SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI LGD "KORONA
SĄDECKA" ZA 2015 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 oraz miasta Grybów, które zostało przyjęte
w poczet członków stowarzyszenia 17 lipca 2015 roku. Celami działania LGD 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
z programów
pomocowych;
5. Promocja obszarów wiejskich położonych w obszarze działania LGD;
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 2015 roku zrealizowało następujące inicjatywy:
 Bieżącą działalność związaną z funkcjonowaniem biura (czynności wykonywane
przez koordynatora, 2 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 IV LEADER.
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Rozpowszechnianie wiadomości na temat Stowarzyszenia poprzez zamieszczenie
informacji w prasie, na portalach internetowych, stronie LGD oraz przygotowanie
materiałów promocyjnych: publikacja podsumowująca działalność LGD;
Promocja obszarów wiejskich poprzez udział w imprezach ważnych dla społeczności
(Imieniny Gminy Chełmiec, Lato w Dolinie Kamionki, Biesiad u Bartnika, Dzień
Dziecka);
Udział w IV Targach Produktów Tradycyjnych i Ekologicznych REGIONALIA
w Warszawie;
Udział w wyborach Sołtysa Małopolski (stoisko promocyjno-informacyjne);
Ogłoszono konkursy pn.:
 „Mój pierwszy biznes plan” - konkurs promujący postawy przedsiębiorcze,
 „Najlepszy projekt zrealizowany za pośrednictwem LGD”
 „Atuty miejscowości/gminy – jak je wykorzystać? Słabe strony
miejscowości/gminy – jak im przeciwdziałać?” .
Zorganizowano IV Przegląd Kolęd i Pastorałek, IV Przegląd Palm Wielkanocnych
obszaru LGD „KORONA SĄDECKA” oraz Kiermasz Ozdób Wielkanocnych;
Kontynuowano wydawanie gazetki Magazyn Lokalny Korony Sądeckiej (3 wydania);
Wykonano Raport z realizacji celów LSR oraz zaspokajania potrzeb mieszkańców
obszaru LGD „KORONA SĄDECKA”;
Udział w Otwarciu Szlaku Węgierskiego w ramach projektu współpracy
realizowanego wspólnie z sześcioma małopolskimi lokalnymi grupami działania;
Zorganizowano happening promujący dokonania LGD „KORONA SĄDECKA” oraz
konferencję podsumowującą działalność LGD;
LGD zostało skontrolowane przez Urząd Marszałkowski Województwa
Małopolskiego w zakresie prawidłowości realizacji projektu współpracy pn. „Szlak
Węgierski”.

30 czerwca 2015 roku Lokalna Grupa Działania zakończyła wdrażanie Lokalnej Strategii
Rozwoju, finansowanej z perspektywy 2007-2013. Od 1 lipca stowarzyszenie funkcjonowało
dzięki środkom w ramach tzw. „Wsparcia przygotowawczego”, w wyniku którego
przygotowano Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2014-2020 oraz wniosek o przyznanie
pomocy finansowej w wysokości 10.010.000 zł. Przygotowanie strategii poprzedzone zostało
badaniami oraz szerokimi konsultacjami wśród społeczności lokalnej, celem przygotowania
dokumentu dostosowanego do potrzeb mieszkańców.
Obok działalności związanej z wdrażaniem osi IV Leader, LGD „KORONA SĄDECKA”
realizowała projekt związany z funkcjonowaniem Przedszkola Integracyjnego Bajkowa
Kraina w Biczycach Dolnych, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Projekt
zakończył się 31.08.2015 r., niemniej jednak przedszkole nadal funkcjonuje dzięki dotacji
z UG Chełmiec oraz wpłat rodziców.
W 2015 r. zorganizowano 3 posiedzenia Zarządu LGD „KORONA SĄDECKA” oraz
4 Walne Zebrania Członków LGD „KORONA SĄDECKA”. W związku z rozszerzeniem
obszaru działania o miasto Grybów a także w ślad za wytycznymi dotyczącymi perspektywy
2014-2020, dokonano zmiany statutu oraz wyboru nowego składu Rady 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
2

zaplanowanych działań. Ponadto wszystkie zadania były spójne z założeniami Statutu oraz
celami zapisanymi w Lokalnej Strategii Rozwoju i przyczyniły się do osiągnięcia
wyznaczonych wskaźników. 30 grudnia 2015 r. LGD złożyła w Samorządzie Województwa
Małopolskiego sprawozdanie końcowe za lata 2007-2013, potwierdzające pełne wdrożenie
Lokalnej Strategii Rozwoju: w ramach 24 naborów złożonych zostało łącznie 211 wniosków
o przyznanie pomocy, zrealizowano 97 projektów, wydatkowano 7.806.330,38 zł.

Chełmiec, 06.05.2016 r.
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