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1. Charakterystyka LGD jako jednostki odpowiedzialnej za realizację LSR
1) nazwa i status prawny LGD oraz data wpisu do Krajowego Rejestru
Sądowego i numer w tym rejestrze;
Nazwa: „ Gościniec 4 żywiołów”
Status prawny: Stowarzyszenie z uwzględnieniem zapisów art. 15 ustawy z 7 marca 2007 r.
o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Data wpisu w KRS: 10. III. 2006
Numer KRS: KRS nr 0000252607
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy z 7
kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach ( Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.),
ustawy z 7 marca 2007 o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, rozporządzenia
Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów
wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz.Urz.
UE L 277 z 21.10.205, str.1), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873) oraz na podstawie statutu.
2) opis procesu budowania partnerstwa;
Lokalna Grupa Działania powstała w efekcie realizacji I schematu programu Leader+
porozumienia przedstawicieli sektora publicznego, społecznego oraz prywatnego.
Przedstawiciele tych sektorów postanowili zintegrować swoje działania na rzecz rozwoju
regionu oraz włączyć mieszkańców obszaru LGD do współpracy. Proces tworzenia
Lokalnej Grupy Działania został zainicjowany w momencie podjęcia decyzji tworzenia
LGD przez Rady gmin- Lanckorona, Mucharz, Stryszów, Sułkowice.
W 2006 powstało Stowarzyszenie „Gościniec 4 żywiołów”. Wspólna praca w programie
Leader Plus podczas realizacji I schematu Leader + polegała na odnajdywaniu atrakcyjnych
elementów kultury, środowiska naturalnego oraz określeniu potencjału gospodarczego
obszaru 4 gmin- Lanckorona, Sułkowice, Stryszów i Mucharz. Dzięki temu połączyły się
inicjatywy społeczności z dwóch odrębnych obszarów administracyjnych (powiaty
myślenicki i wadowicki). Współczesne granice administracyjne powiatów, utrudniające
wzajemne poznanie się i realizację wspólnych przedsięwzięć zostały zniwelowane przez
sięganie do korzeni historycznych lokalnej społeczności, skupionej w minionych wiekach
wokół miasteczka położnego na zboczu lanckorońskiego wzgórza. Pomysły mieszkańców
zostały zebrane w Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich i pozwoliły
stworzyć produkt turystyczny - spójny, a zarazem urozmaicony różnorodnymi ofertami . Jego
odzwierciedleniem jest marka 4 Żywiołów- każda z gmin wchodzących w skład obszaru
Czterech Żywiołów posiada własną nazwę nawiązującą do symboli żywiołu (Powietrza,
Wody. Ziemi, Drewna) jej produktów turystycznych.
Ze względu na za wysoką gęstość zamieszkania na terenie LGD Gościniec 4 żywiołów nie
mógł realizować II schematu Leadera+.
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Partnerzy tworzący Gościniec 4 żywiołów nie zamierzali jednak rezygnować z działania,
a Stowarzyszenie rozwijało się pomimo braku środków realizując napisane projekty:
1. Tradition Plus – projekt międzynarodowy z 3 partnerami z Aragonii (Hiszpania) i
Macedonii (Grecja) w którym rezultatami ma być marka 4 ŻYWIOŁÓW,
identyfikacja produktów lokalnych z obszaru 4 żywiołów, pakiety promocyjne z
produktami oraz Centrum Obsługi Produktu Lokalnego. Projekt realizowany jest w
ramach programu SMART.
2. „Polskie ogrody –chrońmy rodzime kwiaty i zioła”- inwentaryzacje cennych zasobów
przyrodniczych gmin 4 żywiołów”
3. „Federalizacja LGD czyli organizacji pozarządowych działających na obszarach
wiejskich”- LGD „Gościniec 4 żywiołów” zainicjowało powstawanie małopolskiej
Sieci LGD, organizując spotkania z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego oraz
składając wniosek”.
4. „Zielona szkoła Na bursztynowym szlaku”- opracowanie i przygotowanie oferty dla
szkół podstawowych, w której ważnymi elementami są lekcje i warsztaty dotyczące
dziedzictwa kulturowo- przyrodniczego.
W 2008 roku decyzje przystąpienia do LGD „Gościniec 4 żywiołów” podjęła rada
Gminy Kalwaria Zebrzydowska. W VIII z LGD wystąpiła gmina Sułkowice, łącząc się z
sąsiednią gminą Myślenice i tworząc LGD „ Między Dalinem i Gościbią”
Na dzień dzisiejszy LGD „Gościniec 4 żywiołów” skupia partnerów z gmin: Kalwaria
Zebrzydowska, Lanckorona, Mucharz, Stryszów.

3) charakterystyka członków LGD albo jej partnerów i sposób rozszerzania lub
zmiany składu LGD;
LGD zrzesza członków zwyczajnych, wspierających. Liczba członków LGD na dzień
10.06.2011 r. wynosiła 108 osób. Na dzień 8.05.2013 liczba członków wyniosła 112 osób.
Na dzień 19.09.2013 liczba członków wyniosła 129 osób. Na dzień 24.04.2014 liczba
członków wyniosła 149.
W tabeli poniżej podano skład członków LGD z podaniem sektora, funkcji w LGD i rodzaju
prowadzonej działalności, przy czym funkcja w LGD oznacza funkcję zajmowaną przez
przedstawiciela danego członka.
Podmioty przyjęte zostały do stowarzyszenia „Gościniec 4 żywiołów” na podstawie
złożonych dokumentów – deklaracji oraz podjętych uchwał czy rekomendacji grup
nieformalnych. Zarząd LGD przyjmuje każdego nowego członka stowarzyszenia podejmując
stosowną uchwałę.
GMINA KALWARIA ZEBRZYDOWSKA
Imię i nazwisko/
Lp
nazwa formalnego
Przedstawiciel
członka LGD

Sektor

Funkcja
w LGD

Rodzaj
prowadzonej
działalności

1

Gmina
Kalwaria Zebrzydowska

Halina Cimer

publiczny

członek
Rady

samorząd
terytorialny

2

Centrum Kultury, Sportu i
Turystyki

Ewelina Baklarz

publiczny

członek

kulturalno –
sportowa
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Cech Rzemiosł Różnych

Stanisław Pępek

społeczny

członek

gospodarczo –
rzemieślnicza

4

Miejski Klub
Sportowy Kalwarianka

Robert Mikołajek

społeczny

członek
Rady

sportowa

5

OSP Barwałd Górny

Jan Kowalczyk

społeczny

członek

ochrona
p.pożarowa,
edukacyjna

6

,,Stowarzyszenie Przyjaciół
Barwałdu Średniego”

Paweł Odrobina

społeczny

członek

edukacyjno –
kulturalna

7

Parafialny Klub Sportowy
Parafii Św. Józefa

Ewa Frosztęga

społeczny

Wiceprezes
Zarządu

sportowo –
edukacyjna

8

Wiejski Klub Sportowy
Żarek

Tadeusz Wilk

społeczny

członek
Komisji
Rewizyjnej

sportowa

9

Józefa Sikora

Józefa Sikora

społeczny

członek

kulturalna

10

Jolanta
Krzeszowska-Mirocha

Jolanta
Krzeszowska –
Mirocha

społeczny

członek

usługowo –
rolnicza

11

Parafia Rzymskokatolicka
św. Piotra i Pawła

Ks. Bohdan
Ciołczyk

społeczny

członek

edukacyjno –
wychowawcza
kulturalna

12

Konwent Bonifratrów pw.
Św. Floriana

Renata Mikołajek

społeczny

członek

działaln. na rzecz
osób
niepełnosprawnyc

13

Ewa Pacut

Ewa Pacut

społeczny

członek
Rady

Jednostka
samorządów
terytorialnych

14

Joanna Grabowska- Knapek

Joanna
GrabowskaKnapek

społeczny

członek

warsztaty
rękodzieła

15

Elżbieta Sępek

Elżbieta Sępek

społeczny

członek

projektowanie

16

Przedsiębiorstwo
Produkcyjno Usługowo
Handlowe „AGSTA”
Stanisław Wądolny

Stanisław
Wądolny

gospodarczy

członek

usługowo –
rolnicza

17

Krzysztof Dudek IQB
DEVELOPMENT

Krzysztof Dudek

gospodarczy

członek

szkoleniowo usługowa

18

Mariola Kachnic

Mariola Kachnic

społeczny

członek
Rady

społeczno –
kulturalna

19

Edward Szumara

Edward Szumara

społeczny

członek

kultura
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Handel Wyrobami
Współczesnej Sztuki
Katarzyna Baran
GALERIA W PODWORCU
Katarzyna Baran

gospodarczy

członek

rekodzieło,
artystyczne
dekoracje

21

Krzysztof Nowak FENGII

Krzysztof Nowak

gospodarczy

członek

usługowa

22

Maciej Malec

Maciej Malec

społeczny

członek

społeczna

23

LKS
„STANISŁAWIANKA”

Dawid Moskała

społeczny

członek

sportowa

Bogusława Plichta

Bogusława
Plichta

społeczny

członek

agroturystyczna

25

Marta Frosztęga

Marta Frosztęga

społeczny

członek

społeczna

26

Stefan Wójcicki

Stefan Wójciccy

społeczny

członek

rolnicza

27

Moskała Elżbieta Firma
Usługowa „KOSM –EL”
Elżbiewta Moskała

Elżbieta Moskała

gospodarczy

członek

usługowa

28

Adrian Cimer

Adrian Cimer

społeczny

członek

społeczna

29

Katarzyna Madej

Katarzyna Madej

społeczny

członek

społeczna

INTENSO Magdalena
Złotek - Biela
Przedsiębiorstwo
Produkcyjno- HandloUsługowe ”ZYGMUNT”
Zamysłowska Ewa

Magdalena Złotek
– Biela

gospodarczy

członek

usługowa

gospodarczy

członek

usługowa produkcyjna
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30

31

Ewa
Zamysłowska

32

Biblioteka Publiczna im. St.
Wyspiańskiego

Zofia Kurczych

publiczny

członek

społeczna

33

BENE FACTUM

Małgorzata
Dybek

społeczny

członek

społeczna

34

Biuro Usług FinansowoUbezpieczeniowych Dariusz
Mądracki

Sabina Mądracka

gospodarczy

członek

usługowa

35

Patrycja Pacut -Rusek

Patrycja Pacut –
Rusek

gospodarczy

członek

usługowa

36

Mariusz Rusek

Mariusz Rusek

społeczny

członek

społeczna

37

Joanna Biskup Zacharska

Joanna Biskup
Zacharska

społeczny

członek

usługowa
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38

Grzegorz Czader

Grzegorz Czader

społeczny

członek

rolnik

39

Dominik Szymuś

Stowarzyszenie
KALWARIA ART

społeczny

członek

społeczna

40

Tadeusz Chrostek

Tadeusz Chrostek

społeczny

członek

społeczna

Gmina Kalwaria Zebrzydowska jest reprezentowana przez 40 partnerów.

GMINA MUCHARZ
Imię i nazwisko/
Lp.
Nazwa formalnego
członka LGD

Przedstawiciel
Wacław
Wądolny
Teresa
ChmielarzBryndza

Rodzaj
prowadzonej
działalności
kulturalnosportowa

Sektor

Funkcja
w LGD

społeczny

członek

publiczny

członek
Rady

samorząd
terytorialny

1

OSP Skawce

2

Gmina Mucharz

3

LKS „CIS”
Jaszczurowa

Lucyna Zalewska

społeczny

członek

sportowy

4

OSP Koziniec

Jerzy Wójs

społeczny

członek
Rady

5

OSP Mucharz

Michał Wata

społeczny

członek

kulturalno –
sportowa
kulturalno –
sportowa

6

Firma UsługowoTransportowa „Stańko”

Teresa Szczurek

gospodarczy

członek

usługowa

7

Danuta Łopata

Izabella Łopata

gospodarczy

członek
Komisji
Rewizyjnej

usługowa

8

Paweł Paździora

Paweł Paździora

społeczny

członek Rady

kulturalnoturystyczna

9

Jolanta Siemieniec

społeczny

Wiceprezes
Zarządu

10

Cecylia Glanowska

Jolanta
Siemieniec
Cecylia
Glanowska

społeczny

członek

kulturalnoturystyczna
kulturalnoturystyczna

Grzegorz Jamróz

publiczny

członek

kulturalna

gospodarczy

członek

usługi
gastronomiczne

społeczny

członek

rolnicza

11
12
13

Gminny Ośrodek Kultury i
Czytelnictwa w Mucharzu
Usługi Gastronomiczne
GRILL BAR S.C.
Małgorzata Bogunia,
Stanisław
Bronisław Gaweł
Jarzyna

Małgorzata
Bogunia
Stanisław Gaweł
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14

Uczniowski Klub
Sportowy „Zalew”

Piotr Koźbiał

społeczny

członek

sportowa

15

Karina Pindel

Karina Pindel

społeczny

członek

turystyka

16

Sylwia Ramenda

Sylwia Ramenda

społeczny

członek

społeczna

Wioletta Rupa

społeczny

członek

społeczna

Robert Hubert

społeczny

członek

sportowa

gospodarczy

członek

turystyka

18

Stowarzyszenie Przyjaciół
Szkoły Podstawowej w
LKS
SPARTAK
Skawce
Świnnej
Porębie „KLEKS”

19

Anna Talar

Grzegorz Talar

20

Elżbieta Gmerek

Elżbieta Gmerek

społeczny

członek

społeczna

21

Anna Michalik

Anna Michalik

społeczny

członek

społeczna

22

Patryk Jamróz Penesta
Technologies

Patryk Jamróz

gospodarczy

członek

usługowa

23

F.H.U. „SZUWAR”
Zbigniew Madej

Zbigniew Madej

gospodarczy

członek

usługowa

24

Marcin Madej

Marcin Madej

społeczny

członek

społeczna

25

Maria Bogdanowska

Maria
Bogdanowska
Radwan
Zbigniew

społeczny

członek

społeczna

społeczny

członek

sportowa

gospodarczy

członek

usługowa

gospodarczy

członek

usługi
gastronomiczne

17

26
27

UKS „TOP” KOZINIEC
Wynajem pokoi

Krystyna Prorok

Restauracja BARACUDA
Aneta Styrna
Anna Styrna
Gminę Mucharz reprezentuje 28 członków.

28

GMINA STRYSZÓW
Gmina Stryszów
Lp

Imię i nazwisko/
nazwa formalnego
członka LGD

Przedstawiciel

Sektor

Funkcja
w LGD

Rodzaj
prowadzonej
działalności

1

Gmina Stryszów

Jan Wacławski

publiczny

członek

samorząd
terytorialny

2

LKS “Żarek “

Bogdan Radwan

społeczny

członek

sportowa

3

Ochotnicza Straż
Pożarna w Zakrzowie

Józef Styrczula

społeczny

członek

edukacyjna,
ochrona ppoż

4

Honorata Gadzińska

Honorata Gadzińska

społeczny

członek

kulturalna

5

Koło Gospodyń
Wiejskich -Stryszów

Teresa Worytko

społeczny

członek

kulturalna

7

LSR „Gościniec 4 żywiołów” ze zmianami WZC 24.04.2014

6

Gminny Ośrodek
Kulturyw Stryszowie z/s
w Stroniu

Małgorzata
Kowalska

publiczny

członek
Rady

kulturalna

7

Bogusław Mamcarczyk

Bogusław
Mamcarczyk

społeczny

członek

rolnik

8

Helena Master

Helena Master

społeczny

członek

rolnik

9

Magdalena Adamczyk
F. H. U. „DEX – BIS”

Magdalena
Adamczyk

gospodarczy

członek
Rady

10

Ryszard Kulik

Ryszard Kulik

społeczny

członek

sklep
spożywczy
edukacyjna
ekologiczna

11

Antoni Sadzikowski

Antoni Sadzikowski

społeczny

członek
Rady

rolnik

Marian Bąk

gospodarczy

członek

usługowa

Krzysztof Wietrzny

gospodarczy

członek

usługowa

społeczny

członek

rolnik
rolnicza

12
13
14

Handel i Drobna
Wytwórczość
Marian Bąk
P.H.U TOPSET
Krzysztof Wietrzny
Zofia PasternakWietrzna

Zofia PasternakWietrzna

15

Stanisław Serafin

Stanisław Serafin

społeczny

Zastępca
przewodnicząc
ego Komisji
Rewizyjnej

16

Stowarzyszenie KGW
Łękawica

Teresa Ryba – Boś

społeczny

członek

statutowa,
charytatywna

17

Leszek Potoczny

Leszek Potoczny

społeczny

Wiceprezes
Zarządu

rolnicza

Dominika Szczurek

społeczny

członek

statutowa,
charytatywna

Ks. Zbigniew
Kaleciak

społeczny

członek

działalność
organizacji
religijnych

18

19

Stowarzyszenie św. Jana
Kantego przy Parafii
Rzymskokatolickiej
Parafia
Rzymskokatolicka pw.
Św. Jana Kantego

20

LKS CHEŁM Stryszów

Marian Wieczorek

społeczny

członek

sportowa

21

Paweł Adamczyk

Paweł Adamczyk

społeczny

członek

usługi
remontowobudowlane

22

Stowarzyszenie
Miłośników Ziemi
Stryszowskiej

Paweł Żmija

społeczny

członek
Rady

społeczna

23

Janina Cycoń

Antoni Cycoń

społeczny

członek

rolnik

24

Maria Dzidek

Maria Dzidek

społeczny

członek

rolnik

25

Anna Korzeniowska

Anna Korzeniowska

społeczny

członek

społeczna

26

OSP w Stryszowie

Stanisław Zabiegaj

społeczny

członek

edukacyjna,
ochrona ppoż
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27

Józef Tatar

Józef Tatar

społeczny

członek

sadownictwo

28

Remigrusz Kurek

Remigrusz Kurek

społeczny

członek

sadownictwo

29

Uczniowski Klub
Sportowy „Respekt”

Lucyna Wacławska

społeczny

członek

sportowa

30

Roman Wróbel

Roman Wróbel

społeczny

członek

rolnicza

31

Paulina Adamczyk

Paulina Adamczyk

społeczny

członek

społeczna

32

Magdalena Bartkowska

Magdalena
Bartkowska

społeczny

członek

społeczna

33

Zbigniew Potoczny

Zbigniew Potoczny

społeczny

członek

rolnicza

34

Salonik „MATRIX”
Monika Wołek

Paweł Wołek

gospodarczy

członek

usługowa

35

Fundacja PLANETA

Jolanta Pasternak

społeczny

członek

społecznokulturalna

36

Monika Sadzikowska

Monika Sadzikowska

gospodarczy

członek

handlowa

37

Milena Paździorko

Milena Paździorko

społeczny

członek

społeczna

38

Marek Makówka

Marek Makówka

społeczny

członek

usługowa

39

Uczniowski Klub
Sportowy CYKLISTA

Jan Gębala

społeczny

członek

sportowa

Gmina Stryszów jest reprezentowana przez 39 podmiotów.

GMINA LANCKORONA
Gmina Lanckorona
L
p.

Imię i nazwisko/
Nazwa formalnego
członka LGD

Przedstawiciel

Sektor

Funkcja
w LGD

Rodzaj
prowadzonej
działalności

samorząd
terytorialny
kulturalnohistoryczna

1

Gmina Lanckorona

Krystyna Miska

publiczny

członek Rady

2

Towarzystwo Przyjaciół
Lanckorony

Andrzej Puka

społeczny

członek

3

LKS Zryw Lanckorona

Ryszard
Prażnowski

społeczny

członek

sportowa

4

Stowarzyszenie „Na
Bursztynowym Szlaku”

Renata Bukowska

społeczny

Prezes
Zarządu

kulturalnoekologiczne

5

GOK Lanckorona

Anna Kucharczyk

publiczny

członek

kulturalna

6

Anna Ciecieręga
Ośrodek Edukacyjny
Zdrowie i Uroda

Anna Ciecieręga

gospodarczy

członek

edukacyjnozdrowotna
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7
8

Alicja LorenzŁomnicka
Piotr Piaskowski Firma
Produkcyjno Handlowa
„PIASKOWSKI”

Jacek Łomnicki

gospodarczy

członek

noclegi,
turystyczna

Piotr Piaskowski

gospodarczy

członek Rady

usługowo- handlowa,
artysta

9

Małgorzata Chyczyńska

Małgorzata
Chyczyńska

społeczny

członek Rady

kulturalno –
edukacyjna

10

Mirosław Gajewski

Mirosław
Gajewski

społeczny

członek Rady

kulturalno –
edukacyjna

11 Bożena Kurczab

Bożena Kurczab

społeczny

członek

edukacyjnoopiekuńcza

12 Filomena Pająk

Filomena Pająk

społeczny

członek

kulturalno –
edukacyjna

13 Jerzy Chorąży

Jerzy Chorąży
Anastazja
Przywara

społeczny

członek

społeczna

społeczny

członek

Rolnik

gospodarczy

członek

usługowa

społeczny

członek

edukacyjna

14 Anastazja Przywara
Jacek Budzowski
Przedsiębiorstwo
15
Produkcyjno –Handlowe
„Studio 153”
Parafia p.w Narodzenia
16
św. Jana Chrzciciela
Parafia rzymsko17 katolicka p.w. św.
Joachima
18

Krzysztof Kwatera LM
Consulting

Stowarzyszenie Terra
Artis Lanckorona
„Warsztat IDEI” R.
20
Bukowska, D. Zaręba
19

21 OSP w Izdebniku
22

Fundacja Partnerstwo
dla Środowiska

Jacek Budzowski

Ks.Jan Bobrek
Ks.Adam
Szczygieł

społeczny

członek

ochrona
dziedzictwa
kulturowego

Krzysztof
Kwatera

gospodarczy

członek

doradztwo,
szkolenia

społeczny

członek

gospodarczy

członek

Karolina
Kwaśnica

społeczny

członek

kulturalnoedukacyjna
gastronomiczna,
edukacyjna
społeczna, ochrona
ppoż

Bożena Pietras –
Goc

społeczny

członek

edukacyjnoekologiczna

Suzanne Nagy
Dominika Zaręba

23 VERONA Paweł Cora

Paweł Cora

gospodarczy

członek

usługowogastronomiczna

24 Joanna Filas

Joanna Filas

społeczny

Przewodnicząc
a Komisji
Rewizyjnej

społeczna

Małopolski Klub
25 Rekreacji i Turystyki
Konnej

Zbigniew
Burzyński

społeczny

członek

sportowo –
edukacyjna
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Chorągiew Krakowska/
26 Hufiec Ziemi
Wadowickiej

Maciej Stopka

społeczny

członek

edukacyjno –
kulturalna

27

Zuzanna Wróbel –
Pogotowie Kosmetyczne

Zuzanna Wróbel

gospodarczy

członek

usługowa

28

Wypiek Pieczywa Siwek
Rafał

Twardosz
Gabriela

gospodarczy

członek

usługowa

29 Zofia Kłącz

Zofia Kłącz

społeczny

członek

społeczna

30 Andrzej Karaś

Andrzej Karaś

społeczny

członek

turystyka

Firma Usługowo –
Handlowa
31
KOPYTKOWO Kopyto
Mirosław

Mirosław Kopyto

gospodarczy

członek

usługowa

Maciej Szymanowski

Maciej
Szymanowski

społeczny

członek

społeczna

33 Halina Szymanowska

Halina
Szymanowska

społeczny

członek

rolnicza

Tomasz Hapka L. 113
Sztuki Piękne

Tomasz Hapka

gospodarczy

członek

edukacyjno –
kulturalna

Renata Van De
Logt

społeczny

członek

społeczna

Franciscus Van
De Logt

gospodarczy

członek

usługowa

Stanisław
Głowacz

gospodarczy

członek

usługowohandlowa

społeczny

członek

edukacyjno –
kulturalna

gospodarczy

członek

usługowa

32

34

35 Renata Van De Logt
Franciscus Van De Logt
- AYUR GARDEN
Firma Handlowo
Usługowo Produkcyjna
37
„LANCKO” Stanisław
Głowacz
Stowarzyszenie
38
PERSPEKTYWY
36

39

MEBLE – JUREK
Stolarstwo- tapicerstwo

Beata Jurek
Stanisław Jurek

40 Renata Bukowska

Renata Bukowska

gospodarczy

członek

edukacyjno –
kulturalna usługowa

41 Bogdan Chorąży

Bogdan Chorąży

społeczny

członek

społeczna

42 Jolanta Hytkowska -Fąfara

Jolanta Hytkowska
–Fąfara

społeczny

członek

społeczna

Gmina Lanckorona reprezentowana jest przez 42 podmioty.
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Sposób rozszerzania członków LGD
Sposób rozszerzania członków LGD określa Rozdział III Statutu LGD – „Członkowie LGD,
ich prawa i obowiązki”
Członkowie Lokalnej Grupy Działania dzielą się na zwyczajnych, wspierających,
honorowych.
Członkowie zwyczajni
Członkiem zwyczajnym LGD może być pełnoletnia osoba fizyczna, która spełnia warunki
określone w ustawie Prawo o Stowarzyszeniach, działa na rzecz obszarów wiejskich lub
wyrazi na piśmie deklarację takiego działania oraz :
a. jest przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
albo
b. jest rolnikiem prowadzącym osobiście i na własny rachunek działalność rolniczą
w pozostającym w jego posiadaniu gospodarstwie rolnym o wielkości co
najmniej 1 ha użytków rolnych albo
c. jest rolnikiem prowadzącym gospodarstwo agroturystyczne albo
d. jest reprezentantem niesformalizowanych grup (struktur) społecznych takich
jak koła gospodyń wiejskich, koła zainteresowań, koła edukacyjne, fora
dyskusyjne, grupy inicjatywne mieszkańców, grupy zawodowe itp. i przedstawi
pisemną rekomendację od minimum 10 osób – członków takiej grupy (struktury)
albo
e. jest reprezentantem Rady Sołeckiej,
oraz uczestniczy w spotkaniu założycielskim lub złoży pisemną deklarację przystąpienia do
LGD wg wzoru przygotowanego przez Zarząd.
Członkiem zwyczajnym LGD może być też osoba prawna, w tym jednostka samorządu
terytorialnego, która przedstawi uchwałę organu stanowiącego zawierającą deklarację
przystąpienia do danego LGD oraz wskazanie swojego reprezentanta w LGD.
Osoba prawna winna złożyć pisemną deklarację przystąpienia i działania na rzecz LGD wg
wzoru przygotowanego przez Zarząd lub Komitet Założycielski podpisaną przez osoby
uprawnione do reprezentowania na zewnątrz daną osobę prawną.
Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje
wsparcie materialne lub organizacyjne działalności LGD.
Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków osobom fizycznym lub prawnym,
szczególnie zasłużonym dla działalności LGD na wniosek 10 członków Stowarzyszenia.
Członek zwyczajny LGD jest obowiązany:
a. propagować cele LGD i aktywnie uczestniczyć w ich realizacji,
b. przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał władz LGD,
c. opłacać składki członkowskie,
d. brać udział w Walnych Zebraniach Członków.
Członek zwyczajny LGD ma prawo:
a. wybierać i być wybieranym do władz LGD,
b. składać Zarządowi LGD wnioski dotyczące działalności LGD,
c. brać udział w organizowanych przez LGD przedsięwzięciach o charakterze
informacyjnym lub szkoleniowym,
d. wstępu na organizowane przez LGD imprezy,
Utrata członkostwa przez członka zwyczajnego i wspierającego LGD następuje wskutek:
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1. złożenia Zarządowi pisemnej rezygnacji lub zgonu - w przypadku osoby fizycznej,
2. złożenia Zarządowi uchwały z decyzją o wystąpieniu z LGD przez organ osoby
prawnej, uprawniony do podejmowania tego typu decyzji lub w razie utraty
osobowości prawnej - w przypadku osoby prawnej,
3. wykluczenia przez Zarząd:
a. za działalność niezgodną ze Statutem, lub działanie na szkodę LGD - uchwałą
władz LGD,
b. z powodu pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu,
c. z powodu nie opłacania składek lub wstrzymania zadeklarowanego wsparcia
przez okres 12 miesięcy, po uprzednim upomnieniu,
d. z powodu braku udziału w dwóch kolejnych Walnych Zebraniach Członków bez
usprawiedliwienia nieobecności,
e. w momencie cofnięcia rekomendacji podmiotu rekomendującego.
Pozbawienie członkostwa honorowego wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków.
Przyjmowanie członków
LGD będąc stowarzyszeniem posiada otwartość na nowych członków, reprezentujących różne
sektory. Do 2008 roku, członkowie LGD dzielili się na członków zwyczajnych – osoby
fizyczne i członków wspierających – osoby prawne, jednak ustawa o PROW z dn. 7 marca
2007 roku, dała możliwość członkostwa w LGD jako „specjalnej formie stowarzyszenia”
osobom prawnym na takich samych prawach jak osobom fizycznym.

4) Struktura rady lub innego organu LGD, do którego wyłącznej właściwości
należy wybór operacji zgodnie z art. 62 ust. 4 rozporządzenia nr 1698/2005,
zwanych dalej „organem decyzyjnym”;
Sposób funkcjonowania Rady LGD określa § 2 2 statutu stowarzyszenia.
I tak Rada stowarzyszenia może liczyć od 16 do 20 osób, powołanych i odwoływanych
przez Walne Zebranie Członków. W Radzie osoby będą reprezentować wszystkie gminy
obszaru LGD.
W Radzie są reprezentanci społeczności-mieszkańców lub podmiotów prawnych mających
siedzibę na terenie gmin LGD oraz reprezentanci każdego z trzech sektorów: publicznego,
społecznego i gospodarczego. Ważną rolę w Radzie odgrywa reprezentacja samorządów
lokalnych i innych instytucji publicznych, których przedstawiciele posiadają wysokie
kwalifikacje w zakresie funduszy strukturalnych i programów rozwoju obszarów wiejskich.
Rada Stowarzyszenia „Gościniec 4 żywiołów” została wybrana podczas Zebrania Walnego
Członków w dniu 16. XII 2008 r. kolejne zmiany w zakresie członków Rady dokonane były
podczas WZC w dniach 5.05.2010, 16.07.2010, 27.01.2011, 09.06.2011, 28.05.2012,
24.07.2012 r.
W związku z wyborami władz LGD „Gościniec 4 żywiołów” na nową kadencję w dniu
05.02.2013 r. odbyło się WZC , podczas którego podjęta została uchwała o 16 osobowym
składzie Rady LGD oraz dokonano wyboru członków Rady.
Ponowny wybór Rady , będący potwierdzeniem wyboru z lutego 2013 dokonany był podczas
WZC w dniu 11.09.2013. Skład ten został zatwierdzony przez SW w dniu 17.09.2013 r.
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Skład Rady LGD „Gościniec 4 żywiołów” od 11 września 2013 r.
Lp

Podmiot

1

Antoni Sadzikowski
Stowarzyszenie Miłośników Ziemi
Stryszowskiej
Magdalena Adamczyk F.H.U.
„DEX –BIS”
Gminny Ośrodek Kultury w
Stryszowie z/s w Stroniu
Miejski Klub Sportowy
Kalwarianka

2
3
4
5

Imię i nazwisko
członka Rady

Gmina

Sektor

Antoni Sadzikowski

Stryszów

społeczny

Paweł Żmija

Stryszów

społeczny

Magdalena
Adamczyk
Małgorzata
Kowalska

Stryszów

gospodarczy

Stryszów

publiczny

Kalwaria
Zebrzydowska
Kalwaria
Zebrzydowska
Kalwaria
Zebrzydowska
Kalwaria
Zebrzydowska

społeczny

Robert Mikołajek

6

Gmina Kalwaria Zebrzydowska

Halina Cimer

publiczny

7

Ewa Pacut

Ewa Pacut

8

Mariola Kachnic

Mariola Kachnic

9

Piotr Piaskowski Firma
Produkcyjno Handlowo Usługowa
„PIASKOWSKI”

Piotr Piaskowski

Lanckorona

gospodarczy

10

Małgorzata Chyczyńska

Małgorzata
Chyczyńska

Lanckorona

społeczny

11

Gmina Lanckorona

Krystyna Miska

Lanckorona

publiczny

12

Mirosław Gajewski

Mirosław Gajewski

Lanckorona

społeczny

13

Gmina Mucharz

Elżbieta Gmerek

Mucharz

publiczny

14

OSP Koziniec

Jerzy Wójs

Mucharz

społeczny

15

„Vita” Roman Bryndza

Teresa Chmielarz Bryndza

Mucharz

gospodarczy

16

Paweł Paździora

Paweł Paździora

Mucharz

społeczny

społeczny
społeczny

W skład Rady wchodzi 16 osób, w podziale na trzy sektory w następujący sposób:
a) partnerzy publiczni
b) partnerzy gospodarczy
c) partnerzy społeczni

- 4 osoby, co stanowi 25 % składu Rady
- 3 osoby, co stanowi 18,75 % składu Rady
- 9 osób, co stanowi 56,25 % składu Rady

5) Zasady i procedury funkcjonowania LGD oraz organu decyzyjnego
LGD Stowarzyszenie „Gościniec 4 żywiołów” działa na postawie przepisów:


Ustawy z dnia 7 marca 2007r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem
środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
(Dz. U. Nr 64, poz. 427 z 2007r.),
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Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001r. Nr 79,
poz. 855 z późn. zm.),
Rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 roku w sprawie
wsparcia Rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. Urz. UE l277 z 21.10.2005r. str.1),
oraz zatwierdzonego Statutu.

Sposób funkcjonowania stowarzyszenia określony jest w zapisach statutowych - Rozdział IV
„Władze Stowarzyszenia”, wg których władzami stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Stowarzyszenia,
2) Zarząd,
3) Rada,
4) Komisja Rewizyjna.
Jedna osoba nie może być jednocześnie członkiem dwóch lub więcej organów.
Walne Zebranie Członków
Najwyższą władzą LGD jest Walne Zebranie Członków, do kompetencji, którego należy
w szczególności:
a. uchwalanie kierunków i programu działania LGD,
b. uchwalenie Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD „Gościniec 4 żywiołów”,
c. ustalanie liczby członków Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
d. wybór i odwołanie członków Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej, odwołanie
Prezesa Zarządu,
e. rozpatrywanie i zatwierdzanie corocznych sprawozdań Zarządu, Rady i Komisji
Rewizyjnej,
f. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi, Radzie i Komisji Rewizyjnej,
g. uchwalanie zmian Statutu,
h. podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania LGD,
i. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków LGD,
j. nadawanie i pozbawianie członkostwa honorowego,
j. ustalanie wysokości składek członkowskich
k. zatwierdzanie regulaminów Walnego Zebrania Członków, pracy Zarządu i Komisji
Rewizyjnej oraz regulaminu pracy Rady, w tym zasad wykluczania z obrad Rady jej
członka powiązanego z wnioskodawcą ocenianego przez Radę projektu oraz
zatwierdzania wniosku Rady o zmianę członka wykazującego się nieobiektywnością
w ocenie projektów.
l. udzielanie upoważnień i powoływanie zespołów, których celem jest usprawnienie
funkcjonowania LGD.
m. podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach nie zastrzeżonych do
kompetencji innych organów LGD.
Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
O terminie, miejscu, proponowanym porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania
Członków zawiadamia Zarząd wszystkich członków drogą elektroniczną lub listami
poleconymi oraz w każdy inny skuteczny sposób, co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym
terminem. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd co najmniej
jeden raz na sześć miesięcy.
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Pierwsze Walne Zebranie Członków zwołuje Komitet Założycielski w terminie 1 miesiąca od
daty rejestracji LGD w KRS. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez
Zarząd na wniosek Komisji Rewizyjnej lub z inicjatywy Zarządu lub na wniosek 30 %
członków LGD.
W razie nie zwołania Zwyczajnego lub Nadzwyczajnego Zebrania Członków przez Zarząd w
terminie lub w trybie ustalonym Statutem lub w ramach jego statutowych obowiązków Zwyczajne lub Nadzwyczajne Zebranie Członków zwołuje Komisja Rewizyjna.
W przypadku braku quorum II termin Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania
jest ustalony po upływie pół godziny od momentu rozpoczęcia zebrania. Ważność
podejmowanych uchwał w II – gim terminie nie jest uzależniona od ilości obecnych na nim
członków uprawnionych do głosowania, za wyjątkiem podejmowania uchwały o rozwiązaniu
Stowarzyszenia.
Termin Nadzwyczajnego Walnego Zebrania musi być wyznaczony w czasie do 30 dni od
zgłoszenia wniosku.
Do uczestnictwa w Walnym Zebraniu Członków mają prawo wszyscy członkowie LGD.
Pracami Walnego Zebrania Członków kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania wybrany w
sposób jawny przez uczestników zebrania. Każdemu członkowi zwyczajnemu LGD
obecnemu na Walnym Zebraniu Członków przysługuje jeden głos.
Uchwały Walnego Zebrania Członków, z zastrzeżeniem ust. 7 i ust. 11, zapadają zwykłą
większością głosów, w obecności co najmniej połowy plus jeden członków uprawnionych do
głosowania. Tryb głosowania (jawny czy tajny) ustalony jest na początku zebrania przez
przewodniczącego WZ.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu, odwołania członków Rady, Zarządu,
Komisji Rewizyjnej, wymaga bezwzględnej większości głosów przy obecności co
najmniej połowy plus jeden członków Walnego Zebrania Członków LGD.
Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania LGD wymaga kwalifikowanej
większości 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy plus jeden członków
Walnego Zebrania Członków LGD. W przypadku braku quorum II termin
walnego jest ustalony po upływie pół godziny od momentu rozpoczęcia zebrania.
Walne Zebranie Stowarzyszenia „Gościniec 4 żywiołów” posiada Regulamin
Walnego, który został zatwierdzony podczas Zebrania Walnego w dniu 16. XII 2008.
Zarząd Stowarzyszenia
§ 23 Statutu Stowarzyszenia Gościniec 4 żywiołów określa kompetencje Zarządu Stowarzyszenia.
Zarząd Stowarzyszenia “Gościniec 4 żywiołów” kieruje całokształtem działalności LGD zgodnie z
uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za
swoją pracę przed Walnym Zebraniem Członków.
Zarząd składa się z 4-8 osób, w równej reprezentacji z każdej gminy z zastrzeżeniem § 19 ust.
7 statutu. Zarząd wybiera ze swego grona 3 Wiceprezesów. Zarząd może powołać Skarbnika i
Sekretarza. Funkcje Sekretarza lub Skarbnika może pełnić Wiceprezes.
1) Do kompetencji Zarządu należy:
a. przyjmowanie i wykluczanie członków LGD,
b. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
c. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
d. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
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e. powoływanie członka Zarządu do pełnienia funkcji Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika i
Sekretarza Zarządu oraz odwoływanie z funkcji Wiceprezesa, Skarbnika i Sekretarza
Zarządu,
f. zatrudnianie kierownika i innych pracowników biura
g. ustalanie wielkości zatrudniania i zasad wynagradzania pracowników Biura LGD,
h. ustalanie regulaminu Biura LGD,
i. opracowywanie LSR, oraz innych wymaganych przepisami PROW 2007-2013
dokumentów, celem przystąpienia do konkursu na realizację LSR,
j. przygotowanie wniosku o dofinansowanie realizacji LSR i przystąpienie do konkursu
na jej dofinansowanie, zgodnie z przepisami PROW 2007-2013,
k. realizacja LSR zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów PROW 2007-2013,
w tym ogłaszanie konkursów na projekty z zakresu działania 4.1 PROW 2007-2013,
przyjmowanie i przedkładanie Radzie zgłoszonych operacji celem dokonania ich
wyboru do realizacji w ramach strategii,
l. opracowywanie wniosków i innych dokumentów w celu pozyskiwania środków na
realizację celów z innych programów pomocowych,
m. wykonywanie innych działań wymaganych przepisami, związanych z realizacją LSR
w ramach osi LEADER PROW 2007-2013, za wyjątkiem tych, które należą do
wyłącznej kompetencji Rady.
n. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia LGD do innych organizacji,
o. wybór delegatów spośród członków LGD na delegacje zagraniczne trwające dłużej niż
3 dni,
p. podejmowanie decyzji o realizacji projektów i związanych z tym zobowiązań.
2. Oświadczenia woli w imieniu LGD może składać każdy z członków zarządu z osobna
3. Do składania oświadczeń woli w imieniu LGD w przedmiocie zaciągania zobowiązań
majątkowych o wartości do kwoty 5000 zł upoważnionych jest dwóch członków
zarządu łącznie, a o wartości ponad 5000 zł – Prezes LGD łącznie z jednym z
Wiceprezesów.
4. Do składania oświadczeń woli w imieniu LGD wobec Prezesa Zarządu LGD
upoważnionych jest dwóch Wiceprezesów łącznie.
5. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej
połowy składu Zarządu plus jeden w tym Prezesa lub Wiceprezesa. W przypadku
równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu, a w przypadku jego
nieobecności – głos Wiceprezesa – upoważnionego przez prezesa do podpisywania
zobowiązań i głosowania podczas jego nieobecności.
Wybór Władz Stowarzyszenia tj. Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej odbywał się zgodnie
z zatwierdzonym regulaminem walnego poprzez tzw. komitety wyborcze gmin.
Komisja Rewizyjna
Komisja Rewizyjna składa się z 4 członków w tym po jednym reprezentancie każdej gminy,
wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków. Komisja Rewizyjna wybiera
ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Członkiem Komisji Rewizyjnej
nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie.
Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać z członkami Zarządu w związku
małżeńskim, ani też w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu
zatrudnienia.
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a. kontrola bieżącej pracy LGD, w tym także opiniowanie umów zawieranych z
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członkami Zarządu,
b. składanie wniosków w przedmiocie absolutorium dla Zarządu na Walnym Zebraniu
Członków,
c. występowanie z wnioskiem o zwołanie Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego
Zebrania Członków,
d. zwoływanie Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków - w razie
nie zwołania go przez Zarząd w terminie lub w trybie ustalonym Statutem lub w
ramach jego statutowych obowiązków,
e. dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe LGD
zgodnie z przepisami o rachunkowości,
f. kontrola rocznych sprawozdań z działalności Zarządu, w tym szczególnie sprawozdań
finansowych oraz wydawanie opinii w tym zakresie.
Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co
najmniej połowy członków. W przypadku równej ilości głosów „za” i „przeciw”, decyduje
głos Przewodniczącego Komisji, a w przypadku jego nieobecności - głos
Wiceprzewodniczącego.
Komisja Rewizyjna została wybrana podczas Walnego Zebrania Członków w dniu
16.XII.2008r. Zmiana składu dokonana została na Walnym Zebraniu Członków w dniu
16. VII.2010 r. oraz 27.01. 2011. Podczas WZC w dniu 05.02.2013 r. zostały wybrane nowe
władze LGD na kolejną kadencje czyli na lata 2013-2017.
Rada Stowarzyszenia
Rada jest organem decyzyjnym Lokalnej Grupy Działania. Do wyłącznej kompetencji Rady
należy wybór operacji zgodnie z art. 62 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia
20 września 2005 r. w sprawie wsparcia Rozwoju Obszarów Wiejskich przez Europejski
Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, które mają być realizowane w
ramach opracowanej przez LGD LSR.
§ 22 ust. 4 pkt b statutu stowarzyszenia mówi, iż „Rada w co najmniej 50% składa się z
podmiotów, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b i c rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005
z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski
Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – czyli partnerów gospodarczych i
społecznych oraz innych odpowiednich podmiotów reprezentujących społeczeństwo
obywatelskie, organizacje pozarządowe, w tym organizacje zajmujące się zagadnieniami
z zakresu środowiska naturalnego, oraz podmiotami odpowiedzialnymi za promowanie
równości mężczyzn i kobiet.
Członkowie Rady wybierają ze swojego grona Przewodniczącego
Wiceprzewodniczących. Kadencja Rady trwa 4 lata.
Mandat członka Rady może wygasnąć przed upływem kadencji z powodu:
1) ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,
2) pisemnej rezygnacji,
3) odwołania przez Walne Zebranie.

i

trzech

Posiedzenia Rady są zwoływane odpowiednio do potrzeb wynikających z naboru wniosków
prowadzonego przez LGD. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady lub

18

LSR „Gościniec 4 żywiołów” ze zmianami WZC 24.04.2014
upoważniona przez niego osoba w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
Przewodniczący ustala miejsce, termin i porządek obrad.
Rada może powoływać ze swojego grona Zespoły Robocze o kompetencjach określonych
przez Radę oraz zaciągać opinii ekspertów i specjalistów przy podejmowaniu decyzji o
wyborze operacji. Liczbę członków Rady, wybór i odwołanie oraz zatwierdzenie Regulaminu
Pracy Rady uchwala Walne Zebranie Stowarzyszenia.
Regulamin Rady w sposób bardzo szczegółowy i precyzyjny określa całość
funkcjonowania Rady.
Zawiera on następujące rozdziały:
1. Postanowienia ogólne.
2. Członkowie Rady.
3. Przewodniczący Rady.
4. Przygotowywanie i zwoływanie posiedzeń Rady.
5. Posiedzenia Rady.
6. Wyłączenie członka Rady.
7. Wybór operacji.
8. Dokumentacja z posiedzeń Rady.
9. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
Regulamin Rady określa sposób zwoływania posiedzeń Rady oraz wybór operacji.
W trakcie spotkania Rady następuje omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych
w ramach naboru prowadzonego przez LGD oraz podjęcie decyzji o wyborze operacji do
finansowania. Przewodniczący Rady w pierwszej kolejności udziela głosu osobie referującej
aktualnie rozpatrywaną sprawę, osobie opiniującej operację, przedstawicielowi Zarządu,
a następnie pozostałym dyskutantom według kolejności zgłoszeń.
Po przedstawieniu opinii na temat operacji odbywa się dyskusja a po niej głosowanie.
Dla każdego wniosku jest wypełniana „Karta wyboru operacji”, która zawiera ocenę projektu
ze względu na zgodność z LSR oraz pozwala na punktową ocenę projektu ze względu na
kryteria lokalne.
Wszystkie głosowania Rady są jawne. Głosowanie Rady odbywa się przez podniesienie ręki
na wezwanie Przewodniczącego Rady. Wybór operacji dokonywany jest w formie uchwały
Rady. Prawomocność posiedzenia i podejmowanych przez Radę decyzji wymaga obecności
co najmniej 50% składu Rady.
Wzór „Karty wyboru operacji” , która zawiera ocenę projektu ze względu na zgodność z LSR
i ze względu na lokalne kryteria wyboru stanowi załącznik nr 3 do LSR.
Wykluczenie z dyskusji i głosowania członka Rady
Wg Regulaminu Rady par. 18
1. Członek Rady jest wyłączony od udziału w wyborze operacji w razie zaistnienia
okoliczności, które mogą wywołać wątpliwości, co do jego bezstronności. Za takie
okoliczności uważane jest w szczególności ubieganie się o wybór operacji w ramach
działania „Wdrażanie LSR”.
2. Członek Rady, który zgłosi powiązanie z daną operacją również zostaje wykluczony z
tego wyboru.
3. W przypadku zaistnienia pkt.1 lub 2 wykluczenie odbywa się w sposób automatyczny.
W pozostałych przypadkach o wyłączeniu decyduje Rada za pomocą głosowania.
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4. Każdy członek Rady może też zgłosić wniosek o wykluczenie siebie lub innego członka
Rady z dyskusji i głosowania nad danym projektem, jeśli ma on przekonanie o tym, że on
sam lub inny członek Rady nie będzie obiektywny w tej dyskusji i głosowaniu.
Przewodniczący poddaje pod głosowanie Rady taki wniosek. Nie można w ten sposób
wykluczyć z dyskusji i głosowania nad danym projektem więcej niż połowę członków
Rady.
5. Każdy Członek Rady, przed uczestnictwem w pierwszym posiedzeniu Rady składa
oświadczenie, że w razie zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust.1,2, poinformuje
o tym Przewodniczącego Rady.
6. Nadto podczas dokonywania oceny poszczególnego wniosku we właściwej rubryce Karty
wyboru operacji i w protokole wskazuje się członka rady, który jest wyłączony z udziału
w wyborze operacji wraz z podaniem przyczyn wyłączenia.
6) Kwalifikacje i doświadczenie osób wchodzących w skład organu decyzyjnego

W momencie podpisania umowy Umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR nr
XI/12/SW/09 zawartej w dniu 14.07. 2009 r. w Krakowie na 20 członków Rady LGD
doświadczenie posiadało 17 osób tj. 85,00%.
W momencie ponownego wyboru Rady na kolejną kadencje (2013 - 2017) w dniu 11.09.2013
Radę stanowiło 16 osób, z których 8 osób (50,0%) - to członkowie Rady z lat 2009-2012,
którzy z pewnością podnieśli swoje kompetencje i wiedzę zarówno poprzez szkolenia
organizowane przez LGD jak i sam udział w wyborze projektów.
7) Doświadczenie LGD i członków LGD albo jej partnerów w realizacji operacji
LGD Stowarzyszenie „Gościniec 4 żywiołów” wprawdzie nie realizowało działań II
Schematu Pilotażowego Programu Leader+, ponieważ zostało wykluczone z możliwości
działania ze względu na warunek gęstości, ale w ciągu 2 lat zrealizowało wiele bardzo
cennych projektów.
Projekty zrealizowane w latach 2007-2009 roku przez Stowarzyszenie „Gościniec 4
żywiołów”:
Projekt Tradition Plus w ramach Interreg III C , SMART;
Projekt polegał na wymianie doświadczeń z partnerami z Regionów Greckiej Macedonii i
Hiszpańskiej Aragonii, związanych z wdrażaniem projektów dotyczących dziedzictwa
kulturowego, tradycji, identyfikacji produktów lokalnych i angażowaniu społeczności lokalnej.
Wartość projektu 39 900 Euro w tym refundacji 75%;
„Polskie ogrody –chrońmy rodzime kwiaty i zioła” polega na przeprowadzeniu cyklu spotkań
z mieszkańcami i gimnazjalistami pozwalających na inwentaryzacje cennych zasobów
przyrodniczych czterech gmin oraz przekazaniu wiedzy o rodzimej roślinności w ogrodach
przydomowych. W projekcie min. opisane i oznakowane zostaną ścieżki edukacyjne,
przeprowadzony konkurs dla młodzieży na projekt polskiego ogrodu. Wartość projektu 32 500 zł,
dotacja z WFOŚ - 19 500 zł
„Federalizacja LGD czyli organizacji pozarządowych działających na obszarach wiejskich”.
Projekt zakładał stworzenie Małopolskiej Sieci LGD - podpisanie wspólnej deklaracji
uczestnictwa w Sieci (tworzy ją 18 LGD), opracowanie jej zadań oraz formuły działania.
Małopolska Sieć LGD ma być reprezentantem interesów wszystkich LGD zarówno na poziomie
województwa jak i również kraju. W projekcie wydawane były biuletyny informacyjne,
prowadzone szkolenia i doradztwo. Podsumowaniem działań LGD jest publikacja „Leader
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w Małopolsce”. Wartość projektu - 35 000 zł, dofinansowanie z Województwa Małopolskiego 20 000 zł.
„Szlaki przyrodniczo – kulturowe 4 Żywiołów” Projekt polegał na przeprowadzeniu spotkań,
wycieczek dla młodzieży gimnazjalnej na temat walorów przyrodniczo kulturowych 4 gmin.
W ramach projektu zostały zidentyfikowane szlaki przyrodniczo - kulturowe w 4 gminach:
- Lanckorona – wokół wzgórza zamkowego i zabytkowego centrum wsi.
- Mucharz – wieś wokół zabytkowego kościoła, wykopalisk archeologicznych
- Sułkowice – szlak rezerwat Gościbia i pomnik przyrody – cisy im. Raciborskiego
- Stryszów – szlak kapliczek i muzeum dworskie
Wartość projektu 16690,96 zł, dotacja z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich -15 000 zł.
„Odkrywamy prawdziwe warsztaty rzemieślników małopolskich – pokaz kowalski
i stolarski” zakładał wykonanie kompletów tablic demonstrujących pracę rzemieślników,
prezentacja rzemiosła kowalstwa i stolarstwa podczas jarmarku zimowego „Anioł w Miasteczku”,
wykonanie ulotki promocyjnej. Wartość projektu 8 800 zł, dotacja z Województwa
Małopolskiego – 5 000 zł.
„Owoce Gościńca Małopolskiego” projekt realizowany z udziałem producentów z 10 gmin
(Lanckorona, Raciechowice, Gdów, Żegocina, Łapanów, Dobczyce, Stryszów, Mucharz,
Sułkowice, Trzciana) subregionu południowej Małopolski. Przewiduje się organizację jesiennych
imprez plenerowych promujących zbiory i przetwórstwo jarzębiny oraz owoców: Święto
Jarzębiny –- Krzywaczka, Święto Jabłka i Gruszki- Raciechowice; wizyt studyjnych połączonych
ze szkoleniem, poświęconych zasadom i przepisom dotyczącym przetwórstwa owoców; akcji
edukacyjnej na temat korzyści z sadzenia drzew owocowych.
Wartość projektu- 45.000 zł z Funduszu Współpracy AGRO SMAK.
„Zielona Szkoła na Bursztynowym Szlaku”- celem projektu było zebranie atrakcji kulturowo –
przyrodniczych gmin Gościńca 4 Żywiołów w formie oferty Zielonych lekcji i Zielonej Szkoły.
Motywem przewodnim jest dziedzictwo – kulturowo przyrodnicze regionu - zabytki, rezerwaty,
dawne rzemiosło i twórczość. Oferta została przygotowana w formie katalogu skierowanego do
szkół i biur turystycznych. Wartość projektu – 26 980 zł, dotacja z Województwa Małopolskiego25 400 zł.
Członkowie LGD mają bogate doświadczenie w realizacji operacji dzięki wykonaniu
kilkudziesięciu projektów zrealizowanych na obszarach wiejskich w ciągu ostatnich 5 lat. Są to
projekty obejmujące bardzo różne dziedziny, zarówno zgodne z działaniami w Osi 3 i 4 PROW,
jak i inne projekty zrealizowane na obszarach wiejskich.
Inne doświadczenie partnerów opisano w załączniku 17 d wniosku.
„Wzmocnienie procesów integracji sektora pozarządowego w Małopolsce w 2009 roku”
– kontynuowane działań Małopolskiej Sieci LGD, która powstała w ramach projektu:
„Federalizacja LGD czyli organizacji pozarządowych działających na obszarach wiejskich”.
20 stycznia 2009 r. podczas spotkania przedstawicieli LGD na Zamku w Suchej Beskidzkiej
został powołany Związek Małopolska Sieć LGD. Małopolska Sieć LGD z formuły
dobrowolnego, niesformalizowanego podmiotu działającego w ten sposób przez okres 2 lat
przekształciła się w podmiot prawny - związek stowarzyszeń. Członkami założycielami było
10 Lokalnych Grup Działania, które podjęły uchwałę przystąpienia do Związku i były obecne
na spotkaniu. Związek Małopolska Sieć LGD utworzyły stowarzyszenia – „Dolina Raby”,
„Dolina Karpia”, „Beskid Gorlicki”, „Turystyczna Podkowa”, „Między Dalinem a Gościbią”,
”Gościniec 4 żywiołów”, „Korona Północnego Krakowa”, „Wielicka Wieś’, „Jaksa”, „Perły
Beskidu Sądeckiego”.
MS LGD podejmuje działania zarówno na poziomie województwa małopolskiego,
współpracując z różnymi podmiotami i instytucjami, a także na poziomie ogólnopolskim.
Z inicjatywy MSLGD w dniu 13.X 2009 r. podczas konferencji w Mikołajkach została
podpisana deklaracja współpracy przedstawicieli 8 regionalnych sieci LGD z Polski.
MS LGD ma również status członka obserwatora w The European Leader Association for
Rural Development (ELARD), która jest organizacją non-profit, powstałą w 1999 r. Jej
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członkami są krajowe i regionalne sieci, a także pojedyncze Lokalne Grupy Działania i
organizacje z różnych krajów Unii Europejskiej.
Nagroda Marszałka Województwa Małopolskiego „Kryształy Soli” – 8.12.2008 r
Stowarzyszenie „Gościniec” został Laureatem w kategorii Aktywizacja Gospodarcza i
Obywatelska min. „za modelowe budowanie partnerstw oraz realizację międzynarodowych
projektów wpływających na rozwój małopolskiej wsi, a zwłaszcza za działania na rzecz
federalizacji Małopolskich Lokalnych Grup Działania”.
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4. Określenie celów ogólnych i szczegółowych LSR
oraz wskazanie planowanych przedsięwzięć służących osiągnięciu
poszczególnych celów szczegółowych
w ramach, których będą realizowane operacje, zwanych dalej
„przedsięwzięciami”
Wizja
Podczas kolejnego spotkania w dniu 18.06 2008 związanego z budowaniem strategii LSR dla
LGD jednym z pierwszych poruszanych zagadnień było skonkretyzowanie wizji. Podczas
warsztatów wypracowano następującą wersję Wizji obszaru LGD „Gościniec 4 żywiołów”

W 2015 roku obszar gmin- Gościńca 4 żywiołów (Mucharz, Stryszów,
Lanckorona, Kalwaria Zebrzydowska) będzie specyficznym i atrakcyjnym
terenem turystycznym, posiadającym dobrą sieć komunikacyjną, a który
w oparciu o ekologię, poszanowanie wartości kulturowych, religijnych,
patriotycznych oraz rozwój tradycji rzemieślniczych da szanse
mieszkańcom na godne życie.
Cele ogólne:

I. Ochrona i wykorzystanie zasobów przyrodniczych i kulturowych.
II. Poprawa jakości życia, w tym warunków zatrudnienia.
Cele szczegółowe:

1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i poprawa stanu środowiska, w
tym zwiększenie zastosowania źródeł energii odnawialnej.
2. Rozwój produktów lokalnych, -przetwórstwa rolno-spożywczego,
produktów nie spożywczych, oraz tradycji rzemieślniczych.
3. Wykreowanie i wypromowania atrakcyjnych produktów
turystycznych, w tym rozwój bazy turystycznej.
4. Poprawa oferty spędzania wolnego czasu, rozwój kultury i sportu.
5. Aktywna społeczność, zwiększenie zdolności pozyskiwania
środków
z
zewnątrz,
rozwój
instytucji
wsparcia
przedsiębiorczości, rozwój współpracy z innymi partnerami spoza
regionu.
Cele szczegółowe określono w oparciu o analizę SWOT.
Cele od 1 do 4 osiągane będą głównie poprzez projekty w ramach Działania 4.1 PROW.
Cel 5 osiągany będzie bezpośrednio poprzez Działanie 4.31 PROW i pośrednio poprzez
realizację wszystkich projektów.
Realizacji celów służyć będą też projekty współpracy w ramach Działania 4.21, ale na
obecnym etapie nie zostało określone, którym celom najbardziej.
Cele szczegółowe od 1 do 5 służą realizacji celów ogólnych w następujący sposób:
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Cel ogólny I. Ochrona i wykorzystanie zasobów przyrodniczych i
kulturowych.
Cele szczegółowe
1.Ochrona dziedzictwa kulturowego i poprawa stanu środowiska, w tym zwiększenie
zastosowania źródeł energii odnawialnej
2. Rozwój produktów lokalnych, -przetwórstwa rolno-spożywczego, produktów
nie spożywczych, oraz tradycji rzemieślniczych
3.Wykreowanie i wypromowania atrakcyjnych produktów turystycznych, w tym rozwój
bazy turystycznej

Cel ogólny II. Poprawa jakości życia, w tym warunków zatrudnienia.
Cele szczegółowe:
4.Poprawa oferty spędzania wolnego czasu, rozwój kultury i sportu.
5.Aktywna społeczność, zwiększenie zdolności pozyskiwania środków z zewnątrz,
rozwój instytucji wsparcia przedsiębiorczości, rozwój współpracy z innymi partnerami
spoza regionu
Przedsięwzięcia
W oparciu o zgłoszone karty projektów, a także w oparciu o dyskusję podczas spotkań
szkoleniowo-warsztatowych ostatecznie określono 8 przedsięwzięć.
W wyniku ewaluacji oraz monitorowania realizacji LSR w kwietniu 2013 r przygotowano
aktualizację LSR- ilość przedsięwzięć zmniejszono do siedmiu, łącząc ze sobą dwa
przedsięwzięcia ( nr 1 oraz 3) związane z rozwojem bazy i infrastruktury turystycznej oraz
promocją turystyczną obszaru.
Przedsięwzięcia te przyczyniać będą się głównie do osiągnięcia pierwszych pięciu celów,
przy czym w tabeli poniżej wskazano, które przedsięwzięcia głównie, do których celów.
1. Rozwój turystyki kulturowej i pielgrzymkowej w oparciu o istniejące szlaki i idee
Ekomuzeum oraz rozwój eko- i agroturystyki.
2. Produkt lokalny Gościńca 4 żywiołów, promocja i rozwój produktów i usług
lokalnych.
4. Kultura naszego regionu- rozwój bazy oraz imprez kulturalnych.
5. ”Edukacja ku przyszłości” – aktywizacja i edukacja mieszkańców LGD.
6. ”W zdrowym ciele Zdrowy duch”- rozwój bazy sportowo- rekreacyjnej oraz
wspólnych imprez.
7. Poprawa stanu zabytków i nowe formy ochrony dziedzictwa.
8. Podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa.
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Tab. ze wskazaniem jak przedsięwzięcia przyczyniły się do realizacji celów
Cele
Cel ogólny 1
Cele szczegółowe
1
2
3

Lp

Przedsięwzięcie

1

Rozwój turystyki kulturowej i
pielgrzymkowej w oparciu o istniejące
Szlaki i idee Ekomuzeum oraz eko- i
agroturystyki.
Produkt lokalny Gościńca 4 żywiołów,
promocja i rozwój produktów i usług
lokalnych.
Kultura naszego regionu- rozwój bazy
oraz imprez kulturalnych

2

4

5

Edukacja ku przyszłości – aktywizacja i
edukacja mieszkańców LGD

6

W zdrowym ciele Zdrowy duch- rozwój
bazy sportowo- rekreacyjnej oraz
wspólnych imprez

7

Poprawa stanu zabytków i nowe formy
ochrony dziedzictwa
Podniesienie świadomości ekologicznej
społeczeństwa

8
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Cel ogólny 2
Cele szczegółowe
4
5

x

x
X
x
X

x
x
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Schemat wizji, celów i przedsięwzięć LGD

Wizja
Cele ogólne

Cele
szczegółowe

W roku 2015 obszar gmin – Gościńca 4 Żywiołów (Mucharz, Stryszów, Lanckorona, Kalwaria Zebrzydowska) będzie
specyficznym i atrakcyjnym terenem turystycznym, posiadającym dobrą sieć komunikacyjną, a który w oparciu o
ekologię, poszanowanie wartości kulturowych, religijnych, patriotycznych oraz rozwój tradycji rzemieślniczych da szanse
mieszkańcom na godne życie.
I. Ochrona i wykorzystanie zasobów przyrodniczych i kulturowych.
II. Poprawa jakości życia, w tym warunków
zatrudnienia
Ochrona dziedzictwa Rozwój produktów
Wykreowanie i
Poprawa oferty Aktywna społeczność,
kulturowego i
lokalnych, wypromowania
spędzania
zwiększenie zdolności
poprawa stanu
przetwórstwa rolnoatrakcyjnych
wolnego czasu,
pozyskiwania środków z
środowiska, w tym
spożywczego,
produktów
rozwój kultury i zewnątrz, rozwój instytucji
zwiększenie
produktów nie
turystycznych, w tym sportu.
wsparcia przedsiębiorczości,
zastosowania źródeł
spożywczych, oraz
rozwój bazy
rozwój współpracy z innymi
energii odnawialnej
tradycji
turystycznej
partnerami spoza regionu
rzemieślniczych

7.
Poprawa
stanu
zabytków i
Przedsięwzięcia
nowe formy
ochrony
dziedzictwa

8.
Podniesienie
świadomości
ekologicznej

2.
Produkt lokalny
Gościńca 4
żywiołów,
promocja i
rozwój
produktów i
usług lokalnych

1.
Rozwój turystyki
kulturowej i
pielgrzymkowej w
oparciu o istniejące
Szlaki i idee
Ekomuzeum oraz eko- i
agroturystyki

4.
Kultura
naszego
regionurozwój bazy
oraz imprez
kulturalnych

6.
W zdrowym ciele
Zdrowy duch”rozwój bazy
sportoworekreacyjnej oraz
wspólnych imprez

5.
Edukacja ku
przyszłości” –
aktywizacja i
edukacja
mieszkańców
LGD

LSR„Gościniec 4 żywiołów” 04.2013 ze zmianami WZC 11.09.2013
Tab. Cele i mierniki ich osiągnięcia w 2015 roku
Wartość docelowa
w 2015 r.

Źródło
weryfikacji

50,0 osób

Dane GUS

2,22 osób

2,30 osób

Dane GUS

Wartość bazowa
w 2007 r.

Wartość docelowa
w 2015 r.

Źródło
weryfikacji

0

300 osób

Ankiety
monitorujące

0

240 osób

0

7 miejsc
pracy

0

130 osób

0

3 miejsca pracy

Ankiety
monitorujące
Ankiety
monitorujące
Ankiety
monitorujące
Ankiety
monitorujące

Liczba nowych turystów w zmodernizowanych
obiektach branży turystycznej, w tym agro- i
ekoturystycznej

0

120 osób

Ankiety
monitorujące

4.Poprawa oferty spędzania wolnego czasu,
rozwój kultury i sportu.

Wzrost liczby uczestników imprez
kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych

0

1400 osób

Ankiety
monitorujące

5.Aktywna społeczność, zwiększenie
zdolności pozyskiwania środków z
zewnątrz, rozwój instytucji wsparcia
przedsiębiorczości, rozwój współpracy z
innymi partnerami spoza regionu.

Liczba osób, które ukończyły szkolenia z
pozytywnym wynikiem

0

210 osób

Ankiety
monitorujące

Cele ogólne

Wskaźniki

I. Ochrona i wykorzystanie zasobów
przyrodniczych i kulturowych

Liczba turystów na 100 mieszkańców-ogółu
mieszkańców obszaru objętego LSR (wskaźnik
Schneidera)

II. Poprawa jakości życia, w tym
warunków zatrudnienia

Wskaźnik migracji na 1000 mieszkańców

Cele szczegółowe

1.Ochrona dziedzictwa kulturowego
i poprawa stanu środowiska

2.Rozwój produktów lokalnych,
przetwórstwa rolno-spożywczego,
produktów nie spożywczych, oraz tradycji
rzemieślniczych.
3.Wykreowanie i wypromowanie
atrakcyjnych produktów turystycznych, w
tym rozwój bazy turystycznej.

Wskaźniki

Liczba turystów, którzy zapoznają się
odnowionymi zabytkami lub nowymi formami
ochrony dziedzictwa
Liczba uczestników szkoleń, którzy ukończyli
je z pozytywnym wynikiem
Liczba nowoutworzonych miejsc pracy
Liczba nowych turystów
Liczba nowoutworzonych miejsc pracy

Wartość bazowa
w 2007 r.

45,0 osób
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Zestawienie przedsięwzięć oraz proponowanych operacji
1. Przedsięwzięcie: Rozwój turystyki kulturowej i pielgrzymkowej w oparciu o istniejące
Szlaki i idee Ekomuzeum oraz eko- i agroturystyki
Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się przede wszystkim do osiągnięcia celu
szczegółowego 3 – Wykreowanie i wypromowanie atrakcyjnych produktów
turystycznych, w tym rozwój bazy turystycznej.
Przykładowe projekty:
 utworzenie nowych lub modernizacja istniejących przedsiębiorstw świadczących
usługi turystyczne oraz gospodarstw eko- i agroturystycznych
 budowa lub modernizacja obiektów publicznych służących rozwojowi turystyki;
zakup takich obiektów np. na centrum informacji turystycznej
 odnowa zabytków
 zagospodarowanie (odnowa) centrów wsi znajdujących się na szlakach turystycznych
 zagospodarowanie miejsc związanych z ruchem turystycznym (parkingi, oświetlenie
tych miejsc, chodniki przy tych miejscach, place zabaw)
 wytyczenie i oznakowanie tras turystycznych
 budowa i modernizacja małej architektury
 działania promocyjne (wydawnictwa, imprezy promocyjne - rajdy, udział w tragach
turystycznych itp.)
 imprezy i warsztaty dla turystów i odwiedzających obszar LGD
Założone zostało iż preferowane będą (poprzez dodatkową punktację w kryteriach)
projekty z zastosowaniem energii odnawialnej.
Projekty w ramach tego przedsięwzięcia w szczególny sposób odpowiadać będą na tę część
specyfiki obszaru LGD jaką są zabytki - Klasztor w Kalwarii Zebrzydowskiej- zabytek
UNESCO, szlak Maryjny, Szlak Papieski, Szlak Architektury Drewnianej czy Ekomuzeum
Lanckorona oraz Ekomuzeum Przydrożnej Modlitwy ( Stryszów).
Rodzaj
Wskaźnika
Oddziaływania

Rezultatu

Produktu

Nazwa wskaźnika
Liczba turystów na 100 mieszkańców
obszaru objętego LSR (wskaźnik
Schneidera)
Liczba nowoutworzonych miejsc pracy
Liczba nowych turystów w
zmodernizowanych przedsiębiorstwach
branży turystycznej
Liczba nowych lub zmodernizowanych
przedsiębiorstw branży turystycznej (w
tym takich, które zastosowały energię
odnawialną)
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Wartość
bazowa
(2007 r.)

Wartość
docelowa
(2015 r.)

Źródło
danych

45 osób

50 osób

GUS

0

3 miejsca
Pracy

Ankiety
monitorujące

0

120 osób

Ankiety
monitorujące

0

8(2) szt.

Ankiety
monitorujące

LSR „Gościniec 4 żywiołów” ze zmianami WZC 24.04.2014

Łączna kwota inwestycji w nowych lub
zmodernizowanych przedsiębiorstwach
branży turystycznej

0

Liczba nowych lub zmodernizowanych
obiektów lub miejsc obsługi ruchu
turystycznego, w tym odnowionych
centrów wsi

0

4 szt.

0

567395,00

Ankiety
monitorujące

0

21 szt.

Ankiety
monitorujące

Łączna kwota inwestycji w nowych lub
zmodernizowanych obiektach lub
miejscach obsługi ruchu turystycznego,
w tym odnowionych centrach wsi
Liczba nowych wytyczonych
i oznakowanych szlaków turystycznych
wraz z obiektami małej architektury lub
działań promocyjnych w tym zakresie
Łączna kwota inwestycji nowych
wytyczonych i oznakowanych szlaków
turystycznych wraz z obiektami małej
architektury lub działań promocyjnych w
tym zakresie

0

273635,46

330376,20

Ankiety
monitorujące

Ankiety
monitorujące

Ankiety
monitorujące

Łącznie na to przedsięwzięcie zaplanowano ok. 1171406,66 zł, co stanowi 28,35 % środków
przeznaczonych na Działanie 4.1/413.
2. Przedsięwzięcie: Produkt lokalny Gościńca 4 żywiołów, promocja i rozwój produktów
i usług lokalnych.
Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do osiągnięcia przede wszystkim celu
szczegółowego 2 – Rozwój produktów lokalnych, przetwórstwa rolno – spożywczego,
produktów niespożywczych oraz tradycji rzemieślniczych.
Przykładowe projekty:
a) inwestycje w nowych i istniejących przedsiębiorstwach związanych z produktami
lokalnymi i regionalnymi, tradycyjnymi oraz ekologicznymi oraz lokalnymi usługami
(usługami świadczonymi przez przedsiębiorstwa zlokalizowane na obszarze LGD)
b) inwestycje publiczne związane z promocją produktów lokalnych (galerie, sale
wystawowe, itp.)
c) organizacja imprez kulturalno-promocyjnych związanych z produktami lokalnymi,
d) inne działania promocyjne związane z produktami lokalnymi i regionalnymi,
tradycyjnymi oraz ekologicznymi (np. wydawnictwa, certyfikacja produktów, udział
w zewnętrznych imprezach targowych)
e) rozwój marki Gościńca 4 żywiołów
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Rodzaj
Wskaźnika
Oddziaływania

Rezultatu

Wartość
bazowa
(2007 r.)

Wartość
docelowa
(2015 r.)

Źródło
danych

45 osób

50 osób

GUS

Liczba nowoutworzonych miejsc
pracy

0

7 miejsc
Pracy

Liczba nowych turystów

0

130 osób

Ankiety
monitorujące
Ankiety
monitorujące

0

8 szt.

Ankiety
monitorujące

0

444837,00

Ankiety
monitorujące

0

2 szt.

Ankiety
monitorujące

0

190
tys. Zł

0

15 szt.

0

119920,00

Nazwa wskaźnika
Liczba turystów na 100 mieszkańców
obszaru objętego LSR (wskaźnik
Schneidera)

Liczba nowych, zmodernizowanych lub
Produktu

lepiej wyposażonych przedsiębiorstw lub
gospodarstw rolnych związanych z
produktami lokalnymi
Łączna kwota inwestycji w nowych,
zmodernizowanych lub lepiej
wyposażonych przedsiębiorstwach lub
gospodarstwach rolnych związanych z
produktami lokalnymi

Liczba nowych lub zmodernizowanych
obiektów służących promocji produktów
lokalnych
Łączna kwota inwestycji w nowych lub
zmodernizowanych obiektach służących
promocji produktów lokalnych

Liczba imprez promocyjnych lub działań
promocyjnych dotyczących produktów
lokalnych i regionalnych, tradycyjnych
Łączna kwota przeznaczona na
organizację imprez promocyjnych lub
działań promocyjnych dotyczących
produktów lokalnych i regionalnych,
tradycyjnych

Ankiety
monitorujące
Ankiety
monitorujące

Ankiety
monitorujące

Łącznie na to przedsięwzięcie zaplanowano ok. 754 757,00 zł, co stanowi 18,27 % środków
przeznaczonych na Działanie 4.1/413.
4. Przedsięwzięcie: Kultura naszego regionu- rozwój bazy oraz imprez kulturalnych.
Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do osiągnięcia przede wszystkim celu
szczegółowego 4 – Poprawa oferty spędzania wolnego czasu, rozwój kultury i sportu.
Zakres projektów:
 budowa i modernizacja obiektów kulturalnych
 organizacja imprez rekreacyjno-kulturalnych
 szkolenia i warsztaty dla mieszkańców
 zakup strojów i instrumentów dla zespołów artystycznych
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Rodzaj
Wskaźnika

Wskaźnik

Oddziaływania

Wskaźnik migracji na 1000
mieszkańców obszaru objętego LSR

Rezultatu

Wzrost liczby uczestników imprez
kulturalnych

Produktu

Liczba nowych lub
zmodernizowanych obiektów
kulturalnych
Łączna kwota środków
przeznaczonych na inwestycje w
obiektach kulturalnych
Liczba imprez kulturalnych lub lepiej
wyposażonych zespołów (klubów)
artystycznych
Łączna kwota środków
przeznaczonych organizację
warsztatów i imprez kulturalnych oraz
zakupy strojów i instrumentów
zespołów artystycznych

Wartość
bazowa
(2007 r.)

Wartość
docelowa
(2015 r.)

2,22 osób

2,30 osób

0

400 osób

Ankiety
monitorujące

0

7

Ankiety
monitorujące

0

804784,48

0

0

26 szt.

196148,32

Źródło
danych
dane
statystyczne
GUS

Ankiety
monitorujące
Ankiety
monitorujące

Ankiety
monitorujące

Łącznie na to przedsięwzięcie zaplanowano 1 000 932,80 zł, co stanowi 24,22 % środków
przeznaczonych na Działanie 4.1/413.
5. Przedsięwzięcie: ”Edukacja ku przyszłości” – aktywizacja i edukacja mieszkańców
LGD
Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do osiągnięcia przede wszystkim celu
szczegółowego 5 - Aktywna społeczność, zwiększenie zdolności pozyskiwania środków z
zewnątrz, rozwój instytucji wsparcia przedsiębiorczości, rozwój współpracy z innymi
partnerami spoza regionu.
Przykładowe projekty - edukacja szeroko pojęta, szkolenia dla ludności obszaru LGD
dotyczące obsługi komputera, korzystania z Internetu, itp., związane z edukacją ekologiczną i
ochroną dziedzictwa kulturowego, aktywizacją mieszkańców wsi. Edukacja skierowana do
różnych grup wiekowych.
Rodzaj
Wskaźnika

Wartość
bazowa
(2007 r.)

Wskaźnik

Wartość
docelowa
(2015 r.)

Źródło
danych

Oddziaływania

Wskaźnik migracji na 100
mieszkańców obszaru objętego LSR

2,22 osób

2,3 osób

dane
statystyczne
GUS

Rezultatu

Liczba osób, które ukończyły
szkolenia z pozytywnym wynikiem

0

210 osób

Ankiety
monitorujące
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Produktu

Liczba szkoleń i warsztatów
dotyczących szeroko pojętej edukacji
mieszkańców
Łączna kwota przeznaczona na
szkolenia i warsztaty dotyczące
szeroko pojętej edukacji mieszkańców

Łącznie na to przedsięwzięcie zaplanowano
przeznaczonych na Działanie 4.1/413.

0

50 szt.

Ankiety
monitorujące

0

94194,78
+ środki z
Dz. 431

Ankiety
monitorujące

94194,78 zł, co stanowi

2,28 % środków

6. Przedsięwzięcie: ”W zdrowym ciele Zdrowy duch”- rozwój bazy sportoworekreacyjnej oraz wspólnych imprez
Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do osiągnięcia przede wszystkim celu
szczegółowego 4 – Poprawa oferty spędzania wolnego czasu, rozwój kultury i sportu.
Zakres projektów:
 budowa i modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych
 organizacja imprez rekreacyjno-sportowych
 szkolenia i warsztaty dla mieszkańców
 zakup strojów, sprzętu dla klubów i zespołów sportowych
Rodzaj
Wskaźnika
Oddziaływania
Rezultatu
Produktu

Wskaźnik
Wskaźnik migracji na 1000
mieszkańców obszaru objętego LSR
Wzrost liczby uczestników imprez
sportowo- rekreacyjnych
Liczba nowych lub
zmodernizowanych obiektów
sportowo-rekreacyjnych
Łączna kwota przeznaczona na
budowę lub modernizację obiektów
sportowych
Liczba imprez sportoworekreacyjnych lub lepiej
wyposażonych zespołów (klubów)
sportowych
Łączna kwota przeznaczona na
organizację imprez rekreacyjno –
sportowych, szkolenia i warsztaty
oraz zakup strojów i sprzętu dla
klubów i zespołów sportowych

Wartość
bazowa
(2007 r.)

Wartość
docelowa
( 2015 r.)

Źródło
danych

2,22 osób

2,30 osób

GUS

0

1000 osób

Ankiety
monitorujące

0

10 szt.

Ankiety
monitorujące

0

762479,28

Ankiety
monitorujące

0

20 szt.

Ankiety
monitorujące

0

172452,64

Ankiety
monitorujące

Łącznie na to przedsięwzięcie zaplanowano 934 931,92 zł, co stanowi 22,63 % środków
przeznaczonych na Działanie 4.1/413.
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7. Przedsięwzięcie: Poprawa stanu zabytków i nowe formy ochrony dziedzictwa
Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do osiągnięcia przede wszystkim
szczegółowego 1 - Ochrona dziedzictwa kulturowego i poprawa stanu środowiska.

celu

Przykładowe projekty:
 odnowa zabytków
 nowe lub zmodernizowane formy ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego.
Projekty w ramach tego przedsięwzięcia w szczególny sposób odpowiadać będą na tę część
specyfiki obszaru LGD jaką są zabytki - Klasztor w Kalwarii Zebrzydowskiej - zabytek
UNESCO, zabytki na Szlakach: Maryjnym, Papieskim, Architektury Drewnianej oraz
skupione w ramach Ekomuzeów: Lanckorony i Przydrożnej Modlitwy (Stryszów).
Rodzaj
Wskaźnika
Oddziaływania
Rezultatu

Produktu

Nazwa wskaźnika
Liczba turystów na 100 mieszkańców
obszaru objętego LSR
Liczba turystów, którzy zapoznają się
odnowionymi zabytkami lub nowymi
formami ochrony dziedzictwa
Liczba odnowionych zabytków lub
nowych form ochrony dziedzictwa
Łączna kwota inwestycji związanych
z odnową zabytków lub utworzeniem
nowych form ochrony dziedzictwa

Wartość
bazowa
(2007 r.)

Wartość
docelowa
(2015 r.)

Źródło
danych

45 osób

50 osób

GUS

0

300 osób

Ankiety
monitorujące

0

4 szt.

Ankiety
monitorujące

0

69 994,00

Ankiety
monitorujące

Łącznie na to przedsięwzięcie zaplanowano 69 994,00 zł, co stanowi 1,69 % środków
przeznaczonych na Działanie 4.1/413.
8. Przedsięwzięcie: Podniesienie świadomości ekologicznej
Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do osiągnięcia przede wszystkim
szczegółowego 1 - Ochrona dziedzictwa kulturowego i poprawa stanu środowiska.

celu

Przykładowe projekty - szkolenia i inne działania edukacyjne dla ludności obszaru LGD
związane z edukacją ekologiczną i ochroną dziedzictwa kulturowego.
Rodzaj
Wskaźnika
Oddziaływania
Rezultatu
Produktu

Wskaźnik
Liczba turystów na 100 mieszkańców
obszaru objętego LSR
Liczba osób, które ukończyły
szkolenia z pozytywnym wynikiem
Liczba szkoleń i innych działań
edukacyjnych dotyczących edukacji
ekologicznej i dziedzictwa
kulturowego
Łączna kwota przeznaczona na
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Wartość
bazowa
(2007 r.)

Wartość
docelowa
( 2015 r.)

Źródło
danych

45 osób

50 osób

GUS

0

240 osób

Ankiety
monitorujące

0

16 szt.

Ankiety
monitorujące

0

105586,84

Ankiety
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szkolenia i inne działania edukacyjne
dotyczące edukacji ekologicznej
i dziedzictwa kulturowego

monitorujące

Łącznie na to przedsięwzięcie zaplanowano 105586,84 zł, co stanowi 2,56 % środków
przeznaczonych na Działanie 4.1/413.
W ramach aktualizacji LSR został wykonany załącznik nr.1 do LSR, który przedstawia
zaktualizowane dane dla LGD „Gościniec 4 żywiołów” oraz załącznik nr 2. pokazujące dane
w odniesieniu do Polski, obszarów wiejskich, Małopolski oraz powiatu wadowickiego.
Projekty współpracy
LGD może osiągać niektóre cele, w nawiązaniu do przedsięwzięć, poprzez projekty
współpracy. Szczególną szansą w tym zakresie wydaje się włączenie realizację
międzynarodowych szlaków turystycznych typu Greenways.
Przez obszar LGD może przebiegać (zależy to od inicjatywy partnerów lokalnych)- Szlak
Bursztynowy, docelowo biegnący znad Adriatyku do Gdańska, obecnie wyznakowany na
odcinku od Budapesztu do Krakowa i na wybranych odcinkach w Polsce. Szlak biegnie przez
bardzie wiele LGD w Polsce i zagranicą.
Innym szlakiem związanym z tradycjami na obszarze LGD jest Szlak Maryjny – rozwijany na
terenie Małopolski oraz w Austrii.
W roku 2010 rozpoczęto działania w kierunku powstania projektu współpracy pod nazwą
"Smaki Łączą Regiony - Festiwal Smaków". Będzie to festiwal smaków, podczas Jarmarku
Świętojańskiego w Lanckoronie. Wszystkie grupy wraz ze swoimi przedstawicielami
przyjadą na teren LGD "Dolina Raby". Tutaj tez zostaną przygotowane potrawy na wspólne
biesiadowanie oraz na jarmark w dniu następnym w Lanckoronie, gdzie zostaną one
zaprezentowane. Zaplecze kuchenne zapewni LGD Dolina Raby (teren Zespołu Szkół w
Dąbrowicy). Podczas festiwalu zaprezentowane zostaną 3 lokalne potrawy z danego regionu
(zupa, drugie danie oraz deser). Przedstawiciele każdego LGD będą przygotowywali potrawy
z danego obszaru. Przedstawicielami LGD będą między innymi Koła Gospodyń, Kluby
Seniora, Gastronomicy, Restauratorzy itp. Elementem projektu współpracy będzie ulotka o
poszczególnych LGD i ich potrawach, która będzie rozdawana podczas Jarmarku w
Lanckoronie. Realizacja projektu przyczyni się do promocji kuchni regionalnych, wymiany
doświadczeń i aktywizacji lokalnych społeczności.
W dniach 21-23.06.2013 r. miała miejsce realizacja projektu pt. „Smakowity
Międzyregionalny Alternatywny Konkurs” Festiwal Smaków II. Projekt był realizowany
wraz z sześcioma partnerami: LGD „Dolina Raby”, LGD „Echo Puszczy Bolimowskiej”,
LGD „Ziemia Chełmońskiego”, LGD „Światowid”, LGD „Puszcza Białowieska”, LGD
„Limanowa”.
Celem Projektu było min. wypromowanie potraw regionalnych i produktów tradycyjnych,
nawiązanie współpracy pomiędzy LGD oraz kołami gospodyń wiejskich i innymi podmiotami
z różnych regionów Polski, a także z Czech i Ukrainy, wymiana doświadczeń kulinarnych
oraz połączenie kulinarnej rywalizacji z zabawą i promocja najlepszych potraw z różnych
regionów. Projekt był realizowany na terenie Puszczy Mariańskiej, polegał na wspólnym
gotowaniu potraw i prezentowaniu ich na konkursie kulinarnym oraz na „Festiwalu Smaków
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II”. Projekt był skierowany przede wszystkim do podmiotów zainteresowanych promocją
lokalnych i regionalnych potraw i produktów, działających na obszarze LGD, w tym
przedstawicieli KGW podmiotów z branży gastronomicznej i młodzieży.
W kwietniu 2014 zakończono realizację projektu współpracy „Wioski tematyczne
pomysłem na innowacyjne produkty turystyki wiejskiej” realizowany wspólnie przez
LGD Przyjazna Dolina Raby oraz Nadwiślańską Grupę Działania E.O CENOMA
Celem głównym projektu jest zachowanie i wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowoprzyrodniczego obszarów współpracujących w kierunku rozwoju lokalnej przedsiębiorczości
wiejskiej i turystyki wszystkich 3 obszarów LGD. Celami szczegółowymi jest:
1. stworzenie 6 wiosek tematycznych wraz z ofertą turystyczną (po 2 na terenie 3 LGD
realizujących wspólnie projekt),
2. utworzenie sieci tych wiosek tematycznych,
3. opracowanie strategii wspólnej promocji wiosek w ramach ich sieci.
Oferty wiosek tematycznych będą wypracowane partycypacyjną metodą współpracy
z mieszkańcami i organizacjami z danego terenu, a następnie poprzez działania informacyjne
wdrożone jako produkty turystyczne wykorzystujących zasoby społeczne, historyczne,
kulturowe, rolnicze, przyrodnicze i danej wsi. Jednocześnie powstała oferta będzie budować
potencjał każdego LGD. Dzięki projektowi nastąpi aktywizacja mieszkańców 6 wiosek,
stworzenie ciekawej oferty turystycznej, opracowanie w formie instruktażowej filmu
pokazującego tworzenie wiosek tematycznych.
Podjęto działania w zakresie przygotowania międzynarodowego projektu współpracy
polegającego na promocji tradycyjnych potraw lokalnych w Irlandii. Partnerem będzie LGD
Leitrim oraz LGD „Dolina Raby”. Projekt polegał będzie na wizycie grupy przedstawicieli
obu polskich LGD w Irlandii, przygotowaniu tam polskich potraw i ich prezentacji wraz
potrawami irlandzkimi lokalnej społeczności, w tym Polakom zamieszkałym w tym obszarze.

7. Uzasadnienie podejścia zintegrowanego dla przedsięwzięć
planowanych w ramach LSR
1. Integracja projektów dotyczących różnych sektorów gospodarki
Projekty gospodarcze (w ramach „Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej” oraz
„Tworzenia i rozwoju mikro przedsiębiorstw”) realizowane w ramach różnych przedsięwzięć
dotyczą też różnych sektorów gospodarki:
 turystyki
 promocji i sprzedaży produktów rolno-spożywczych
Przedsięwzięcia „W zdrowym ciele Zdrowy duch”- rozwój bazy sportowo- rekreacyjnej
oraz wspólnych imprez oraz Kultura naszego regionu- rozwój bazy oraz imprez
kulturalnych sprzyjać będą działaniom w sektorze sportu, rozrywki, rekreacji oraz edukacji
różnych grup wiekowych.
2. Integracja partnerów z sektora publicznego, społecznego i gospodarczego
Projekty nie tylko w całej strategii, ale w ramach poszczególnych przedsięwzięć realizowane
będą przez podmioty z różnych sektorów społeczno-gospodarczych.
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Lp
1

Przedsięwzięcie
Rozwój turystyki kulturowej i
pielgrzymkowej w oparciu o istniejące
Szlaki i idee Ekomuzeum oraz eko- i
agroturystyki

2

Produkt lokalny Gościńca 4 żywiołów,
promocja i rozwój.

4

Kultura naszego regionu- rozwój bazy
oraz imprez kulturalnych

5

Edukacja ku przyszłości – aktywizacja
i edukacja mieszkańców LGD

6

W zdrowym ciele Zdrowy duchrozwój bazy sportowo- rekreacyjnej
oraz wspólnych imprez

7

Poprawa stanu zabytków i nowe formy
ochrony dziedzictwa

8

Podniesienie świadomości ekologicznej
społeczeństwa

Beneficjenci
Publiczni (urzędy gmin, domy kultury)
Organizacje pozarządowe (OSP, KGW,
stowarzyszenia, fundacje, związki
kościelne), przedsiębiorcy, rolnicy,
w tym gospodarstwa agroturystycznie
Publiczni (urzędy gmin), osoby fizyczne
Organizacje pozarządowe- KGW
Rolnicy (gospodarstwa agroturystyczne),
Przedsiębiorcy, parafie
Publiczni (urzędy gmin, domy kultury,
biblioteki),Organizacje pozarządowe
(stowarzyszenia, szczególnie sportowe)
parafie
Publiczni (urzędy gmin, domy kultury)
Organizacje pozarządowe (OSP,
stowarzyszenia, fundacje, związki
kościelne), osoby fizyczne, parafie
Publiczni (gminy), Organizacje
pozarządowe (stowarzyszenia,
szczególnie sportowe, LKS, OSP),
Uczniowskie Kluby Sportowe, osoby
fizyczne, parafie
Publiczni (urzędy gmin, domy kultury)
Organizacje pozarządowe (OSP, KGW,
stowarzyszenia, fundacje), parafie
Publiczni (urzędy gmin, domy kultury),
osoby fizyczne, organizacje
pozarządowe (OSP, KGW,
stowarzyszenia, fundacje)

3. Integracja wykorzystania zasobów kulturowych, historycznych i przyrodniczych
W realizacji większości przedsięwzięć, a szczególnie w przedsięwzięciach. Rozwój turystyki
kulturowej i pielgrzymkowej w oparciu o istniejące Szlaki i idee Ekomuzeum oraz ekoi agroturystyki oraz wprowadzonego nowego przedsięwzięcia „Poprawa stanu zabytków
i nowe formy ochrony dziedzictwa realizatorzy tematycznych szlaków turystycznych oraz
projektów związanych z odnową zabytków wykorzystywać będą jednocześnie zasoby
kulturowe i historyczne,a także przyrodnicze obszaru związane z jego specyfiką.
W ramach przedsięwzięcia Kultura naszego regionu- rozwój bazy oraz imprez
kulturalnych wykorzystywane będą zasoby kulturowe i historyczne, a także przyrodnicze
obszaru podczas organizacji imprez kulturalno-rozrywkowych i warsztatów oraz szkoleń
i wsparcia dla zespołów folklorystycznych.
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9. Określenie procedury oceny zgodności operacji z LSR,
procedury wyboru operacji przez LGD, procedury odwołania od
rozstrzygnięć organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji w
ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21 ustawy z
dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z
udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich, kryteriów, na podstawie których jest
oceniana zgodność operacji z LSR, oraz kryteriów wyboru operacji,
a także procedury zmiany tych kryteriów.
Procedura naboru i wyboru projektów obejmować będzie następujące działania:
1. Wyznaczenie przez zarząd LGD terminów naboru wniosków zgodnie z zaplanowanym
w LSR „Gościniec 4 żywiołów” harmonogramem naborów.
2. W terminie co najmniej 44 dni przed dniem rozpoczęcia naboru wniosków
o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
wystąpienie do samorządu województwa z wnioskiem o podanie do publicznej
wiadomości informacji o możliwości składania wniosków w zakresie operacji
przewidzianych przez LGD.
3. Co najmniej 24 dni przed naborem Zarząd prześle do samorządu województwa
dokumentację konkursową w związku z planowanymi naborami.
4. Instytucje wdrożeniowe ogłaszają terminy naborów na co najmniej 14 dni przed
rozpoczęciem naboru wniosków.
5. W ciągu od 14 do 30 dni pracownicy LGD będą przyjmować i rejestrować wnioski.
Składający wniosek, otrzyma potwierdzenie jego złożenia.
6. Zarząd, wspierany przez pracowników Biura LGD skieruje wnioski do zaopiniowania
i wstępnej oceny przez Zespoły Robocze ( o ile takie zostaną powołane) spośród
członków Rady LGD) „Gościniec 4 żywiołów”. Zespoły Robocze liczące od 4 do 5
osób zajmować się będą przygotowaniem wstępnej opinii do projektów. Wielkość i
skład Zespołów Roboczych określać będzie każdorazowo Zarząd.
7. Zespoły robocze, w ciągu 14 dni od momentu zakończenia naboru kierując się
zapisami w LSR i kryteriami wyboru projektów, przyjętymi w LSR, przeprowadzają
analizę i wstępną ocenę wniosków, korzystając w razie potrzeby z pomocy doradców
i ekspertów.
8. Decyzję o zasięgnięciu opinii eksperta zewnętrznego podejmuje Zarząd LGD na
wniosek Przewodniczącego Rady.
9. Zespoły Robocze przedstawiają swoją propozycję oceny na posiedzeniu Rady.
10. Rada LGD na swoim posiedzeniu dokona oceny zgodności operacji z LSR i oceny wg.
kryteriów lokalnych. Pierwszy wybór projektów musi nastąpić do 21 dni po
zakończeniu naboru projektów.
11. Każdy projekt będzie poddany głosowaniu Rady na zgodność z LSR tj. czy przyczynia
się do realizacji przynajmniej jednego przedsięwzięcia, a tym samym odpowiednich
celów szczegółowych i celów ogólnych. Projekty uznane za zgodne z LSR poddane
zostaną ocenie punktowej wg. lokalnych kryteriów.
12. Dla każdego projektu wypełniona będzie „Karta wyboru operacji”, która zawiera
ocenę projektu ze względu na zgodność z LSR oraz pozwala na punktową ocenę
projektu ze względu na kryteria lokalne.
13. Do każdego wniosku podejmowana jest osobna uchwała Rady LGD.
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14. Po dokonaniu oceny operacji lecz nie później niż do 21 dni od dnia, kiedy upłynął
termin składania wniosków, Zarząd przekazuje wnioskodawcom informacje dotyczące
złożonego przez niech wniosku, informując ich na piśmie o:
a) zgodności lub nie zgodności operacji z LSR - wskazując przyczyny
niezgodności,
b) liczbie uzyskanych punktów w ramach oceny, (o ile został uznany za zgodny z
LSR),
c) możliwości złożenia odwołania od wyników oceny Rady zgodnie z procedurą
określoną w LSR.
15. Rada w terminie do 41 dni od momentu zakończenia naboru wniosków rozpatruje
odwołania i dokonuje ostatecznego wyboru operacji do finansowania ze środków LGD.
16. Zarząd w terminie do 45 dni od momentu zakończenia naboru wniosków przekazuje
wnioski wraz z odpowiednimi listami do Samorządu Województwa Małopolskiego.
Jeśli po dokonaniu pierwszej oceny nie wpłyną odwołania nie zwołuje się posiedzenia
Rady, a listy o których mowa w rozporządzeniu par. 10, ustala Zarząd w porozumieniu
z prowadzącym posiedzenie na którym dokonano oceny wniosków - przewodniczącym
lub wiceprzewodniczącym Rady.
Projekty które uznane zostały za zgodne z LSR, osiągnęły określony limit punktów
w ramach oceny za lokalne kryteria i decyzją Rady z pierwszego posiedzenia na którym
dokonano oceny wniosków mieszczą się w limicie środków zostają uznane jako wybrane
do sfinansowania przez LGD.
W Regulaminie Rady § 23 ust. 2,3 znajduje się zapis:
2. Uchwała podejmowana podczas pierwszego posiedzenia Rady w celu oceny wniosków
z danego naboru jest uchwałą warunkową. Decyzja o zgodności lub niezgodności z LSR oraz
liczba przyznanych punktów służy sporządzeniu list ocenianych operacji.
3. W przypadku, gdy nie złożono żadnych odwołań albo po rozpatrzeniu odwołań nie
nastąpiła zmiana decyzji Rady w przedmiocie wyboru do finansowania danej operacji uchwała ta staje się ostateczną.
Szczegóły przygotowania informacji o naborze projektów oraz inne wymogi proceduralne
będą zgodne z zapisami Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca
2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy
finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 wraz z późniejszymi zmianami.
Procedura odwoławcza
1. Wnioskodawca po ocenie przez Radę LGD złożonego wniosku otrzymuje informację
zawierającą decyzję Rady i ocenę wniosku pod względem zgodności z LSR i oceny w
zakresie lokalnych kryteriów rozwoju.
2. Wnioskodawca może złożyć odwołanie od decyzji Rady w ciągu 5 dni od daty
otrzymania decyzji na temat jego wniosku, uzasadniając swoje odwołanie.
3. Pismo w sprawie odwołania należy skierować do Zarządu LGD, który przekazuje je
do rozpatrzenia Rady wraz z opinią własną lub ekspertów.
4. Rada rozpatruje odwołania podczas kolejnego posiedzenia.
5. Decyzja Rady w sprawie odwołania jest ostateczna.
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Kryteria zgodności z LSR
1. Operacja jest zgodna z wymaganiami stawianymi dla danej operacji w stosownych
rozporządzeniach MRiRW.
2. Operacja jest zgodna z zakresem co najmniej jednego z przedsięwzięć i mieści się
kwocie stosownego wskaźnika w danym przedsięwzięciu.
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Rys. Schemat procedury wyboru projektów

Samorząd Wojewódzki
- podmiot wdrażający

informacja
o zawarciu
umowy

Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa

w zależności od
działań

Wnioski
wybrane
(lista)

+

Wnioski
niewybrane
(lista)

Rada LGD
Wybór wniosków do finansowania w ramach
LSR i ułożenie list (ocena ostateczna)

Zespoły Robocze
Propozycja oceny wniosków (pierwsza ocena)

Pismo o
możliwości
złożenia
odwołania

Zarząd (Biuro LGD)
Rejestracja wniosku
i pomoc dla Wnioskodawców
umowa
o dofinansowanie
projektu

Wniosek o pomoc

Wnioskodawcy
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Tab. Procedura wyboru projektów wraz z procedurą odwoławczą
Lp

Organ odpowiedzialny

Termin, czas trwania
(dni)

1

Zarząd
w porozumieniu
z instytucjami
wdrożeniowymi

Min. 44 dni przed
rozpoczęciem naboru

2

Zarząd

Min. 24 dni przed
rozpoczęciem
uzgodnionego naboru z
Samorządem
Województwa

3

Instytucje wdrożeniowe

Min. 14 dni przed
rozpoczęciem naboru

4

Zarząd

Od 14 do 30 dni

5

Zarząd

Do 7 dni po zakończeniu
naboru projektów

6

Zespoły Robocze

Do 7 dni od powołania
zespołów

7

Rada

Do 21 dni od
zakończenia naboru
projektów

Ocena zgodności operacji z LSR oraz ocena wg.
kryteriów lokalnych, sporządzenie listy
ocenianych operacji

8

Zarząd

Do 21 dni od
zakończenia naboru
projektów

Wysłanie informacji wnioskodawcom o
wynikach oceny i możliwości odwołania

Czynność
LGD występuje do SW z wnioskiem o podanie
do publicznej wiadomości informacji o
możliwości składania wniosków w raz z
podaniem terminu naborów.
Przekazanie dokumentów związanych z
naborem i przeprowadzenie kampanii
informacyjnej
Ogłoszenie terminu naborów
Nabór wniosków
Ustalenie składu Zespołów Roboczych i
przekazanie im projektów do oceny wstępnej
Przygotowanie opinii na temat ocenianych
projektów wraz ze wstępną oceną

Do 22 dni od pierwszego
Ewentualne kolejne posiedzenie Rady w celu
wyboru projektów przez
rozpatrzenia odwołań
Radę

9

Rada

10

Zarząd w porozumieniu
z Przewodniczącym Rady
(prowadzącym
posiedzenie)

Do 45 dni od
zakończenia naboru
projektów

Sporządzenie list operacji wybranych do
finansowania oraz list operacji niewybranych.

11

Zarząd

Do 45 dni od
zakończenia naboru
projektów

Przekazanie listy projektów wraz z
dokumentacją do instytucji wdrożeniowych.
Przekazanie informacji do wnioskodawców.

Realizacja punktu 9 uzależniona będzie od tego czy będą złożone odwołania od decyzji
Rady.
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Lokalne kryteria wyboru projektów przez organ decyzyjny LGD. Aby projekt został wybrany do finansowania musi otrzymać minimum 1/3 40% maksymalnej
ilości sumy punktów dla danego rodzaju projektu (operacji)!
Punkty – za co?
Lp

1

Kryterium lokalne

Innowacyjność projektu

Opis / potencjalne oddziaływanie

Małe projekty

Preferuje projekty innowacyjne, oryginalne w skali lokalnej rozwiązania. Poprzez
innowacyjność rozumie się:
-zastosowanie pomysłów i rozwiązań znanych gdzie indziej, jednak mających
nowatorski charakter na danym terenie,
-nowatorskie wykorzystanie lokalnych zasobów,
-rozwój nowych produkcji i usług,
-nowe sposoby zaangażowania lokalnej społeczności w proces rozwoju.

Odnowa Wsi

Mikroprzedsiębiorstwa

Różnicowanie

3 – rozwiązanie jest nowe na obszarze LGD
2 – rozwiązanie jest nowe na obszarze gminy
1 – rozwiązanie jest nowe na obszarze miejscowości
0 – rozwiązanie jest już na obszarze danej miejscowości
1 – tak
0 – nie

Preferuje projekty innowacyjne wykorzystujące zastosowanie ekologicznych
technologii ze szczególnym uwzględnieniem energii odnawialnej

2

Ilość miejscowości,
w których realizowany jest
projekt

Preferuje projekty realizowane w większej liczbie miejscowości na terenie LGD

3

Udział partnerów
w realizacji projektu

Preferuje projekty realizowane z udziałem wielu partnerów. Przy czym partnerstwo
powinno być opisane w projekcie (np. zadania partnerów) oraz udokumentowane
listem intencyjnym stanowiącym załącznik do wniosku.

4

Liczba nowych
utworzonych miejsc pracy w
wyniku realizacji projektu

Preferuje projekty w zależności od liczby nowo utworzonych miejsc pracy
(równoważnych ilości etatów)

5

Status członka

Preferuje projekty składane przez członków LGD.

6

Zintegrowanie projektów

Preferuje projekty zintegrowane w zakresie opisanych w projekcie zasobów
osobowych, rzeczowych, i niematerialnych lub celów szczegółowych

7

Wysokość wnioskowanej
pomocy

Preferuje projekty, oczekiwana wysokość kwoty dofinansowania jest niższa od
maksymalnej przewidzianej dla danego działania

8

Doświadczenie
wnioskodawcy i partnera w
realizacji projektów

Preferuje doświadczenie beneficjenta w działaniach i realizacji projektów lub
przedsięwzięć lub też udokumentowane doświadczenie partnera (daje szanse
organizacjom bez doświadczenia) na podstawie informacji przedstawionej przez
wnioskodawcę

9

Złożenie fiszki projektowej

Na tydzień przed terminem rozpoczęcia naboru dostarczenie do biura LGD fiszki
projektowej

2 – więcej niż 1 miejscowość,
ale więcej niż w 1 gminie
1 – więcej niż 1 miejscowość,
ale jedna gmina
0 - 1 miejscowość

X

X

X

2 – 2 lub więcej partnerów
1 – 1 partner
0 – bez partnera

2 – 2 lub więcej partnerów
1 – 1 partner
0 – bez partnera

X

X

4 – 2 miejsca i więcej
2 – 1 miejsce
0 – 0 miejsc

X

4 – 2 miejsca i więcej
2 – 1 miejsce
0 – 0 miejsc

1 – członek LGD
1 – obecność na Walnym Zebraniu Członków, przynajmniej na jednym z 2 ostatnich
1 - udział w szkoleniach tematycznych związanych z realizacją LSR
1 – projekt dotyczy integracji zasobów
1 – projekt dotyczy integracji celów
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2 – mniej niż 50% max kwoty dofinansowania
1 – od 50% do 80% max kwoty dofinansowania
0 – powyżej 80% max kwoty dofinansowania

X

2 – zrealizowano i rozliczono
2 lub więcej projektów
1 – zrealizowany i rozliczony
1 projekt
0 – brak realizacji projektów
1 – dostarczono fiszkę

X

0 – brak

X
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10

Inspiracja lokalnym
dziedzictwem

3- projekty, które w całości (w budżecie) inspirowane (związane) są lokalnym dziedzictwem
2 - zawiera elementy związane z dziedzictwem lokalnym, które stanowią większość w zakresie (budżecie)
projektu
1 – zawiera tylko elementy związane, które są mniejszością w zakresie (budżecie) projektu
0 - brak inspiracji lokalnym dziedzictwem

Preferuje projekty, które inspirowane są przez lokalne dziedzictwo

Poniżej zamieszczono opisy uzupełniające do poszczególnych lokalnych kryteriów. Ocena poszczególnych lokalnych kryteriów musi być
dokonana na podstawie danych zawartych we wniosku o przyznanie pomocy w pozycji 13.2.2 Uzasadnienie zgodności z celami LSR i kryteriami
wyboru operacji przez LGD lub w innym miejscu wniosku.
Lp

Kryterium lokalne

Opis / potencjalne oddziaływanie

Sposób oceny projektu

Preferuje projekty innowacyjne, oryginalne w skali lokalnej rozwiązania.

1

Innowacyjność
projektu

Preferuje projekty innowacyjne wykorzystujące zastosowanie ekologicznych
technologii ze szczególnym uwzględnieniem energii odnawialnej

Ilość miejscowości,
w których realizowany jest
projekt

Preferuje projekty realizowane w większej liczbie miejscowości na terenie LGD

3

Udział partnerów
w realizacji projektu

Preferuje projekty realizowane z udziałem wielu partnerów. Przy czym partnerstwo
powinno być opisane w projekcie (np. zadania partnerów) oraz udokumentowane
listem intencyjnym stanowiącym załącznik do wniosku.

4

Liczba nowych
utworzonych miejsc
pracy w wyniku
realizacji projektu
Status członka

Preferuje projekty w zależności od liczby nowo utworzonych miejsc pracy.
W małych projektach tez mogą być utworzone miejsca pracy min. w zakresie
przetwórstwa, PKD które zostały usunięte z TiRM I RDP również w zakresie
przeliczenia ilości etatów równoważnych .

2

5

Preferuje projekty składane przez członków LGD.

Poprzez innowacyjność rozumie się:
-zastosowanie pomysłów i rozwiązań znanych gdzie indziej, jednak mających nowatorski
charakter na danym terenie,
-nowatorskie wykorzystanie lokalnych zasobów,
-rozwój nowych produkcji i usług,
-nowe sposoby zaangażowania lokalnej społeczności w proces rozwoju.
Wg. opisu

Punkty są przyznawane jeżeli projekt jest realizowany w większej liczbie miejscowości na
terenie LGD. Ważne jest miejsce realizacji operacji, a nie zasięg oddziaływania projektu.
Dokonując oceny tego kryterium należy brać pod uwagę spełnienie zawartego w nim warunku
partnerstwa. Powinno ono być opisane we wniosku oraz udokumentowane listem
intencyjnym stanowiącym załączniki do wniosku o przyznanie pomocy. Warunki te muszą
być spełnione łącznie.
Wg. opisu

Ocena tego kryterium następuje na podstawie dokumentacji przygotowanej przez biuro LGD.
Aktualnej listy członków oraz zestawieniu obecności na Walnym Zebraniu Członków,
przynajmniej na jednym z dwóch ostatnich i udziału w przynajmniej 1 szkoleniu tematycznym
związanym z realizacją LSR w ostatnich 12 miesiącach poprzedzających aktualny nabór
wniosków.
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6

Zintegrowanie
projektów

Preferuje projekty w ramach których zaplanowane działania prowadzić będą do
integracji zasobów lub celów LSR

Zintegrowanie zasobów- operacja zakłada jednoczesne wykorzystanie różnych zasobów lokalnych,
specyfiki obszaru, miejsc, obiektów oraz elementów stanowiących dziedzictwo przyrodnicze,
historyczne i kulturowe
Zintegrowanie celów - W ramach operacji realizowane będą cele LSR, które są spójne,

powiązane ze sobą oraz wzajemnie się uzupełniają. Cele LSR planowane do realizacji w
ramach operacji, bez względu na to, jakiego sektora lub branży dotyczą oraz czy są to operacje
inwestycyjne czy też, tzw. „miękkie”, będą tworzyć logiczne związki i wzajemnie na siebie
oddziaływać.
7

8

9

Wysokość
wnioskowanej
pomocy
Doświadczenie
wnioskodawcy i
partnera w realizacji
projektów
Złożenie fiszki
projektowej

Preferuje projekty, których oczekiwany przez wnioskodawców poziom
dofinansowania jest niższy od maksymalnego przewidzianego dla danego działania

Inspiracja lokalnym
dziedzictwem

Preferuje projekty, które inspirowane są przez lokalne dziedzictwo

Preferuje doświadczenie beneficjenta w działaniach i realizacji projektów lub
przedsięwzięć lub też udokumentowane doświadczenie partnera (daje szanse
organizacjom bez doświadczenia) na podstawie informacji przedstawionej przez
wnioskodawcę
Na tydzień przed terminem rozpoczęcia naboru dostarczenie do biura LGD fiszki
projektowej.

10
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W przypadku braku informacji w w/w punkcie przyznanie punktów przez Radę powinno być mocno i
konkretne uzasadnione.
Dokonując oceny tego kryterium należy wziąć pod uwagę stosunek wnioskowanej przez beneficjenta
kwoty dofinansowania zawartej we wniosku o przyznanie pomocy do maksymalnej kwoty
dofinansowania przeznaczonej dla danego działania ( MP – 50 tyś, OW- 500tyś, TRM – odpowiednio
100, 200 lub 300 tyś., RN – 100 tyś. )
Dokonując oceny tego kryterium należy wziąć pod uwagę projekty które zostały zrealizowane.
Warunkiem do przyznania punktacji jest udokumentowane doświadczenie partnera lub
wnioskodawcy.

Ocena następuje na podstawie zestawienia przygotowanego przez biuro LGD. Fiszka projektowa
nie jest podstawą do oceny wniosku. Fiszka służy do pracy z danym beneficjentem. Przy ocenie czy
fiszka dotyczy danego wniosku brany jest pod uwagę beneficjent i wskazany zakres lub cel operacji ,
a nie tytuł operacji czy wysokość wnioskowanej kwoty.
Lokalne dziedzictwo rozumiane jako:
dziedzictwo kulturowe – zasób rzeczy nieruchomych i ruchomych wraz ze związanymi z nim
wartościami duchowymi, zjawiskami historycznymi i obyczajowymi, uznawany za godny ochrony
prawnej dla dobra społeczeństwa i jego rozwoju oraz przekazania następnym pokoleniom z uwagi na
zrozumiałe i akceptowane wartości historyczne, patriotyczne, religijne, naukowe i artystyczne,
mające znaczenie dla tożsamości i ciągłości rozwoju politycznego, społecznego i kulturalnego,
dowodzenia prawd i upamiętniania wydarzeń historycznych, kultywowania poczucia piękna i
wspólnoty cywilizacyjnej.
produkt lokalny – to wyrób lub usługa o cechach związanych z obszarem lub wynikających ze
specyfiki obszaru, z którymi utożsamiają się mieszkańcy obszaru; oraz produkowany w sposób
niemasowy, z surowców lokalnie dostępnych.
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10. Określenie budżetu LSR dla każdego roku jej realizacji

Działania osi 4 przeprowadzane przez LGD w zł
4.1/413 – Wdrażanie
lokalnych strategii rozwoju
rok

Kategoria
kosztu/wydatku

całkowite

1

kwalifikowalne

2

2009 do refundacji
całkowite
kwalifikowalne
2010 do refundacji

3
4
5
6

całkowite

7

kwalifikowalne
2011 do refundacji
całkowite

8
9
10

kwalifikowalne
2012 do refundacji
całkowite
kwalifikowalne
2013 do refundacji

11
12
13
14
15

Różnicowani
e w kierunku
działalności
nierolniczej

Tworzenie
i rozwój
mikro
przedsiębiors
tw

1

2

Odnowa
i rozwój wsi
3

4.31 - Funkcjonowanie
lokalnej grupy działania,
nabywanie umiejętności i aktywizacja

4.21 – Wdrażanie
projektów współpracy

Małe
projekty
4

Razem
4.1/413

Przygotowanie
projektów
współpracy

Realizacja
projektów
współpracy

Razem
4.21

5

6

7

8

Funkcjonowa
nie LGD
(koszty
bieżące)
9

Nabywanie
umiejętności
10

razem
oś 4

Razem
4.31
11

12

0,00
0,00

0,00
0,00

71 800,00
71 800,00

142 046,00
142 046,00

213 846,00
213 846,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

72 658,51
72 658,51

29 133,79
29 133,79

101 792,30
101 792,30

315 638,30
315 638,30

0,00

0,00

53 840,00

99 432,18

153 272,18

0,00

0,00

0,00

72 658,51

29 133,79

101 792,30

255 064,48

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
92 544,00

298 800,64
298 800,64
224 100,48
331 318,00

114 243,00
114 243,00
79 970,00
263 361,20

413 043,64
413 043,64
304 070,48
687 223,20

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

110 749,74
110 749,74
110 749,74
149 894,35

12 741,60
12 741,60
12 741,60
28 333,68

123 491,34
123 491,34
123 491,34
178 228,03

536 534,98
536 534,98
427 561,82
865 451,23

0,00

75 238,00

331 318,00

263 361,20

669 917,20

0,00

0,00

0,00

149 576,62

28 333,68

177 910,30

847 827,50

0,00
0,00
0,00

37 619,00
0,00
0,00

248 489,00
589 661,25
589 661,25

184 352,81
393 653,53
393 653,53

470 460,81
983 314,78
983 314,78

0,00
0,00
0,00

0,00
11 536,33
11 536,33

0,00
11 536,33
11 536,33

149 576,62
105 299,34
105 299,34

28 333,68
34 673,72
34 673,72

177 910,30
139 973,06
139 973,06

648 371,11
1 134 824,17
1 134 824,17

0,00
320 176,38
260 306,00
130 153,00

0,00
528 122,64
429 368,00
214 684,00

471 729,00
464 155,00
464 155,00
371 324,00

314 922,83
530 675,65
530 675,65
424 540,51

786 651,83
1 843 129,67
1 684 504,65
1 140 701,51

0,00
0,00
0,00
0,00

11 536,33
0,00
0,00
0,00

11 536,33
0,00
0,00
0,00

105 299,34
163 768,12
163 768,12
163 768,12

34 673,72
52 584,09
52 584,09
52 584,09

139 973,06
216 352,21
216 352,21
216 352,21

938 161,22
2 059 481,88
1 900 856,86
1 357 053,72
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Działania osi 4 przeprowadzane przez LGD w zł

rok

4.1/413 – Wdrażanie
lokalnych strategii rozwoju

Kategoria
kosztu/wydatku

Różnicowani
e w kierunku
działalności
nierolniczej
1

Tworzenie
i rozwój
mikroprzedsi
ębiorstw
2

Odnowa
i rozwój wsi
3

Małe
projekty
4

całkowite
kwalifikowalne
2014 do refundacji

16
17
18

0,00
0,00
0,00

246 000,00
200 000,00
100 000,00

1 137 500,00
1 137 500,00
910 000,00

333 308,98
333 308,98
266 647,19

całkowite

19

0,00

0,00

0,00

kwalifikowalne
2015 do refundacji

20
21

0,00
0,00
320 176,38

0,00
0,00
866 666,64

0,00
0,00
2 893 234,89

260 306,00

704 606,00

130 153,00

352 303,00

Całkowite

22

kwalifikowalne

23

2009
2015 do refundacji

4.31 - Funkcjonowanie
lokalnej grupy działania,
nabywanie umiejętności i aktywizacja

4.21 – Wdrażanie
projektów współpracy
Razem
4.1/413

Przygotowanie
projektów
współpracy

5

6

Realizacja
projektów
współpracy
7

Razem
4.21
8

0,00
0,00
0,00

95 320,67
95 320,67
95 320,67

0,00

1 716 808,98
1 670 808,98
1 276 647,19
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
1 777 288,36

0,00
0,00
5 857 366,27

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
106 857,00

2 893 234,89

1 777 288,36

5 857 366,27

0,00

2 279 482,48

1 369 865,52

4 131 804,00

0,00

Funkcjonowa
nie LGD
(koszty
bieżące)
9

Nabywanie
umiejętności
10

95 320,67
95 320,67
95 320,67
0,00

136 134,26
136 134,26
136 134,26

79 743,12
79 743,12
79 743,12

52 554,41

5 000,00

0,00
0,00
106 857,00

52 554,41
52 554,41
790 741,00

5 000,00
5 000,00
242 210,00

106 857,00

106 857,00

790 741,00

106 857,00

106 857,00

790 741,00

razem
oś 4

Razem
4.31
11

12

215 877,38
215 877,38
215 877,38
57 554,41

2 028 007,03
1 982 007,03
1 587 845,24
57 554,41

57 554,41

57 554,41

57 554,41
1 033 365,48

57 554,41
6 997 588,75

242 210,00

1 032 951,00

6 997 174,27

242 210,00

1 032 951,00

5 271 612,00

24

Budżet zweryfikowano w oparciu o dane z UMWM, wyniki naboru VII z końca 2013 roku oraz wyniki zrealizowanej LSR w poszczególnych
przedsięwzięciach. Koszty całkowite przyjęto jako koszty netto nie uwzględniające VAT.
Podział budżetu w Działaniu 4.1/13:
a)
b)
c)
d)

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
Tworzenie i rozwój mikro przedsiębiorstw
Odnowa i rozwój wsi
Małe projekty

3,15 %
8,53 %
55,17 %
33,15 %
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Harmonogram realizacji przedsięwzięć
Lp

Przedsięwzięcie

1

Rozwój turystyki kulturowej i
pielgrzymkowej w oparciu o istniejące
Szlaki i idee Ekomuzeum oraz eko- i
agroturystyki

2

Produkt lokalny Gościńca 4 żywiołów,
promocja i rozwój.
Kultura naszego regionu- rozwój bazy
oraz imprez kulturalnych
Edukacja ku przyszłości – aktywizacja i
edukacja mieszkańców LGD
W zdrowym ciele Zdrowy duch- rozwój
bazy sportowo- rekreacyjnej oraz
wspólnych imprez
Poprawa stanu zabytków i nowe formy
ochrony dziedzictwa
Podniesienie świadomości ekologicznej

4
5
6

7
8

2009
II

2010
I

2011
II

I

2012
II

I

2013
II

I

2014
II

I

II

2015
I

Zweryfikowano harmonogram naborów biorąc pod uwagę zaplanowane terminy ogłoszenia o naborach.
Biuro LGD funkcjonować będzie do I połowy 2015 roku. Podobnie do tego samego okresu czasu realizowane będzie całe Działanie 4.31 Osi 4
PROW, związane głównie w części „Nabywanie umiejętności” z pomocą Beneficjentom w rozliczaniu się ze wsparcia finansowego uzyskanego
dla realizacji projektów
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11.

Opis procesu przygotowania i konsultowania LSR

Dla celu przygotowania LSR zaplanowano spotkania i warsztaty - jedno spotkanie
informacyjne oraz trzy spotkania szkoleniowo-warsztatowe z udziałem przedstawicieli
wszystkich gmin nt. budowania LSR oraz spotkania robocze w mniejszych grupach
tematycznych.
Przygotowano również i zebrano wstępne karty projektów, które stanowią rodzaj ankiety nt.
potencjalnych projektów i rodzaju beneficjentów środków. Karty zostały rozpowszechnione
szeroko wśród organizacji danego terenu, w ich wypełnianiu z ramienia LGD pomagał Zarząd
LGD.
W przygotowaniu dokumentu przeprowadzono również:
a) analizę zasięgu terytorialnego Lokalnej Grupy Działania (LGD)
b) analizę profilu obszaru wiejskiego gmin dokonaną w oparciu o informacje
z dokumentów, strategii gmin, powiatu oraz województwa małopolskiego
c) analizę SWOT,
d) analizę interesariuszy.
Prace związane zbudowaniem LSR rozpoczęło Stowarzyszenie „Na Bursztynowym Szlaku”
stosunkowo wcześnie, bo w VI 2008. wiązało się to min z tym iż, Gościniec nie posiadał
pewnych doświadczeń związanych z Leaderem ponieważ nie realizował schematu II
(wykluczenie z powodu gęstości zamieszkania) oraz faktu, iż w VI 2008 roku decyzje
przystąpienia do LGD „Gościniec 4 żywiołów” podjęła rada Gminy Kalwaria Zebrzydowska.
W VIII z LGD wystąpiła gmina Sułkowice, łącząc się z sąsiednią gmina Myślenice i tworząc
LGD „Między Dalinem i Gościbią”.
Tak więc praca wdrażania podejścia Leader rozpoczęła się od początku.
Na dzień dzisiejszy LGD „Gościniec 4 żywiołów” skupia partnerów z gmin: Kalwaria
Zebrzydowska, Lanckorona, Mucharz, Stryszów.
Poniżej przedstawiono harmonogram spotkań, warsztatów związanych z budowaniem LSR.
Konsultacje w roku 2010 były przeprowadzane głównie z członkami Rady, zarządu LGD oraz
partnerami LGD podczas organizowanych spotkań i szkoleń.
LGD Gościniec- Budowanie LSR
Lp

Rodzaj
działania

1

Spotkania
informacyjne

2
Weryfikacja
statutu LGD

Miejsce, data
19. V. godz.14.00 – Kalwaria
Z
12.VI 2008 godz.17.00 –
Mucharz
23.VI. godz.17.00- Stryszów
13.VI godz.17.00Lanckorona
Od V do VI-weryfikacja
statutu LGD
spotkanie 25.VI-Mucharz,
Zarząd LGD

48

Zakres

- info o leaderze,
- info PROW,
- prezentacja ZROW

- doradztwo w sprawie
statutu,
-przedstawienie propozycji
statutu,

Uczestnicy

Wszyscy
zainteresowani
partnerzy z 4
gmin

Zarząd Gościńca

LSR„Gościniec 4 żywiołów” ze zmianami WZC 24.04.2014

3
Spotkanie
warsztatowe 1
4

5
5

6

26 VI. - Kalwaria
Zebrzydowska

SWOT , analiza + wnioski,
określenie specyfiki LGD
weryfikacja celów ZSOW,
misja, określenie obszarów
wiodących
Prezentacja zmian statutu,
dostosowanie do wymogów
Określenie celów LSR,
dyskusja nad kryteriami,
ustalenie grup roboczych

Spotkanie
warsztatowe 2

30 VI.- Mucharz

WALNE Gościńca

15. VII -Lanckorona

Spotkanie
warsztatowe 3

18.VIII -Lanckorona

Praca w grupach
roboczych

Od 20. VIII do 30. IX

Przygotowanie zakresów
przedsięwzięć

Szkolenie

30. IX - Lanckorona

Szkolenie nt. obowiązków
zarządu oraz Rady LGD

Spotkanie
warsztatowe

Weryfikacja projektów w
6. X- Kalwaria Zebrzydowska ramach przedsięwzięć, praca
nad budżetem

7

8

Wszyscy
partnerzy,
zainteresowani z
terenu 4 gmin
Partnerzy ze
Stryszowa,
Wszyscy
członkowie LGD
Wszyscy
członkowie LGD
Członkowie grup
roboczych (tabela
poniżej)
Zarząd +
członkowie
kandydaci do
Rady LGD
Zarząd +
członkowie
kandydaci do
Rady LGD

6. Udział w spotkaniach grup roboczych
Cel
1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i Poprawa
stanu środowiska, szczególnie w zakresie
gospodarki wodno-ściekowej, w tym zwiększenie
zastosowania źródeł energii odnawialnej
2. Rozwój produktów lokalnych, zarówno
spożywczych, także poprzez rozwój przetwórstwa
rolno-spożywczego, jak i niespożywczych,
opartych na lokalnych tradycjach rzemieślniczych
3. Wykreowanie i wypromowania atrakcyjnych
produktów turystycznych, w tym rozwój bazy
turystycznej
4. Poprawa oferty spędzania wolnego czasu
4. Aktywna społeczność, zwiększenie zdolności
pozyskiwania środków z zewnątrz, rozwój
instytucji wsparcia przedsiębiorczości, rozwój
współpracy z innymi partnerami spoza region
+ podział środków z Działania 4.31

Koordynator
Odrobina Paweł
p.odrobina@wp.pl
607 82 33 42

Data i miejsce
3.09. g. 18:00
Cafe Pensjonat
w Lanckoronie

Bożena Stokłosa
28.08. g. 14:00
redkalwaria@interia.pl UM Kalwaria
692 33 81 94
Zebrzydowska
Renata van de Logt
renata@satsang.pl
33 876 35 14
Lucyna Zalewska
33 876 11 32
Zarząd Gościńca

2.09. g. 14:00
GOK Lanckorona
28.08. g. 18:00
GOK Lanckorona

Zadaniem grup roboczych była weryfikacja złożonych kart projektów w zakresie
poszczególnych celów LSR oraz wypracowanie nazw zakresów przedsięwzięć.
Dokument LSR został zaprezentowany Zarządowi LGD podczas spotkania 13.XI. w
Lanckoronie, naniesione poprawki i ustalenie dalszej pracy nad dokumentem.
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Z przygotowaną strategią zapoznali się wszyscy członkowie zarządu, wnosząc swoje
poprawki oraz uwagi. LSR zostanie zatwierdzona podczas kolejnego walnego zebrania
członków LGD.
LSR została zatwierdzona podczas zebrania Walnego Członków Stowarzyszenia
„Gościniec 4 żywiołów” w dniu 7.01 2009.
W związku z potrzebą dostosowania LSR do rozporządzeń i aktów prawnych wyższego
rzędu w dniu 27.01.2011 r. na Walnym Zebraniu Członów stowarzyszenia
przedstawiono propozycję zmian i aktualizacji LSR. Uchwałą nr 8/2011/WZ został
przyjęty tekst jednolity Lokalnej Strategii Rozwoju „Gościniec 4 żywiołów”.
Kolejnej aktualizacji LSR dokonano w kwietniu 2013 r., wrześniu 2013 roku oraz
24.04.2014. Walne Zebranie Członków
Stowarzyszenia „ Gościniec 4 żywiołów”
stosownymi uchwałami zatwierdziło zmiany w LSR.
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Opis procesu wdrażania i aktualizacji LSR

12.

LSR będzie wdrażana głównie poprzez projekty realizowane przez partnerów –
Beneficjentów Osi 3 i Osi 4 PROW. Podstawowe warunki wsparcia finansowego tych
projektów określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r.
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej
w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.
Informowanie o LSR
Jednym z warunków sprawnego procesu wdrażania LSR będzie odpowiednia akcja
informacyjno-promocyjna wśród potencjalnych Beneficjentów.
Do promocji LSR oraz poinformowania mieszkańców, instytucji, organizacji i
przedsiębiorstw działających na obszarze LGD o możliwościach przedstawiania projektów
dla realizacji LSR, wykorzystane zostaną min. następujące środki oraz nośniki promocji i
informacji:








Ulotki
Plakaty
Informacje w gablotach Urzędów Gmin
Gazety lokalne
Strona internetowa LGD oraz strony internetowe powiatu i Urzędów Gmin z terenu
LGD
Radio i telewizja lokalne i regionalne
Gazety codzienne o zasięgu regionalnym – Gazeta Wyborcza (wydanie regionalne),
Dziennik Polski

Informacja w telewizji, radiu i gazetach regionalnych będzie się ukazywała poprzez
przygotowane artykuły i współpracę z dziennikarzami telewizji, radia i gazety. Okazją do
tzw. „newsów” będą spotkania Zarządu i Rady LGD, decyzje o zakwalifikowaniu do
realizacji LSR.
Informacja zostanie skierowana do ogółu mieszkańców, instytucji publicznych – urzędów
gmin, szkół, domów i ośrodków kultury, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych,
szczególnie do tych, którzy swoją działalnością mogą przyczynić się do osiągnięcia celów
LSR – przedsiębiorstw i organizacji branży turystycznej oraz instytucji zajmujących się
promocją przedsiębiorczości, organizacją czasu wolnego dla dzieci i młodzieży itp.
W każdej gminie odbywać się będą spotkania informacyjne.
Na podstawie rozpoznanych potrzeb organizowane będą szkolenia nt. przygotowania
wniosków do poszczególnych działań i pisania projektów.
Realizacja zadań informacyjno-promocyjnych zostanie przeprowadzana zgodnie z przepisami
rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 1159/2000 z dnia 30 maja 2000 roku w sprawie
prowadzenia przez Państwa Członkowskie działań informacyjnych i promocyjnych
dotyczących pomocy udzielanej z funduszy strukturalnych (Dz. Urz. WE L 130 z
30.05.2000).
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Aktualizacja LSR
Strategia będzie aktualizowana będzie co roku wg. potrzeb wynikających z zmieniających się
rozporządzeń czy też zaleceń instytucji wdrażającej czyli Samorządu Województwa
Małopolskiego ewentualnie przed złożeniem kolejnego wniosku o finansowanie LSR na rok
następny.
Spotkania aktualizacyjne odbywają się z udziałem zarządu oraz Rady LGD, szczególnie
cenne są uwagi i propozycje będące wnioskami z przeprowadzonych naborów.
Na podstawie danych otrzymanych od beneficjentów min. poprzez ankietę monitorującą oraz
na podstawie informacji uzyskanych z Samorządu Województwa będzie przygotowywane
zestawienie wdrażanych przez LGD operacji.
Przygotowywane sprawozdania z realizacji LSR będą prezentowane na stronie www.
w następujących miesiącach w roku VI oraz w XII w latach 2010-2013 oraz III w latach
2014-2015 w zakresie zrealizowanych i wypłaconych środków.
Celem uzyskania danych dotyczących realizacji wskaźników rezultatu wykonywana jest
przez biuro ankieta monitorująca przeprowadzana osobiście lub telefonicznie przez
pracowników biura LGD.
W trakcie spotkań Zarządu analizowane będą wyniki ewaluacji wewnętrznej i na jej
podstawie weryfikowane będą zarówno przedsięwzięcia, jak i cele szczegółowe LSR.
Zaktualizowana LSR przyjmowana będzie przez Walne Zebranie Członków LGD.
Walne Zebranie Członków LGD może udzielać upoważnień Zarządowi min. w zakresie
dokonywania zmian , których celem jest skuteczna realizacja LSR , a w szczególności
ogłaszanie naborów.
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Ankieta monitorowania realizacji LSR wykonywana przez biuro LGD wykonana w roku…………..Stan na dzień ……..
Cel ogólny
Cel szczegółowy
Przedsięwzięcie
Produkt
Rezultat
Wskaźniki
1.Ochrona dziedzictwa
kulturowego i poprawa stanu
środowiska, w tym
zwiększenie zastosowania
źródeł energii odnawialnej.

I. Ochrona i
wykorzystanie
zasobów
przyrodniczych
i kulturowych.

II. Poprawa
jakości życia, w
tym warunków
zatrudnienia.

7. Poprawa stanu zabytków i
nowe formy ochrony
dziedzictwa
8. Podniesienie świadomości
ekologicznej

2.Rozwój produktów
lokalnych, -przetwórstwa
rolno-spożywczego,
produktów nie spożywczych,
oraz tradycji rzemieślniczych.

2. Produkt lokalny Gościńca
4 żywiołów, promocja i
rozwój.

3.Wykreowanie i
wypromowania atrakcyjnych
produktów turystycznych, w
tym rozwój bazy turystycznej

1. Rozwój turystyki
kulturowej i pielgrzymkowej
w oparciu o istniejące szlaki
i idee Ekomuzeum oraz eko
i agroturystyki.

4.Poprawa oferty spędzania
wolnego czasu, rozwój kultury
i sportu.

4.Kultura naszego regionurozwój bazy oraz imprez
kulturalnych
6.”W zdrowym ciele
Zdrowy duch”- rozwój bazy
sportowo- rekreacyjnej oraz
wspólnych imprez.

5.Aktywna społeczność,
zwiększenie zdolności
pozyskiwania środków z
zewnątrz, rozwój instytucji
wsparcia przedsiębiorczości,
rozwój współpracy z innymi
partnerami spoza regionu.

5.”Edukacja ku przyszłości”
– aktywizacja i edukacja
mieszkańców LGD.
wspólnych imprez.
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Źródło danych

Wskaźniki

Źródło danych

Oddziaływanie
Wskaźniki

Źródło danych
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Zasady i sposób dokonywania oceny (ewaluacji) własnej

13.

Ewaluacja przeprowadzana będzie każdego roku, począwszy od roku 2011. Jej wyniki będą
miały wpływ zarówno na aktualizację strategii, jak i pracę LGD.
Celem ewaluacji jest przede wszystkim:




weryfikacja wskaźników produktu dla poszczególnych przedsięwzięć,
weryfikacja ilości i zakresu przedsięwzięć,
weryfikacja ilości i zakresu celów szczegółowych.

Ponadto wyniki ewaluacji będą miały wpływ na kształt partnerstwa, jego struktur, ilość
i strukturę członków, skład władz, ilość pracowników biura i zakres ich obowiązków.
Każdorazowo decyzją Zarządu powoływany będzie zespół ewaluacyjny, inny w składzie od
Komisji Rewizyjnej, od której oczekuje się wypełnienia standardowych obowiązków organu
nadzorczego organizacji. Pierwsze powołanie zespołu ewaluacyjnego proponuje się na VI
2011 r.
Zadaniem Zespołu ewaluacyjnego będzie:







ocena wartości wskaźników produktu, rezultatu i oddziaływania dla każdego
przedsięwzięcia,
weryfikacja analizy SWOT,
analiza aktualności celów szczegółowych w stosunku do analizy SWOT,
analiza zasadności ilości przedsięwzięć i ich zakresów oraz wskaźników,
zebranie uwag od członków Zarządu i pracowników LGD nt. funkcjonowania LGD,
szczególnie w trakcie naboru oraz uwag zgłaszanych przez Beneficjentów,
zebranie uwag od członków LGD nt. funkcjonowania partnerstwa.

Zespół ewaluacyjny będzie upoważniony do zastosowania odpowiednich instrumentów
ewaluacyjnych, o ile okaże się to zasadne i uzasadnione, włącznie z koniecznością
wyasygnowania odpowiednich środków na ten cel w ramach Działania 4.31 (badania).
Zespół ewaluacyjny swoje uwagi i wnioski prezentuje na Walnym Zebraniu Członków.
Uczestnicy Zebrania, po dyskusji, podejmują uchwałę w sprawie ich wykorzystania do
aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, usprawnienia pracy Biura LGD, jak
i funkcjonowania całego partnerstwa.
Jako propozycja weryfikacji i monitorowania realizacji LSR wprowadza się konieczność
składania przez wnioskodawcę sprawozdania końcowego, będącego kopią sprawozdania
składanego do Urzędu Marszałkowskiego. Beneficjent zostaje zobowiązany do złożenia
ostatecznej wersji sprawozdania z realizacji sfinansowanego przez LGD „Gościniec 4
żywiołów” w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma określającego zlecenie płatności
ostatecznej.
Do sprawozdania powinien być również dołączony:
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1. materiał zdjęciowy - 10-15 zdjęć w formacie umożliwiającym wykorzystanie zdjęć do
publikacji wraz ze stosownym oświadczeniem o przekazaniu praw do w/w materiału
zdjęciowego.
2. filmy lub inne dobra materialne powstałe w trakcie realizacji projektu wraz ze
stosownym oświadczeniem o przekazaniu praw do w/w materiału zdjęciowego.
Informacje na temat składania sprawozdania zamieszczone będą
www.gosciniec4zywiolow.pl w zakładce - informacje dla wnioskodawców.
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15. Wskazanie planowanych działań, przedsięwzięć lub operacji realizowanych
przez LGD w ramach innych programów wdrażanych na obszarze objętym LSR
Od października 2011 LGD realizuje projekt partnerski „Produkt Lokalny Małopolska rozwój lokalnej przedsiębiorczości i przetwórstwa w oparciu o partnerską inicjatywę edukacji
ekonomicznej mieszkańców oraz regionalny system marketingu produktów z Małopolski”
finansowanego ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Instytucją Realizującą jest
Fundacja Partnerstwo dla Środowiska , a LGD Gościniec 4 żywiołów jest partnerem
strategicznym.
Celem projektu na terenie LGD jest stworzenie w Stryszowie Inkubatora Kuchennego, który
będzie pierwszym tego typu obiektem w Polsce. Najważniejszą jego częścią będzie sala
wyposażona w urządzenia dużej gastronomii oraz chłodnię, z której korzystać mogą małe
firmy przetwórstwa spożywczego oraz rolnicy, dzięki czemu znacznemu obniżeniu ulegną
koszty wejścia z produktem na rynek. Lokalni rolnicy i producenci będą mogli skorzystać z
pomocy doradczej i technicznej, w tym certyfikacji swoich produktów, ale także sanitarnoepidemiologicznej oraz pomocy marketingowej. Zaplanowane jest uruchomienie sklepików z
produktami lokalnymi na terenie wszystkich gmin „Gościńca 4 Żywiołów” oraz w centrum
Krakowa. Targi produktów lokalnych, sieci delikatesów, szkół, hoteli i firm cateringowychto tylko niektóre z kanałów dystrybucji, w których sprzedawane będą produkty lokalne. Nasz
projekt ma autentycznie wspomóc rolników, dać im szansę wspólnego działania w zakresie
produkcji i sprzedaży.
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17. Informacja o dołączanych załącznikach

Załącznik nr.1 - Aktualizacja danych dotyczących 4 gmin Gościńca 4 żywiołów
Załącznik nr.2 - Dane porównawcze LGD oraz Małopolski , powiatu wadowickiego,
gmin wiejskich
Załącznik nr.3- „Karta Wyboru Operacji” wraz z instrukcją wypełniania
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Karta wyboru operacji – LGD „Gościniec 4 żywiołów”
na działania: „Odnowa i rozwój wsi”, „Małe projekty”,
„Różnicowanie działalności pozarolniczej„ oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” (obowiązująca 24.04.2013 )

KARTA WYBORU OPERACJI nr
TYTUŁ PROJEKTU
WNIOSKODAWCA
Różnicowanie w kierunku
działalności nierolniczej

Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw

Koszty całkowite

Koszty kwalifikowane

Liczba obecnych
członków Rady

Członkowie Rady
wyłączeni z głosowania
nad projektem
( imię i nazwisko )

Odnowa i rozwój wsi

Małe projekty

Koszty do refundacji

LICZBA GŁOSÓW ZA ZGODNOŚCIĄ Z LSR:
Liczba
głosujących
członków Rady

Za

Przeciw

Przedsięwzięcie LSR
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LOKALNE KRYTERIA OCENY
Liczba głosów
Lp.

1

Kryterium oceny

Innowacyjność
projektu

Punkty

Uzasadnienie

Liczba głosujących
członków Rady

Za

Przeciw

Wstrzymujący się

oryginalność
ekologiczne technologie

2

Ilość miejscowości,
w których realizowany jest projekt

3

Udział partnerów w realizacji projektu

4

Liczba nowych utworzonych miejsc pracy w wyniku realizacji
projektu

5

Status członka

6

Zintegrowanie projektów

7

Wysokość wnioskowanej pomocy

8

Doświadczenie wnioskodawcy i partnera w realizacji projektów

9

Złożenie fiszki projektowej

10

Inspiracja lokalnym dziedzictwem
RAZEM SUMA PUNKTÓW

Karta wyboru operacji obejmuje kartę zgodności projektu z LSR i kartę oceny ze względu na lokalne kryteria.
………………………………..
Data

…………………………………………………….
Podpis Przewodniczącego Rady
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Instrukcja wypełniania Karty wyboru operacji
1. W komórce obok komórki „Karta wyboru operacji nr” należy wpisać numer projektu, nadany mu podczas przyjęcia projektu do biura
LGD.
2. W komórce obok komórki Tytuł projektu należy wpisać tytuł projektu z wniosku o przyznanie pomocy.
3. W komórce obok komórki Wnioskodawca należy wpisać nazwę lub imię i nazwisko wnioskodawcy.
4. Zaznaczyć we właściwej komórce X rodzaj operacji - Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej lub Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw lub Odnowa i rozwój wsi lub Małe projekty w ramach której składany jest projekt.
5. Do odpowiednich komórek z prawej strony obok komórek Koszty całkowite, Koszty kwalifikowane, Koszty do refundacji należy wpisać
kolejno kwoty z projektu.
6. Do komórki z prawej strony obok komórki Liczba obecnych członków Rady należy wpisać liczbę obecnych na posiedzeniu członków
Rady.
Z prawej strony obok komórki Członkowie Rady wyłączeni z głosowania nad projektem należy wpisać imiona i nazwiska członków Rady
którzy wyłączą się z głosowania nad projektem.
7. Liczbę głosujących oraz liczbę głosów oddanych przesz członków Rady za zgodnością danego projektu z LSR wpisuje się odpowiednio w
komórki obok komórek: Liczba głosujących członków Rady, Za, Przeciw, Wstrzymujący się. Przy ocenie zgodności należy kierować się
opisem przedsięwzięć zawartym w rozdziale 4 LSR.
8. W komórce obok Przedsięwzięcie LSR należy wpisać nazwę przedsięwzięcia z rozdziału 4 LSR. Zgodność z przedsięwzięciem oznacza
zgodność z odpowiednimi celami szczegółowymi i celem ogólnym.
9. W kolumnie Punkty należy wpisać ilość punktów wg poszczególnych kryteriów oceny podanych w tabeli kryteriów. Obok w kolumnie
Uzasadnienie należy podać krótkie uzasadnienie, powołując się na odpowiednie dane zawarte w projekcie. Sumę punktów należy podać w
komórce obok komórki RAZEM. W kolumnach Liczba głosów - Liczba głosujących członków Rady, Za, Przeciw, Wstrzymujący się należy
odpowiednio wpisać liczbę głosujących oraz liczbę głosów oddanych przesz członków Rady.
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10. W komórce Uwagi: można podać dodatkowe uwagi na temat projektu.
11. Karta wyboru operacji powinna być opatrzona datą oraz podpisami Przewodniczącej Rady i sekretarza.
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