SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI LGD "KORONA
SĄDECKA" ZA 2014 ROK

Nazwa: LGD „KORONA SĄDECKA”
Siedziba: Ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec
NIP: 734-328-78-78
REGON: 120634890
KRS: 0000299101
Dane dotyczące członków Zarządu:
Prezes – Marcin Bulanda
Wiceprezes - Wiesław Szczepanek
Członek Zarządu – Kinga Chrząstowska
Członek Zarządu - Józef Pyzik
Członek Zarządu - Małgorzata Świderska

Stowarzyszenie prowadzi działalność statutową na rzecz rozwoju obszarów wiejskich trzech
gmin: Chełmiec, Grybów, Kamionka Wielka. Celami działania stowarzyszenia są:
1. Opracowanie i realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) w rozumieniu ustawy z
dnia 7 marca 2007r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, przepisów
wykonawczych tej ustawy oraz przepisów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
2007-2013 (PROW);
2. Podejmowanie inicjatyw i działań mających na celu pobudzenie aktywności
społeczności lokalnych oraz ich czynny udział w opracowaniu i realizacji LSR;
3. Upowszechnianie i wymianę informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją
ludności na obszarach wiejskich położonych w obszarze działania LGD;
4. Propagowanie działań na rzecz realizacji LSR w obszarze działania LGD,
pozyskiwanie partnerów i źródeł finansowania LSR, w tym
pomocowych;
5. Promocja obszarów wiejskich położonych w obszarze działania LGD;
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z programów

6. Udzielanie wsparcia mieszkańcom obszaru objętego LSR w zakresie przygotowania
projektów i pozyskiwania środków na ich realizację, w tym z programów
pomocowych;
7. Podejmowanie inicjatyw zmierzających do poprawy jakości życia mieszkańców
obszarów wiejskich
8. Podejmowanie

inicjatyw

edukacyjnych,

oświatowych,

szkoleniowych

i wychowawczych;
9. Podejmowanie działalności promocyjnej i wydawniczej.

W ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w oparciu
o zaakceptowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego opisy zadań,
LGD w 2014 roku zrealizowało następujące inicjatywy:
• Bieżącą działalność związaną z funkcjonowaniem biura (czynności wykonywane
przez koordynatora, 3 specjalistów ds. wdrażania LSR oraz specjalistę finansowego),
w tym redagowanie strony stowarzyszenia oraz udzielanie informacji potencjalnym
wnioskodawcom na temat możliwości pozyskania środków na realizację projektów
w ramach osi IVLEADER.
• Rozpowszechnianie wiadomości na temat Stowarzyszenia poprzez zamieszczenie
informacji w prasie, na portalach internetowych, stronie LGD oraz przygotowanie
materiałów promocyjnych: mapa atrakcji obszaru LGD, spot promocyjny, folder
informacyjny – dobre praktyki; kalendarze, megapuzzle, plecaki, gry logiczne,
maskotki, zapachy samochodowe;
• Promocja obszarów wiejskich poprzez udział w imprezach ważnych dla społeczności
(Imieniny Gminy Chełmiec, Lato w Dolinie Kamionki, Biesiad u Bartnika)
• Udział w targach: Alpejsko-Karpackie Forum Współpracy, Agrotravel w Kielcach;
Małopolskim Festiwalu Smaku w Starym Sączu oraz w Krakowie a także w Targach
Ekonomii Społecznej w Nowym Sączu;
• Udział w forum organizacji pozarządowych;
• Na zaproszenie Marszałka Województwa Małopolskiego LGD prezentowała swoje
doświadczenia związane ze współpracą z kołami gospodyń wiejskich;
• Zorganizowano warsztaty ceramiczne dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i
gimnazjalnych obszaru LGD;
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• Ogłoszono konkurs na najlepszy projekt ekologiczny, zakończony organizacją
warsztatów dziennikarskich połączonych z przygotowaniem filmiku promującego
postawy ekologiczne;
• Wykupiono recepturę produktu lokalnego;
• Zorganizowano III Przegląd Kolęd i Pastorałek oraz III Przegląd Palm Wielkanocnych
obszaru LGD „KORONA SĄDECKA”;
• Rozpoczęto wydawanie gazetki Magazyn Lokalny Korony Sądeckiej;
• Przeprowadzono dwa nabory wniosków na wszystkie działania Osi 4 Leader, w ślad
za którymi zorganizowano dwa posiedzenia Rady Decyzyjnej;
• Przeprowadzono badanie ewaluacyjne dotyczące funkcjonowania LGD;
• Zorganizowano szkolenie dla wnioskodawców działania „Małe projekty” oraz
szkolenie dla pracowników LGD, członków Rady oraz Zarządu;
• Zrealizowano projekt współpracy pn. „Perły Korony Beskidu Sądeckiego – Kraina,
która łączy” wspólnie z Stowarzyszeniem Perły Beskidu Sądeckiego.
• LGD zostało skontrolowane przez Samorząd Województwa Małopolskiego w zakresie
prawidłowości i terminowości wykonywania zadań związanych z przeprowadzeniem
naborów oraz dokonywaniem przez organ decyzyjny LGD wyboru operacji;
prawidłowości i terminowości wykonywania zadań związanych z realizacją LSR i
zobowiązań wynikających z umowy ramowej oraz w zakresie przestrzegania
zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.
Obok działalności związanej z wdrażaniem osi IV Leader, LGD „KORONA SĄDECKA”
realizuje projekt związany z funkcjonowaniem Przedszkola Integracyjnego Bajkowa Kraina w
Biczycach Dolnych, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
W grudniu 2014 r. LGD „KORONA SĄDECKA” wspólnie z Fundacją Collegium Progressus
zakończyła projekt związany z funkcjonowaniem żłobka „Przyjazny Świat Malucha”, który
również był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Ponadto w 2014 r. zorganizowano 6 posiedzeń Zarządu LGD „KORONA SĄDECKA” oraz
6 Walnych Zebrań Członków LGD „KORONA SĄDECKA”.
Wszystkie z wymienionych zadań zostały zrealizowane w całości. Podczas ich realizacji nie
natrafiono na istotne utrudnienia, które miałyby wpływ na prawidłowy przebieg
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zaplanowanych działań. Ponadto wszystkie zadania są spójne z założeniami Statutu oraz
celami zapisanymi w Lokalnej Strategii Rozwoju i przyczyniają się do osiągnięcia
wyznaczonych wskaźników.

Chełmiec, dnia 25.03.2015 r.
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