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Drodzy Czytelnicy,
zapraszamy do lektury ostatniego w 2014 

roku i 14 już wydania kwartalnika LGD „Duna-
jec-Biała”.

Zamieszczamy w nim relacje z ciekawych 
wydarzeń oraz zaproszenia na organizowane 
przez nasze stowarzyszenie warsztaty, szkolenia, 
spotkania i imprezy.

LGD zamyka obecnie wszystkie projekty 
realizowane w perspektywie finansowej PROW na 
lata 2007-2013 w tym kończy realizacje projek-
tów współpracy i inne przedsięwzięcia w ramach 
działania „nabywanie umiejętności i aktywizacja”. Beneficjenci którzy otrzymali od 
nas dofinansowanie w ramach ogłaszanych konkursów w łącznej kwocie 5,5 mln 
złotych składają ostatnie wnioski o płatność. 

Przygotowujemy się również do nowej perspektywy finansowej w ramach 
PROW na lata 2014-2020. 

Wszystkich zainteresowanych działalnością LGD i nową Lokalną Strategią 
Rozwoju zapraszamy do wstąpienia do naszego stowarzyszenia oraz do kontaktu 
z biurem LGD.

Zapraszamy również do współpracy w redagowaniu kwartalnika i upowszech-
nianiu w ten sposób organizowanych wydarzeń turystycznych, sportowych i kultural-
nych z terenu Gmin wchodzących w skład Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała.

Stanisław Haraf – Prezes Zarządu

Biuro LGD Dunajec–Biała
ul. Browarki 7
32–840 Zakliczyn
tel. 14 665 37 37
tel. kom 600 130 106

Numery wewnętrzne:
Sekretariat – 21
Kierownik Biura – 22
Specjalista ds. wdrażania LSR – 23
fax – 24
www.dunajecbiala.pl

Godziny pracy: pn. 7.45 – 15.45 
wt. 7.45 – 15.45, śr. 7.45 – 15.45 
cz. 7.45 – 15.45, pt. 7.45 – 15.45

Kierownik Biura: Jan Czaja
e–mail: jan.czaja@dunajecbiala.pl

Stanisław Haraf
Specjalista ds. projektu

Katarzyna Wyka
e-mail: katarzyna.wyka@dunajec-
biala.pl, tel. wew. 23
Specjalista ds. wdrażania LSR 

Sekretariat: Urszula Żabińska
e-mail: biuro@dunajecbiala.pl
 

Z okazji
Świąt Bożego Narodzenia

życzymy Państwu,
aby przy świątecznym stole

nie zabrakło światła
i ciepła rodzinnej atmosfery, 

a Nowy Rok 2015
niósł ze sobą szczęście i pomyślność.

Zarząd LGD Dunajec-Biała
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Prace związane z wdrażaniem Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała (LGD) w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) dobiegają końca. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi z dnia 23.05.2008 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i sposobu wyboru lokalnej grupy działania do realizacji LSR 
w ramach PROW 2007-2013 - nasza LGD otrzymała do wykorzystania kwotę 7 117 320,00 zł. Środki te były wydawane w ramach  
4 komponentów:

Podsumowanie z realizacji
LSR LGD Dunajec-Biała

Funkcjonowanie LGD 
(koszty bieżące, 
administracyjne) 

15% 

Nabywanie 
umiejętności i 
aktywizacja 

5% 
Wdrażanie projektów 

współpracy 
2% 

Dofinansowanie 
projektów w ramach 

prowadzonych 
naborów wniosków 

78% 

Funkcjonowanie LGD (koszty bieżące, administracyjne) 1 064 610,00 zł
Nabywanie umiejętności i aktywizacja 330 000,00 zł
Wdrażanie projektów współpracy 144 270,00 zł 
Dofinansowanie projektów w ramach prowadzonych naborów wniosków 5 578 440,00 zł 

W ramach LSR naszej LGD wg stanu na 22 grudnia 2014 roku dofinansowanie od LGD Dunajec-Biała otrzymało łącznie 100
projektów na łączną kwotę dofinansowania w wysokości 5 500 000,0 zł. W rozbiciu na poszczególne działania są to:
62 projekty w ramach działania Małe projekty
27 projekty w ramach działania Odnowa i rozwój wsi
6 projektów w ramach działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
5 projektów w ramach działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Bardziej szczegółowe informacje w tym wykaz projektów które otrzymały dofinansowanie dostępne są na stronie LGD
pod adresem www.dunajecbiala.pl 
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Z okazji
Świąt Bożego Narodzenia

życzymy Państwu,
aby przy świątecznym stole

nie zabrakło światła
i ciepła rodzinnej atmosfery, 

a Nowy Rok 2015
niósł ze sobą szczęście i pomyślność.

Zarząd LGD Dunajec-Biała
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3 grudnia 2014 roku stowarzyszenie 
GRUPA ODROLNIKA przeprowadziła 
w  siedzibie Radia Kraków w  Krakowie 
przy al. J. Słowackiego 22, 30-007 Kra-
ków akcję promocyjną pamiątki z  ob-
szaru objętego wdrażaniem Lokalnej 
Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy 
Działania Dunajec-Biała w  skład 
której wchodzą 4 gminy: Ciężko-
wice, Pleśna, Wojnicz i Zakliczyn. 
W  trakcie akcji rozdano 100 pa-
miątek.

Pamiątką z  obszaru LGD Du-
najec-Biała jest składana torba na 
zakupy materiałowa z  nadrukiem 
fasoli Piękny Jaś z Doliny Dunajca. 
Pamiątka została opatrzona właśnie 
tym motywem ze względu na fakt, 
że to właśnie ten produkt lokalny 
został wpisany na listę produk-
tów tradycyjnych województwa 
Małopolskiego prowadzoną przez 
Ministra Rolnictwa i  Rozwoju Wsi, 
a  następnie 25 października 2011 
r. ukazał się Dziennik Urzędowy Unii 
Europejskiej, w  którym opublikowane 
zostało rozporządzenie wykonawcze 

Komisji (UE) nr 1073/2011 z 20 paździer-
nika 2011 roku rejestrujące w  rejestrze 
chronionych nazw pochodzenia i  chro-
nionych oznaczeń geograficznych nazwę 
fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca/fasola 
z Dolny Dunajca (ChNP). 

Fasola jest więc produktem sztandaro-
wym dla obszaru LGD Dunajec-Biała. Taka 
torba - składana - przypomina podręczny 

gadżet i  ze względu na małe parametry 
może być traktowana jako pamiątka.

Powstała na zlecenie stowarzyszenia 
GRUPA ODROLNIKA w ramach projektu pn.  
„Przygotowanie opracowań nad elementami 
kulturowymi i pamiątkami w tym pamiątki 

z  obszaru LGD Dunajec-Biała” i  jej 
powstanie jest współfinansowane ze 
Śródków Unii Europejskiej w ramach 
osi 4 LEADER Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2007-2013 
Instytucja Zarządzająca Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi.

Działanie będzie wpływać na 
poprawę jakości życia na obsza-
rach wiejskich przez zaspokojenie 
potrzeb społecznych i kulturalnych 
mieszkańców wsi oraz promowanie 
obszarów wiejskich. Umożliwi rozwój 
tożsamości społeczności wiejskiej, za-
chowanie dziedzictwa kulturowego 
i specyfiki obszarów wiejskich oraz 

wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej 
i inwestycyjnej obszarów wiejskich.

Grupa ODROLNIKA

W dniach 2-4 października odbył się 
w  Krakowie festiwal ,,Miejsca z  charak-
terem”. Wydarzenie było zwieńczeniem 
dwuletnich prac nad powstaniem sześciu 
małopolskich miejscowości tematycznych.: 
Bolęcina-Wioski pod Skałą, Dulowej- Zagi-
nionej Wioski, Gwoźdzca- Wioski po Kobiecą 
Ręką, Kostrzy- Sadka- Krainy pod Zielonym 
Wielorybem oraz Rudy Kameralnej- Wioski 
Pozytywnie Zakręconej. Z gościnną wizytą 
,,wpadły” Miejscowości z Duszą z Warmii 
i Mazur. W pierwszych dwóch dniach impre-
zy odbyły się seminaria, konferencje i panele 
dyskusyjne. Uczestnicy spotkań mogli zapo-
znać się m.in. z różnymi modelami rozwoju 
małych miejscowości tematycznych, czy 
alternatywnymi formami spędzania wol-
nego czasu. 

Kulminacja imprezy nastąpiła 4 
października. W  części  konferencyjnej 
dawnego hotelu , ,Forum” przy ul. 
Konopnickiej 28 na ponad 800 m² zapre-
zentowały się małopolskie wioski tema-

tyczne, lokalni producenci żywności, koła 
gospodyń wiejskich i rzemieślnicy. Przez 
cały czas trwania festiwalu odbywały 
się warsztaty rękodzielnicze. Uczestnicy 
mogli zgłębić wiedzę z  zakresu technik 
szycia, haftu, wytwarzania papieru, mydła 
czy malowania na szkle. Każdy śmiałek 
mógł na ,,własnej skórze” spróbować 
swych sił. Chętni poznali również tajniki 
pracy zielarza i młynarza, mogli nauczyć 
się śpiewu i  tańca ludowego. Także na 
amatorów regionalnych specjałów cze-
kała prawdziwa uczta. A  było w  czym 
wybierać. Mowa tu chociażby o  zagór-
skich plackach z pokrzywą, ziemniakach 
z zaginionego kociołka, bułkach dulkach, 
czy warkoczu hrabianki. Dużym zainte-
resowaniem cieszyło się gotowanie na 
żywo połączone z degustacją potraw. Na 
scenie zaprezentowali się kucharze znani 
z programów ,,Ugotowani” i ,,MasterChef”, 
z własnymi pomysłami na wykorzystanie 
małopolskich produktów tradycyjnych 

w  nowoczesnej kuchni. Warto w  tym 
miejscu wspomnieć, że przybyli goście 
mieli niepowtarzalną okazję na zakup 
produktów wpisanych na Listę Produktów 
Tradycyjnych takich jak: suska sechlońska, 
karp zatorski, kapusta charsznicka, czy 
fasola z Doliny Raby. Ponadto w ofercie 
wystawców znalazły się wędliny, sery, 
miody, chleby oraz owoce i warzywa z ma-
łopolskich pól i sadów. Jedynym słowem 
każdy znalazł coś dla siebie i z pewnością 
nie wyszedł z imprezy głodny.

Na koniec warto nadmienić, że 
jednym z  uczestników ostatniego dnia 
festiwalu była Lokalna Grupa Działa-
nia Dunajec-Biała. Na naszym stoisku 
zainteresowani mogli zapoznać się 
z  bogatą ofertą turystyczną Pogórza 
Ciężkowicko-Rożnowskiego oraz skorzy-
stać z  fachowego doradztwa odnośnie 
wsparcia z programów pomocowych Unii 
Europejskiej.

Katarzyna Korzeniowska

,,Miejsca z charakterem” - podsumowanie

Promocja nowej pamiątki
z LGD Dunajec-Biała
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Lokalna Grupa Działania chce stworzyć Lokalną Strategię 
Rozwoju, na nowy okres programowania. Strategia powinna 
powstać przy wsparciu ze strony społeczności wiejskiej nale-
żącej do obszaru LGD. 

Działania (opracowane na podstawie Projektu Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020), które przyczynią się do 
realizacji lokalnej strategii rozwoju w działaniu LEADER PROW na 
lata 2014-2020 obejmują:

 � transfer wiedzy i innowacji oraz doradztwo
 � rozwój przedsiębiorczości
 � przetwórstwo marketing produktów rolnych, w tym tzw. 
inkubatory „kuchenne”
 � tworzenie sieci w zakresie krótkich łańcuchów dostaw
 � podstawowe usługi, odnowa wsi na obszarach wiejskich- po-
prawa stanu dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego wsi, 
świadczenia usług kulturalnych, społecznych dla różnych grup 
społecznych , turystyka i rekreacja
W ramach działań, które znane są dla LGD z obecnego jeszcze 

okresu programowania , czyli :poprawa stanu dziedzictwa, odnowa 
wsi, innowacje, rozwój przedsiębiorczości, turystyki rekreacji itp.

Nowy okres programowania przewiduje wsparcie dla rozwoju 
rynku lokalnych artykułów rolno –spożywczych. Innowacyjny po-
mysł stanowią także inkubatory kuchenne- w programie określone 
jako podmiot działający w celu:

 -  udostępniania pomieszczeń (spełniających standardy wetery-
naryjne, sanitarne, dobrostanu zwierząt, ochrony środowiska), 

w których znajdują się maszyny do przygotowania, przetwa-
rzania produktów do sprzedaży producentom rolnym lub 
małym przetwórcom 

-  doradztwa w zakresie technologii, marketingu, prawa
-  forma zaawansowana inkubatora- oferowałaby wsparcie 

dystrybucji, przechowalnia produktów rolnych

Dodatkowa korzyść wynikająca z utworzenia inkubatora to 
stworzenie nowych miejsc pracy. 

W jakim stopniu sprzedaż bezpośrednia umożliwi zdobycie 
dodatkowego dochodu dla mieszkańców, będzie zależało od 
rozwiązań szczegółowych zastosowanych przez LGD.

Chcesz mieć wpływ na kształt
Lokalnej Strategii Rozwoju 2014-2020
- zgłoś swój pomysł!

Krótkie przypomnienie. LEADER – co to jest?
PROW na lata 2007- 2013 jest instrumentem realizacji po-

lityki Unii Europejskiej w zakresie obszarów wiejskich w Polsce. 
PROW posiada cztery osie priorytetowe - oś 4 stanowi LEADER.

LEADER jest oddolnym podejściem do obszarów wiej-
skich. Program realizowany przez LGD, polega na stworzeniu 
Lokalnej Strategii Rozwoju (współpraca ze społecznością 
wiejską) następnie realizację zapisów strategii poprzez in-
nowacyjne projekty. Cel osi to przede wszystkim budowanie 
kapitału społecznego wsi poprzez aktywizację społeczności, 
tworzenie nowych miejsc pracy na terenach wiejskich. 
W skład LGD wchodzi trzy sektory: publiczny, gospodarczy 
i społeczny.

Program LEADER jest realizowany w Unii Europejskiej od 
roku 1991. Inicjatywa LEADER dotychczas była prowadzona 
w czterech edycjach: 

LEADER I (1991 - 1994) 
LEADER II (1994 - 1999) 

LEADER+ (2000 - 2006) 
LEADER (2007-2013) - w trakcie realizacji
Program LEADER charakteryzują zasady:
 � Terytorialność – gminy od 5 tys.-150 tys. z wyłączeniem 
miast powyżej 20 tys. mieszkańców
 �Oddolność inicjatywy – mieszkańcy przez LGD decydują 
w jakim kierunku chcą działać i co robić
 � Partnerstwo – równouprawnienie wśród członków trzech 
sektorów: gospodarczego, społecznego i publicznego
 � Integralność podejścia i  widzenia spraw określonego 
obszaru
 � Samodzielność zarządzania. LGD kieruje swoimi finansa-
mi według określonych zasad
 � Innowacyjność
 �Współpraca z  innymi Lokalnymi Grupami Działania 
w kraju i zagranicą

Możliwości, jakie daje nowa perspektywa na lata 2014-2020.

Czekamy na Państwa propozycję do lokalnej strategii 
rozwoju, pomysły na własny biznes, plany na stworzenie 
miejsc pracy, rozwoju przedsiębiorczości na obszarach 
wiejskich, poprawy dziedzictwa kulturowego, innowacji, 
transferu wiedzy, rozwoju turystyki i rekreacji itp. 

Propozycje można składać w  wersji papierowej 
w siedzibie LGD ul. Browarki 7, Zakliczyn od poniedziałku 
do piątku od 7.45-15.45 
lub na adres email: biuro@dunajecbiala.pl
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LEADER może być realizowany 
na obszarach wiejskich, przez które 
(odmiennie niż jest to  określone we 
wspólnych definicjach dla niniejszego 
programu) rozumieć należy obszar 
całego kraju, z  wyłączeniem obszaru 
miast o  liczbie mieszkańców większej 
niż 20 000.

Jedna LSR będzie realizowana na 
obszarze zamieszkałym przez minimum 
30 000 mieszkańców z obszarów wiejskich 
i  maksimum 150  000 mieszkańców oraz 
obejmować będzie obszar przynajmniej 
2 gmin, których obszary stanowią (bądź 
zawierają) obszary wiejskie.
Poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie 
operacji w  ramach strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez społecz-
ność;
Poddziałanie: Przygotowanie i realizacja 
działań w zakresie współpracy z lokalną 
grupą działania;
Poddziałanie: Wsparcie na rzecz kosztów 
bieżących i aktywizacji;
Poddziałanie:  Wsparcie przygotowawcze.

 
BUDŻET:  734 999 913 euro

Liczba wybranych 
do wsparcia LGD:  256
 

Zakres operacji:
 �wzmocnienie kapitału społecznego, 
w tym z wykorzystaniem rozwiązań in-
nowacyjnych i wspieranie partycypacji 
społeczności lokalnej w realizacji LSR,
 � zakładanie działalności gospodarczej 
i rozwój przedsiębiorczości,
 � dywersyfikację źródeł dochodu, w tym 
tworzenie i rozwój inkubatorów prze-
twórstwa lokalnego tj. infrastruktury 
służącej przetwarzaniu produktów 
rolnych w celu udostępniania jej lokal-
nym producentom (produkty objęte 
i nieobjęte załącznikiem nr 1 do TFUE),
 � podnoszenie kompetencji osób z ob-
szaru LSR w powiązaniu z zakładaniem 
działalności gospodarczej, rozwojem 
przedsiębiorczości lub dywersyfikacją 
źródeł dochodów, w  szczególności 
rolników i osób długotrwale pozosta-
jących bez pracy,
 � podnoszenie wiedzy społeczności 
lokalnej w  zakresie ochrony środo-
wiska, zmian klimatycznych a  także 
innowacji,

 � rozwój produktów lokalnych,
 � rozwój rynków zbytu, z wyłączeniem 
targowisk,
 � zachowanie dziedzictwa lokalnego,
 � rozwój ogólnodostępnej i niekomer-
cyjnej infrastruktury turystycznej, 
rekreacyjnej lub kulturalnej,
 � rozwój infrastruktury drogowej gwa-
rantującej spójność terytorialną w za-
kresie włączenia społecznego.
  

Poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie 
operacji w  ramach strategii rozwoju lo-
kalnego kierowanego przez społeczność 

Zakres wsparcia: 
Wsparcie w ramach tego poddziałania 

musi spełniać cele szczegółowe dla działa-
nia oraz cele określone w LSR. Pomoc ma 
formę refundacji lub płatności zryczałto-
wanej w  zależności od rodzaju operacji. 
W  przypadku operacji polegających na 
rozpoczęciu prowadzenia działalności 
gospodarczej pomoc ma formę płatności 
zryczałtowanej (premii).

Beneficjenci
Osoby fizyczne, osoby prawne, w tym 

m.in. kółka rolnicze, JST z  wyłączeniem 
województw, ich związki bądź ich jednostki 
organizacyjne, organizacje pozarządowe, 
spółdzielnie, kościoły, związki wyznaniowe, 
jednostki organizacyjne nieposiadające 
osobowości prawnej, którym ustawy przy-
znają zdolność prawną.

Kryteria wyboru: Kryteria wyboru 
operacji oraz zasady dokonywania ich 
zmian określone zostaną przez LGD w LSR. 
Będą one podlegały ocenie przez komisję 
wybierającą w ramach konkursu na wybór 
LSR. Zmiana kryteriów wyboru będzie 
wymagała zgody samorządu wojewódz-
twa, z  którym LGD podpisała umowę na 
realizację LSR.

Stawka pomocy
Beneficjenci inni niż jednostki sektora 

finansów publicznych oraz LGD – do 300 
tys. zł. Grantobiorcy – do 100 tys. zł. Limit 
na operacje – 300  tys. zł z  wyłączeniem 
operacji z zakresu rozpoczęcie działalności 
gospodarczej, tworzenia inkubatorów oraz 
operacji realizowanych przez jednostki sek-
tora finansów publicznych. Limit pomocy 
na utworzenie inkubatora przetwórstwa 

lokalnego - 500 tys. zł. Limit na operację 
z zakresu rozpoczęcia działalności gospo-
darczej – 100  tys. zł. Limit na operację 
własną – 50  tys. zł. Całkowita wartość 
operacji realizowanych poza projektem 
grantowym wynosi co najmniej 50 tys. 
zł. Całkowita wartość grantu wynosi nie 
więcej niż 50 tys. zł. Intensywność pomocy 
wynosi do 100%

 
Poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie 
operacji w  ramach strategii rozwoju lo-
kalnego kierowanego przez społeczność 
LGD może być Beneficjentem jedynie 
w przypadku:

 �  „operacji własnych LGD” (bez uszczerb-
ku dla art. 34 ust. 3 lit b rozporządzenia 
ogólnego wskazującego na koniecz-
ność stosowania niedyskryminującej 
i  przejrzystej procedury wyboru, 
pozwalającej unikać konfliktów inte-
resów);
 � „projektów grantowych” tj. operacji, 
gdzie beneficjentem ubiegającym 
się o  wsparcie przed podmiotem 
wdrażającym jest LGD, i  to LGD jest 
wskazywana w systemie jako benefi-
cjent; operacja taka składa się z sze-
regu grantów, których realizatorami 
są różnorodne podmioty działające 
na obszarze objętym LSR; wszystkie 
granty wchodzące w  skład projektu 
grantowego, są projektami komple-
mentarnymi i  łącznie przyczyniają 
się do realizacji, założonych dla da-
nego projektu grantowego, celów 
i wskaźników.
W przypadku projektów grantowych, 

grantobiorcami mogą być również sforma-
lizowane grupy nieposiadające osobowości 
prawnej (np. koła gospodyń wiejskich). 
Grantobiorcami nie mogą być podmioty 
prowadzące działalność gospodarczą lub 
deklarujące jej podjęcie.

 
Poddziałanie: Przygotowanie i realizacja 
działań w zakresie współpracy z lokalną 
grupą działania 

Zakres wsparcia
Przygotowanie projektu współpracy 

i  realizacja projektu współpracy. Projekty 
współpracy mogą dotyczyć współpra-
cy międzyterytorialnej (pomiędzy LGD 
w  ramach jednego województwa lub  

LEADER w zatwierdzonym
PROW 2014-2020
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z  różnych województw) lub międzynaro-
dowej.

Beneficjenci
LGD, których LSR zostały wybrane 

do realizacji i  finansowania ze środków 
Programu.

Kryteria wyboru
Każda operacja będzie oceniana pod 

kątem spełniania kryteriów wyboru. Projek-
ty wybrane do dofinansowania muszą osią-
gnąć minimum 60% punktów w  ramach 
oceny prowadzonej zgodnie z  kryteriami 
wyboru (jednolitymi dla całego kraju, skon-
sultowanymi z Komitetem Monitorującym).

Kryteria wyboru będą dotyczyć w szcze-
gólności innowacyjności oraz działań przy-
czyniających się do tworzenia miejsc pracy. 
Przy wyborze premiowane będą projekty 
współpracy międzynarodowej.

Stawka pomocy
Całkowity planowany koszt jednego 

projektu międzyterytorialnego wynosi 
minimum 50 000 zł.

Intensywność pomocy wynosi do 
100% kosztów kwalifikowanych operacji.

Limit pomocy na LGD
do 5% wsparcia kierowanego z  Pro-

gramu na daną LSR w ramach poddziałań 
„Wsparcie na wdrażanie operacji…”, oraz 
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących…”
Poddziałanie: Wsparcie na rzecz kosztów 
bieżących i aktywizacji

Zakres wsparcia
Wsparcie bieżącego funkcjonowania 

LGD zapewniające sprawną i  efektywną 
pracę LGD, w tym sprawne funkcjonowanie 
biura LGD oraz doskonalenie zawodowe 
osób uczestniczących w realizacji tych LSR. 
Pomoc ma formę rozliczenia ryczałtowego.

Beneficjenci
 LGD, których LSR zostały wybrane 

do realizacji i  finansowania ze środków 
Programu.

Kryteria wyboru
Nie ustala się.

Stawka pomocy
Kwota i  wielkość wsparcia w  formie 

zryczałtowanej zostanie określona w prze-
pisach krajowych z uwzględnieniem wyni-

ków analizy i będzie uwzględniać wielkość 
obszaru objętego LSR.
Poddziałanie: Wsparcie przygotowawcze

Zakres wsparcia
Podnoszenie kompetencji LGD i spo-

łeczności lokalnych, szkolenie i tworzenie 
sieci kontaktów oraz wypracowanie me-
chanizmów współpracy i włączania lokal-
nych społeczności w  celu przygotowania 
i wdrożenia LSR.

Beneficjenci
Stowarzyszenie, fundacja lub związek 

stowarzyszeń, z wyłączeniem stowarzyszeń 
JST.

Kryteria wyboru
Nie ustala się. Pomoc zostanie przy-

znana wszystkim wnioskodawcom, którzy 
spełnią warunki kwalifikowalności.

Stawka pomocy
Wysokość kwot ryczałtowych zosta-

nie określona w  przepisach krajowych 
z  uwzględnieniem wyników analizy i  bę-
dzie uwzględniać wielkość obszaru obję-
tego LSR.

Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała zgodnie z obowiązkiem wynikającym z zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju 
(LSR) zda roczne sprawozdanie z realizacji LSR na forum Rad Gmin Ciężkowice, Pleśna, Wojnicz i Zakliczyn.  Sprawozdanie 
będzie też dostępne na stronie Lokalnej Grupy Działania.

Sprawozdanie będzie zdane odpowiednio: w Gminie Wojnicz na posiedzeniu Komisji łączonych w dniu 23 grudnia 
2014 r. w Gminie Ciężkowice na sesji w dniu 30 grudnia 2014 o godz. 09:00 i w Gminie Pleśna na sesji w dniu 30 grudnia 
2014 o godz. 10:00. W Gminie Zakliczyn zostanie przekazane pisemnie ze względu na brak wprowadzenia tego punktu 
do porządku obrad Rady Gminy.

Zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Roczne sprawozdanie z wdrażania 
Lokalnej Strategii Rozwoju
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Program LEADER jest jedną z  bar-
dziej znanych unijnych inicjatyw doty-
czących rozwoju obszarów wiejskich. 
Swoim zasięgiem obejmuje działania 
zmierzające do poprawy warunków 
życia i  gospodarowania wśród spo-
łeczności lokalnych zamieszkujących 
te obszary. Akronim LEADER pochodzi 
z francuskiego (Liaison Entre Actions de 
Développement de l’Économie Rurale)  
i z  grubsza może być przetłumaczony 
jako „partnerstwo w ramach działań na 
rzecz rozwoju obszarów wiejskich”.

Inicjatywa Programu LEADER została 
zainaugurowana w  1991 roku w  ramach 
pierwszej edycji Programu tzw. LEADER I. 
Aktualnie LEADER na lata 2007-2013 obej-
muje swoim działaniem pokaźną część Unii 
Europejskiej. 

Celem programu jest pobudzanie 
i  stymulacja przedsiębiorczości wśród 
przedstawicieli społeczności lokalnych. 
Istotne są przy tym dwa fundamentalne 
dla istoty Programu założenia. 

Pierwsze, że działanie w jego ramach 
ma charakter oddolny. Jest podejmowa-
ne i  realizowane przez samą społeczność. 
A więc, że to mieszkańcy biorą, dosłownie, 
sprawy w swoje ręce. Niejako w opozycji do 
działań kreowanych administracyjnie. Dzia-
łanie to ma dodatkowo innowacyjny charak-
ter. Opiera się na promowaniu nowatorskich 
inicjatyw oraz działań służących rozwiązaniu 
tradycyjnych problemów w  nowoczesny 
i oryginalny sposób, z zastosowaniem inno-
wacyjnych technologii.

Drugim istotnym aspektem progra-
mu jest tzw. zintegrowane podejście. 
W praktyce sprowadzające się do działania 
opartego na szerokiej i  skoordynowanej 
współpracy podmiotów. Współpraca ta 
ma niezwykle istotne znaczenie i stanowi 
o istocie Programu. Należy tu bowiem pod-
kreślić, że Program Leader został stworzony 
jako narzędzie mające służyć rozwojowi 
społeczno–gospodarczemu całego lokal-
nego obszaru, w myśl właściwej dla danego 
regionu Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR), 
a  nie tylko pojedynczych podmiotów. 
Program ma zatem wymiar kompleksowy. 
Wspiera rozwój oparty na współpracy. 
Dlatego błędne jest myślenie, z  jakim 

często spotykamy się u  wnioskodawców, 
że jest to kolejny fundusz dofinansowywu-
jący indywidualne projekty oderwane od 
LSR. Program nie rozpatrzy zatem podań 
o  zakup koparki lub ciężarówki, jeśli ich 
przeznaczenie nie będzie służyć rozwojo-
wi lokalnego obszaru jako całości. Należy 
zrozumieć, że działanie w ramach progra-
mu musi mieć spójny charakter. Należy 
działać razem. Zilustrujmy to przykładem: 
Projekt budowy szlaku turystycznego. 
Samorząd buduje szlak, parkingi, wieżę 
widokową i  ścieżkę rowerową. Lokalna 
Grupa Działania zajmuje się promocją. 
Uczestniczy w targach turystycznych, na-
wiązuje współpracę z biurami podróży, zaj-
muje się reklamą itp. Ale żeby szlak w pełni 
pracował i ściągał turystów, potrzebna jest 
jeszcze infrastruktura turystyczna. Zakwa-
terowanie, bary, restauracje, wypożyczalnia 
sprzętu turystycznego, sklep z pamiątkami 
etc. Tzw. mała infrastruktura lub małe 
projekty. W  oparciu o  środki programu 
budują je mieszkańcy. I to na tym właśnie 
polega zintegrowane podejście. Że wszyscy 
uczestniczący w programie współdziałają, 
pracują komplementarnie. I w ostatecznym 
rozrachunku suma tych wszystkich działań 
scala się w konkretny, dobrze opracowany 
produkt. Produkt służący rozwojowi całego 
regionu, a nie tylko poszczególnych grup. 

Przykładem jest teren naszej Lokalnej 
Grupy Działania Dunajec-Biała, który we-
dług przyjętej Lokalnej Strategii Rozwoju 
opracowanej na podstawie specyfiki te-
renu, staramy się rozwijać jako zagłębie 
turystyczne i zdrowej żywności. 

Mechanizm funkcjonowanie Progra-
mu opiera się o  trzy charakterystyczne, 
wspomniane powyżej elementy:
1.  Obszar działania,
2.  Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) 

uwzględniająca specyfikę i  potrzeby 
danego obszaru,

3.  Lokalna Grupa Działania odpowie-
dzialna za wdrażanie LSR.

Zarządzanie Programem jest skom-
plikowane. Obejmuje wiele szczebli ad-
ministracji publicznej. Komisja Europejska 
określa ogólną strategię rozwoju, wyznacza 
ramy formalno-prawne działania, a  także 
dostarcza znakomitej większości publicz-
nych funduszy. Administracje krajowe 
i  samorządowe dookreślają wyznaczone 
przez KE ramy formalno prawne o  prze-
pisy miejscowego prawa i z  jego tytułu 
mogą żądać spełnienia dodatkowych 
wymogów od podmiotów ubiegających 
się o  granty w  ramach programu. Rząd 
i  samorząd są również źródłem środków 
z tym, że w mniejszym niż UE stopniu. Na 
najniższym szczeblu, a  zarazem najbliżej 
podmiotu wykonawczego, czyli grup 
społecznych znajduje się Lokalna Grupa 
Działania. Zadaniem jej jest określenie kie-
runków rozwoju obszaru, w którym działa, 
zarządzanie programem i  funduszami na 
szczeblu lokalnym, dystrybucja przyzna-
nych środków, wsparcie mieszkańców 
w procesie ubiegania się o granty, selekcja 
i opiniowanie wniosków. 

Można wyszczególnić kilka przykła-
dów zrealizowanych projektów: 

Projekt lokalnego radia w gminie Min-
den – Lbbecke w Niemczech, stworzenie cen-
trum spotkań w miejscowości Gandra w Por-
tugalii jako przykłady projektów obliczonych 
na podniesienie jakości życia mieszkańców. 
Powołanie spółdzielni producentów żywno-
ści i opracowanie strategii marketingowej 
w Sjuharad w Szwecji jako przykład projektu 
wspierającego lokalny rynek.

Podsumowanie:
Praktyka udowadnia, że program LE-

ADER jest skutecznym narzędziem rozwią-
zywania tradycyjnych i tych bardziej współ-
czesnych problemów wsi. Na przestrzeni 
lat swojego funkcjonowania program 
ten wymiernie przyczynił się do poprawy 
jakości życia wielu mieszkańców UE. Wiele 
zrealizowanych w jego ramach projektów 
zakończyło się sukcesem. Sprzyjało to nie 
tylko beneficjentom, ale równocześnie 
podnosiło gospodarczą atrakcyjność całe-
go regionu. Na zakończenie, myślę warto 
tu jeszcze raz podkreślić, że zasadniczym 
atutem Programu jest nakierunkowanie na 
innowacyjne i spójnie prowadzone przed-
sięwzięcia. Te bowiem przyczyniają się do 
rozwoju w sposób najbardziej dynamiczny 
na przekór stosunkowo ograniczonego bu-
dżetu, jakim dysponuje Program. Udowad-
nia to, że przede wszystkim liczy się dobry 
pomysł i  prężna inicjatywa. Uzmysławia 
również, że tak naprawdę najcenniejszym 
z kapitałów jest kapitał ludzki. 

PROGRAM
LEADER
Czym jest?
Przypomnienie
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Wzorem ubiegłych lat Lokalna Grupa 
Działania Dunajec-Biała zorganizowała 
konkurs LOKALNY BOHATER 2014, którego 
celem było wyłonienie Lidera promującego 
produkt lokalny, atrakcje przyrodnicze, 
kulturowe, podtrzymującego lokalne 
tradycje, przyczyniającego się do rozwoju 
turystyki na ternie Lokalnej Grupy Działania 
Dunajec-Biała.

30 sierpnia br. odbyło się zebranie 
Zarządu Lokalnej Grupy Działania Dunajec-
-Biała, która po podliczeniu zgłoszeń jedno-
głośnie wybrała tegorocznego zwycięzcę 
konkursu. Tytuł LOKALNEGO BOHATERA 
2014 otrzymał Pan Józef Zięcina, lokalny 
twórca ludowy. Uzasadnieniem poparcia 
takiego wyboru była największa liczba 
nadesłanych do biura LGD zgłoszeń na 
Pana Józefa. Wręczenie nagrody odbyło się  
7 września 2014 r. podczas XV Święta Fasoli. 
Gratulujemy wygranej!

Informujemy również, że do biura 
LGD w sumie wpłynęło 228 kart, w tym 
na pana Józefa Zięcinę, który zajmuje się 
wikliniarstwem 187, na Stowarzyszenie 
Wróblowianki produkt lokalny 33, na 

Pana Adama Gancarka - agroturystyka 7 
zgłoszeń, a na Pana Mirosława Kołodzieja 
wpłynęła 1 karta zgłoszenia.

Razem = 228 głosów

Zapraszamy już za rok do wzięcia 
udziału w konkursie LOKALNY BOHATER.

Dodatkowe informacje można uzyskać 
pod nr tel 14 665 37 37 w godz. 07:45 - 15:45

Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała (LGD) przypomina, że w każdej gminie członkowskiej naszego stowarzysze-
nia tj. Ciężkowice, Pleśna, Wojnicz i Zakliczyn znajduje się tablica informacyjna na której zamieszczane są podstawowe 
informacje z działalności naszej LGD. Tablice te zlokalizowano:

 �w gminie Cieżkowice (obok kasy na I piętrze budynku Gminy Ciężkowice)
 �w gminie Pleśna  (tuż przy wejściu na parterze budynku Gminy Pleśna) 
 �w gminie Wojnicz  (tuż przy wejściu na parterze budynku Gminy Wojnicz) 
 �w gminie Zakliczyn  (tuż przy wejściu na parterze budynku Gminy Zakliczyn) 
Ponadto w każdej gminie znajdują się nasze stojaki z bezpłatnymi materiałami informacyjnymi  i promocyjnymi 

obszaru objętego wdrażaniem Lokalnej Strategii Rozwoju. 
 �w gminie Cieżkowice (Muzeum Przyrodnicze im. Tomków)
 �w gminie Pleśna  (Centrum Produktu Lokalnego w Rzuchowej) 
 �w gminie Wojnicz  (Budynek Urzędu Miejskiego w Wojniczu) 
 �w gminie Zakliczyn  (Biblioteka Publiczna w Ratuszu) 
Gorąco zachęcamy też Państwa do członkostwa w naszej LGD, czynnego włączania się w działalność naszej or-

ganizacji oraz do aktywności na rzecz lokalnej społeczności z wykorzystaniem funduszy jakie daje program LEADER.

Konkurs LOKALNY BOHATER 2014
rozstrzygnięty
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Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich

Stowarzyszenie GRUPA ODROLNIKA z siedzibą w Rzuchowej (Gm. Pleśna) w ramach Lokalnej Strategii Rozowju Lo-
kalnej Grupy Działania Dunajec-Biała (LGD) wydała 9 opracowań dotyczących walorów przyrodniczych i kulturowych 
terenu gmin wchodzących w skład LGD tj: Ciężkowic, Pleśnej, Wojnicza oraz Zakliczyna. Każde opracowanie liczy ok. 30 
stron formatu A4. Całość projektu zrealizowana zostanie ze środków własnych stowarzyszenia i środków uzyskanych  
w ramach PROW 2007-2013 z osi IV program LEADER.

Publikacje poruszać będą następujące zagadnienia:
 �  elementy kulturowe gminy Pleśna,
 �  elementy kulturowe gminy Zakliczyn,
 �  elementy kulturowe gminy Ciężkowice,
 �  elementy kulturowe gminy Wojnicz,
 �  elementy kulturowe - zabytki LGD Dunajec-Biała
 �  elementy kulturowe -dziedzictwo kulturowe ( folklor)
 �  elementy kulturowe - ginące zawody
 �  elementy kulturowe - krajobraz
 �  analiza możliwych do stworzenia pamiątek z terenu LGD Dunajec-Biała

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 
Projekt opracowany przez stowarzyszenie GRUPA ODROLNIKA 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

K O M U N I K A T

Wydając powyższe publikacje chcemy pokazać piękno i różnorodność Pogórza Ciężkowicko-Rożnowskiego. 
Obszar LGD przedstawia dużą wartość przyrodniczą. Znaczna część terenów objęta jest ochroną prawną przyrody, 
stanowiąc obszary chronionego krajobrazu, parki krajobrazowe, oraz rezerwaty przyrody. W myśl słowom poety: 
,,Cudze chwalicie swego nie znacie” chcemy pokazać, że to co wydaje się opatrzone i spowszedniałe warte jest 
choć odrobiny uwagi. Często jest to obszar zupełnie przez nas nieznany. Dla niektórych będzie to również swoista 
podróż w przeszłość. Poznamy czym parali się nasi przodkowie. Czytając o pracy rzeźbiarza, bednarza, czy zduna, 
uświadomimy sobie jak ciężką i mozolną wykonywali profesje oraz jak trudne było kiedyś życie. Zwłaszcza teraz 
w dobie techniki i wszelkiego rodzaju wygód. 

W naszych opracowaniach skupimy się również na folklorze regionu. W dzisiejszych czasach pamięć o tradycyj-
nych rzemiosłach, a także o sztuce ludowej ulega coraz szybszemu zatraceniu. XXI wiek to czas pośpiechu, czas kiedy 
możemy dostać wszystko na wyciągnięcie ręki, za pomocą jednego kliknięcia myszką. Często w ogóle nie zdajemy 
sobie sprawy ile czasu, cierpliwości i pracy wymaga wykonanie danego przedmiotu. Chcemy to zmienić. Mamy 
nadzieje, że po przeczytaniu naszych opracowań czytelnicy nie będą przechodzić obojętnie obok stoisk twórców  
ludowych, a wręcz przeciwnie docenią ile serca i wysiłku wkładają w tworzenie swoich małych arcydzieł. Cel, 
jaki nam przyświeca, to ukazanie piękna naszych małych ojczyzn. Czytanie kształci, poszerza horyzonty, wyrabia 
wrażliwość i wyobraźnie. Zapraszamy do pobrania opracowań na stronie LGD pod adresem www.dunajecbiala.pl 
lub stowarzyszenia GRUPA ODROLNIKA pod adresem www.grupa.odrolnika.pl i do czytania!
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Grupa Inicjatywna Podkówecz-
ki wraz z  Lokalną Grupą Działania 
Dunajec-Biała zrealizowała projekt 
w  wyznaczonym terminie, zakończe-
nie projektu miało miejsce podczas 
pokazu własnoręcznie uszytych przez 
kursantki strojów, który odbył się  
28 listopada 2014 r. w remizie strażac-
kiej w Gwoźdźcu. 

Kurs trwał dwa miesiące, mieliśmy 
intensywne zajęcia dwa razy w tygodniu 
po 2,5 godziny w  sumie odbyło się 11 
spotkań. Przez ten czas zdobywaliśmy 
wiedzę i  przydatne umiejętności na 
temat szycia i wykroju różnych części gar-
deroby: spódnic, sukienek, tunik, bluzek, 
fartuszków i innych rzeczy…

Pokaz mody był uwieńczeniem 
pracy, jaką nasi kursanci włożyli w swoje 
projekty. Wykonano m.in. sukienki, tu-
niki, bluzki, znalazła się także sukienka 
na studniówkę, jak również spódniczki 
krakowskie, fartuszki kuchenne, koszule 

damskie, halki pod spódnice. Osoby bio-
rące udział w kursie nabyły z pewnością 
nowe umiejętności i  doświadczenia, 
nauczyły się korzystania z  wykrojów 
z  gazet oraz zdobyły rady praktyczne 
od wprawionych krawcowych. Główną 
prowadzącą zajęcia była wolontariuszka 
Barbara Nosek, której serdecznie dzięku-
jemy za czas jaki poświęciła na dawanie 

dobrych rad, naprawianie maszyn i do-
bre wskazówki co do sposobu robienia 
wykrojów. 

Kurs cieszył się dużą popularno-
ścią.Nawet dwie panie przyjeżdżały do 
nas z  Krakowa, by razem z  nami szyć 
i  dyskutować na różne tematy związa-
ne z  sposobami wykroju i  technikami 
krawieckimi. W  projekcie uczestniczyło 
około 40 osób, łącznie z  kursantami, 
wolontariuszami i  widzami na pokazie 
mody. W role modelek wcieliły się nasze 
kursantki jak również dzieciaki, które 
z chęcią oglądały wygibasy modelek na 

przygotowanej scenie. Najzdolniejsze 
kursantki, które włożyły najwięcej pra-
cy i  zaangażowania w  swoje projekty 
otrzymały nagrody rzeczowe w postaci 
Poradników krawieckich firmy Łucznik. 
Pozostali kursanci otrzymali dyplomy 
za udział w  zajęciach. Mamy nadzieję, 
że zaszczepiliśmy w  młodych osobach 
chęć twórczego tworzenia. To właśnie 

młodzież w dużym stopniu brała udział 
w zajęciach. 

W ciągu trwania wyżej wymienione-
go projektu wszelkie informacje można 
było znaleźć na stronach internetowych 
Zakliczyńskiego Centrum Kultury, Gminy 
Zakliczyn oraz Lokalnej Grupy Działania 
Dunajec – Biała. Ukazywały się również 
fotorelacje na fanpagu Podkóweczek 
oraz Gwoźdźca wioski pod kobiecą ręką, 
gorąco zachęcamy do obejrzenia oraz 
polubienia naszych stron. Być może już 
niedługo ukaże się jakiś nowy projekt do 
zrealizowania. 

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

https://www.facebook.com/podkoweczki/  https://www.facebook.com/gwozdziec.mt  http://dunajecbiala.pl/
http://www.zakliczyninfo.pl/  http://www.zakliczyn.pl/ 

Pozdrawiamy
Zespół Podkóweczki

Podsumowanie projektu Kurs szycia i kroju w praktyce
dofinansowanego ze środków Programu Funduszu Inicjatyw
Obywatelskich trwającego od września do listopada 2014 r.
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Biuro Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała (LGD) uprzejmie 
informuje, że po podsumowaniu projektów realizowanych za 
pośrednictwem naszej LGD w ramach działania „Odnowa i rozwój 
wsi” ze środków przewidzianych na wdrażanie Lokalnej Strategii 

Rozwoju LGD Dunajec-Biała w ramach PROW na lata 2007-2013 
na terenie Gmin Ciężkowice, Pleśna, Wojnicz i Zakliczyn udało się 
zrealizować 27 projektów.
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LGD Dunajec-Biała rozdysponowała
środki na Odnowe i rozwój wsi

Na realizacje tych projektów LGD przeznaczyło łączną kwotę w wysokości 3 578 260,32 zł.
W rozbiciu na poszczególne gminy otrzymujemy następujące dane:
Gmina Ciężkowice pozyskała najwięcej bo aż 1 330 229,00 zł w ramach 10 realizowanych projektów
Gmina Pleśna na drugim miejscu pozyskała 909 417,61 zł w ramach realizowanych 7 projektów
Gmina Zakliczyn pozyskała 722 561,51 zł w ramach realizowanych 5 projektów
Gmina Wojnicz pozyskała 631 135,00 zł w ramach realizowanych 5 projektów 

Na dzień 3 listopada 2014 roku kwota środków przewidziana 
na realizacje wszystkich operacji w ramach działania Odnowa i roz-
wój wsi w podanej wcześniej wysokości tj. 3 578 260,32 zł została 
wykorzystana w kwocie 3 428 995,40 zł co stanowi 95,83% kwoty 
bazowej. W ramach tej kwoty znajdują się wnioski rozliczone, dla 
których zostały złożone już wnioski o płatność i dla których zostały 
zawarte umowy przyznania pomocy. Pozostałą różnice stanowią 

wnioski znajdujące się w trakcie oceny przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Małopolskiego w Krakowie.

Średnia kwota dofinansowania na pojedynczą operację wy-
nosi 132 528,16 zł.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel 14 665 37 
37 w godz. 07:45 - 15:45
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Podział środków Małe projekty Podział środków Odnowa i rozwój wsi
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Sześć 
lat 

minęło

Pierwszą umowę dotyczącą wdra-
żania Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) 
Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała 
(LGD) podpisała w  połowie 2009 roku. 
Na mocy tej umowy do naszej dyspozycji 
postawiono kwotę w  wysokości 7 117 
320,00 zł. Są to pieniądze pochodzące 
z  budżetu Unii Europejskiej i  przezna-
czone na rozwój obszarów wiejskich 
w ramach inicjatywy LEADER.

Dzięki tym środkom LGD Dunajec-
-Biała miała możliwość dofinansowania 
w trybie otwartych konkursów projektów 
dotyczących rozwoju przedsiębiorczości 
oraz szeroko rozumianych działań w ob-
szarze aktywności sportowo-kulturalnej 
i nie tylko mieszkańców obszaru objętego 
LSR tj 63 wsi obszaru całego LGD Dunajec-
-Biała. 

Dofinansowywane projekty musiały 
być zgodne z LSR naszego LGD tj. wpisy-
wać się w  przynajmniej jeden z  4 celów 
ogólnych LSR:

 � Rozwój turystyki bazującej na walo-
rach przyrodniczych i  kulturowych 
regionu Dunajec-Biała
 � Różnicowanie działalności gospodar-
czej obszaru Dunajec-Biała w oparciu 
o produktu lokalne i rzemiosło
 � Zachowanie dziedzictwa przyrodni-
czego obszaru Dunajec-Biała
 � Rozwój potencjału ludzkiego obszaru 
Dunajec-Biała
W ciągu 6 lat naszej pracy (2009-2014) 

w  wyniku przeprowadzonych naborów 
wniosków dofinansowanie otrzymało 11 
przedsiębiorców w kwocie blisko 1 mln. zł, 
aż 27 projektów w ramach działania Odno-

wa i rozwój wsi w łącznej kwocie pomocy 
ok. 3,5 mln. zł oraz 62 projekty w ramach 
działania Małe projekty w kwocie ok. 1 mln 
zł co razem daje wsparcie dla 100 projektów 
na kwotę pomocy ok. 5,5 mln złotych. 

Dzięki inicjatywie LEADER i LGD Du-
najec-Biała na naszym terenie powstały 
nowe miejsca pracy, zarówno stałe jak 
i  sezonowe, wybudowano boiska spor-
towe, place zabaw, parkingi, obiekty 
infrastruktury turystycznej i wiele innych. 
Wszystkie projekty zostały opisane w ra-
porcie który można znaleźć na naszej 
stronie internetowej pod adresem www.
dunajecbiala.pl  

Serdecznie zapraszamy wszystkich 
zainteresowanych do współpracy z  LGD 
w nowej perspektywie finansowej na lata 
2014-2020.
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Podział środków Różnicowanie 
w kierunku działalności nierolniczej

Jan Czaja
Kierownik biura
LGD Dunajec-Biała
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Wzorem lat ubiegłych Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała 

organizuje kolejną edycję naszego konkursu tj. „LOKALNY BOHATER 
2015”. Celem konkursu jest wyłonienie Lidera promującego produkt 
lokalny, atrakcje przyrodnicze, kulturowe, podtrzymującego lokalne 
tradycje, przyczyniającego się do rozwoju turystyki na terenie Lokal-
nej Grupy Działania Dunajec-Biała.

To od Państwa zależy, kto w 2015 roku otrzyma ten tytuł, gdyż tytuł 
ten trafia do osoby/podmiotu na którego oddana zostanie największa 
liczba głosów. Regulamin konkursu oraz karta zgłoszenia dostępne będą 
w marcu 2015 roku na stronie www.dunajecbiala.pl oraz na tablicach 
informacyjnych LGD w gminach Ciężkowice, Pleśna, Wojnicz i Zakliczyn.

Przypomnijmy, że jest to już 6 edycja konkursu. Jego ostatnim laure-
atem jest Pan Józef Zięcina, lokalny artysta rękodzielnik, który otrzymał 
największą liczbę zgłoszeń nadesłanych do biura LGD.

Konkurs LOKALNY BOHATER 2015

Dodatkowe informacje można uzyskać 
pod nr tel 14 665 37 37  

w godz. 7.45 - 15.45
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W  listopadzie zakończyła się realizacja 
zadania związanego z  budową wioski rowe-
rowej oraz placu zabaw w  Szczepanowicach. 
W ramach przeprowadzonych prac powstał plac 
z ławeczkami, stolikami i stojakami na rowery, 
wykonany z myślą o rowerzystach odwiedzają-
cych naszą gminę. Druga część inwestycji to plac 
zabaw dla najmłodszych mieszkańców. Wioska 
rowerowa wraz z  placem zabaw znajduje się 
w centrum miejscowości, w pobliżu istniejącego 
boiska sportowego. 

Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 
blisko 60  000 zł. Inwestycja ubiega się o  do-
finansowanie w  ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich.

Oliwia Tańska

Wioska rowerowa w Szczepanowicach

Dzieki LGD Dunajec-Biała do miej-
scowości Rzuchowa w gminie Pleśna z 
działania Odnowa i rozwój wsi na inwe-
stycje warte 1 486 614, 33 zł przyznano 
pół miliona złotych dotacji!

„Budowa boiska sportowego w miej-
scowości Rzuchowa” oraz „Budowa Cen-
trum Produktu Lokalnego w miejscowości 
Rzuchowa” to dwie operacje realizowane 
w ramach osi 4 LEADER przez działanie 
Odnowa i rozwój wsi dzięki którym do wsi 
Rzuchowa w Gminie Pleśna ze środków 
Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała 
trafiło pół miliona złotych.

Jest to największa kwota dofinanso-
wania jaka została przekazana do jednej 
miejscowości spośród 63 wsi na terenie 
całej LGD.

W ramach pierwszej operacji (gdzie 
beneficjentem jest Gmina Pleśna) wybu-
dowano boisko sportowe z nawierzchnią 

trawiastą przy Zespole Szkolno-Przedszkol-
nym w Rzuchowej. Na boisku zamontowa-
ne zostały trybuny, ławki, kosze na śmieci, 
wiaty boiskowe, bramki oraz piłkochwyty. 
Obiekt jest oświetlany z wykorzystaniem 
lamp fotowoltaicznych i jest ogólnodo-
stępny.

Całkowita wartość tego projektu: 644 
294,83 zł zaś kwota dofinansowania 223 
980,00 zł

W ramach drugiej operacji (gdzie 
beneficjentem jest GRUPA ODROLNIKA) 
wybudowano budynek do szeroko rozu-
mianej promocji produktów lokalnych na 
terenie zabytkowego zespołu dworsko-par-
kowego we wsi Rzuchowa. Budynek jest 
dwukondygnacyjny z czego na parterze 
powstały dwie sale konferencyjno-szkole-
niowo-wystawiennicze zdolne pomieścić 
odpowiednio 50 osób (większa) lub 30 
osób (mniejsza), hall jako galeria i miejsce 

sprzedaży produktów lokalnych. Na piętrze 
zaś powstała biblioteka, punkt informacji 
o produktach lokalnych, studio kuchenne 
do promocji produktów lokalnych oraz 
dwa inne pomieszczenia. Na obiekcie 
zamontowano solary dzięki którym woda 
jest ogrzewana z wykorzystaniem energii 
odnawialnej. Budynek będzie ogólnodo-
stępny. Otwarcie zaplanowano na początek 
grudnia 2014 r.

Całkowita wartość tego projektu: 842 
319,50 zł zaś kwota dofinansowania 276 
020,00 zł

Realizowany projekt postał w ramach 
EFRROW - działanie 413 „Wdrażanie lokal-
nych strategii rozwoju” objętego PROW 
na lata 2007-2013 w zakresie działanie 
„Odnowa i rozwój wsi”.

Dodatkowe informacje można uzyskać 
pod nr tel 14 665 37 37 w godz. 07:45 - 15:45

Jan Czaja

Do wsi Rzuchowa trafiło najwięcej,
bo aż pól miliona dotacji z LGD

Konkurs LOKALNY BOHATER 2015
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Publiczna Szkoła Podstawowa w  Ry-
chwałdzie może się pochwalić dużym 
sukcesem. W  ramach ogłoszonego kon-
kursu o przyznanie pomocy finansowej ze 
środków Europejskiego funduszu Rolnego 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
w ramach działania Leader Osi 4 PROW na 
lata 2007- 2013, Działanie „Małe Projekty”, 
w którym wzięła udział prowadząca tamtej-
szą szkołę Marta Kuczek, Rada Decyzyjna 
Lokalnej Grupy Działania Dunajec - Biała 
podjęła decyzję o pozytywnym rozpatrze-
niu wniosku „Wykonanie 
placu zabaw w  miejsco-
wości Rychwałd wraz ze 
ścieżką przyrodniczą oraz 
wykonanie stałej ekspozy-
cji rzeźb”

Złożony przez wnio-
skodawcę projekt  opie-
wa na kwotę 92 296,41 
z czego kwota pomocy  to 
50 000zł. Głównym celem 
realizacji projektu było 

stworzenie miejsca do rozwijania aktywno-
ści ruchowej społeczności lokalnej w formie 
placu zabaw i ścieżki przyrodniczej, które 
umożliwią rodzinom z dziećmi bezpieczne 
i aktywne spędzanie wolnego czasu oraz 
czynny wypoczynek.

Projekt wpływa na ochronę dziedzic-
twa kulturowego i przyrodniczego obszaru 
LSR poprzez przedstawienie mieszkań-
com dorobku artystycznego minionych 
i  obecnych pokoleń. Doskonale widać to 
w  rzeźbach pana Stanisława Cicha oraz 

poprzez zbudowanie ścieżki przyrodniczej 
prowadzącej do wodospadu, o  którego 
istnieniu wie niewielkie grono osób.

Zarówno plac zabaw, jak i inne atrakcje 
służą nie tylko mieszkańcom Rychwałdu, 
lecz wszystkim, którzy w sposób aktywny 
chcą spędzić czas. Dlatego zapraszamy 
mieszkańców Gminy Pleśna i  nie tylko 
do korzystania z nowo powstałego placu 
zabaw i zwiedzenia ścieżki przyrodniczej.

Marta Kuczek

Plac zabaw w Rychwałdzie
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8 grudnia 2014 roku Ochot-
nicza Straż Pożarna Ciężkowice 
zakończyła cykl szkoleń realizo-
wany na przestrzeni października, 
listopada i  grudnia 2014 roku. 
W tym czasie w ramach 12 spotkań 
w  łącznym wymiarze 60 godzin 
przeprowadzono szkolenia dla 
mieszkańców obszaru Lokalnej Gru-
py Działania Dunajec-Biała tj. Gmin 
Ciężkowice, Pleśna, Wojnicz i Zakli-
czyn w zakresie ekologii i ochrony 
środowiska, segregacji śmieci oraz 
energii odnawialnej. 

Szkolenia zostały przeprowadzone 
w  ramach projektu pt: „Przeprowadzenie 
szkoleń ekologicznych na obszarze Lokalnej 
Grupy Działania Dunajec-Biała w  zakresie 
ekologii i  ochrony środowiska” realizowa-

nego w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju 
Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała. 

Szkolenia były dedykowane dla mło-
dzieży, osób dorosłych, rolników, lokalnych 
liderów sołeckich, działaczy KGW i wszyst-

kich chętnych mieszkańców Gmin 
członkowskich LGD Dunajec-Bała, 
którzy byli zainteresowani zdobyciem 
wiedzy na tematy objęte szkoleniem.

W trakcie realizacji projektu blisko 
100 osób zdobyło wiedzę na temat 
ochrony środowiska, ekologii, segrega-
cji śmieci i odnawialnych źródeł energii. 

Całkowity koszt operacji wyniósł 
blisko 18 500,00 zł zaś kwota dotacji 
14 400,00 zł. 

Projekt był współfinansowany ze 
środków Unii Europejskiej w ramach osi 
4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2007-2013, Instytucja Za-
rządzająca Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi

Ochotnicza Straż Pożarna Ciężkowice

Szkolenia dla mieszkańców
obszaru LGD Dunajec-Biała

Nowe świetlice wiejskie dzięki
środkom finansowym z LGD Dunajec-Biała

Dzięki uzyskanemu wsparciu finansowemu ze środków 
LEADER oś 4 PROW na lata 2007-2013 pochodzących z budżetu 
Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała Gmina Cięzkowice wyre-
montowała dwie świetlice wiejskie z czego jedna w miejscowości 
Kipszna a druga w miejscowości falkowa

Wyremontowana świetlica w Falkowej Wyremontowana świetlica w Kipsznej
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WOJNICZ

Gmina Wojnicz zajęła drugie miejsce 
w rankingu 4 Gmin członkowskich Lokalnej 
Grupy Działania Dunajec-Biała w zakresie 
absorpcji środków unijnych dostępnych 
w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju 
Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała 
i bezkonkurencyjnie pierwsze miejsce 
w ramach działania „Tworzenie i rozwój 
mikroprzedsiębiorstw” gdzie Wojniccy 
przedsiębiorcy „zgarnęli” 92% dostępnych 
dla tego działania środków.

Oto fotorelacja z realizowanych na 
terenie Gminy Wojnicz projektów

Wojnicz na 2 miejscu
i liderem wśród przedsiębiorców

Budowa obiektów małej architektury 
w miejscowości Łukanowice

Modernizacja świetlicy wiejskiej na terenie m. Więckowice

Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Biadoliny Radłowskie

Organizacaj imprezy pn. Jarmark Kasztelanii Wojnickiej
Śladami przeszłości - wyznaczenie ścieżki 
historycznej po Wojniczu

Wykonanie i montaż tablic turystycznych w miejscowościach Biadoliny 
Radłowskie, Grabno, Milówka, Olszyny, Sukmanie, Więckowice, Wojnicz
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ZAKLICZYN

W  listopadzie gmina Zakliczyn zakończyła realizację 
projektu Wykonanie i montaż tablic informujących o atrakcjach 
turystycznych gminy Zakliczyn, którego celem jest promocja 
lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego oraz pro-
mocja walorów turystycznych gminy. W ramach operacji za-
montowano osiem tablic przy najważniejszych obiektach  na 
terenie gminy Zakliczyn. Oznaczono obiekty tj. :

 � Ruiny zamku w Melsztynie
 � Kościół pw. św. Katarzyny w Gwoźdźcu
 � Klasztor Sióstr Bernardynek w Kończyskach
 � Cmentarz Wojenny w Charzewicach wraz z Czarnym Lasem
 �Wieś Jamna
 � Zakliczyński ratusz z zabytkową zabudową
 � Kościół parafialny pw. św. Idziego w Zakliczynie

 � Klasztor oo. Franciszkanów w Zakliczynie
Na każdej tablicy znajduje się opis danego obiektu, zdjęcia, 

mapa obszaru LGD Dunajec – Biała i informacja o współfinanso-
waniu operacji przez EFROW. Wartość zadania 21 800,00 zł. Kwota 
dofinansowania 13 362,00 zł. z PROW na lata 2007-2013 w ramach 
małych projektów.

Od października mieszkańcy mogą korzystać z wybudowa-
nego parkingu publicznego dla samochodów osobowych przy 
klasztorze  oo. Franciszkanów w Zakliczynie. Wykonawcą parkingu 
była firma MEL – DRÓG z Zakliczyna. Wartość inwestycji 125 928,95 
zł. Od strony północno-wschodniej znajdują się dwa wjazdy na 
parking z  33 stanowiskami postojowymi. Kwota dofinasowania 
z PROW Odnowa i rozwój wsi: 81 701 zł.

Małgorzata Wojtanowska

Kolejne zrealizowane projekty
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