
100 projektów,

które by nie powstały

bez LGD Dunajec-Biała

gmina Ciężkowice gmina Pleśna gmina Wojnicz gmina Zakliczyn



Pierwszą umowę dotyczącą wdrażania 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 Euro-
pejskiej i przeznaczone 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 dzia-
łań w obszarze 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. wpisywać się w przynaj-
mniej jeden z 4 celów ogólnych LSR:

Rozwój turystyki bazującej na walorach przyrodniczych i kulturowych regionu Dunajec-Biała.•	
Różnicowanie działalności gospodarczej obszaru Dunajec-Biała w oparciu o produktu lokalne •	
i rzemiosło.
Zachowanie dziedzictwa przyrodniczego obszaru Dunajec-Biała.•	
Rozwój potencjału ludzkiego obszaru Dunajec-Biała.•	

W ciągu 6 lat naszej pracy (2009‒2014) w wyniku przeprowadzonych naborów wniosków dofi-
nansowanie otrzymało 11 przedsiębiorców w kwocie blisko 1 mln. zł, aż 27 projektów w ramach 
działania Odnowa 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 Dunajec-Biała na naszym terenie powstały nowe miejsca pracy, 
zarówno stałe jak i sezonowe, wybudowano boiska sportowe, place zabaw, parkingi, obiekty infra-
struktury turystycznej i wiele innych.

Bez LGD Dunajec-Biała te pieniądze nie były by dostępne i projekty które prezentujemy w naszej 
publikacji by nie powstały lub ich realizacja była by ciężka do wdrożenia .

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do współpracy z LGD w nowej perspektywie 
finansowej na lata 2014‒2020.

6 lat minęło

Jan Czaja
Kierownik biura LGD Dunajec-Biała



Budżet projektu – koszty całkowite

Budżet projektu – środki wypłacone (dotacja)

odnowa i rozwój wsi

61 215,00 zł

112 360,07 zł

Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej poprzez 
odnowę boiska. Projekt przyczyni się do rozbudowy 
i poprawy infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na tere-
nie LSR oraz do zwiększenia oferty turystycznej miejsco-
wości Dąbrówka Szczepanowska oraz obszaru LGD Du-
najec-Biała, przez co wpłynie na wzrost jej atrakcyjności 
dla turystów i mieszkańców. 

Beneficjent

Gmina Pleśna

Odnowa nawierzchni trawiastej istniejącego boiska 
sportowego wraz z budową ogrodzenia przy szkole 
podstawowej w Dąbrówce Szczepanowskiej



Budżet projektu – koszty całkowite

Budżet projektu – środki wypłacone (dotacja)

odnowa i rozwój wsi

72 327,00 zł

209 965,00 zł

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Więckowicach, któ-
ra jest jedynym ośrodkiem kulturotwórczym na terenie 
miejscowości. Modernizacja obiektu przyczyni się do 
poszerzenia spójnej oferty turystyczno-kulturalnej ob-
szaru LGD Duanjec-Biała poprzez dostosowanie obiek-
tu do planowanych funkcji kulturalnych, społecznych, 
integracyjnych oraz turystycznych. Poprzez działalność 
w istotny sposób rozszerzona zostanie oferta działań 
turystyczno-społeczno-kulturalnych. Obiekt zapewni 
zachowanie i propagowanie zasobów dziedzictwa hi-
storycznego, tradycji, kultury i sztuki ludowej. Ponadto 
realizowane będą również funkcje rekreacyjno-sporto-
we i edukacyjne zarówno dla okolicznych mieszkańców 
jak również stanowić będą ciekawą ofertę turystyczną 
– miejsce wypoczynku i rekreacji oraz baza wypado-
wa do czerpania bogactwa lasów i czystego powietrza. 
Poprzez tego typu działania nastąpi rozwój społeczny 
dla całego obszaru, oferta turystyczno-kulturalna za-
chęci mieszkańców, zwłaszcza rolników i przedsiębior-
ców do udziału w przedsięwzięciach mających na celu 
przyciąganie turystów i wpłynie na wzrost zamożności 
lokalnych środowisk. Stanowić będzie jedną z istotnych 
form zachęty turystów do przybycia na teren LGD Duna-
jec-Biała, oferując imprezy kulturalne promujące lokalne 
dziedzictwo kulturowe.

Beneficjent

Gmina Wojnicz

Modernizacja świetlicy wiejskiej  
na terenie m. Więckowice



Budżet projektu – koszty całkowite

Budżet projektu – środki wypłacone (dotacja)

małe projekty

25 000,00 zł

45 612,19 zł

Beneficjent

Towarzystwo Przyjaciół  
Ziemi Wojnickiej w Wojniczu

Celem operacji jest podniesienie atrakcyjności tury-
stycznej, zwiększenie ruchu turystycznego, promowanie 
obszaru gminy Wojnicz oraz gmin zrzeszonych w LGD 
Dunajec-Biała, a także podniesienie poziomu wiedzy 
społeczeństwa wraz ze wzrostem poczucia tożsamości 
z regionem. Cel ten realizowany jest poprzez wydanie 
kompleksowego przewodnika „Przewodnik po Wojniczu 
inaczej”, który swym zasięgiem merytorycznym obej-
muje obszar gminy Wojnicz, jako dawnego ośrodka ad-
ministracyjno-kulturowego regionu, z uwzględnieniem 
promocji obszaru gmin Ciężkowice, Pleśna, Zakliczyn 
proponując trasy zwiedzania wraz z charakterystyką 
i opisem tych miejsc. Realizacja tego działania jest zgod-
na z celem ogólnym aktywnej promocji walorów tury-
styczno-kulturowych regionu zawartym w LSD za po-
mocą „Przewodnika po Wojniczu inaczej”, co przyczynia 
się do utrwalenia w świadomości ludzi znanej marki tu-
rystycznej obszaru LGD Dunajec-Biała.

Promocja walorów historyczno-turystyczno-
kulturowo-przyrodniczych obszaru LGD  
Dunajec-Biała poprzez publikację kompleksowego 
przewodnika „Przewodnik po Wojniczu inaczej”



małe projekty

Budżet projektu – koszty całkowite

Budżet projektu – środki wypłacone (dotacja)9 879,80 zł

17 357,12 zł

Beneficjent

Gmina Pleśna

Celem operacji jest promocja lokalnych atrakcji tury-
stycznych (przyrodniczych, historycznych i kulturowych) 
poprzez ustawienie tablic informacyjnych w miejscowo-
ściach gminy Pleśna. Operacja przyczyni się do promowa-
nia obszarów wiejskich oraz umocni poczucie tożsamości 
i przynależności mieszkańców gminy. Ponadto operacja 
wpłynie na umocnienie i rozszerzenie rozpoznawalności 
marki turystycznej obszaru LGD Dunajec-Biała wśród 
turystów i miejscowej ludności. Jednocześnie jednolite 
oznakowanie głównych atrakcji turystycznych poprzez 
ustawienie tablic informacyjnych stanowić będzie kolej-
ny krok do promocji obszaru LGD Dunajec-Biała, a co za 
tym idzie do wzrostu zainteresowania regionem wśród 
przyjezdnych gości. 

Wykonanie i montaż tablic turystycznych 
w miejscowościach: Lichwin, Łowczówek, 
Janowice, Szczepanowice, Rzuchowa, Dąbrówka 
Szczepanowska, Lubinka



małe projekty

Budżet projektu – koszty całkowite

Budżet projektu – środki wypłacone (dotacja)16 498,47 zł

40 560,39 zł

Celem projektu jest szeroko rozumiana promocja tu-
rystyczna terenu LGD Dunajec-Biała oraz promocja lo-
kalnych walorów przyrodniczych, lokalnych twórców 
ludowych i warsztatów w których zapoznać się można 
z tzw. ginącymi zawodami. W ramach projektu zrealizo-
wano: druk materiałów promocyjnych, przygotowanie 
strony IT w postaci strony www, wykonanie stojaka pro-
mocyjnego, udział w targach turystycznych.

Beneficjent

Centrum Kultury i Promocji  
Gminy Ciężkowice

Udział w międzynarodowych targach turystycznych, 
opracowanie publikacji www, wykonanie stojaka 
promocyjnego, a przez to promocja Dunajec-Biała



małe projekty

Budżet projektu – koszty całkowite

Budżet projektu – środki wypłacone (dotacja)19 282,31 zł

30 000,00 zł

Celem operacji jest szeroko rozumiana promocja tury-
styczna terenu LGD Dunajec-Biała w oparciu o cenne wa-
lory przyrodnicze Pogórza Cieżkowicko-Rożnowskiego. 
Dotychczas na obszarze LGD rajdy rowerowe na orienta-
cje były organizowane jedynie okazjonalnie. Najbardziej 
znane z nich to te organizowane przez firmę Compass 
z Krakowa. Rajd rowerowy „Z prądem i pod prąd” będzie 
zorganizowany w połowie sierpnia 2011 roku. W celach 
operacji zaplanowano wydanie materiałów promocyj-
nych: folderu, plakatów oraz mapy-roadbooka. Materia-
ły te będą uzupełnieniem zakrojonej na dużą skalę akcji 
informacyjnej w Internecie. Chodzi tu głównie o branżo-
we blogi, fora, czy strony internetowe. Impreza będzie 
miała charakter weekendowy (sobota-niedziela) wraz 
z noclegiem.

Beneficjent

Centrum Kultury i Promocji  
Gminy Ciężkowice

„Z prądem i pod prąd”  
– rodzinny rajd rowerowy na orientację  
po terenie LGD Dunajec-Biała



małe projekty

Budżet projektu – koszty całkowite

Budżet projektu – środki wypłacone (dotacja)13 269,70 zł

25 900,00 zł

Celem projektu jest remont pomieszczeń pod chleb jakie 
znajdują się na terenie gospodarstwa agroturystycznego. 
Mikser planetarny służy do wypieku chleba wg. starej re-
ceptury, w piecu opalanym drewnem, do tego niezbędna 
będzie dodatkowa dzierża (ze względu na większą ilość 
ciasta) i koszyki drewniane (do wyrośnięcia już gotowego 
produktu przed jego upieczeniem). Remont pomieszczeń 
jest niezbędny do wdrażania w gospodarstwie produktu 
lokalnego, ma również poprawić ogólną estetykę obiektu 
jako całości. Podłogi położone zostaną na płycie, co bę-
dzie gwarancją wyciszenia i izolacji, a także będą łatwo 
zmywalne, co zapobieganie rozwojowi roztoczy. Następ-
nie muszą być usunięte tapety, wygipsowane ściany i wy-
malowane sufity, ponieważ mają to być pokoje ziołowe. 
Sztuczne tapety nie oddają klimatu jaki tworzy produkt 
lokalny. Stoły i krzesła powinny być drewniane, ozdobio-
ne motywami ziół. To samo tyczy się z szafy i łóżek, które 
będą miały materace ziołowe (z włókna kokosowego). 
Nakasliki i lampki nocne również mają być wykończone 
ziołowymi ornamentami, dla jeszcze większego podkre-
ślenia specyfiki miejsca. 

Remont pomieszczeń pod chleb jako produkt lokalny 
wraz z zakupem wyposażenia i promocja oferty  
oraz produktu lokalnego w miejscowości Kończyska

Beneficjent

Barbara Zych



małe projekty

Budżet projektu – koszty całkowite

Budżet projektu – środki wypłacone (dotacja)12 481,52 zł

18 725,66 zł

Celem projektu jest wsparcie procesu budowy tzw. „zagłębia zdro-
wej żywności” i pozyskanie nowych rynków zbytu dla produktów 
wytwarzanych metodami tradycyjnymi jak i ekologicznymi przez 
małe gospodarstwa rolne, na terenie gmin LGD Dunajec-Biała. 
Projekt ma również wspierać rozwój turystyki Pogórza Ciężkowic-
ko-Rożnowskiego poprzez szeroko rozumianą promocję produk-
tów lokalnych. W ramach projektu planuje się sprzedaż online 
tzw. „skrzynki odrolnika”, która zawierać będzie wybrane przez kon-
sumentów produkty rolne dostarczane przez miejscowych rolni-
ków. Początkowo planuje się pozyskanie stałych odbiorców w licz-
bie 30 osób, z terenu większych miast takich jak Kraków, Katowice, 
Kielce, czy Rzeszów. Ponadto znaczna część produktów ma być 
dostarczana do dużych biurowców. W ofercie znajdą się m.in.: świe-
że warzywa, owoce z sadów tradycyjnych, soki, sałatki, czy kanapki 
wiejskie. Ta ostatnia propozycja skierowana będzie do pracowników 
wielkich firm, którzy na co dzień nie mają czasu na przygotowanie 
zdrowego i pożywnego śniadania. W celu realizacji projektu zapla-
nowano wykonanie 30 skrzynek drewnianych i zakup powierzchni 
na serwerze, gdzie zostanie umieszczona specjalna strona za pomo-
cą, której będzie można zamówić wybrane przez siebie produkty. 
Ponieważ projekt wpisuje się w istniejącą niszę rynkową, a jego od-
biorcą ma być klient stosunkowo zamożny niezbędne jest podjęcie 
prac nad wizerunkiem i marką całego przedsięwzięcia. W tym celu 
zaplanowano zakup odpowiednich i jednakowych (pod względem 
wizualnym) opakowań, w których sprzedawane będą produk-
ty. Warto w tym miejscu wspomnieć również o tym, że operacja 
wpisuje się w popularną ostatnio koncepcję sprzedaży produktów 
rolnych przy maksymalnym wyeliminowaniu całego łańcucha po-
średników. Aktualnie w projekcie bierze udział 5 rolników z obszaru 
LGD Dunajec-Biała, którzy na tym etapie przedsięwzięcia planują 
pozyskanie jeszcze 5 kolejnych rolników, oraz wprowadzenie tzw. 
samokontroli jakości co ma stanowić gwarancje, że do klienta final-
nego dotrze produkt tylko najwyższej jakości.

Beneficjent

Jan Czaja

Promocja sprzedaży bezpośredniej produktów lokal-
nych przez Internet za pomocą strony internetowej 
odrolnika.pl, klipów reklamowych, audycji radiowych, 
publikacji reklamowych i reklamy w prasie



małe projekty

Budżet projektu – koszty całkowite

Budżet projektu – środki wypłacone (dotacja)9 955,86 zł

14 380,24 zł

Beneficjent

Ochotnicza Straż Pożarna  
w Jastrzębi

Celem operacji jest zakup naczyń i urządzeń dla potrzeb 
świetlicy wiejskiej funkcjonującej przy OSP w Jastrzębi. 
Doposażenie części gastronomicznej świetlicy umożliwi 
przeprowadzenie kursów gotowania oraz pieczenia po-
traw regionalnych, których receptura ulega zapomnieniu. 
Potrawy te promowane będą podczas imprez (pikniki, 
festyny) poprzez ich degustacje na stoiskach. Odbywać 
się to będzie przy współudziale członkiń KGW.

Przeprowadzenie akcji promocyjnej  
pn.: „Ocalić zapomniane smaki”, w tym 
przeprowadzenie kursu, wyposażenie świetlicy 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Jastrzębi



małe projekty

Budżet projektu – koszty całkowite

Budżet projektu – środki wypłacone (dotacja)6 104,70 zł

20 294,26 zł

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

Celem projektu będzie wykonanie i montaż tablic tu-
rystycznych w miejscowościach: Biadoliny Radłowskie, 
Grabno, Milówka, Olszyny, Sukmanie, Więckowice oraz 
Wojnicz. Tablice o wymiarach 225x150 cm zostaną za-
montowane w miejscach ogólnie dostępnych i będą 
służyły wyeksponowaniu najważniejszych atrakcji miej-
scowości oraz staną się niejako punktami odniesienia 
w stosunku do najbliższych szlaków i innych ciekawych 
atrakcji turystycznych. Dodatkowo na każdej tablicy opi-
sana będzie historia danego miejsca.

Beneficjent

Gmina Wojnicz



małe projekty

Budżet projektu – koszty całkowite

Budżet projektu – środki wypłacone (dotacja)

Beneficjent

Gmina Pleśna

6 383,25 zł

4 520,26 zł

Celem operacji jest szeroko rozumiana promocja tury-
styczna terenu LGD Dunajec-Biała poprzez wykonanie 
lalki kuleczki (igielnika) „Jaś Wędrowniczek” stanowią-
cej pamiątkę charakterystyczną dla regionu. Operacja 
przyczyni się do promocji obszaru LGD, umocni poczu-
cie tożsamości lokalnej mieszkańców- pozwoli na pozy-
cjonowanie marki turystycznej w regionie małopolskim 
i poza nim. Napływ turystów wpłynie na wzrost atrak-
cyjności turystycznej obszarów wiejskich terenu LGD 
Dunajec-Biała, a co za tym idzie na wzrost zamożności 
miejscowej ludności. Ponadto projekt laleczki wesprze 
zachowanie dziedzictwa kulturowego.

Promowanie terenu LGD Dunajec-Biała poprzez 
wykonanie pamiątki charakterystycznej dla regionu 
i udział w targach turystycznych



Budżet projektu – koszty całkowite

Budżet projektu – środki wypłacone (dotacja)

odnowa i rozwój wsi

Zakończenie budowy budynku świetlicy wiejskiej 
w Wesołowie wraz z zakupem wyposażenia 
oraz zagospodarowaniem działki – etap I

165 199,77 zł

269 766,16 zł

Podniesienie standardu usług społeczno-kulturalnych 
świadczonych przez Gminę Zakliczyn poprzez dokończe-
nie budowy świetlicy wiejskiej w Wesołowie. Zaspokojone 
zostaną potrzeby społeczne i kulturalne mieszkańców tego 
terenu, a więc nastąpi poprawa jakości życia na tym obsza-
rze wiejskim, co zgodne jest z celami określonymi w PROW 
na lata 2007-2013. Ponadto w ramach świetlicy, członkowie 
Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Gminy Zakliczyn pro-
wadzą dla dzieci i młodzieży zajęcia Klubu Młodego Tech-
nika. Budynek ten jest stary i w złym stanie technicznym. 
Dlatego w ramach zgłaszanej operacji przewiduje się roz-
biórkę tego budynku. W nowym, przestronnym budynku 
świetlicy wiejskiej będzie można rozszerzyć ofertę kultural-
no-społeczną dla dzieci i młodzieży oraz opracować ofer-
tę spędzania wolnego czasu dla dorosłych. Z obiekty tego, 
poza 879 mieszkańcami Wesołowa, korzystać będzie mogło 
3709 mieszkańców innych miejscowości gminy Zakliczyn, 
takich jak: Zakliczyn, Zdonia, Stróże, Wola Stróska, Filipowi-
ce. Do budowy i wykończenia budynku świetlicy używane 
będą materiały posiadające odpowiednie atesty i spełniają-
ce polskie normy, określone dla tego typu wyrobów. Budy-
nek wyposażony będzie w nowoczesną kotłownię gazową, 
co łącznie z nowymi, szczelnymi oknami pozwoli oszczędzić 
na koszcie ogrzewania budynku. Zamiana ogrzewania wę-
glowego na gazowe wpłynie pozytywnie na czystość po-
wietrza. Ścieki z budynku odprowadzane będą kanalizacją 
sanitarną na oczyszczalnie ścieków. Realizacja zgłaszanej 
operacji będzie więc miała pozytywny wpływ na środowi-
sko naturalne.

Beneficjent

Gmina Zakliczyn



Budżet projektu – koszty całkowite

Budżet projektu – środki wypłacone (dotacja)121 602,00 zł

215 000,00 zł

Celem projektu jest remont i przywrócenie dawnej 
świetlności obiektom związanym z czasami działalności 
w regionie I.J. Paderewskiego a także poprawa zagospo-
darowania turystycznego w rejonie Rezerwatu Skamie-
niałe Miasto oraz centrum Ciężkowic.

Beneficjent

Gmina Ciężkowice

odnowa i rozwój wsi

Podniesienie atrakcyjności turystycznej gminy Cięż-
kowice poprzez odnowienie obiektów dziedzictwa 
kulturowego związanych z I.J. Paderewskim



Budżet projektu – koszty całkowite

Budżet projektu – środki wypłacone (dotacja)

odnowa i rozwój wsi

72 630,00 zł

197 465,00 zł

Modernizacja obiektu przyczyni się do poszerzenia spój-
nej oferty turystyczno-kulturalnej obszaru LGD Duanjec-
Biała poprzez dostosowanie obiektu do planowanych 
funkcji kulturalnych, społecznych, integracyjnych oraz 
turystycznych. Poprzez działalność w istotny sposób 
rozszerzona zostanie oferta działań turystyczno-społecz-
no-kulturalnych. Obiekt zapewni zachowanie i propago-
wanie zasobów dziedzictwa historycznego, tradycji, kul-
tury i sztuki ludowej. Ponadto realizowane będą również 
funkcje rekreacyjno-sportowe i edukacyjne zarówno dla 
okolicznych mieszkańców jak również stanowić będą cie-
kawą ofertę turystyczną – miejsce wypoczynku i rekre-
acji oraz baza wypadowa do czerpania bogactwa lasów 
i czystego powietrza. Poprzez tego typu działania nastąpi 
rozwój społeczny dla całego obszaru, oferta turystycz-
no-kulturalna zachęci mieszkańców, zwłaszcza rolników 
i przedsiębiorców do udziału w przedsięwzięciach mają-
cych na celu przyciąganie turystów i wpłynie na wzrost 
zamożności lokalnych środowisk. Stanowić będzie jedną 
z istotnych form zachęty turystów do przybycia na teren 
LGD Dunajec-Biała, oferując imprezy kulturalne promu-
jące lokalne dziedzictwo kulturowe.

Beneficjent

Gmina Wojnicz

Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury 
w miejscowości Biadoliny Radłowskie



Budżet projektu – koszty całkowite

Budżet projektu – środki wypłacone (dotacja)

odnowa i rozwój wsi

177 073,43 zł

54 927,00 zł

Poprawa dostępu do usług społeczno-kulturalnych po-
przez budowę infrastruktury wokół świetlicy wiejskiej.

Budowa infrastruktury przy świetlicy  
w miejscowości Woźniczna

Beneficjent

Gmina Pleśna



Budżet projektu – koszty całkowite

Budżet projektu – środki wypłacone (dotacja)

odnowa i rozwój wsi

46 606,00 zł

142 324,46 zł

Celem projektu jest kształtowanie obszaru przestrzeni 
publicznej poprzez remont nawierzchni chodnika oraz 
poprawa stanu nawierzchni parkingowej po zachodniej 
stronie płyty rynku w Ciężkowicach.

Rewitalizacja centrum Ciężkowic  
– etap II

Beneficjent

Gmina Ciężkowice



Budżet projektu – koszty całkowite

Budżet projektu – środki wypłacone (dotacja)285 677,00 zł

803 454,86 zł

odnowa i rozwój wsi

Zapewnienie mieszkańcom Ciężkowic aktywnych form 
wypoczynku oraz poprawa oferty na spędzanie wolnego 
czasu poprzez budowę wielofunkcyjnych boisk rekre-
acyjno-sportowych.

Rewitalizacja Centrum Rekreacyjno-Sportowego 
w Ciężkowicach

Beneficjent

Gmina Ciężkowice



Budżet projektu – koszty całkowite

Budżet projektu – środki wypłacone (dotacja)

odnowa i rozwój wsi

198 098,61 zł

598 232,33 zł

Poprawa jakości życia mieszkańców wsi Świebodzin 
poprzez kształtowanie przestrzeni publicznej, będącej 
miejscem o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia ich 
potrzeb, z wykorzystaniem źródeł energii.

Beneficjent

Gmina Pleśna

Odnowa centrum  
miejscowości Świebodzin



Budżet projektu – koszty całkowite

Budżet projektu – środki wypłacone (dotacja)124 638,74 zł

199 884,27 zł

Beneficjent

Gmina Zakliczyn

Budowa placu zabaw na terenie obiektów 
sportowych w miejscowości Zakliczyn

Rozwój oferty spędzania wolnego czasu dla mieszkań-
ców gminy Zakliczyn, poprzez budowę placu zabaw.

odnowa i rozwój wsi



małe projekty

Budżet projektu – koszty całkowite

Budżet projektu – środki wypłacone (dotacja)21 557,63 zł

37 300,00 zł

Beneficjent

Lokalna Organizacja Turystyczna 
„Tarnowska Organizacja Turystyczna”

Udział w międzynarodowych, krajowych i wirtualnych 
targach turystycznych oraz opublikowanie publikacji, 
a przez to promocja obszaru LGD Dunajec-Biała

Celem operacji jest szeroko rozumiana promocja obsza-
ru LGD Dunajec-Biała przez ukazanie jego unikalnych 
walorów przyrodniczych i kulturowych. W tym celu za-
planowano wydanie foldera promocyjnego dla każdej 
z 4 gmin, w postaci kartki A4 składanej na pół w obję-
tości 8 stron (2 kartki A4), stanowiącej kompendium 
wiedzy o obszarze działania stowarzyszenia. W ramach 
operacji zaplanowano również udział w krajowych i mię-
dzynarodowych targach turystycznych odbywających się 
w takich miastach jak: Opole, Wrocław, Łódź, Katowice, 
Kielce, Gdańsk, Warszawa, Szczecin, Toruń.



małe projekty

Budżet projektu – koszty całkowite

Budżet projektu – środki wypłacone (dotacja)

Operacja polegać będzie na wykonaniu i montażu 7 ta-
blic informacyjnych przy najważniejszych atrakcjach 
turystycznych znajdujących się na terenie gminy Pleśna 
(wieś Łowczówek – przy Cmentarzu Legionistów z okre-
su I Wojny Światowej; Pleśna – przy kościele parafial-
nym, w miejscu gdzie stał pierwszy kościół parafialny 
oraz w miejscu gdzie stał zabytkowy dwór; Rzuchowa 
– przy XVII w. dworze; Szczepanowice – w miejscu upa-
miętniającym batalion „Barbara”; Lichwin – w miejscu 
rozwiązania batalionu „Barbara”. Na każdej tablicy znaj-
dzie się krótki opis obiektu, jego zdjęcie, mapa obszaru 
LGD Dunajec- Biała oraz informacje o współfinansowa-
niu inwestycji z EFFROW.

9 731,00 zł

17 517,66 zł

Beneficjent

Gmina Pleśna

Wykonanie i montaż tablic opisujących atrakcje 
turystyczne gminy Pleśna w miejscowościach: 
Łowczówek, Pleśna, Lichwin, Rychwałd i Rzuchowa



małe projekty

Budżet projektu – koszty całkowite

Budżet projektu – środki wypłacone (dotacja)14 973,11 zł

21 431,84 zł

Planowane przedsięwzięcie ma na celu promocję i uatrak-
cyjnienie pobytu turystów w gospodarstwie agroturystycz-
nym „Gajówka” w miejscowości Jamna. Operacja zawiera 
zadania jakie należy wykonać, aby spełnić zakładany cel 
projektu. Pierwsze zadanie dotyczyć będzie remontu tarasu 
widokowego wraz z zamontowaniem teleskopu, poprzez 
który będzie można obserwować sklepienie niebieskie. 
W ramach tego zadania zakupione zostaną deski na pod-
łogę oraz drewniane belki na barierki. Ważnym elementem 
jest tu zakup teleskopu, który stanie się dodatkową atrakcją 
oraz niebanalną alternatywą do spędzenia wolnego czasu. 
Kolejnym krokiem będzie zakup komputera oraz założe-
nie strony internetowej gospodarstwa, na której zostaną 
umieszczone m.in. informacje dotyczące historii „Gajów-
ki”, terenu jaki zajmuje, czy atrakcji przewidzianych przez 
gospodarzy. Zakupiony sprzęt będzie ogólnodostępny dla 
przybywających turystów. Następne zadanie polegać bę-
dzie na zamontowaniu tablic informacyjnych, na których 
znajdą się podstawowe dane dotyczące gospodarstwa. Będą 
one umieszczone przed posiadłością oraz wzdłuż głównych 
tras przebiegających przez Jamną. Zakładanym rezultatem 
będzie wzrost liczby turystów odwiedzających i zatrzymu-
jących się w gospodarstwie agroturystycznym „Gajówka”, 
a co za tym idzie podniesienie atrakcyjności turystycznej 
oraz promocja całego obszaru LGD Dunajec-Biała. 

Beneficjent

Eleonora Witkowska

Poprawa jakości usług turystycznych w miejscowości Jamna 
poprzez utworzenie tarasu w gospodarstwie agroturystycznym 
Gajówka oraz zamontowanie na nim teleskopu



małe projekty

Budżet projektu – koszty całkowite

Budżet projektu – środki wypłacone (dotacja)10 169,67 zł

14 528,10 zł

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na zakupie 
naczyń, które posłużą jako wyposażanie części gastrono-
micznej świetlicy wiejskiej w miejscowości Wróblowice. 
W obiekcie tym odbywają się różne imprezy promocyjne 
(festyny, pikniki), dlatego zapewnienie zaplecza kuchen-
nego jest niezbędne. Odpowiednie wyposażenie aneksu 
pozwoli przygotować potrawy regionalne, które później 
będzie można degustować podczas lokalnych imprez. 

Beneficjent

Koło Gospodyń „Wróblowianki”

Wyposażenie części gastronomicznej świetlicy 
wiejskiej w miejscowości Wróblowice



małe projekty

Budżet projektu – koszty całkowite

Budżet projektu – środki wypłacone (dotacja)

Beneficjent

Towarzystwo Przyjaciół  
Ziemi Wojnickiej w Wojniczu

15 426,97 zł

22 038,54 zł

Operacja polega na przeprowadzeniu niezbędnej kon-
serwacji technicznej i estetycznej przydrożnej kapliczki 
z 1888 r. wpisanej do rejestru zabytków. W ramach ope-
racji przewiduje się następujące przedsięwzięcia:

złożenie figury na nowym betonowym fundamencie •	
oraz sklejenie ewentualnych pęknięć,
usunięcie szkodliwych substancji jakie pojawiły się •	
m.in. z zapraw cementowych,
dezynfekcja z nawarstwień glonów i mchów,•	
odczyszczenie kamienia z wtórnych nawarstwień,•	
uzupełnienie ubytków,•	
odnowienie daszku.•	

Wykonanie prac konserwatorskich przy zabytkowej 
kapliczce przydrożnej figury Matki Boskiej 
z Dzieciątkiem w Biadolinach Radłowskich



małe projekty

Budżet projektu – koszty całkowite

Budżet projektu – środki wypłacone (dotacja)

Głównym celem projektu jest rozwój aktywnej turysty-
ki bazującej na walorach przyrodniczych, kulturowych 
i historycznych obszaru LGD Dunajec-Biała. Operacja 
przewiduje wybudowanie na wolnej i położonej w ła-
two dostępnym miejscu działce (działka nr 260/59 w Łu-
kanowicach) tzw. wioski rowerowej. Będzie to miejsce, 
w którym aktywni turyści będą mogli zatrzymać się, 
odpocząć, przygotować samodzielnie posiłek lub schro-
nić się przed chwilowo złą pogodą. W ramach budowy 
wioski zaplanowano wykonanie altany drewnianej wraz 
z paleniskiem, rusztem, ławkami i stolikami (5 sztuk) oraz 
nawierzchni żwirowej z dwoma stojakami na rowery, ko-
szem i tablicą informacyjną. Przed altaną zaplanowano 
ustawienie dwóch ławek i dwóch koszy, a w odległości 
ok. 26 m od niej postawienie przenośnej toalety przesło-
niętej ścianą betonową.

25 000,00 zł

58 395,50 zł

Beneficjent

Gmina Wojnicz

Budowa obiektów małej architektury 
w miejscowości Łukanowice



małe projekty

Budżet projektu – koszty całkowite

Budżet projektu – środki wypłacone (dotacja)8 841,70 zł

15 537,00 zł

Operacja polegać będzie na montażu tablic informacyj-
nych w miejscowości Wojnicz. Tablice zostaną zamon-
towane w miejscach ogólnie dostępnych i będą służyły 
wyeksponowaniu najważniejszych obiektów, które mają 
znaczenie dla historii i rozwoju miasta. Planowane jest 
postawienie łącznie 6 tablic o wymiarach: wysokość – 
250 cm, szerokość – 18 cm, długość – 64 cm (5 szt.) oraz 
175 cm (1 szt.), wykonanych ze stali łączonej z elementa-
mi żeliwnymi, na jednym (tablice mniejsze) lub na dwóch 
słupach (tablica większa), montowane za pomocą fun-
damentów betonowych, na których zostanie umieszczo-
ny opis głównych atrakcji turystycznych. Tablica większa 
zostanie zamontowana na wojnickim rynku. Mniejsze 
służyć będą oznaczeniu Kaplicy Loretańskiej, Pałacu 
Dąbskich, wałów grodziska kasztelańskiego, kościoła pa-
rafialnego i dzwonnicy oraz nagrobków powstańców 
na cmentarzu komunalnym. 

Beneficjent

Gmina Wojnicz

Śladami przeszłości – wyznaczanie  
ścieżki historycznej po Wojniczu



małe projekty

Budżet projektu – koszty całkowite

Budżet projektu – środki wypłacone (dotacja)13 268,50 zł

18 955,00 zł

Operacja polega na zapewnieniu warunków dla pobu-
dzenia i wsparcia lokalnych inicjatyw społecznych oraz 
aktywizacji i integracji mieszkańców poprzez zakup 
sprzętu nagłośniającego dla młodzieżowego zespołu mu-
zycznego. Elementami składającymi się na całość sprzętu 
nagłośnieniowego, które zostaną zakupione w ramach 
projektu są: statyw kolumnowy, statyw mikrofonowy, 
mikrofon przewodowy oraz bezprzewodowy, mikser, ko-
lumny głośnika, kolumny odsłuchowe, mikrofony zbior-
cze oraz okablowania do systemu.

Beneficjent

Koło Gospodyń ,,Wróblowianki”

Promocja i organizacja lokalnej twórczości kulturalnej 
poprzez zakup sprzętu nagłośnieniowego dla 
młodzieżowego zespołu muzycznego działającego 
w świetlicy wiejskiej w miejscowości Wróblowice



małe projekty

Budżet projektu – koszty całkowite

Budżet projektu – środki wypłacone (dotacja)17 399,48 zł

26 774,66 zł

Beneficjent

Ewa Kłusek

Operacja ma na celu kształtowanie świadomości historycznej, 
poprzez przybliżenie sylwetki zasłużonego łoponianina, oraz 
podkreślenie walorów przyrodniczych i kulturowych wsi Ło-
poń. „Dni Łopianu”, to nie tylko dobra zabawa, czy atrakcja dla 
turystów, ale przede wszystkim okazja do budowy lokalnego 
patriotyzmu. Impreza odbędzie się w sierpniu 2012 roku na 
terenie szkoły podstawowej w Łoponiu i będzie trwała kilka 
dni. W jej ramach zaplanowano następujące przedsięwzięcia 
i inicjatywy:

wernisaż wystawy „Łopianin Władysław Chrapusta – żołnierz •	
i hebraista” w budynku szkoły podstawowej w Łoponiu,
widowisko teatralne „Ballada o hebraiście z Łoponia”,•	
warsztaty florystyczne dla 50 osób, w czasie których ich •	
uczestnicy poznają rożne sposoby wykorzystania łopianu 
oraz innych kwiatów i ziół w tworzeniu kompozycji bukie-
towych,
warsztaty fotograficzne dla dzieci i młodzieży „Jak fotogra-•	
fować kwiaty?”
premiera filmu dokumentalnego „W zielonej dolinie łopia-•	
nu”,
występ zespołu teatralnego „Teatr Figur” z Krakowa,•	
wydanie 200 egzemplarzy okolicznościowej, jednodniowej •	
gazety pod tytułem „Kocham Łopoń”,
wieczorny spacer pod kapliczkę św. Piotra i Pawła na •	
tzw. „Podlesiu”,
konkurs rodzinny na latawiec nawiązujący swą formą ze-•	
wnętrzną do walorów przyrodniczych Łoponia,
powstanie pieczęci Łoponia nawiązującej do jego przeszło-•	
ści jako wsi królewskiej,
organizacja zabawy tanecznej.•	

Promocja miejscowości Łopoń poprzez 
zorganizowanie dwudniowej imprezy  
artystyczno-plenerowej



małe projekty

Budżet projektu – koszty całkowite

Budżet projektu – środki wypłacone (dotacja)24 863,37 zł

43 688,49 zł

Przedsięwzięcie będzie realizowane w okresie lipiec-
wrzesień 2012 w miejscowości Ruda Kameralna na dział-
ce nr 828/2, na której już znajduje się świetlica ZCK. 
Wiata w Rudzie Kameralnej będzie dobrym miejscem 
do odpoczynku i biwakowania dla strudzonych wę-
drowców. Aby zrealizować wymienioną wyżej inwestycję 
należy przygotować podłoże oraz wybudować altanę 
ośmiokątną o powierzchni zabudowy 24,19 m². We wia-
cie należy umieścić palenisko z rusztem, murowany stół 
z możliwością składu drewna oraz zabudować jedną ścia-
nę konstrukcji. Należy również utwardzić okrąg wokół 
altany, zamontować dwa stojaki na rowery (pięciosta-
nowiskowe), kosze na śmieci oraz ławki tak na zewnątrz 
jak i wewnątrz altany.

Beneficjent

Zakliczyńskie Centrum Kultury 
w Zakliczynie

Budowa wiaty drewnianej z paleniskiem i ławkami 
oraz zamontowanie stojaków rowerowych 
w miejscowości Ruda Kameralna



małe projekty

Budżet projektu – koszty całkowite

Budżet projektu – środki wypłacone (dotacja)25 000,00 zł

36 000,00 zł

Beneficjent

Centrum Kultury i Promocji  
Gminy Ciężkowice

Operacja polega na zaprezentowaniu i wypromowaniu lokal-
nych artystów poprzez organizację czterech koncertów plene-
rowych i przedstawieniu ich dorobku szerszemu gronu odbior-
ców. Planowana realizacja imprez to okres od maja do sierpnia 
2012 roku. W ramach przedsięwzięcia zorganizowane zostaną 
występy grup folklorystycznych, orkiestry dętej, muzyków 
chrześcijańskich. Działania te to nie tylko świetna zabawa, czy 
atrakcja dla turystów, ale przede wszystkim okazja do budowy 
lokalnego patriotyzmu, okazja, do zaszczepienia w młodym 
pokoleniu miłości do kultury i sztuki. Impreza będzie mieć 
charakter otwarty, ogólnodostępny i bezpłatny. Skierowana 
będzie zarówno do lokalnych widzów, jak i do gości odwiedza-
jących region w tym czasie. Przewidziano szeroką i zakrojoną 
na dużą skalę kampanię informacyjną. Aby dotrzeć do jak 
największej liczby osób zaplanowano wydanie plakatu promo-
cyjnego, zamieszczenie informacji na stronach internetowych 
(www.ciezkowice.pl, www.intarnet.pl, www.dunajecbiala.pl), 
a także w lokalnej prasie („Ziemia Ciężkowicka”, „Dziennik 
Polski”, „Ekstra Galicja”). Ponadto zaplanowano krótkie spoty 
w radiu RDN Małopolska. Powzięte starania wpłynął na pod-
niesienie rangi oraz dodadzą profesjonalizmu całemu przedsię-
wzięciu. W ramach profesjonalnego przygotowania amfiteatru 
do występów scenicznych niezbędny jest zakup oświetlenia 
scenicznego (imprezy będą trwać do późnych godzin wieczor-
nych). Zakupione zostaną reflektory typu PAR-LED i teatral-
ne oraz oświetlenie inteligentne DMX wraz ze sterownikami, 
okablowaniem, akcesoriami i wytwornicą dymu. Oświetlenie 
oraz pozostałe akcesoria zostaną wykorzystane w przyszłości 
przy organizacji innych imprez plenerowych odbywających się 
w ciężkowickim amfiteatrze (festyny, pikniki, promocja pro-
duktu lokalnego).

Cykl imprez plenerowych „W świetle gwiazd” 
w Ciężkowicach – promocja lokalnych artystów 
oraz zakup profesjonalnego oświetlenia scenicznego



małe projekty

Budżet projektu – koszty całkowite

Budżet projektu – środki wypłacone (dotacja)22 722,81 zł

36 000,00 zł

Niniejsze zadanie stawia sobie za cel promocję i popu-
laryzację najcenniejszych wartości kulturowych obszaru 
LGD Dunajec-Biała wyrażoną w tradycyjnym rękodziel-
nictwie oraz działalności miejscowych artystów ludo-
wych. Działanie to ma nie tylko przyciągnąć turystów, 
ale przede wszystkim przyczynić się do budowy lokalne-
go patriotyzmu oraz pobudzić mieszkańców do aktyw-
ności na rzecz regionu. Powyższe cele będą realizowane 
poprzez przygotowanie i przeprowadzenie imprezy ple-
nerowej w Ciężkowicach w lipcu 2012. Zaprezentowana 
zostanie na niej spuścizna przodków w postaci tradycyj-
nego rękodzielnictwa, lokalnej kuchni oraz regionalnej 
sztuki ludowej. Impreza będzie mieć charakter otwarty, 
ogólnodostępny i bezpłatny. Skierowana będzie zarówno 
do lokalnych widzów, jak i do gości odwiedzających re-
gion w tym czasie.
Przewidziano szeroką i zakrojoną na dużą skalę kampa-
nię informacyjną. Aby dotrzeć do jak największej liczby 
osób zaplanowano wydanie plakatu promocyjnego, 
zamieszczenie informacji na stronach internetowych 
(www.ciezkowice.pl, www.intarnet.pl) oraz w lokalnej 
prasie („Ziemia Ciężkowicka”, „Dziennik Polski”, „Ekstra 
Galicja”). Ponadto zaplanowano krótkie spoty w radiu 
RDN Małopolska. Powzięte starania wpłynął na podnie-
sienie rangi i profesjonalizmu całego przedsięwzięcia.

Beneficjent

Centrum Kultury i Promocji  
Gminy Ciężkowice

Impreza plenerowa „Pogórzański Jarmark Artystów 
i Rękodzielników” w Ciężkowicach – promocja 
lokalnej twórczości



małe projekty

Budżet projektu – koszty całkowite

Budżet projektu – środki wypłacone (dotacja)6 317,50 zł

15 536,13 zł

Operacja polegać będzie na montażu tablic informacyjnych 
na terenie gminy Ciężkowice w miejscowościach: Ciężkowi-
ce (3 szt.), Jastrzębia (1 szt.), Bruśnik (1 szt.) oraz Zborowice 
(1 szt.). Tablice zostaną zamontowane w miejscach ogólnie 
dostępnych i będą służyły wyeksponowaniu najważniej-
szych obiektów, które mają znaczenie dla historii, kultury 
i rozwoju potencjału turystycznego gminy. Planowane jest 
postawienie 6 tablic, w tym 5 tzw. tablic mniejszych (wymia-
ry: wysokość – 250 cm, szerokość – 18 cm, długość – 64 cm, 
powierzchnia ekspozycyjna – 50x70 cm) oraz 1 tablicy 
większej (wymiary: wysokość – 250 cm, szerokość – 18 cm, 
długość – 175 cm, powierzchnia ekspozycyjna – 140x100 
cm). Zostaną one wykonane ze stali łączonej z elementami 
żeliwnymi umieszczone na jednym (tablice mniejsze) lub na 
dwóch słupach (tablica większa), zamontowane za pomocą 
fundamentów betonowych. Na tablicach znajdą się krótkie 
opisy „wskazywanych” przez nie obiektów. Tablica większa 
zostanie zamontowana na rynku w Ciężkowicach. Tablice 
mniejsze zostaną ulokowana w pobliżu najważniejszych 
obiektów sakralnych i kulturowych gminy Ciężkowice (Ko-
ściół p.w. św. Bartłomieja Apostoła w Jastrzębi, Kościół p.w. 
Najświętszej Marii Panny Wniebowziętej w Bruśniku, Kościół 
p.w. Marii Magdaleny w Zborowicach, Kościół p.w. pana Je-
zusa Miłosiernego i św. Andrzeja Apostoła w Ciężkowicach, 
Muzeum Przyrodnicze w Ciężkowicach).

Beneficjent

Gmina Ciężkowice

Oznakowanie obiektów o kluczowym znaczeniu 
turystycznym na terenie gminy Ciężkowice



małe projekty

Budżet projektu – koszty całkowite

Budżet projektu – środki wypłacone (dotacja)23 183,09 zł

55 699,04 zł

Głównym celem projektu jest rozwój aktywnej turystyki 
bazującej na walorach przyrodniczych, kulturowych i hi-
storycznych obszaru LGD Dunajec-Biała. Operacja prze-
widuje wybudowanie na wolnej i położonej w łatwo do-
stępnym miejscu działce tzw. wioski rowerowej. Będzie 
to miejsce, w którym aktywni turyści będą mogli zatrzy-
mać się, odpocząć, przygotować samodzielnie posiłek 
lub schronić się przed chwilowo złą pogodą. W ramach 
budowy wioski zaplanowano wykonanie altany drew-
nianej wraz z paleniskiem, rusztem, ławkami i stolikami 
(5 sztuk) oraz nawierzchni żwirowej z dwoma stojakami 
na rowery, koszem i tablicą informacyjną. Przed altaną 
zaplanowano ustawienie dwóch ławek i dwóch koszy, 
a w odległości ok. 26 m od niej postawienie przenośnej 
toalety przesłoniętej ścianą betonową.

Beneficjent

Gmina Ciężkowice

Budowa altany wraz z zagospodarowaniem 
terenu na potrzeby obsługi turystyki aktywnej 
w Ciężkowicach – wioska rowerowa



małe projekty

Budżet projektu – koszty całkowite

Budżet projektu – środki wypłacone (dotacja)

Organizacja imprezy pod nazwą 
„Jarmark Kasztelanii Wojnickiej”

25 000,00 zł

73 875,08 zł

W czerwcowy weekend 2012 r. Wojnicz nawiązując do swej chlub-
nej przeszłości zainauguruje „Jarmark Kasztelanii Wojnickiej”. Wy-
darzenie zostanie poprzedzone konferencją naukową (sobota) 
z 3 prelekcjami dotyczącymi m.in. historii jarmarków i rzemiosła 
we Wojniczu. Nie zabraknie musztry i pokazu walk Drużyny Wojów 
Wiślańskich Krak, (wcielą się w nich wykładowcy, doktoranci i ab-
solwenci UJ z wykształceniem historycznym, etnologicznym) oraz 
rycerzy z Bractwa Rycerskiego Kasztelanii Wojnickiej. Grupa wojów 
zapewni m.in. pokaz mody średniowiecznej, stanowisko katowskie, 
tor łuczniczy, kram ze średniowiecznymi zabawkami, poprowadzi 
również konkurs na najciekawszy strój z epoki. Wojnicz otworzy 
swoje podwoje przed artystami i rękodzielnikami z całej Polski. 
Do miasta przybędą przedstawiciele ginących zawodów, a wśród 
nich: garncarze, bednarze, kowale, hafciarki, mincerze, rzeźbiarze, 
powroźnicy, szewcy, koronczarki oraz wielu innych twórców, którzy 
poza tym, że zaprezentują swoje oryginalne wyroby, stworzą możli-
wość wzięcia udziału w interesujących warsztatach. Zaprzyjaźnieni 
z Wojniczem goście z Węgier przywiozą średniowieczny plac zabaw. 
Przez cały czas imprezie będą towarzyszyć konkursy, warsztaty, śre-
dniowieczne zabawy dla dzieci i dorosłych, a to wszystko w rytm 
muzyki zespołu Tryzna. Poza muzyką grupa zapewni na jarmarku 
warsztaty tańca dawnego, warsztaty budowy prostych instrumen-
tów muzycznych, pokazy kuglarskie i spektakl teatralny oparty 
na średniowiecznych legendach. Zwieńczeniem imprezy oraz ma-
gnesem, który przyciągnie rzesze widzów będzie koncert znanego 
i utytułowanego na światowym rynku muzycznym zespołu „Kapela 
ze wsi Warszawa”. Aby dotrzeć do jak najszerszej grupy odbiorów 
zaplanowano wydanie broszur informacyjnych, plakatów, banerów 
i specjalnego numeru gazety wojnickiej. Akcja promocyjna pro-
wadzona będzie również w mediach lokalnych i ogólnopolskich 
(Radio Kraków, RDN Małopolska, radio Eska, „Gazeta Krakowska”, 
„Dziennik Polski”, „Gadki z chatki”, „Merkuriusz Wojnicki”, „Ekstra-
Galicja”, portale internetowe: wojnicz.pl, folk24.pl, intermaks.pl, 
intarnet.pl).

Beneficjent

Gmina Wojnicz



Budżet projektu – koszty całkowite

Budżet projektu – środki wypłacone (dotacja)

odnowa i rozwój wsi

Podniesienie standardu świadczonych usług kultural-
nych przez Dom Kultury w Janowicach, poprzez remont 
i wyposażenie pomieszczeń.

57 180,00 zł

90 609,46 zł

Beneficjent

Gmina Pleśna

Remont i wyposażenie pomieszczeń  
Domu Kultury w Janowicach



Budżet projektu – koszty całkowite

Budżet projektu – środki wypłacone (dotacja)

tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

44 700,00 zł

109 962,00 zł

Celem operacji jest podjęcie i prowadzenie przez wnio-
skodawcę działalności gospodarczej (samozatrudnienie) 
polegającej na usługach dla gospodarstw rolnych, tym 
samym zwiększenie dochodu wnioskodawcy i uzyskanie 
miejsca pracy.

Beneficjent

Krzysztof Mróz

Podjęcie i prowadzenie przez wnioskodawcę 
działalności gospodarczej (samozatrudnienie) 
polegającej na usługach dla gospodarstw rolnych, 
tym samym zwiększenie dochodu wnioskodawcy 
i uzyskanie miejsca pracy



Budżet projektu – koszty całkowite

Budżet projektu – środki wypłacone (dotacja)

Beneficjent

Grupa Odrolnika

276 020,00 zł

842 319,50 zł

odnowa i rozwój wsi

Promocja lokalnych produktów poprzez budowę Cen-
trum Produktu Lokalnego w miejscowości Rzuchowa.

Budowa Centrum Produktu Lokalnego 
w miejscowości Rzuchowa



Budżet projektu – koszty całkowite

Budżet projektu – środki wypłacone (dotacja)

Celem operacji jest rozwój turystyki na terenie Pogórza 
Ciężkowickiego poprzez budowę wieży widokowej wy-
korzystującej naturalne wzniesienie terenu w miejsco-
wości Bruśnik.

188 809,00 zł

306 335,77 zł

odnowa i rozwój wsi

Beneficjent

Gmina Ciężkowice

Budowa wieży widokowej  
w miejscowości Bruśnik



Budżet projektu – koszty całkowite

Budżet projektu – środki wypłacone (dotacja)

odnowa i rozwój wsi

111 382,28 zł

268 173,95 zł

Celem operacji jest poprawa jakości życia mieszkańców 
Jastrzębi poprzez remont budynku wielofunkcyjnego 
w centrum miejscowości wraz z terenem zieleni i zabu-
dowę obiektów małej architektury.

Beneficjent

Gmina Ciężkowice

Zagospodarowanie centrum wsi Jastrzębia



małe projekty

Budżet projektu – koszty całkowite

Budżet projektu – środki wypłacone (dotacja)24 720,00 zł

30 900,00 zł

Beneficjent

Ochotnicza Straż Pożarna 
w Filipowicach 

Zakup instrumentów muzycznych  
dla strażackiej orkiestry dętej w Filipowicach

Operacja polega na zapewnieniu rozwoju potencjału 
muzycznego wśród młodzieży zgromadzonej wokół stra-
żackiej orkiestry dętej poprzez zakup profesjonalnych 
instrumentów dętych. W skład elementów, które zosta-
ną zakupione w ramach projektu wchodzą następujące 
instrumenty dęte: tuba – 1 szt., flet poprzeczny – 1 szt. 
oraz klarnet – 1 szt.



małe projekty

Budżet projektu – koszty całkowite

Budżet projektu – środki wypłacone (dotacja)9 536,00 zł

12 000,00 zł

Zakup strojów pogórzańskich

Grupa regionalna „Gwoździec” istnieje od 1997 r. Zespół 
od początku istnienia występował na uroczystościach 
lokalnych, regionalnych oraz od kilku lat międzynaro-
dowych krzewiąc kulturę Krakowiaków wschodnich, ich 
obrzędy, zwyczaje i tradycje. W swoim repertuarze gru-
pa posiada suitę tańców Krakowiaków wschodnich, rze-
szowskich, przeworskich i Pogórzan. Prezentowane suity 
podkreślają stroje poszczególnych regionów. Obecnie 
zespół posiada 6 strojów męskich bez pasów. Aby grupa 
mogła występować ze swym folklorem na konkursach 
konieczny jest zakup 8 kompletów strojów damskich 
(bluza haftowana, spódnica wełniana, zapaska biała 
haftowana, gorset z aksamitu z haftem, halka biała ba-
wełniana), 2 kompletów strojów męskich (koszula biała, 
kamizela z wyłogami, spodnie sukienne) oraz 8 pasów 
męskich. 

Beneficjent

Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju 
Gminy Zakliczyn „Klucz”



małe projekty

Budżet projektu – koszty całkowite

Budżet projektu – środki wypłacone (dotacja)19 692,32 zł

30 258, 06 zł

Przedmiotem operacji jest publikacja książki „Zakli-
czyn nad Dunajcem” z uwzględnieniem gmin wchodzą-
cych w skład obszaru LGD Dunajec-Biała. Treść nie jest 
powielana, zawiera szczegółowe informacje o historii, 
społeczeństwie, kulturze i obyczajach na terenie gminy 
Zakliczyn. Całość ułożona jest w sposób umożliwiający 
bieżące poruszanie się po opisywanym obszarze z zacho-
waniem pewnej logicznej konsekwencji. Projekt aktywi-
zuje lokalną społeczność do działań mających na celu 
podnoszenie świadomości historycznego znaczenia re-
gionu oraz promocji jego walorów kulturowych i tury-
stycznych. Udostępnienie książki w miejscach publicz-
nych na terenie LGD Dunajec-Biała, a także rozesłanie jej 
do szkół i bibliotek skutecznie przyczyni się do promocji 
obszaru poza jego granicami, co w konsekwencji będzie 
miało wpływ na wzrost zainteresowania turystów.

Beneficjent

Gminna Biblioteka Publiczna 
w Zakliczynie

Promocja walorów historycznych, kulturowych 
i obyczajowych obszaru LGD Dunajec-Biała  
poprzez publikację książki Zakliczyn nad Dunajcem



małe projekty

Budżet projektu – koszty całkowite

Budżet projektu – środki wypłacone (dotacja)9 292,00 zł

14 286,45 zł

Punkt informacji turystycznej w budynku ratusza w Za-
kliczynie – siedzibie ZCK na I piętrze. Ma to być miej-
sce gdzie zainteresowani będą mogli uzyskać potrzebne 
informacje, otrzymać materiały promocyjne, skorzystać 
z urządzeń biurowych: faksu, ksera, skanera, czy drukar-
ki. Ma to być miejsce nie tylko dla turystów, ale również 
dla mieszkańców. Przewidziany jest zakup sprzętu biuro-
wego (komputer – laptop, kopiarka, drukarka, skaner), 
akcesoria wystawowe (stojak wystawowy, stojak rekla-
mowy na pocztówki, rollup), materiałów promocyjnych 
(folder informacyjny, długopisy z wizualizacją znaku 
PROW, torebki papierowe ekologiczne, breloki z her-
bem gminy Zakliczyn, znaczki agrafka z herbem gminy 
Zakliczyn, tablica informacyjna o punkcie informacji tu-
rystycznej).

Utworzenie punktu informacji turystycznej 
w ratuszu w Zakliczynie

Beneficjent

Zakliczyńskie Centrum Kultury 
w Zakliczynie



małe projekty

Budżet projektu – koszty całkowite

Budżet projektu – środki wypłacone (dotacja)22 113,82 zł

34 000,01 zł

Gmina Zakliczyn oraz pozostałe gminy należące do LGD 
Dunajec-Biała organizują rokrocznie wiele imprez o cha-
rakterze lokalnym, ponadlokalnym, ale również i regio-
nalnym obejmujących swym zasięgiem teren gminy, po-
wiatu czy województwa. Mowa tu chociażby o festynach 
piknikach, odpustach, czy strażackich zawodach sporto-
wych. Dla podniesienia atrakcyjności i rangi tych imprez 
ważnym elementem jest podwyższona scena – wtedy 
każdy uczestnik będzie widział i słyszał wszystko. Mo-
bilna scena z podestem (wymiary 10 x 5 m) schodami, 
stakami na nagłośnienie oraz zadaszeniem pozwoli na 
organizacje imprez w miejscach gdzie do tej pory było to 
niemożliwe z powodu braku stałej sceny.

Beneficjent

Zakliczyńskie Centrum Kultury 
w Zakliczynie

Zakup estrady wraz z podestem i zadaszeniem 
z przeznaczeniem na imprezy organizowane 
na terenie LGD Dunajec-Biała



małe projekty

Budżet projektu – koszty całkowite

Budżet projektu – środki wypłacone (dotacja)19 920,00 zł

30 627,00 zł

Operacja polegać będzie na zakupie urządzeń do siłowni 
usytuowanej „pod gołym niebem”. Chodzi tu m.in. o ta-
kie sprzęty jak: pylon, biegacz, ławka, drabinka, czy wio-
ślarz. Zadanie realizuje cel polegający na rozwoju oferty 
spędzania wolnego czasu. Korzystający z siłowni spędzą 
go aktywnie, z korzyścią dla zdrowia, co znacznie wpłynie 
na jakość ich życia. Z uwagi na dużą ilość zakupionego 
sprzętu istnieć będzie możliwość jego jednoczesnego 
użytkowania przez dużą grupę ludzi, co niewątpliwie 
sprzyjać będzie integracji społecznej, wpłynie na atrak-
cyjność i wzrosty zainteresowania regionem.

Beneficjent

Gmina Zakliczyn

Zakup urządzeń i utworzenie siłowni na świeżym 
powietrzu usytuowanej na terenie obiektów 
sportowych w miejscowości Zakliczyn



małe projekty

Budżet projektu – koszty całkowite

Budżet projektu – środki wypłacone (dotacja)

18 847,65 zł

12 655,98 zł

Realizacja operacji polegała na zakupie regionalnych, 
krakowskich strojów ludowych oraz obuwia dla dziecię-
cego zespołu pieśni i tańca działającego przy Centrum 
Kultury, Sportu i Promocji gminy Pleśna. Kapela działa 
od początku 2012 r. i skupia 24 członków (12 par).

Beneficjent

Centrum Kultury, Sportu  
i Promocji Gminy Pleśna

Zakup strojów regionalnych i obuwia dla dziecięcego 
zespołu pieśni i tańca działającego przy Centrum 
Kultury, Sportu i Promocji Gminy Pleśna



małe projekty

Budżet projektu – koszty całkowite

Budżet projektu – środki wypłacone (dotacja)4 175,28 zł

6 155,00  zł

Beneficjent

Centrum Kultury, Sportu 
i Promocji Gminy Pleśna

Realizacja operacji polegała na zakupie regionalnych, kra-
kowskich strojów ludowych oraz obuwia dla 5-osobowej 
kapeli ludowej,, Pleśnianie” działającej przy Centrum Kul-
tury, Sportu i Promocji gminy Pleśna. Kapela powstała 
w 2002 r. i przez ostatnie lata zdążyła się wpisać w kra-
jobraz kulturowy gminy uczestnicząc w najważniejszych 
imprezach regionu (Święto Owoców i Produktów Pszcze-
lich, Dożynki Gminne). Zakup nowych strojów oraz obu-
wia był niezbędnym wydatkiem dla zachowania dotych-
czasowej działalności kapeli i zapewnienia jej dalszego 
rozwoju. 

Zakup strojów regionalnych dla kapeli ludowej 
„Pleśnianie” działającej przy Centrum Kultury,  
Sportu i Promocji Gminy Pleśna



małe projekty

Budżet projektu – koszty całkowite

Budżet projektu – środki wypłacone (dotacja)10 915,42 zł

16 923,92 zł

Realizacja operacji polega na zakupie strojów (kurtki 
i białe koszule z emblematami) oraz instrumentów mu-
zycznych dla orkiestry dętej w Szczepanowicach. Grupa 
powstała w 1978 r. przy parafii NSM w Szczepanowicach 
i działała jako orkiestra parafialna do 1992 r., kiedy jej 
działalność została zawieszona. Reaktywacja nastąpiła 
w 2008 r. Orkiestra liczy 35 członków, w wieku 12‒72 lat. 
Muzycy dają pokazy przy użyciu własnych jak i zakupio-
nych przez CKSiP instrumentów. Zakup strojów i instru-
mentów muzycznych podniósł prestiż zespołu, pozwolił 
na godną reprezentacje swojego środowiska oraz zachę-
cił grupę do częstszych występów. 

Beneficjent

Centrum Kultury, Sportu  
i Promocji Gminy Pleśna

Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej 
poprzez zakup strojów i instrumentów muzycznych 
dla orkiestry dętej w Szczepanowicach



Budżet projektu – koszty całkowite

Budżet projektu – środki wypłacone (dotacja)

odnowa i rozwój wsi

223 980,00 zł

639 860,16 zł

Projekt przyczyni się do rozbudowy infrastruktury spor-
towo-rekreacyjnej na terenie LSR oraz do zwiększenia 
oferty turystycznej miejscowości Rzuchowa oraz obszaru 
LGD Dunajec-Biała, przez co wpłynie na wzrost jej atrak-
cyjności dla turystów i mieszkańców.

Budowa boiska sportowego 
w miejscowości Rzuchowa

Beneficjent

Gmina Pleśna



Budżet projektu – koszty całkowite

Budżet projektu – środki wypłacone (dotacja)

tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Celem operacji jest remont i modernizacja budynku so-
cjalno-magazynowego celem zwiększenia konkurencyj-
ności gospodarczej i wzrostu zatrudnienia.

Beneficjent

Jadwiga Matras

Remont i modernizacja budynku socjalno-
magazynowego celem zwiększenia konkurencyjności 
gospodarczej i wzrostu zatrudnienia

200 000,00 zł

528 127,00 zł



Budżet projektu – koszty całkowite

Budżet projektu – środki wypłacone (dotacja)

odnowa i rozwój wsi

Planowanym celem operacji jest podniesienie estetyki 
i jakości życia mieszkańców gminy Zakliczyn poprzez 
budowę parkingu publicznego dla samochodów oso-
bowych, co wpłynie dodatnio na zaspokojenie potrzeb 
społecznych mieszkańców gminy.

148 932,56 zł

96 761,00 zł

Beneficjent

Gmina Zakliczyn

Budowa parkingu publicznego 
dla samochodów osobowych



Budżet projektu – koszty całkowite

Budżet projektu – środki wypłacone (dotacja)

odnowa i rozwój wsi

Poprawa jakości życia na obszarze wiejskim poprzez 
zaadaptowanie budynku szkoły podstawowej w Słonej 
na potrzeby Ośrodka Integracji Społecznej.

Beneficjent

Gmina Zakliczyn

434 869,35 zł

253 758,00 zł

Adaptacja budynku szkoły podstawowej 
na Ośrodek Integracji Społecznej



Budżet projektu – koszty całkowite

Budżet projektu – środki wypłacone (dotacja)

tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

w realizacji
246 000,00 zł

Celem operacji jest podjęcie działalności oraz utworzenie 
nowego miejsca pracy poprzez zakup wyposażenia do bu-
dynku noclegowego i gastronomiczno-usługowego.

Beneficjent

Artur Banaś

Podjęcie działalności gospodarczej  
oraz utworzenie nowego miejsca pracy  
poprzez zakup wyposażenia do budynku 
noclegowego i gastronomiczno-usługowego



Budżet projektu – koszty całkowite

Budżet projektu – środki wypłacone (dotacja)

tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

100 174,00 zł
płatność częściowa

492 569,46 zł

Cel operacji – zwiększenie konkurencyjności przedsię-
biorstwa poprzez poszerzenie prowadzonej działalności 
o usługi cateringowe i organizację imprez okolicznościo-
wych w plenerze. Realizacja operacji polegała na zakupie 
wyposażenia i środków transportu do prowadzenia dzia-
łalności gastronomicznej. Realizacja dwuetapowa. 

Beneficjent

Maciej Jewuła

Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa i zwiększenie 
zatrudnienia poprzez zakup sprzętu, wyposażenia i środków 
transportu do prowadzenia działalności gastronomicznej



Budżet projektu – koszty całkowite

Budżet projektu – środki wypłacone (dotacja)w realizacji
441 693,13 zł

Zapewnienie mieszkańcom Ostruszy aktywnych form 
wypoczynku oraz poprawa oferty na spędzanie wolnego 
czasu poprzez budowę wielofunkcyjnych boisk rekre-
acyjno-sportowych oraz placu zabaw. 

odnowa i rozwój wsi

Beneficjent

Gmina Ciężkowice

Zagospodarowanie centrum  
wsi Ostrusza



Budżet projektu – koszty całkowite

Budżet projektu – środki wypłacone (dotacja)

odnowa i rozwój wsi

w realizacji
460 769,54 zł

Zapewnienie mieszkańcom Siekierczyny aktywnych 
form wypoczynku oraz poprawa oferty na spędzanie 
wolnego czasu poprzez budowę wielofunkcyjnych boisk 
rekreacyjno-sportowych oraz placu zabaw. 

Beneficjent

Gmina Ciężkowice

Zagospodarowanie centrum  
wsi Siekierczyna – etap I



Budżet projektu – koszty całkowite

Budżet projektu – środki wypłacone (dotacja)

odnowa i rozwój wsi

Beneficjent

Gmina Wojnicz

62 669,16 zł

w realizacji

Podniesienie standardu usług kulturalnych świadczonych 
przez Gminny Ośrodek Kultury w Wojniczu poprzez re-
mont świetlicy w miejscowości Isep.

Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Isep



małe projekty

Budżet projektu – koszty całkowite

Budżet projektu – środki wypłacone (dotacja)50 000,00 zł

84 314,44 zł

W 2013 roku Jarmark Kasztelanii Wojnickiej odbył się po raz 
pierwszy. Nawiązano do wczesnośredniowiecznych trady-
cji i folkloru. W kolejnych edycjach Jarmark Kasztelanii chce 
kontynuować odwołanie do historii, kładąc przy tym nacisk 
na aspekt folklorystyczno-etnograficzny wydarzenia. Jest to 
dwudniowa impreza plenerowa odbywająca się na terenie 
wojnickiego parku. Ma ona charakter ogólnodostępny i bez-
płatny. Dla jej rozpropagowania planowana jest szeroka akcja 
promocyjna, która swoim zasięgiem obejmie teren prawie ca-
łego województwo. Aby dotrzeć do jak największej liczby osób 
zaplanowano wydanie plakatu promocyjnego, zamieszczenie 
informacji na stronach internetowych: strona dedykowana 
jarmakowi, fanpage na Facebooku, portale: www.folk24.pl, 
www.malopolanin.pl, www.intarnet, www.muzycznytarnow.pl, 
czy www.e-legenda.pl. Reklamy ukażą się również w prasie. Im-
preza będzie miała charakter weekendowy. W pierwszym dniu 
imprezy odbędzie się konferencja regionalna poświęcona tema-
tyce etniczno-historycznej oraz koncert jednej z gwiazd. Dzień 
drugi zainauguruje korowód przebierańców cechów rzemieśl-
niczych. Przejdzie on z wojnickiego rynku do parku miejskiego 
gdzie odbywać się będzie dalsza część jarmarku. Przygotowane 
wcześniej stragany i stanowiska rzemieślnicze będą już otwar-
te dla zwiedzających. Przez cały czas trwania imprezy odbywać 
się będą warsztaty rzemieślnicze, a na scenie wystąpią lokalne 
grupy artystyczne. Na zakończenie przewidziany jest koncert, 
co najmniej dwóch zespołów, w tym jednego już uznanego na 
rynku muzycznym co zagwarantuje dużą frekwencję. 

Organizacja imprezy pod nazwą  
Jarmark Kasztelanii Wojnickiej

Beneficjent

Gmina Wojnicz



małe projekty

Budżet projektu – koszty całkowite

Budżet projektu – środki wypłacone (dotacja)

21 007,24 zł

16 800,00 zł

Beneficjent

Grupa Odrolnika

W ramach operacji planuje się przeprowadzenie 3 szko-
leń – warsztatów na terenie objętym wdrażaniem LSR 
LGD Dunajec-Biała. Każde szkolenie będzie przepro-
wadzone dla około 30 osób. Sposób rekrutacji będzie 
otwarty przy czym o zakwalifikowaniu uczestników bę-
dzie decydować kolejność zgłoszeń. Ponadto szkolenia 
będą mieć charakter bezpłatny.

Przeprowadzenie szkoleń na terenie  
LGD Dunajec-Biała



małe projekty

Budżet projektu – koszty całkowite

Budżet projektu – środki wypłacone (dotacja)umowa
93 175,43 zł

Przedmiotem planowanej operacji jest rozwijanie aktyw-
ności społeczności lokalnej poprzez budowę placu zabaw, 
który umożliwi rodzicom z dziećmi bezpieczny i czynny wy-
poczynek. Projekt realizowany będzie w 3 wzajemnie uzu-
pełniających się zadaniach inwestycyjnych:

Budowa placu zabaw w miejscowości Rychwałd.I. 
W ramach tego zadania zostaną wykonane:

roboty ziemne i nawierzchniowe,•	
ogrodzenie o dł. 95 mb,•	
oświetlenie zewnętrzne solarne o mocy panela 55 W, •	
źródłem światła 10 W i wysokości słupa 3 m,
wyposażenie placu zabaw (zestaw zabawowy, samocho-•	
dzik sprężynowy, huśtawka, karuzela krzyżowa, ławki).

Utworzenie stałej plenerowej ekspozycji rzeźb pn. „Po-II. 
wrót do tradycji – lokalna twórczość Stanisława Cicha” 
w ramach kultywowania i promocji lokalnej twórczości.
Budowa ścieżki przyrodniczej z zejściem do wodospadu III. 
wraz z wyposażeniem.

W ramach zadania zostanie utworzona ścieżka przyrodni-
cza z zejściem do potoku Rychwałdzianka i jego naturalne-
go wodospadu. Trasa wychodząca z placu zabaw i budynku 
szkoły liczyć będzie 100 mb. Do utwardzenia ścieżki i wy-
konania 40 stopni niezbędny jest zakup 3 ton kamienia łu-
panego.

Wykonanie placu zabaw w miejscowości  
Rychwałd wraz ze ścieżką przyrodniczą  
oraz wykonanie stałej ekspozycji rzeźb

Beneficjent

Marta Kuczek



małe projekty

Budżet projektu – koszty całkowite

Budżet projektu – środki wypłacone (dotacja)

28 757,99 zł

umowa

Operacja polegać będzie na wykonaniu 2 tablic/pano-
ram: 1 na stronę południową (zasięg 180°) oraz 1 na stro-
nę północną (zasięg 180°). Na płycie z bardzo twardego 
materiału zostaną wykonane tablice (2 szt.), na których 
będzie umieszczona panorama turystyczna z opisem 
widocznego obszaru a ponadto na każdej panoramie 
zostanie merytorycznie opisanych 10 atrakcji turystycz-
nych wraz z rysunkiem oraz współrzędnymi GPS. 

Beneficjent

Gmina Ciężkowice

Wykonanie panoram turystycznych oraz zakup 
lunet obserwacyjnych stanowiących przewodnik 
edukacyjno-obserwacyjny po obszarze LGD 
Dunajec-Biała oraz Pogórza Karpackiego



małe projekty

Budżet projektu – koszty całkowite

Budżet projektu – środki wypłacone (dotacja)umowa
41 607,21 zł

Realizacja operacji polegała na zorganizowaniu w 2014 r. 
przez Centrum Kultury, Sportu i Promocji Gminy Pleśna 
dorocznego XII Święta Owoców i Produktów Pszczelich 
pod szczególnym hasłem „EKO”. Głównym zamierzeniem 
wnioskodawcy było kształtowanie wśród mieszkańców 
proekologicznych zachowań i postaw oraz zwiększenie 
świadomości społeczności lokalnej w zakresie dbałości 
o środowisko przyrodnicze i zasoby naturalne, przy wy-
korzystaniu stosowanych dotychczas narzędzi przekazu 
i oddziaływania, w zupełnie nowym celu. Zasadniczy 
punkt programu święta – konkurs potraw lokalnych 
i regionalnych „Pleśnieński Smak” również uzyskał „zie-
lone” światło poprzez wprowadzenie do regulaminu 
dodatkowej punktacji za użycie w konkursowych potra-
wach surowców pochodzących w upraw ekologicznych 
(potwierdzone odpowiednim dokumentem zakupu lub 
pozyskania z certyfikowanego gospodarstwa rolnego). 
Święto Owoców i Produktów Pszczelich jest corocznym 
miejscem spotkań wielu osób i znakomitą okazją do 
„przypomnienia” o tradycjach ludowych, wiejskiej toż-
samości, o tradycji upraw owocowych na terenie Gminy 
Pleśna, promowania ginących zawodów, rzemiosła i rę-
kodzieła, a przede wszystkim dobrą zabawą dla miesz-
kańców i osób przyjezdnych. 

Beneficjent

Centrum Kultury, Sportu  
i Promocji Gminy Pleśna

Podnoszenie jakości życia i zwiększanie świadomości 
ekologicznej społeczności lokalnej przez organizację 
XII „EKO” Święta Owoców i Produktów Pszczelich 
Gminy Pleśna



małe projekty

Budżet projektu – koszty całkowite

Budżet projektu – środki wypłacone (dotacja)umowa
20 959,20 zł

Operacja polegać będzie na wykonaniu i montażu 8 ta-
blic informacyjnych przy najważniejszych atrakcjach 
turystycznych znajdujących się na terenie gminy Zakli-
czyn. Tablicami oznaczone zostaną następujące obiekty 
dziedzictwa kulturowego i historycznego: ruiny zamku 
w Melsztynie, kościół p.w. św. Katarzyny w Gwoźdźcu, 
klasztor Sióstr Bernardynek w Kończyskach, cmentarz 
wojenny w Charzewicach wraz z Czarnym Lasem, Jamna, 
zakliczyński rynek z ratuszem i zabytkową zabudową, ko-
ściół parafialny p.w. św. Idziego w Zakliczynie, kościół oo. 
Franciszkanów w Zakliczynie. Na każdej tablicy znajdzie 
się opis danego obiektu, elementy graficzne tj. zdjęcia 
obiektu, mapa obszaru LGD Dunajec-Biała, herb gminy 
Zakliczyn oraz odpowiednie informacje o współfinanso-
waniu operacji przez EFRROW.

Beneficjent

Gmina Zakliczyn

Wykonanie i montaż tablic informujących 
o atrakcjach turystycznych Gminy Zakliczyn



Budżet projektu – koszty całkowite

Budżet projektu – środki wypłacone (dotacja)w realizacji
316 638,90 zł

Celem operacji jest podjęcie i prowadzenie działalności 
gospodarczej – miejsce zabaw i rekreacji dla dzieci z za-
pleczem gastronomicznym – „Zakątek Urwisów”. Jest to 
specyficzna oferta spędzania czasu wolnego dla rodzi-
ców z dziećmi w wieku od 2 do 12 lat i starszych oraz 
zorganizowanych grup szkolnych i przedszkolnych. Po-
moc przeznaczona jest na przebudowę i modernizację 
budynku oraz jego wyposażenie. 

Podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej 
celem uzyskania dodatkowego dochodu 
z działalności pozarolniczej

różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Beneficjent

Barbara Gostek



małe projekty

Budżet projektu – koszty całkowite

Budżet projektu – środki wypłacone (dotacja)

Beneficjent

Bogusława Horzela

Remont budynku mieszkalnego, położonego we wsi 
Ostrusza w celu rozwinięcia agroturystyki obejmować 
będzie następujące prace:

wymiana starej instalacji centralnego ogrzewania wraz 1. 
z wymianą pieca na kominek wodny,
wymiana instalacji wodnej wraz z urządzeniami znaj-2. 
dującymi się w łazience (kompakt WC, umywalka, ka-
bina prysznicowa),
wymiana włazu na strych wraz z ociepleniem podda-3. 
sza,
wymiana 4 okien i drzwi wewnętrznych,4. 
wymiana kuchenki gazowej na kuchenkę gazową 5. 
z piekarnikiem oraz lodówkę na lodówko-zamrażarkę
doposażenie kuchni w meble,6. 
zakup lampy solarnej oświetlającej budynek w czasie 7. 
przyjazdów i odjazdów gości.

umowa
31 248,80 zł

Remont połączony z modernizacją oraz wyposażenie 
budynku mieszkalnego w gospodarstwie rolnym 
z przeznaczeniem na cele agroturystyczne



Budżet projektu – koszty całkowite

Budżet projektu – środki wypłacone (dotacja)

małe projekty

umowa
32 067,20 zł

W ramach operacji planuje się wyposażenie świetlicy 
wiejskiej w miejscowości Wróblowice w meble takie 
jak: krzesła (100 szt.), stoły (20 szt.) oraz szafy (2 szt.), 
co umożliwi organizacje wspólnych spotkań, warsztatów 
czy działań edukacyjnych. Projekt obejmuje ponadto 
zorganizowanie i przeprowadzenie akcji związanej z ro-
bieniem tradycyjnych stroików wielkanocnych, palm 
a także dekoracji świątecznych związanych z historią 
i kulturą obszaru LGD Dunajec-Biała.

Beneficjent

Koło Gospodyń „Wróblowianki”

Przeprowadzenie warsztatów i wyposażenie 
świetlicy integrującej społeczność lokalną 
w miejscowości Wróblowice w krzesła, stoły i szafy



Budżet projektu – koszty całkowite

Budżet projektu – środki wypłacone (dotacja)

103 667,18 zł

w realizacji

Celem operacji jest wzrost liczby klientów i dochodu 
z działalności objętej wsparciem poprzez zakup specjali-
stycznego sprzętu diagnostycznego, doposażenie warsz-
tatu naprawy samochodów oraz urządzenie pomieszcze-
nia biurowego z poczekalnią i punktem informacyjnym.

Beneficjent

Rafał Majewski

różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Wzrost liczby klientów i dochodu z działalności 
objętej wsparciem poprzez zakup specjalistycznego 
sprzętu diagnostycznego, doposażenie warsztatu 
naprawy samochodów oraz urządzenie 
pomieszczenia biurowego z poczekalnią  
i punktem informacyjnym



małe projekty

Budżet projektu – koszty całkowite

Budżet projektu – środki wypłacone (dotacja)

W ramach operacji przewiduje się zrealizowanie 2 szko-
leń/warsztatów dotyczących podnoszenia świadomości 
ekologicznej mieszkańców obszaru LGD Dunajec-Bia-
ła oraz związanych z produktem lokalnym i żywnością. 
Przedsięwzięcie zrealizowane zostanie w siedzibie Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Charzewicach. Łącznie w szkole-
niach powinno wziąć udział około 60 osób. Sposób rekru-
tacji będzie otwarty, przy czym o kwalifikacji decyduje 
kolejność zgłoszeń. Ponadto uczestnicy nie będą ponosić 
żadnych kosztów z tytułu uczestnictwa w szkoleniach. 
Ogłoszenia o warsztatach zostaną umieszczone na tabli-
cach w sołectwach gmin LGD, Zakliczyńskim Centrum 
Kultury oraz Urzędzie Gminy Zakliczyn. Pierwsze szkole-
nie poruszać będzie problem segregacji odpadów (selek-
tywna zbiórka odpadów, prawidłowa segregacja, energia 
odnawialna), a także zagadnienia związane ze szkodli-
wością wyrobów azbestowych (działania w kierunku 
zniwelowania zagrożenia, instytucje służące wsparciem). 
Jako drugie zostanie przeprowadzone szkolenie dotyczą-
ce działań z zakresu żywności, a także produktu lokal-
nego (legislacja UE, sporządzenie wniosku dotyczącego 
rejestracji produktów na listę Produktów Tradycyjnych 
prowadzoną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
opis produktów, analiza przepisów). Szkolenia będą pro-
wadzone przez 4 dni po 5 godz. W ich ramach prowa-
dzący zapewnią materiały edukacyjne, produkty oraz 
broszury niezbędne do zrealizowania warsztatów dla 
min. 30 uczestników. 

Beneficjent

Ochotnicza Straż Pożarna 
w Charzewicach

umowa
12 023,00 zł

Przeprowadzenie szkoleń w miejscowości 
Charzewice, w celu podniesienia świadomości 
lokalnej społeczności obszaru LGD



małe projekty

Budżet projektu – koszty całkowite

Budżet projektu – środki wypłacone (dotacja)

Beneficjent

Grupa Odrolnika

umowa
31 857,10 zł

W ramach operacji planuje się przygotowanie 9 opraco-
wań dotyczących elementów kulturowych a także jednej 
pamiątki obszaru LGD Dunajec-Biała. Każde z opraco-
wań będzie zawierało 30 stron A4 tekstu wraz ze zdjęcia-
mi lub rysunkami oraz 4 strony okładki.

Przygotowanie opracowań nad elementami 
kulturowymi i pamiątkami z obszaru  
LGD Dunajec-Biała



małe projekty

Budżet projektu – koszty całkowite

Budżet projektu – środki wypłacone (dotacja)umowa
8 149,00 zł

Operacja polegać będzie na zamontowaniu w gospodar-
stwie agroturystycznym „Chatka Włóczykija” oświetlenia 
z wykorzystaniem energii odnawialnej. Zainstalowanie 
lampy w naturalny sposób wpłynie na poprawę bezpie-
czeństwa. W strefie oświetlenia umieszczona zostanie 
rzeźba lokalnego twórcy Stanisława Sochy, instalacja ar-
tystyczna Jana Gancarka oraz zabytkowe narzędzia uży-
wane na roli. Ponadto przy lampie umieszczona zostanie 
tabliczka informująca o idei oświetlenia solarnego.

Rozwijanie turystyki na obszarze LGD Dunajec-Biała 
poprzez wyposażenie gospodarstwa agroturystycznego 
w lampy wykorzystujące energię odnawialną

Beneficjent

Adam Gancarek



Budżet projektu – koszty całkowite

Budżet projektu – środki wypłacone (dotacja)

Celem operacji jest zakup maszyn budowlanych.

różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Beneficjent

Błażej Migdał

Zakup maszyn budowlanych

242 310,00 zł

w realizacji



małe projekty

Budżet projektu – koszty całkowite

Budżet projektu – środki wypłacone (dotacja)umowa
19 397,48 zł

Beneficjent

Grupa Odrolnika

Projekt polega na realizacji programu, będącego logicz-
nym ciągiem wynikowych następujących działań:

Badanie świadomości ekologicznej wśród młodzieży 1. 
ze szkół samorządowych obszaru, z których powsta-
nie raport.
Zostanie przeprowadzone badanie 300 uczniów ob-
szaru. Ankietyzacja będzie miała na celu zbadanie 
świadomości i postaw proekologicznych najmłodsze-
go pokolenia mieszkańców obszaru Pogórza w zależ-
ności od wieku, miejsca nauki, miejsca zamieszkania, 
czy liczby osób w gospodarstwie domowym.
Edukacja ekologiczna – warsztaty artystyczne z recy-2. 
klingu (we współpracy ze szkołami z obszaru).
Eko study tour – wycieczka autokarowa dla 40 laure-3. 
atów konkursu artystycznego 
Eko broszura – opracowanie i wydanie 2000 egzem-4. 
plarzy broszury informacyjnej promującej zachowa-
nia proekologiczne.

Ekologicznie świadomi mieszkańcy Pogórza 
Ciężkowicko-Rożnowskiego – badanie obszaru wraz 
z programem edukacji ekologicznej



małe projekty

Budżet projektu – koszty całkowite

Budżet projektu – środki wypłacone (dotacja)umowa
17 892,50 zł

Gmina Zakliczyn słynie z pięknych widoków, rzadko spo-
tykanej zabudowy, pomników, zabytkowych kościołów 
oraz urokliwych miejsc pełnych tajemniczości. W związ-
ku z rosnącym zainteresowaniem fotografią tradycyjną 
oraz współczesną zaplanowano zorganizowanie tygo-
dniowych warsztatów teoretycznych i praktycznych na 
terenie gminy Zakliczyn dla grupy około 20 osób zain-
teresowanych fotografią. Zajęcia w liczbie 7 spotkań 
(po 3 godz.) prowadzić będą artyści fotograficy. Po za-
kończeniu warsztatów przewidziana została wystawa 
prac w Galerii Poddasze w zakliczyńskim ratuszu. Ponad-
to najciekawsze fotografie zostaną wydane w formie ka-
talogu, który będzie doskonałym przewodnikiem po re-
gionie. 

Beneficjent

Zakliczyńskie Centrum Kultury

Fotografia wokół nas – warsztaty fotograficzne 
zakończone wystawą oraz wydaniem katalogu



małe projekty

Budżet projektu – koszty całkowite

Budżet projektu – środki wypłacone (dotacja)16 000,00 zł

21 213,80 zł

Na terenie LGD Dunajec-Biała działa Strażacka Orkiestra 
Dęta, której członkiem są głównie dzieci. Muzycy wystę-
pują w strażackich strojach galowych, które przeznaczone 
są do osób dorosłych. Ponieważ stroje często są za duże 
lub są przekazywane ze starszych kolegów na młodszych 
ich kolorystyka różni się i często nie pasują na młodszych 
instrumentalistów. Konieczne jest ujednolicenie ubioru 
orkiestry, niestety większości rodziców nie stać na zakup 
nowej garderoby, poza tym wciąż pozostaje nierozwią-
zany problem co z nią zrobić jak dziecko wyrośnie. Stąd 
zrodził się pomysł na przeprowadzenie warsztatów z szy-
cia strojów dla mieszkańców LGD Dunajec-Biała. Podczas 
zajęć uczestnicy nauczą się podstaw sztuki krawieckiej, co 
pomoże im w przyszłości nie tylko w przerabianiu i szyciu 
ubrań dla dzieci ale także i dla siebie. Warsztaty obejmo-
wać będą 100 godzin szkoleń podzielonych kolejno na 20 
spotkań. Szacuje się, że będzie w nich uczestniczyć około 
20 mieszkańców obszaru LGD Dunajec-Biała. Zajęcia będą 
miały charakter ogólnodostępny i bezpłatny. Informacje 
o naborze zostaną opublikowane na portalu Zakliczyn 
Info, miesięczniku miasta i gminy Zakliczyn „Głosiciel”, 
oraz poprzez tzw. „pocztę pantoflową”. 

Beneficjent

Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju 
Gminy Zakliczyn

Warsztaty podnoszące umiejętności i kwalifikacje 
mieszkańców LGD Dunajec-Biała – krawiectwo



Budżet projektu – koszty całkowite

Budżet projektu – środki wypłacone (dotacja)

różnicowanie w kierunku działalności gospodarczej

w realizacji
53 753,72 zł

Operacja polega na zakupie pełnego wyposażenia 
do nowo tworzonego gospodarstwa agroturystycznego, 
w którym znajdzie miejsce do wypoczynku sześć osób. 
Obiekt składa się z trzech pokoi (1-; 2- i 3-osobowy), z od-
dzielnej kuchni, łazienki i toalety. Pomieszczenia dla tury-
stów zajmują jedną z kondygnacji budynku mieszkalnego 
położonego w miejscowości Lusławice. 

Uzyskanie dodatkowego dochodu  
przez utworzenie i prowadzenie  
gospodarstwa agroturystycznego

Beneficjent

Adam Ramian



Budżet projektu – koszty całkowite

Budżet projektu – środki wypłacone (dotacja)

różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Celem operacji jest rozbudowa istniejącego obiektu noc-
legowego Święty Spokój, odpowiedzią na zapotrzebowa-
nie ze strony turystów.

w realizacji
250 641,00 zł

Beneficjent

Przemysław Włodarczyk

Rozbudowa istniejącego obiektu noclegowego 
Święty Spokój, odpowiedzią na zapotrzebowanie 
ze strony turystów



małe projekty

Budżet projektu – koszty całkowite

Budżet projektu – środki wypłacone (dotacja)

15 863, 82 zł

umowa

Operacja dotyczy realizacji zadań związanych z podnie-
sieniem standardu bazy turystycznej, poprzez doposa-
żenie kuchni, łazienki oraz sypialni przeznaczonych dla 
przybywających gości.

Beneficjent

Irena Bańbor

Podniesienie standardu bazy turystycznej poprzez 
zakup wyposażenia w miejscowości Dębina 
Zakrzowska znajdującej się na terenie LGD



Budżet projektu – koszty całkowite

Budżet projektu – środki wypłacone (dotacja)w realizacji

odnowa i rozwój wsi

477 740,52 zł

Wzbogacenie oferty spędzania wolnego czasu dla lokal-
nej społeczności i turystów poprzez budowę w Wojniczu 
placu zabaw wraz z niezbędną infrastrukturą, a poprzez 
to podniesienie standardu spędzania wolnego czasu.

Budowa placu zabaw wraz z niezbędną 
infrastruktura w Wojniczu

Beneficjent

Gmina Wojnicz



Budżet projektu – koszty całkowite

Budżet projektu – środki wypłacone (dotacja)

Beneficjent

Teresa Nosek

Operacja polega na budowie budynku handlowo – usłu-
gowego (sklep spożywczo-przemysłowy), w którym znaj-
dą również miejsce do ekspozycji i sprzedaży wyroby re-
gionalne i lokalne. 

60 913,91 zł

Wzrost dochodu z działalności pozarolniczej 
poprzez budowę nowego budynku  
handlowo-usługowego

różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

w realizacji



małe projekty

Budżet projektu – koszty całkowite

Budżet projektu – środki wypłacone (dotacja)umowa
20 992,00 zł

Beneficjent

Ochotnicza Straż Pożarna 
w Ciężkowicach

W ramach operacji planuje się przeprowadzenie 3 szko-
leń na temat ochrony środowiska, segregacji śmieci, re-
cyklingu, czy wykorzystania energii odnawialnej. Każde 
szkolenie potrwa 5 godzin, co daje razem 20 godzin i bę-
dzie dedykowane łącznie dla około 90 uczestników z ob-
szaru Lokalnej Grupy Działania. Sposób rekrutacji będzie 
otwarty, przy czym o zakwalifikowaniu kandydatów de-
cydować będzie kolejność zgłoszeń. Uczestnicy nie będą 
ponosić żadnych opłat z tytułu udziału w warsztatach. 
Ogłoszenia, plakaty i afisze informujące o naborze zosta-
ną wywieszone na tablicach w sołectwach gmin wcho-
dzących w skład LGD, na tablicach Urzędów Gmin, oraz 
na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania Duna-
jec-Biała. 

Przeprowadzenie szkoleń ekologicznych na obszarze 
Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała



małe projekty

Budżet projektu – koszty całkowite

Budżet projektu – środki wypłacone (dotacja)umowa
14 134,40 zł

W ramach operacji planuje się przeprowadzenie 2 szko-
leń na temat robótek ręcznych (haft, koronkarstwo), 
ginących zawodów, czy szeroko rozumianej ekologii 
i ochrony środowiska. Każde szkolenie potrwa 5 godzin, 
co daje razem 20 godzin i będzie dedykowane łącznie 
dla około 60 uczestników z obszaru Lokalnej Grupy 
Działania. Sposób rekrutacji będzie otwarty, przy czym 
o zakwalifikowaniu kandydatów decydować będzie ko-
lejność zgłoszeń. Uczestnicy nie będą ponosić żadnych 
opłat z tytułu udziału w warsztatach. Ogłoszenia, plaka-
ty i afisze informujące o naborze zostaną wywieszone na 
tablicach w sołectwach gmin wchodzących w skład LGD, 
na tablicach Urzędów Gmin, oraz na stronie interneto-
wej Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała.  

Beneficjent

Ochotnicza Straż Pożarna 
w Ciężkowicach

Przeprowadzenie szkoleń z robótek ręcznych  
na obszarze Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała



Budżet projektu – koszty całkowite

Budżet projektu – środki wypłacone (dotacja)

odnowa i rozwój wsi

w realizacji
125 928,95 zł

Podniesienie estetyki i jakości życia mieszkańców gminy 
Zakliczyn poprzez budowę parkingu publicznego dla sa-
mochodów osobowych, co wpłynie dodatnio na zaspo-
kojenie potrzeb społecznych mieszkańców.
Operacja polega na budowie parkingu koło klasztoru 
O.O. Franciszkanów w Zakliczynie z połowy XVII-XIX wie-
ku, który jest obiektem wpisanym do rejestru zabytków 
nieruchomych województwa małopolskiego. Zrealizo-
wanie projektu wpłynie korzystnie na kształtowanie ob-
szaru o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb 
mieszkańców gminy Zakliczyn. W ramach realizacji pro-
jektu wykorzystane zostaną walory dziedzictwa kultu-
rowo-historycznego obszaru LGD. Podniesiony zostanie 
standard obszaru integrującego mieszkańców gminy, 
co przyczyni się do rozwoju społeczności lokalnej.

Budowa parkingu publicznego dla samochodów 
osobowych w Zakliczynie

Beneficjent

Gmina Zakliczyn



małe projekty

Budżet projektu – koszty całkowite

Budżet projektu – środki wypłacone (dotacja)umowa
12 946,40 zł

W ramach operacji planuje się przeprowadzenie jednego 
warsztatu podzielonego na dwa moduły (etap podsta-
wowy i zaawansowany). Każdy moduł będzie trwał łącz-
nie 30 godzin w rozbiciu na 6 modułów obejmujących po 
5 godzin w odstępach tygodniowych, czyli razem 12 ty-
godni. W szkoleniu weźmie udział około 30 mieszkań-
ców obszaru Lokalnej Grupy Działania. Rekrutacja będzie 
mieć charakter otwarty i ogólnodostępny, przy czym 
o zakwalifikowaniu kandydatów decydować będzie ko-
lejność zgłoszeń. Uczestnicy nie będą ponosić żadnych 
opłat z tytułu uczestnictwa w szkoleniach. Ogłoszenia, 
plakaty i afisze informujące o szkoleniach zostaną wy-
wieszone na tablicach w sołectwach gmin obszaru LGD, 
na tablicach w Urzędach Gmin oraz na stronach inter-
netowych LGD Dunajec-Biała oraz Grupy Odrolnika. 
W trakcie warsztatów zostanie przekazana wiedza do-
tycząca zawodu szwaczki, ponadto słuchacze uzyskają 
cenne wskazówki dotyczące podnoszenia kwalifikacji, 
prowadzenia działalności gospodarczej, kreowania rynku 
zbytu, promocji oraz pozyskiwania klientów. 

Beneficjent

Grupa Odrolnika

Organizacja i przeprowadzenie szkoleń 
podnoszących umiejętności i kwalifikacje 
mieszkańców LGD Dunajec-Biała w zakresie 
szycia i zdobienia haftem płaskim obrusów, 
serwet, stor, zasłon oraz w zakresie prowadzenia 
działalności gospodarczej, kreowania rynków zbytu 
i pozyskiwania klientów



Budżet projektu – koszty całkowite

Budżet projektu – środki wypłacone (dotacja)

odnowa i rozwój wsi

w przygotowaniu

Zapewnienie mieszkańcom Gminy Ciężkowice miejsca 
do integracji i wspólnego spędzania wolnego czasu, roz-
wijania umiejętności artystycznych, kultywowania i pro-
mowania lokalnego dziedzictwa kulturowego poprzez 
remont poddasza budynku Remizy Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Ciężkowicach.

83 326,18 zł

Beneficjent

Gmina Ciężkowice

Remont pomieszczeń budynku Remizy  
Ochotniczej Straży Pożarnej Ciężkowice  
– etap II, pomieszczenia Izby Pamięci



małe projekty

Budżet projektu – koszty całkowite

Budżet projektu – środki wypłacone (dotacja)umowa
15 314,80 zł

W ramach operacji zaplanowano warsztaty dla młodzieży 
gimnazjalnej z terenu gminy Ciężkowice. Będą one doty-
czyć historii gminy. Zostanie przeprowadzonych 5 szko-
leń, po 5 godzin każde. Planuje się, że w każdym weźmie 
udział minimum 40 uczniów. Na potrzeby realizacji za-
dania niezbędny jest zakup 40 krzeseł oraz 2 gablot wy-
stawienniczych. Materiały do mini galerii-wystawy zgro-
madzi młodzież. Informacje na temat operacji zostaną 
umieszczone na stronie internetowej ciezkowice.pl i po-
gorze24.pl oraz w lokalnej gazecie „Ziemia Ciężkowicka”. 
Ponadto w ramach projektu zostanie przeprowadzo-
na digitalizacja studium konserwatorskiego dotycząca 
Ciężkowic składająca się z 11 tomów opracowań histo-
ryczno-urbanistycznych. W ramach digitalizacji zostaną 
zeskanowane wszystkie fotografie, grafiki, oraz teksty. 
Następnie z powyższych składowych (tekst+grafika) zo-
stanie przygotowanych 30 płyt zawierających powyższą 
dokumentację. Zostanie ona zamieszczona na stronie in-
ternetowej. Warto nadmienić, że niniejsze opracowanie 
zostanie wykorzystane przy przeprowadzaniu warszta-
tów jako pomoc dydaktyczna. 

Beneficjent

Centrum Kultury i Promocji  
Gminy Ciężkowice

Przeprowadzenie warsztatów dotyczących 
dziedzictwa historycznego regionu objętego 
LSR i utworzenie mini-galerii oraz digitalizacja 
opracowań historyczno-urbanistycznych Ciężkowic 
oraz zakup wyposażenia Sali w Ratuszu



małe projekty

Budżet projektu – koszty całkowite

Budżet projektu – środki wypłacone (dotacja)w weryfikacji
28 926,76 zł

Działania  edukacyjne poszerzające wiedzę 
mieszkańców na temat aktywnego trybu życia 
oraz stworzenie mobilnej aplikacji umożliwiającej 
nawigację po ścieżkach rowerowych/spacerowych 
na obszarze LGD

Projekt przewiduje organizację cyklu 4 dwunastogodzin-
nych szkoleń w każdej gminie obszaru LGD Dunajec-Bia-
ła. Spotkania poruszą temat aktywnego trybu życia oraz 
stworzenia aplikacji mobilnej dla użytkowników syste-
mu ANDROID. Informacje dotyczące terminów, miejsca 
przeprowadzenia rekrutacji oraz samych szkoleń zostaną 
podane do publicznej wiadomości m.in. poprzez plakaty 
i ulotki umieszczone na terenie LGD Dunajec-Biała, oraz 
poprzez stronę internetową stowarzyszenia. Rekrutacja 
będzie mieć charakter otwarty i ogólnodostępny. Stwo-
rzona aplikacja umożliwi użytkownikom swobodne po-
ruszanie się rowerem bądź pieszo po specjalnie do tego 
wyznaczonych ścieżkach. Podczas pokonywania obranej 
trasy stworzona aplikacja będzie wyświetlała na ekranie 
posiadanego urządzenia informacje dotyczące danego 
miejsca- jego historie, tradycję, rzemiosło, ginący zawód 
wykonywany w danym rejonie czy walory przyrodnicze, 
które warto zobaczyć. Wytyczone ścieżki rowerowe/spa-
cerowe przebiegać będą przez obszar LGD Dunajec-Biała 
i będą liczyć 500 km. 

Beneficjent

Stowarzyszenie Sokół Zakliczyn



małe projekty

Budżet projektu – koszty całkowite

Budżet projektu – środki wypłacone (dotacja)umowa
10 772,37 zł

Realizacja operacji polegała na przeprowadzeniu 44-go-
dzinnych warsztatów (11 spotkań po 4 godz.) z zakresu 
wytwarzania produktów rękodzielniczych: ozdób świą-
tecznych oraz biżuterii, wykonywanych i zdobionych kil-
koma technikami, jak również szkolenia z zakresu marke-
tingu, promocji i sprzedaży produktów rękodzielniczych. 
W warsztatach wzięło udział 15 pań. 

Beneficjent

Centrum Kultury, Sportu  
i Promocji Gminy Pleśna

Warsztaty tworzenia i sprzedaży wyrobów 
rękodzielniczych – pomysłem na sukces



małe projekty

Budżet projektu – koszty całkowite

Budżet projektu – środki wypłacone (dotacja)umowa
22 140,00 zł

Beneficjent

Przemysław Burnat

Realizacja operacji poległa będzie na zakupie i mon-
tażu instalacji fotowoltaicznej na budynku handlowo-
usługowym zlokalizowanym w miejscowości Rychwałd, 
użytkowanym przez wnioskodawcę. W nieruchomości 
wnioskodawca prowadzi warsztat naprawy pojazdów 
oraz zakład fryzjerski. Instalacja fotowoltaiczna służy 
wytwarzaniu energii elektrycznej oraz ogrzewaniu wody 
zużywanej w budynku na potrzeby prowadzonej działal-
ności gospodarczej. Nadmiar wytworzonej przez panele 
fotowoltaiczne energii elektrycznej jest odprowadzany 
do sieci. 

Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku 
handlowo-usługowym w miejscowości Rychwałd



małe projekty

Budżet projektu – koszty całkowite

Budżet projektu – środki wypłacone (dotacja)

8 349,84 zł

W ramach operacji planuje się przeprowadzenie dzia-
łań/akcji edukacyjno-informacyjnych w zakresie ekologii 
i energii odnawialnej. Działania zostaną przeprowadzone 
w trakcie imprez w gminach należących do LGD Duna-
jec-Biała. W ramach operacji zostaną rozdane materiały 
informacyjne tj. ulotka o tematyce związanej z energią 
odnawialną, ulotka o tematyce związanej z ekologią i lo-
kalnym dziedzictwem przyrodniczym, tradycyjnymi pro-
duktami lokalnymi, żywnością wysokiej jakości obejmu-
jącą np. rolnictwo ekologiczne, jak również kalendarze, 
widokówki i pudełka tekturowe na zużyte baterie. Szko-
lenia/akcje kierowane są do wszystkich mieszkańców 
LGD Dunajec-Biała.

Przeprowadzenie akcji informacyjnych w tym 
happeningów na terenie LGD Dunajec-Biała

Beneficjent

Grupa Odrolnika

w realizacji
do marzec 2015 r.



Budżet projektu – koszty całkowite

Budżet projektu – środki wypłacone (dotacja)w realizacji
91 327,40 zł

Podniesienie standardu świadczenia usług kulturalnych 
przez Gminny Ośrodek Kultury w Wojniczu poprzez re-
mont pomieszczeń zaplecza kina Wawel w Wojniczu.

Remont pomieszczeń zaplecza  
Kina WAWEL w Wojniczu

odnowa i rozwój wsi

Beneficjent

Gmina Wojnicz



małe projekty

Budżet projektu – środki wypłacone (dotacja)

Budżet projektu – koszty całkowite 15 380,00 zł

Celem operacji jest zorganizowanie imprezy kulturalnej, 
jako działania promującego lokalne wyroby, miejscowych 
rękodzielników oraz ginące zawody z terenu LGD Duna-
jec-Biała.

Kultywowanie lokalnych tradycji  
poprzez zorganizowanie imprezy kulturalnej  
towarzyszącej dożynkom w Gminie Pleśna

Beneficjent

Centrum Kultury, Sportu  
i Promocji Gminy Pleśna

rezerwa  
ostatni nabór



małe projekty

Budżet projektu – koszty całkowite

Budżet projektu – środki wypłacone (dotacja)

Wzmocnienie postaw patriotycznych wśród mieszkań-
ców terenu LGD Dunajec-Biała – organizacja imprezy 
religijno-patriotycznej. Uroczystość upamiętniająca wy-
darzenia z 19 listopada 1914 roku (100. rocznica).

Zakliczyński Festiwal Niepodległości

Beneficjent

Zakliczyńskie Centrum Kultury

21 850,00 zł

w weryfikacji



małe projekty

Budżet projektu – środki wypłacone (dotacja)

Budżet projektu – koszty całkowite 11 846,00 zł

Uroczystość upamiętniająca obławę hitlerowską 
w 1944 roku. Oprócz Mszy Św. w intencji poległych od-
będzie się również występ artystyczny dzieci ze Szkoły 
Podstawowej w Stróżach oraz występ grupy rekonstruk-
cyjnej. Na upamiętnienie okrągłej rocznicy obchodów 
zostanie również wydany okolicznościowy folder/prze-
wodnik.

Pielęgnowanie polskości poprzez obchody 
70 rocznicy obławy hitlerowskiej na szpitalik 
partyzantów AK w Woli Stróskiej

Beneficjent

Zakliczyńskie Centrum Kultury

rezerwa  
ostatni nabór



Budżet projektu – koszty całkowite

Budżet projektu – środki wypłacone (dotacja)w realizacji
58 421,63 zł

Beneficjent

Gmina Pleśna

Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na 
terenie LGD Dunajec-Biała.

odnowa i rozwój wsi

Budowa wioski rowerowej i placu zabaw 
w miejscowości Szczepanowice



małe projekty

Budżet projektu – koszty całkowite

Budżet projektu – środki wypłacone (dotacja)

8 088,75 zł

Celem operacji jest rozwój turystyki, promocja lokalne-
go dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycz-
nego oraz promocja walorów turystyczno-kulturowych 
i tym samym rozwój atrakcyjności i wzrost świadomości 
mieszkańców i odwiedzających Gminę Zakliczyn. Ope-
racja polegać będzie na wykonaniu trzech tablic opisują-
cych historię trzech miejscowości i najważniejsze obiekty 
o charakterze historycznym, przyrodniczym lub kultural-
nym znajdujące się na terenie danej miejscowości.

Beneficjent

Gmina Zakliczyn

Wykonanie i montaż tablic turystycznych  
dla miejscowości Zakliczyn, Lusławice, Paleśnica

w realizacji
do marzec 2015 r.



małe projekty

Budżet projektu – koszty całkowite

Budżet projektu – środki wypłacone (dotacja)w weryfikacji
12 553,20 zł

Beneficjent

Centrum Kultury i Promocji  
Gminy Ciężkowice

Celem operacji jest zorganizowanie imprezy kulturalnej 
jako działania promującego lokalne wyroby, rękodzielni-
ków i ginące zawody na terenie Lokalnej Grupy Działania 
Dunajec-Biała. 

Promocja lokalnego produktu, twórczości  
i ginących zawodów poprzez kultywowanie  
tradycji folkloru obszaru LSR



Budżet projektu – koszty całkowite

Budżet projektu – środki wypłacone (dotacja)w realizacji
123 000,00 zł

Celem operacji jest utworzenie warsztatu naprawczego 
maszyn i urządzeń rolniczych oraz pojazdów w wyniku 
realizacji przedsięwzięcia zostanie wyposażony warsztat 
naprawczy maszyn i pojazdów rolniczych.

Beneficjent

Marcin Wzorek

Utworzenie warsztatu naprawczego maszyn 
i urządzeń rolniczych oraz pojazdów w wyniku 
realizacji przedsięwzięcia zostanie wyposażony 
warsztat naprawczy maszyn i pojazdów rolniczych

różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej



Budżet projektu – koszty całkowite

Budżet projektu – środki wypłacone (dotacja)w przygotowaniu
43 351,77 zł

Zapewnienie mieszkańcom Gminy Ciężkowice miejsca 
do integracji i wspólnego spędzania wolnego czasu, roz-
wijania umiejętności artystycznych, kultywowania i pro-
mowania lokalnego dziedzictwa kulturowego poprzez 
remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej
w miejscowości Kipszna.

Beneficjent

Gmina Ciężkowice

odnowa i rozwój wsi

Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej 
w miejscowości Kipszna



Budżet projektu – środki wypłacone (dotacja)

Budżet projektu – koszty całkowite

odnowa i rozwój wsi

85 959,58 zł

Zapewnienie mieszkańcom Gminy Ciężkowice miejsca 
do integracji i wspólnego spędzania wolnego czasu, roz-
wijania umiejętności artystycznych, kultywowania i pro-
mowania lokalnego dziedzictwa kulturowego poprzez 
remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w miejscowości 
Falkowa.

Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej 
w miejscowości Falkowa

Beneficjent

Gmina Ciężkowice

rezerwa  
ostatni nabór



małe projekty

Budżet projektu – koszty całkowite

Budżet projektu – środki wypłacone (dotacja)w realizacji
do marzec 2015 r.

34 284,01 zł

Projekt przewiduje zorganizowanie pikniku integracyjne-
go dla społeczności lokalnej i przybyłych gości oraz rajdu 
rowerowego trasami wyznaczonymi na obszarze LGD 
Dunajec-Biała. Podczas pikniku przewidziane są atrakcje 
dla całych rodzin, m.in. pokaz udzielania pierwszej po-
mocy zakończony sprawdzaniem wiedzy z tego zakresu 
(konkurs z nagrodami), szereg atrakcji dla dzieci, moż-
liwość skorzystania z usług cateringowych oraz występ 
artystyczny.

Beneficjent

Stowarzyszenie Sokół Zakliczyn

Działania promujące walory rekreacyjno-turystyczne 
obszaru LGD Dunajec-Biała, aktywizujące 
społeczność lokalna i odwiedzających region 
turystów, podnoszące ich świadomość ekologiczną 
oraz poprawiające ich jakość życia (zwłaszcza 
w zakresie aktywności ruchowej i bezpieczeństwa)






