
 

Sprawozdanie z działalności stowarzyszenia  
 „Gościniec 4 Żywiołów” za   2020r 

 

W  2020 roku Zarząd rozpoczął prace w składzie: Renata Bukowska , Ewa Frosztęga, Marcin Zagól, Paweł 
Paździora. Przedstawiciele zarządu Pani Renata Bukowska obejmowała stanowisko kierownika biura,  
pani Ewa Frosztęga pracowała jako pracownik biura. 
Członkowie zarządu uczestniczyli w  spotkaniach i szkoleniach organizowanych min przez UMWM.  
 
Zarząd kierował całością stowarzyszenia poprzez:  

 realizację projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 działanie: 19 
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader – Wsparcie Przygotowawcze”, 
przygotował podsumowanie i zakończenie realizacji programu Leader czuwał nad prawidłowym 
rozliczeniem realizowanych wniosków złożonych przez beneficjentów w latach 2007-2013 

 realizacje projektu  w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy 
LEADER” objętego Programem  Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem 
środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. W tym celu 
przygotowano dokumentację potrzebną do opracowania Strategii Rozwoju Lokalnego  na lata 
2014-2020,  końcem grudnia 2015r.  Zarząd LGD „Gościniec 4 żywiołów” złożył wniosek w ramach 
konkursu ogłoszonego przez Zarządu Województwa Małopolskiego na wybór LSR 
współfinansowanych ze środków EFR na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na 
lata 2014-2020.  Wniosek został zaopiniowany pozytywnie,  obecnie jest kontynuowana  realizacja 
projektu LEADER. 

 nadzór nad prawidłowym przebiegiem naborów wniosków w ramach działania LEADER  

 prowadzenie szkoleń i doradztwa dla potencjalnych beneficjentów dotyczących  przygotowania i 
realizacji projektów  

 realizację projektu własnego   „Promocja gospodarcza branż kluczowych obszaru LGD Gościniec 4 
Żywiołów poprzez organizację wyjazdów promocyjnych, wykonanie spotu promocyjnego” 

 nadzór nad całością rozliczeń stowarzyszenia w tym składania wniosków o płatność, 

 organizację Zebrań Walnych Członków Stowarzyszenia, 

 organizację przedsięwzięć o charakterze promocyjnym lub szkoleniowym min:  
-  imprezy kulturalne promujące region  i produkty lokalne, dziedzictwo kulturowo – przyrodnicze i 
historyczne, 

 wspieranie i prowadzenie inicjatyw kulturalnych, edukacyjnych, sportowych,  podejmowanie 
działań na rzecz ochrony środowiska,  

 tworzenie warunków do rozwoju gospodarczego, turystycznego i kulturalnego 
poprzez wspieranie inicjatyw mieszkańców, przedsiębiorców, rolników. 
 
Przeprowadzono 2 spotkania Zebrań Walnych. Zarząd LGD Gościniec 4 żywiołów spotkał się 5 razy, 
podczas spotkań na bieżąco była analizowana działalność LGD oraz  realizacja LSR.  
 
 
 



W ramach realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność przeprowadzono: 
 
8 naborów na rozwój przedsiębiorstw oraz na rozpoczęcie działalności gospodarczej na poszczególne 
przedsięwzięcia: 
NABÓR NR 1/2020  II.3.1  Podejmowanie działalności gospodarczej. 
NABÓR NR 2/2020 II.2.2 Rozwój działalności gospodarczej, w tym również firm branży meblowej, 
obuwniczej i spożywczej.  
NABÓR NR 3/2020 II.1.2 Rozwój działalności gospodarczej w zakresie turystyki, w tym agroturystyki.  
NABÓR NR 4/2020 II.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie turystyki, w tym 
agroturystyki. 
NABÓR NR 5/2020 II.3.2 Rozwój  działalności gospodarczej. 
NABÓR NR 6/2020 II.1.4  Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej. 
NABÓR NR 7/2020  II.1.5 Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej i kulturalnej. 
NABÓR NR 8/2020 II.2.2 Rozwój  działalności  gospodarczej, w tym również firm branży  meblowej, 
obuwniczej i spożywczej  
 
W zakresie funkcjonowania LGD „Gościniec 4 żywiołów” w 2020 r. prowadzone były szkolenia i 
doradztwo dla beneficjentów, spotkania informacyjne  na terenie czterech gmin. W związku z panującą 
sytuacją związaną z Covid 19 w dużej mierze prowadzone były online: telefonicznie oraz mailowo . 
 
Promocja podczas imprez organizowanych przez LGD „Gościniec 4 żywiołów” przez panująca sytuację w 
dużej mierze była ograniczona. Z zachowaniem wszystkich restrykcji udało się  zorganizować: 
 
- „Turniej 4 żywiołów w piłce nożnej” Kalwaria Zebrzydowska-  LGD Gościniec 4 Żywiołów we współpracy 
z Parafialnym Klubem Sportowym „Św. Józef” z Kalwarii Z. zorganizował Turniej dla dzieci ze Szkół 
Podstawowych o tytuł najbardziej żywiołowej drużyny LGD Gościńca 4 Żywiołów. 
 
- udział w Zimowym Festiwalu Anioł w Miasteczku 2020  - ze względu obostrzenia jakie panowały w 
obecnym czasie festiwal przybrał nowy charakter, z zachowaniem wszystkich restrykcji 
 
Ponadto dzięki wsparciu finansowemu LGD Gościniec 4 żywiołów odbyły się wydarzenia rekreacyjne, 
sportowe i edukacyjne min: 
 
- w Świetlicy Wiejskiej w Mucharzu realizowany był projekt pt. „Dziecięca Szkółka Cheerleaders”. 
-  W  Barwałdzie Górnym  prowadzono ćwiczenia fitness pt.: „Bądźmy Fit”. 
- Koło Gospodyń Wiejskich  w Barwałdzie Górnym  przeprowadziło szkolenie pt. „Ustrzec się przed 
boreliozą ”. 
- Grupa Seniorów z Gminy Stryszów zorganizowała wyjazd edukacyjno-integracyjny dla Seniorów która 
zwiedziła Ośrodek Zarybieniowy w Świnnej Porębie oraz popłynęła w rejs statkiem po Jeziorze 
Mucharskim.”  
- Odbył się Piknik osiedlowy na osiedlu Weissa w Kalwarii Zebrzydowskiej 
- W Barwałdzie Górnym  odbyły się zajęcia pt: „Samoobrona dla kobiet”.  
- W Jaszczurowej odbył się  Konkursu „Zielony zakątek”, którego celem było edukacja w zakresie 
świadomości ekologicznej i konsumenckiej, 
 
W 2020 r. skład Zarządu LGD wchodziły 4 osoby :  
-Gmina Lanckorona -Renata Bukowska, 
-Gmina Kalwaria - Ewa Frosztęga,   
-Gmina Stryszów - Marcin Zagól 
-Gmina Mucharz - Paweł Paździora 
 
W skład Rady LGD wchodziło 14 osób. 


