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Sprawozdanie z działalności  

Zarządu LGD Blisko Krakowa 

w kadencji II (styczeń 2011 – styczeń 2013) 

 

 
1. Skład i organizacja pracy Zarządu: 

Wybrany w dniu 26 stycznia 2011 r. Zarząd ukonstytuował się w składzie: 

 Prezes – Wojciech Olszewski 

 Wiceprezes –Daniel Wrzoszczyk 

 Wiceprezes – Beata Skalska 

 Skarbnik – Łucja Kucmin-Węglarczyk 

 Sekretarz – Ewa Lipowczan 

 

W trakcie kadencji Zarząd odbył  20  formalnych posiedzeń (w 2012 r. – 11), poza tym 

członkowie Zarządu uzgadniali, konsultowali, opiniowali wiele spraw bieżących, będąc w 

kontakcie telefonicznym i mailowym.  

Zarząd przygotował i zwołał Walne Zebrania Członków (24.11. 2011 r. 22.05.2012 r. 

30.01.2013 r.) 

 

2. Członkowie stowarzyszenia 

Zarząd przyjął 3 nowych członków stowarzyszenia oraz  rezygnację z członkostwa 3 

osób. Obecnie do stowarzyszenia Blisko Krakowa należy 58 osób fizycznych oraz 9 osób 

prawnych.  

 

3. Biuro LGD Blisko Krakowa 

W biurze LGD zatrudnione są na czas nieokreślony dwie osoby. W związku z 

usprawiedliwioną nieobecnością pracownika administracyjnego biura (zwolnienie 

lekarskie, urlop macierzyński, urlop wychowawczy) od września 2011 r. zatrudniono na 

zastępstwo innego pracownika.   

Pracownicy Biura są kompetentni i systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje. 

Biuro realizuje wszystkie zadania bieżące stowarzyszenia, prowadzi dokumentację 

członkowską, dokumentację związaną z ogłaszanymi konkursami oraz dokumentację 

związaną z funkcjonowaniem LGD Blisko Krakowa, z wyjątkiem księgowości, której 

prowadzenie zostało zlecone wyspecjalizowanej firmie.  

 

 

4. Realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju 

 

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 
całkowita liczba projektów w fazie weryfikacji, realizacji i rozliczania 8 

całkowita wartość projektów w fazie weryfikacji, realizacji i rozliczania 599 249,15 

całkowita liczba projektów niezrealizowanych (odmowa/rezygnacja) 3 

całkowita wartość nierealizowanych projektów (odmowa/rezygnacja) 130 096,99 

całkowita liczba rozliczonych  projektów  1 

całkowita wartość rozliczonych  projektów  62 568,00 

środki przewidziane w budżecie LGD na lata 2009-2015 720 400,00 
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środki pozostające do wykorzystania 58 582,85 

 

 

Małe projekty 
całkowita liczba projektów w fazie weryfikacji, realizacji i rozliczania 53 

całkowita wartość projektów w fazie weryfikacji, realizacji i rozliczania 997 727,10 

całkowita liczba projektów niezrealizowanych (odmowa/rezygnacja) 32 

całkowita wartość nierealizowanych projektów (odmowa/rezygnacja) 544 652,13 

całkowita liczba rozliczonych  projektów  20 

całkowita wartość rozliczonych  projektów  267 429,27 

środki przewidziane w budżecie LGD na lata 2009-2015 1 831 220,00 

środki pozostające do wykorzystania 566 063,63 

 

 

Odnowa i rozwój wsi 
całkowita liczba projektów w fazie weryfikacji, realizacji i rozliczania 6 

całkowita wartość projektów w fazie weryfikacji, realizacji i rozliczania 2 054 169,05 

całkowita liczba projektów niezrealizowanych (odmowa/rezygnacja) 0 

całkowita wartość nierealizowanych projektów (odmowa/rezygnacja) 0,00 

całkowita liczba rozliczonych  projektów  2 

całkowita wartość rozliczonych  projektów  595 069,59 

środki przewidziane w budżecie LGD na lata 2009-2015 3 300 000,00 

środki pozostające do wykorzystania 650 761,36 

 

 

Szczegółowe dane dot. stanu wdrażania LSR są znajdują się w kwartalnych  raportach 

monitorujących zamieszczanych na stronie bliskokrakowa.pl 

 

W 2011 r. zarząd organizował pracę nad dostosowaniem  wskaźników  LSR do 

aktualnych wytycznych, zmiany zostały zaakceptowane przez walne zebranie członków w 

listopadzie 2012 r.  

 

W związku z brakiem zainteresowania beneficjentów realizacją projektów w ramach 

zakresu „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” Walne Zebranie Członków 

w dniu 22 maja 2012 r. Walne Zebranie Członków podjęło decyzję o przeniesieniu 

środków z tego zakresu na pozostałe zakresy realizacji projektów.  

 

 

Gminni koordynatorzy ds. małych projektów we współpracy z pracownikami biura 

prowadzą doradztwo dla beneficjentów działania „Wdrażanie lokalnych strategii 

rozwoju”. Doradztwo to obejmuje pomoc beneficjentom na etapie przygotowania, 

realizacji i rozliczania projektów. 

 

 

5. Współpraca z innymi organizacjami i podmiotami 

Stowarzyszenie współpracuje z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego 

w zakresie realizacji umów dot. wdrażania LSR oraz funkcjonowania LGD, ponadto 
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przedstawiciele władz stowarzyszenia oraz pracownicy biura LGD uczestniczą 

w spotkaniach, szkoleniach i wyjazdach organizowanych przez sekretariat regionalny 

Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Przedstawiciel LGD jest członkiem Małopolskiej 

Grupy Roboczej ds. KSOW. Stowarzyszenie jest członkiem Małopolskiej Sieci LGD i 

uczestniczy w przedsięwzięciach organizowanych przez sieć. 

Stowarzyszenie współpracuje też z organizacjami i instytucjami z terenu LGD w zakresie 

organizacji spotkań i szkoleń oraz promocji obszaru poprzez organizację i prezentację 

stoiska promującego obszar LGD. 

 

 

Projekt współpracy 

We wrześniu 2012 r. została zawarta umowa o wspólnej realizacji projektu współpracy z 

LGD z terenu północno zachodniej małopolski. Celem projektu jest zaprezentowanie  

obszaru  tych LGD jako terenu atrakcyjnego dla turystyki i rekreacji. W ramach realizacji 

projektu przewiduje się wydanie przewodnika po północno-zachodniej Małopolsce, 

utworzenie strony internetowej wraz z aplikacją mobilną oraz przeprowadzenie kampanii  

promującej.  Realizacja projektu planowana jest na 2013 r. 

Stowarzyszenie pełni w tym projekcie rolę LGD koordynującej. 

 

Współpraca z Centrum Doradztwa Rolniczego (CDR) w Brwinowie/o Kraków 

Stowarzyszenie współpracowało z CDR w pracach nad tworzeniem pilotażowych 

lokalnych strategii rozwoju, strategie te będą materiałem pomocniczym w procesie  

planowania sytemu wdrażania środków europejskich w kolejnej perspektywie 

budżetowej UE. Ponadto na terenie LGD Blisko Krakowa, CDR zorganizował dwie 

wizyty studyjne.   

 

Wizyty studyjne 

W odpowiedzi na prośbę Centrum Rozwoju inicjatyw Społecznych w maju 2011 r. 

zorganizowano spotkanie przedstawicieli władz LGD z grupą Rumuńskich 

samorządowców. Spotkanie miało na celu przestawienie doczasowych działań LGD oraz 

omówienie metod aktywizacji mieszkańców obszarów wiejskich. Natomiast w 

październiku 2011 r. zorganizowano spotkanie przedstawiciela zarządu LGD z grupą z 

Estońskiej LGD Kirderanniku Koostöökogu. Spotkanie było okazją do wymiany 

doświadczeń w zakresie wdrażania różnych inicjatyw realizowanych w ramach programu 

„Leader”.     

 

 

 

6. Pozyskiwanie środków  

 

Konkurs MRPO 

Na początku 2012 r. pojawiła się możliwość sfinansowania ze środków Małopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego (MRPO) realizacji, opracowanej w 2011 r. 

koncepcji sieci szlaków turystycznych na obszarze LGD Blisko Krakowa. Koncepcja ta 

stanowiła  podstawę do  opracowania dokumentacji aplikacyjnej przedsięwzięcia p. n. 

Budowa kompleksowego produktu turystycznego „Skarby Blisko Krakowa”, zgłoszonego 

przez Gminę Skawina do konkursu dotyczącego wyboru projektów, które będą służyć 

rozwojowi produktów i oferty turystycznej regionu. Przyjęta koncepcja Skarbów Blisko 

Krakowa, obejmuje ogół atrakcji (skarbów) historycznych, kulturowych, przyrodniczych 
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turystycznych i rekreacyjnych obszaru gmin Czernichów, Mogilany, Skawina i Świątniki 

Górne. 

W wyniku przeprowadzonej oceny projekt znalazł się na czwartym miejscu listy 

rezerwowej i oczekuje na możliwość finansowania. 

 

Wybór LGD do realizacji dodatkowych zadań 

W odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Zarząd Województwa Małopolskiego dot. 

wyboru LGD do realizacji dodatkowych zadań, zarząd we współpracy z radą i komisją 

rewizyjną przygotował i złożył dokumentację aplikacyjną. W wyniku przeprowadzonej 

oceny nasza LGD otrzymała 62 pkt. (9 miejsce na 24). Ocena na nie pozwoliła na 

zakwalifikowanie naszej LGD do realizacji dodatkowych zadań. 

 

 

7. Działalność informacyjna, promocja 

a) Aktualizacja strony www. 

b) Utworzenie i prezentacja stoiska promującego obszar LGD podczas 10 imprez o 

charakterze lokalnym i regionalnym.  

c) Organizacja we współpracy z PTTK o/Skawina dwóch wycieczek po obszarze LGD 

(wrzesień, grudzień 2012 r.) 

d) Organizacja we współpracy z organizacjami lokalnymi z Rzozowa i Wielkich Dróg 

szkoleń dla członkiń Kół Gospodyń Wiejskich, tematyka szkoleń dotyczyła 

zwyczajów i obrzędów związanych z obchodami dożynek i świąt bożego narodzenia 

(lipiec, grudzień 2012 r.)  

e) Przygotowanie i dystrybucja gadżetów promujących (opaski odblaskowe, latarki, 

siatki, notesy, kubki) 

f) Redagowanie Biuletynu informacyjnego LGD, który jest dołączany do gminnych 

wydawnictw informacyjnych 

g) Opracowanie i dystrybucja: informatora o obszarze LGD, ulotki o obszarze LGD, 

ulotki dot. produktu regionalnego – kiełbasy lisieckiej,  ulotki w kilku językach, 

kalendarza LGD na 2012 i 2013 r. 

h) Współpraca przy tworzeniu artykułu nt. kiełbasy lisieckiej, który ukazał się w  

miesięczniku „eurogospodarka”  

i) Informacje dot. działalności LGD ukazujące się w „Dzienniku Polskim” 

j) Zlecenie wykonania i współpraca przy tworzeniu koncepcji sieci szlaków 

turystycznych na obszarze LGD Blisko Krakowa.  

 

 

 

 

8. Finanse stowarzyszenia  

 

Sprawozdanie finansowe za 2012 r. stanowi odrębny dokument. 

Aktualnie stowarzyszenie dysponuje  środkami pieniężnymi w wysokości: 

 31 633,73  zł – na rachunku bieżącym 

 112 371,49 zł – na lokatach terminowych  

 

Głównym źródłem finansowania działalności jest dotacja z  Europejskiego Funduszu 

Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 1,46 mln. Do końca 2012 

r. stowarzyszenie wykorzystało 0,6 mln dotacji, co oznacza, że do czerwca 2015 r. do 

wykorzystania pozostaje jeszcze 0,86 mln. W związku z finansowaniem działalności 
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stowarzyszenia z dotacji, które mają formę refundacji poniesionych wydatków, środki na 

rachunku bieżącym wykorzystywane są na finasowanie zadań realizowanych w ramach 

umowy przyznania pomocy dot. działania „Funkcjonowanie LGD, nabywanie 

umiejętności i aktywizacja”, które kwartalnie wynoszą około 40 000 zł. Natomiast środki 

zgromadzone na lokatach terminowych stanowią zabezpieczenie finansowania dla zadań 

realizowanych w ramach PROW działanie 421 Wdrażanie projektów współpracy oraz 

rezerwę na finansowanie działalności stowarzyszenia nie objętej dotacją w ramach 

PROW.  

 

Obsługę księgowa stowarzyszenia realizowana jest przez biuro rachunkowe.  

W marcu 2012 r. zarząd zlecił audyt finansowo księgowy który nie wykazał większych 

uchybień w działalności organizacji.  

W kwietniu 2012 r. pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego 

przeprowadzili  kontrolę wniosków o płatność za 2011 r. – kontrola nie wykazała 

uchybień.  

 

 

Skawina,  24 stycznia 2013 r. 

 

 

 

       Prezes 

                              

       Wojciech Olszewski 


