
Sprawozdanie z działalności  

Rady LGD Blisko Krakowa 

w kadencji II (styczeń 2011 – styczeń 2013) 

 

1. Skład i organizacja pracy Rady. 

Wybrana w dniu 26 stycznia 2011 r. Rada LGD ukonstytuowała się w składzie: 

1.   Przewodniczący: Stanisław Żak 

2.   Wiceprzewodniczący: Witold Słomka 

3.   Wiceprzewodniczący: Szymon Łytek 

4.   Członek: Grzegorz Klimas 

5.   Członek: Wanda Kułaj 

7.   Członek: Andrzej Mach 

8.   Członek: Marek Malec 

9.   Członek: Krzysztof Musiał 

10. Członek: Aneta Nędza 

11. Członek: Bożena Pietras-Goc 

12. Członek: Andrzej Wolarek 

 

W trakcie kadencji  Rada odbyła 14 posiedzeń (w 2012 r. – 6) 

 

2. Ocena i wybór projektów. 

W trakcie kadencji  Rada przeprowadziła ocenę i wybór projektów do finansowania w 

ramach następujących działań:  

 małe projekty: 78 projektów o łącznej wartości 1,48 mln zł z czego w 2012 r. 58 

projektów 

 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw: 18 projektów o łącznej wartości 1,52 mln zł z 

czego w 2012 r. 11 projektów 

 Odnowa i rozwój wsi – 4 projekty o łącznej wartości  1, 46 mln zł. 

 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej  - 1 projekt o wartości 0,1 mln zł 

 

3. Zmiany w LSR i Regulaminie Rady 

 

W okresie od sierpnia do listopada 2011 r. członkowie Rady uczestniczyli w procesie konsultacji 

zmian w LSR. Ponadto przygotowano i przedstawiono Walnemu Zebraniu Członków zmiany 

w regulaminie funkcjonowania Rady LGD Blisko Krakowa dotyczące wymogu uczestniczenia 

w posiedzeniach, na których dokonywany jest wybór operacji do realizacji  ramach LSR,  

co najmniej 50% przedstawicieli sektorów społecznego i gospodarczego. Zmiany w LSR oraz 

regulaminie rady zostały uchwalone przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Blisko 

Krakowa w dniu 24 listopada 2011 r.  

 



 

4. Wybór LGD do realizacji dodatkowych zadań. 

 

W okresie od lipca 2012 r. członkowie Rady uczestniczyli w pracach nad przygotowaniem 

dokumentacji aplikacyjnej do wniosku o wybór LGD do realizacji dodatkowych zadań. 

 

5. Udział w szkoleniach 

 

Członkowie Rady LGD wraz z pozostałymi przedstawicielami władz LGD w dniach 20-21 

października 2011 r. uczestniczyli w szkoleniu pn. „Aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju 

i dokumentów w kontekście zmian przepisów prawnych i doświadczeń wynikających z prowadzonych 

naborów”. Uczestnicy szkolenia zapoznali się m.in. z  problematyką wskaźnikowania LSR, 

prowadzenia monitoringu i ewaluacji LSR, ponadto zostały omówione kwestie zmian w lokalnych 

kryteriach wyboru. W drugim dniu szkolenia odbyło się spotkanie z Prezesem Podhalańskiej LGD – 

Maciejem Szostakiem, który przedstawił ogólne informacje o PLGD (misja, cele, budżet, liczba 

mieszkańców, najciekawsze projekty jakie trafiły do LGD), szczegółowo omówił procedurę wyboru 

projektów oraz lokalne kryteria wyboru. Ponadto przedstawił  wnioski PLGD z prac nad zmianami 

we  wskaźnikach  LSR oraz innych dokumentach.   

 

6. Udział w wyjazdach studyjnych 

Przedstawiciele Rady uczestniczyli w spotkaniu z uczestnikami wyjazdu studyjnego organizowanego 

przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie   w dniu 22 listopada 2012 r. Tematyka 

spotkania dotyczyła  omówienia roli doradztwa w procesie przygotowania i wdrażania lokalnych 

strategii rozwoju.  

 

 

Przewodniczący Rady  

Stowarzyszenia LGD Blisko Krakowa 

Stanisław Żak 


