
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI LSR ZA CAŁY OKRES JEJ REALIZACJI 

LGD „Gościniec 4 żywiołów” 

Nr ARiMR 062967574 

 

1. Liczba ludności objęta LSR: 

 

Liczba mieszkańców bezpośrednio po wyborze LSR 35 619 

Liczba mieszkańców po rozszerzeniu obszaru LSR   

 

2. Budżet celów ogólnych oraz przedsięwzięć w LSR: 

Cele ogólne Budżet celów ogólnych (zł) Przedsięwzięcia Budżet przedsięwzięć (zł) 

Cel ogólny nr 1 

Ochrona i wykorzystywanie 

zasobów przyrodniczych i 

kulturowych 

2 188 601,50 zł. 

Przedsięwzięcie nr 1  

Rozwój turystyki kulturowej i 

pielgrzymkowej w oparciu o istniejące Szlaki 

i idee Ekomuzeum oraz eko- i agroturystyki 

Realizacja LSR   1 171 406,66 zł. 

Projekty współpracy: 33 000,00 zł. 

Przedsięwzięcie nr 2  

Produkt lokalny Gościńca 4 żywiołów 

promocja i rozwój 

Realizacja LSR   754 757,00 zł. 

Projekty współpracy: 53 857,00 zł. 

Przedsięwzięcie nr 7  

Poprawa stanu zabytków i nowe formy 

ochrony dziedzictwa 

Realizacja LSR   69 994,00 zł. 

Przedsięwzięcie nr 8 Podniesienie 

świadomości ekologicznej 
Realizacja LSR   105 586,84 zł. 

Cel ogólny nr 2 

Poprawa jakości życia, w 

tym warunków zatrudnienia 
 

3 083 010,50 zł. 

Przedsięwzięcie nr 4 

 Kultura naszego regionu – rozwój bazy oraz 

imprez kulturalnych 

Realizacja LSR   1 000 932,80 zł. 

Przedsięwzięcie nr 5 

„Edukacja ku przyszłości” – aktywizacja i 

edukacja mieszkańców LGD 

Realizacja LSR   94 194,78 zł. 

Fn. LGD nabywanie umiejętności i 

aktywizacja   1 032 951,00 zł. 

Projekty współpracy: 20 000,00 zł.  

Przedsięwzięcie nr 6„W zdrowym ciele 

zdrowy duch” – rozwój bazy sportowo – 

rekreacyjnej oraz wspólnych imprez 

Realizacja LSR   934 931,92 zł. 

 

 



3. Budżet realizacji celów ogólnych oraz przedsięwzięć w okresie realizacji LSR: 

 

Cele ogólne Realizacja celów ogólnych (zł) Przedsięwzięcia Realizacja przedsięwzięć (zł) 

Cel ogólny nr 1 

Ochrona i 

wykorzystywanie 

zasobów przyrodniczych 

i kulturowych 

Wdrażanie LSR: 1 580 205,68 zł. 

Projekty współpracy: 98 975,21 zł. 

 

RAZEM: 1 679 180,89 zł. 

Przedsięwzięcie nr 1 
Rozwój turystyki kulturowej i 

pielgrzymkowej w oparciu o istniejące 

Szlaki i idee Ekomuzeum oraz eko- i 

agrotyrystyki 

Razem wdrażanie LSR: 730 832,50 zł. 

Projekty współpracy: 45 637,66 zł. 

Przedsięwzięcie nr 2 
Produkt lokalny Gościńca 4 żywiołów 

promocja i rozwój 

Razem wdrażanie LSR: 456 313,04 zł. 

Projekty współpracy: 53 337,55 zł. 

Przedsięwzięcie nr 7 
Poprawa stanu zabytków i nowe formy 

ochrony dziedzictwa 
Razem wdrażanie LSR: 272 473,66 zł. 

Przedsięwzięcie nr 8 Podniesienie 

świadomości ekologicznej 
Razem wdrażanie LSR:  120 586,48 zł.  

Cel ogólny nr 2 

Poprawa jakości życia, w 

tym warunków 

zatrudnienia 
 

Wdrażanie LSR: 1 806 450,52 zł. 

Projekty współpracy: 0,00 zł. 

Fn. LGD nabywanie umiejętności i 

aktywizacja:  1 032 831,95 zł. 

 

RAZEM: 2 839 282,47 zł. 

Przedsięwzięcie nr 4 

Kultura naszego regionu – rozwój bazy 

oraz imprez kulturalnych 

Razem wdrażanie LSR: 676 731,93 zł.  

Przedsięwzięcie nr 5 

„Edukacja ku przyszłości” – 

aktywizacja i edukacja mieszkańców 

LGD 

Razem wdrażanie LSR  81 272,06 zł.  

Fn. LGD nabywanie umiejętności i 

aktywizacja:  1 032 831,95 zł. 

Projekty współpracy: 0,00 zł. 

Przedsięwzięcie nr 6 

„W zdrowym ciele zdrowy duch” – 

rozwój bazy sportowo – rekreacyjnej 

oraz wspólnych imprez 

Razem wdrażanie LSR: 1 048 446,53 zł. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Realizacja projektów współpracy w okresie realizacji LSR: 

 

 

Rok Znak sprawy 

Akronim 

projektu 

współpracy 

Tytuł projektu współpracy 
Pomoc przyznana 

LGD 

Pomoc wypłacona 

LGD 

2012 
UM06-6931-

UM0600022/11 
SLRfs 

„Smaki Łączą Regiony – Festiwal 

Smaków” 
17 950,00 zł. 11 536,33 zl. 

2014  
RW-

VII.7161.1.12013.KW 
SMAK 

„Smakowity Międzyregionalny 

Alternatywny Konkurs – Festiwal 

Smaków II”   

8 060,00 zł. 8 060,00 zł. 

2013  
UM06-6931-

UM0600004/13 
WTPnIPTW 

„Wioski tematyczne pomysłem na 

innowacyjne produkty turystyki 

wiejskiej” 

45 637,70 zł. 45 637,66 zł. 

2014  
UM06-6931-

UM0600027/13 
TKPiL 

„Tradycyjna kuchnia polska i 

irlandzka”  
33 773,21 zł. 33 741,22 zł. 

 

5. Innowacyjność LSR: 

Liczba wniosków o przyznanie 

pomocy w ramach działania 413 

Wdrażanie LSR, wybranych 

przez LGD: 

132 

a) w tym liczba 

innowacyjnych operacji w 

ramach wniosków o 

przyznanie pomocy w ramach 

działania 413 Wdrażanie LSR, 

wybranych przez LGD 

107 

Rodzaje innowacji 
- 

Liczba 

wniosków w 

ramach danego 

rodzaju 

innowacji 

- 
Przykład 

- 

- - - 

- - - 

b) w tym liczba 

zintegrowanych operacji w 

ramach wniosków o 

przyznanie pomocy w ramach 

działania 413 Wdrażanie LSR, 

wybranych przez LGD 

46 

R
o
d
za

je
 

zi
n
te

g
ro

w
an

ia
 podmioty 

x 

Liczba 

wniosków w 

ramach danego 

rodzaju 

zintegrowania 

19 

Przykład Np. projekt 

zakłada 

integrację 

podmiotów 

KGW, 

Zespołu 

ludowego, 

strażaków 



zasoby 

x 64 

Np. 

wykorzystanie 

w projekcie 

zasobów LGD 

– Questów 

opracowanych 

dla 4 gmin.- 

cele 

x 52 

Np. Integracja 

celów LGD 

Gościniec 4 

żywiołów 

rozwój bazy 

turystycznej 

oraz promocja 

i rozwój 

produktów 

lokalnych 
 

 

6. Zatrudnienie w LGD w okresie realizacji LSR: 

 

Poziom zatrudnienia na początku realizacji LSR (liczba osób 

zatrudnionych na podstawie umowy o pracę) 

3 

Poziom zatrudnienia na koniec realizacji LSR (liczba osób 

zatrudnionych na podstawie umowy o pracę) 

1 

Maksymalny poziom zatrudnienia 3 

 w okresie:  od. 16.09.2009 r. do 31.12.2014 r. 

Minimalny poziom zatrudnienia 1 

 w okresie: od. 01.01.2015 r. do nadal  

 

7. Działalność LGD w ramach KSOW w okresie realizacji LSR: 

 

LGD „Gościniec 4 żywiołów” jest członkiem KSOW, uczestniczy w działaniach proponowanych przez KSOW. 

Działania realizowane w okresie wdrażania LSR: 
 

1. Zgłoszenie propozycji przez LGD wyjazdu zagranicznego wraz z innymi partnerami z Małopolski. 

2. Prowadzenie projektu dla małopolskiej sieci „Wzmocnienie procesów integracji sektora pozarządowego w Małopolsce w 2009 roku” 

3. Współorganizację z KSOW spotkania z przedstawicielami sieci z polski 8 maj 2009 r. – Debrzno.  

4. Dostarczenie informacji do katalogu promocyjnego o działalności LGD. 

5. Przygotowanie fiszek z wyjazdami studyjnymi w ramach KSOW 

6. Konsultacje planu KSOW. 



7. Udział w szkoleniach KSOW. 

8. Prezentacja MS LGD na konferencji w X w woj. Dolnośląskim. 

9. LGD „Gościniec 4 żywiołów” jest członkiem KSOW, uczestniczy w działaniach proponowanych przez KSOW, dostarczył informacji do 

katalogu promocyjnego o działalności LGD.  

 

Lp. Data Nazwa projektu 
Rola LGD w 

projekcie 

Cel uczestnictwa w 

projekcie 

Osiągnięcia w ramach 

uczestnictwa w projekcie 

1 8.03.2012 Szkolenie KSOW   Szkolenie KSOW   

2 23-24.05.2012 szkolenie KSOW  szkolenie KSOW  

3 20.09.2012 szkolenie KSOW  Szkolenie KSOW   

4 16.10.2012 szkolenie KSOW  szkolenie KSOW  

5 11-`12.12.2012 Udział w GTL  Udział w GTL  

6 6.V.2014 Grupa tematyczna ds. podejścia Leader Udział Prezesa 

LGD jako 

członka Grupy 

Udział w pracach grupy 

zgodnie  

z tematyką spotkania 

Zgłoszenie uwag i 

wniosków w ramach 

dyskusji 

7 14-20.VII.2014 Wyjazd studyjny do Szwecji, Finlandii i Estonii 

pn. „Przykłady nowoczesnych działań krajów 

nadbałtyckich w zakresie przedsiębiorczości, 

inspiracją do innowacyjnego myślenia i działania 

młodzieży Małopolski” dla przedstawicieli 

organizacji młodzieżowych oraz instytucji 

działających na rzecz młodzieży na obszarach 

wiejskich Małopolski 

Udział Prezesa 

LGD jako 

uczestnika 

wyjazdu 

Zapoznanie się z 

przykładami nowoczesnych 

działań krajów 

nadbałtyckich w zakresie 

przedsiębiorczości, 

inspiracją do 

innowacyjnego myślenia i 

działania młodzieży 

Małopolski 

Nawiązanie współpracy z 

partnerami z Finlandii  

i Estonii oraz uczestnikami 

wyjazdu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

8. Wskaźniki celów ogólnych i szczegółowych oraz przedsięwzięć LSR: Tabelka w osobnym pliku 
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Cel 

ogólny 

nr 1 

Wskaźnik 

oddziaływania 

nr 1 

   

Cel 

szczegółowy 

1.1 

Wskaźnik 

rezultatu nr 1 
   

Przedsięwzięcie nr 

1.1.1 

Wskaźnik produktu nr 1   

Wskaźnik produktu nr …   

Przedsięwzięcie nr 

1.1.2 

Wskaźnik produktu nr 1   

Wskaźnik produktu nr 2   

Wskaźnik produktu nr …   

Wskaźnik 

rezultatu nr … 
   

Przedsięwzięcie nr 

1.1…. 

Wskaźnik produktu nr 1   

Wskaźnik produktu nr …   

Wskaźnik 

oddziaływania 

nr 2 

   

Cel 

szczegółowy 

1.2 

Wskaźnik 

rezultatu nr 1 

   

Przedsięwzięcie nr 

1.2.1 

Wskaźnik produktu nr 1   

Wskaźnik produktu nr …   

Przedsięwzięcie nr 

1.2.2 

Wskaźnik produktu nr 1   

Wskaźnik produktu nr …   

Wskaźnik 

rezultatu nr … 

Przedsięwzięcie nr 

1.2…. 

Wskaźnik produktu nr 1   

Wskaźnik produktu nr 2   

Wskaźnik produktu nr …   

Wskaźnik 

oddziaływania 

nr … 

   

Cel 

szczegółowy 

1. … 

Wskaźnik 

rezultatu nr 1 
   

Przedsięwzięcie nr 1. 

… .1 

Wskaźnik produktu nr 1   

Wskaźnik produktu nr …   

Przedsięwzięcie nr 1. 

… .2 

Wskaźnik produktu nr 1   

Wskaźnik produktu nr …   



Wskaźnik 

rezultatu nr … 

Przedsięwzięcie nr 1. 

… . …. 

Wskaźnik produktu nr 1   

Wskaźnik produktu nr 2   

Wskaźnik produktu nr …   

Cel 

ogólny 

nr … 

Wskaźnik 

oddziaływania 

nr 1 

   

Cel 

szczegółowy 

nr … . 1 

Wskaźnik 

rezultatu nr 1 

   

Przedsięwzięcie nr … . 

1.1 

Wskaźnik produktu nr 1   

Wskaźnik produktu nr …   

Przedsięwzięcie nr … . 

1.2 

Wskaźnik produktu nr 1   

Wskaźnik produktu nr …   

Wskaźnik 

rezultatu nr … 

Przedsięwzięcie nr … . 

1. … 

Wskaźnik produktu nr 1   

Wskaźnik produktu nr …   

Wskaźnik 

oddziaływania 

nr 2 

   

Cel 

szczegółowy 

nr … . 2 

Wskaźnik 

rezultatu nr 1 
   

Przedsięwzięcie nr … . 

2.1 

Wskaźnik produktu nr 1   

Wskaźnik produktu nr 2   

Wskaźnik produktu nr …   

Przedsięwzięcie nr … . 

2.2 

Wskaźnik produktu nr 1   

Wskaźnik produktu nr 2   

Wskaźnik produktu nr …   

Wskaźnik 

rezultatu nr … 

Przedsięwzięcie nr … . 

2. … 

Wskaźnik produktu nr 1   

Wskaźnik produktu nr …   

Wskaźnik 

oddziaływania 

nr … 

   

Cel 

szczegółowy 

nr … . … 

Wskaźnik 

rezultatu nr 1 
   

Przedsięwzięcie nr … . 

… . 1 

Wskaźnik produktu nr 1   

Wskaźnik produktu nr …   

Przedsięwzięcie nr … . 

… . 2 

Wskaźnik produktu nr 1   

Wskaźnik produktu nr …   

Wskaźnik 

rezultatu nr … 

Przedsięwzięcie nr … . 

… . … 

Wskaźnik produktu nr 1   

Wskaźnik produktu nr …   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Wyjaśnienia przyczyn niezrealizowania założonych celów (o ile dotyczy) 

 

Biuro LGD w okresie realizacji LSR dokonało wszelakich starań w celu realizacji założeń strategii.  Przez cały okres realizacji LSR prowadzone 

były szkolenia dla mieszkańców LGD, udzielane było doradztwo w biurze oraz w kontaktach bezpośrednich na terenie LGD, przeprowadzane były 

kampanie promocyjne oraz dystrybuowane były na terenie LGD ulotki nt. założeń programu LEADER.  W ostatnim okresie, tj. w latach 2013 – 

2014 r. na terenie LGD przeprowadzono min. 8 spotkań informacyjno- szkoleniowych skierowanych wyłącznie dla beneficjentów działania 

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej w spotkaniach udział wzięło 84 uczestników.  W 

wyniku przeprowadzonych spotkań i przeprowadzonego doradztwa do biura LGD w zakresie w/w działań złożono w sumie 16 wniosków o 

przyznanie pomocy, 12 dla działania TRM i 4 dla RDN z czego aż 15 wniosków zostało wybranych do dofinansowania przez Radę LGD.  Spośród 

złożonych wniosków tylko 4 wnioski zostały zrealizowane. Niektórzy beneficjenci na etapie oceny wycofywali swoje wnioski, niektóre wnioski 

zostały odrzucone przez instytucje oceniające.   

W LSR łącznie zaplanowano 10 miejsc pracy, w Celu szczegółowym 1.2 Rozwój produktów lokalnych, przetwórstwa rolno-spożywczego, 

produktów nie spożywczych, oraz tradycji rzemieślniczych oraz  w celu szczegółowym 1.3 Wykreowanie i wypromowanie atrakcyjnych 

produktów turystycznych, w tym rozwój bazy turystycznej, natomiast w sumie w w/w celach zrealizowanych zostało 8 miejsc pracy.  

W przedsięwzięciach odnoszących się do w/w celów zaplanowano wskaźniki produktu na poziomie 16, zrealizowano 8 co tez jest wynikiem 

mniejszej niż zakładano realizacji wniosków w w/w działaniach. 

 
 

9. Liczba podmiotów, które skorzystały z doradztwa w biurze LGD w zakresie przygotowywania wniosków o przyznanie pomocy w ramach 

działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” (na podstawie list, oświadczeń, rejestrów, notatek…) w okresie realizacji LSR: 

 

Liczba korzystających z doradztwa 336 

Liczba osób/podmiotów, których wnioski zostały wybrane przez LGD 114 

Liczba osób/podmiotów, którym została przyznana pomoc finansowa 18 

 

10. Wybór operacji przez LGD w okresie realizacji LSR: 

 

Liczba naborów 25 

Liczba złożonych wniosków 224  

Liczba wybranych operacji 147 

Liczba zrealizowanych 

operacji 
86 

 

 



11. Członkowie LGD w okresie realizacji LSR: 

 

 Ogółem Sektor społeczny Sektor gospodarczy Sektor publiczny 

Liczba członków LGD na początku realizacji LSR 86 63 16 7 

Liczba członków na koniec realizacji LSR 123* 38 38 9 

Maksymalna liczba członków LGD     

 w okresie - kwiecień 2014r 149 100 40 9 

Minimalna liczba członków LGD     

 w okresie - 2009 rok 86 63 16 7 

 

 *W całkowitej liczbie członków na koniec realizacji LSR jest dodatkowo 38 członków z sektora mieszkańcy 

 

12. Środki publiczne otrzymane przez LGD od dnia złożenia wniosku o wybór LGD do realizacji LSR, z wyłączeniem środków otrzymanych w 

ramach PROW 2007 – 2013: 1 234 243,05 zł, w tym składki członkowskie jednostek sektora finansów publicznych 153 343,80 zł. 

 

 

13. Członkowie organu decyzyjnego w okresie realizacji LSR: 

 Ogółem Sektor społeczny Sektor gospodarczy Sektor publiczny 

Liczba członków organu decyzyjnego na początku realizacji LSR 20 13 3 4 

Liczba członków organu decyzyjnego na koniec realizacji LSR 14* 3 4 4 

Maksymalna liczba członków organu decyzyjnego     

 w okresie od 16 grudnia 2008 r. do 5 lutego 2013 r. 20 13 3 4 

Minimalna liczba członków organu decyzyjnego     

 w okresie od 18 grudnia 2015 r do nadal 14* 3 4 4 

 

*W liczbie członków organu decyzyjnego na koniec realizacji LSR oraz całkowitej minimalnej liczbie członków organu decyzyjnego 

jest dodatkowo 3 członków z sektora mieszkańcy. 

 

14. Przynależność do sieci regionalnej oraz innych form współpracy z innymi LGD (z wyłączeniem projektów współpracy): 
 

Lp. Sieci regionalne formalne 

 Nazwa Zakres współpracy oraz rola LGD  Okres współpracy 

1. Związek Stowarzyszeń Małopolska Sieć  

LGD 

Jest członkiem MSLGD, uczestnictwo w spotkaniach 

MSLGD, udział w konsultacjach dokumentów , 

stanowisk, rozporządzeń. 

okres realizacji LSR 

2.    

…    



Lp. Inne formy współpracy 

 Nazwa Zakres współpracy oraz rola LGD  Okres współpracy 

1. Krajowa Sieć Grup Partnerskich Uczestnictwo w spotkaniach , konsultacjach , 

realizacja  

okres realizacji LSR 

2. Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich Konsultacje mailowe, okres realizacji LSR 

 

15. Wystawy i targi, w których LGD brała udział w charakterze wystawcy: 
 

Wydarzenie Data Miejsce 

Festiwal Zimowy „Anioł w miasteczku” 11-12.12.2009 r. Lanckorona, woj. małopolskie 

Prezentacja LGD podczas imprezy „Jarmark Świętojański” 26-27.06.2010 r. Lanckorona, woj. małopolskie 

Międzynarodowe Targi Rolnictwa i Żywności AGROKOMPLEKS  19-22.08.2010 r. Nitra, Słowacja 

FESTYN M1 3-5.09.2010 r. M1, Kraków, woj. małopolskie 

Promocja LGD na targach Krakowski Salon Turystyczny 8-9.04.2011r. Kraków woj. małopolskie 

Promocja LGD podczas Jarmarku Wielkanocnego. 16.04.2011r. Kalwaria Zebrzydowska woj. małopolskie 

Promocja LGD podczas imprezy  Onufralia - Imieniny Gminy 12.06.2011 r. Stronie woj. małopolskie 

Promocja LGD podczas imprezy  „Jarmark Świętojański.” 18-19.06.2011 r. Lanckorona woj. małopolskie 

Prezentacja LGD podczas imprezy „Romantyczna Lanckorona” 20-21.08.2011 r. Lanckorona woj. małopolskie 

Promocja LGD imprezy „Anioł w Miasteczku”. 10-11.12.2011r Lanckorona woj. małopolskie 

XXII Krakowski Salon Turystyczny 30-31.03.2012r. Kraków, woj. małopolskie 

II Jarmark Wielkanocny 
31.03.2012r. 

Kalwaria Zebrzydowska, woj. 

małopolskie 

Prezentacja LGD podczas XV Dni Papieskich 15-16.05.2012r. Kalwaria Zebrzydowska, woj. 

małopolskie 

Prezentacja LGD podczas „Onufralii” - Imieniny Gminy Stryszów 24.06.2012r. Stryszów, woj. małopolskie 

Prezentacja LGD podczas  „Jarmarku Świętojańskiego” 23-24.06.2012r. Lanckorona, woj. małopolskie 

Prezentacja LGD podczas  „Dni Ziemi Mucharskiej” 30.06-01.07.2012r. Mucharz, woj. małopolskie 

Prezentacja LGD podczas „Festiwalu Gościńca 4 żywiołów” 20.10.2012r. Mucharz, woj. małopolskie 

Prezentacja LGD podczas Festiwalu Zimowego „Anioł w miasteczku” 08-09.12.2012r. Lanckorona, woj. małopolskie 

III Jarmark Wielkanocny 23.03.2013 r Kalwaria Zebrzydowska 

 „Festiwal Anioł w Miasteczku” – targi produktu lokalnego  14-15.12.2013r. Lanckorona 

Konferencja "Małopolski Produkt Lokalny" - Znaczenie żywności 

lokalnej dla rozwoju gospodarczego Małopolski oraz innych regionów 

Europy” 

29-30.11. 2013r Kraków 

Jarmark Świętojański 21-22.06.2014 r Lanckorona 



 „Festiwal Anioł w Miasteczku” – targi produktu lokalnego  13-14.12.2014r. Lanckorona 

Targi Wielkanocne 28.03.2015 r. Kalwaria Zebrzydowska 

Jarmark Świętojański 20-21.06.2015 r. Lanckorona 

 „Festiwal Anioł w Miasteczku” – targi produktu lokalnego  12-13.2015 r. Lanckorona 
 


