krzêcinie odkrywcy mogli zwiedziæ zabytkowy drewniany koció³
i wys³uchaæ koncertu organowego, a nastêpnie odbyæ zajêcia z malarstwa
w plenerze i delektowaæ siê pysznym ko³aczem z kruszonk¹. W izbie

www.facebook.com/bliskokrakowa
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regionalnej w Kamieniu dzieci dowiadywa³y siê jak ¿yli nasi
pradziadkowie. Same wyrabia³y ciasto na chleb i ubija³y prawdziwe
mas³o. Organizatorzy spotkañ w izbie regionalnej w Woli
Radziszowskiej zapraszali do podró¿y w czasie. Maryna i Antek
odtwarzali dzieñ z ¿ycia ludzi sprzed 100 lat, pokazuj¹c prace, jakie
wykonywa³a kobieta w izbie i ch³op w obejciu. Ostatnim miejscem
skarbowych warsztatów by³a Prehistoryczna Osada w Woli
Radziszowskiej. Tutaj odkrywcy przenosili siê 3000 lat wstecz, do
epoki br¹zu. Mogli dowiedzieæ siê jak ¿yli ludzie w osadzie ³u¿yckiej,
jak budowali swoje chaty, w co siê ubierali, co i w czym jedli. Fina³
zabawy odby³ siê we wrzeniu w wi¹tnikach Górnych podczas
4.Muzeobrania  pe³nego tajemnic. Tam równie¿ na naszych
odkrywców czeka³o wiele atrakcji.
Zabawa Odkrywaj Skarby Blisko Krakowa cieszy³a siê du¿ym zainteresowaniem, dlatego w przysz³ym roku planujemy
kolejn¹ jej edycjê. Bêd¹ nowe miejsca i nowe pomys³y, ju¿ dzi zachêcamy do zagl¹dania na nasze strony internetowe
i do³¹czenia do nas na Facebooku  b¹dmy w kontakcie!
Organizacje, które chcia³yby w³¹czyæ siê w organizacjê kolejnej edycji zabawy prosimy o kontakt z pracownikami
biura LGD.

Odkrywamy klimaty i smaki tradycji
Mijaj¹cy rok up³yn¹³ tak¿e na odkrywaniu lokalnych tradycji
i przepisów. Podczas warsztatów wspólnie z gospodyniami
i gospodarzami z terenu LGD poznalimy tajniki tworzenia palm
wielkanocnych oraz zg³êbialimy sekrety przygotowania lokalnych
potraw. Pr zepisy kulinarne s¹ dostêpne na stronie
www.skarby.bliskokrakowa.pl. W najbli¿szym czasie planujemy te¿
organizacjê cyklu kursów z haftu i koronki.

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 i Wigury 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  www.skarby.bliskokrakowa.pl  www.facebook.com/bliskokrakowa

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.

