SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
z działalności LGD “KORONA SĄDECKA”
za 2012 rok

Nazwa: LGD “KORONA SĄDECKA”
Siedziba: ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec; Biuro: 33-394 Klęczany 1
NIP: 734-328-78-78
REGON: 120634890
KRS: 0000299101
Dane dotyczące członków Zarządu:
Prezes – Marcin Bulanda
Wiceprezes: Wiesław Szczepanek
Członek Zarządu – Kinga Popiela
Członek Zarządu – Małgorzata Świderska
Członek Zarządu – Józef Pyzik
Stowarzyszenie prowadzi działalność statutową na rzecz rozwoju obszarów wiejskich trzech gmin:
Chełmiec, Grybów oraz Kamionka Wielka. Celami działania stowarzyszenia są:
1. opracowanie i realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) w rozumieniu ustawy z dnia
7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, przepisów
wykonawczych do 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 opracowywaniu 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,
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9. podejmowanie działalności promocyjnej i wydawniczej.

W ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w oparciu o zaakceptowany
przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego opis zadań przygotowany na każdy
kwartał 2012r. Do licznych zadań zrealizowanych z Programu LEADER we wskazanym okresie
należą:
•

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 4 LEADER;
•

rozpowszechnianie wiadomości na temat Stowarzyszenia poprzez zamieszczanie informacji
w prasie, na portalach internetowych, stronie LGD oraz przygotowanie materiałów
promocyjnych (outdoor): smycze, breloki odblaskowe, długopisy, ulotki informacyjne,
folder informacyjny, teczka, pakiet pocztówek, naklejki, przenośny stolik promocyjny z logo
LGD oraz notes A5 dla beneficjentów
Ponadto Pracownice biura LGD opracowały artykuł pn. „Dobre praktyki w zakresie
współpracy międzysektorowej – LGD ”KORONA SĄDECKA”, wydany w publikacji
Partnerstwo – współpraca międzysektorowa w realizacji celów społecznych. Pracownik
biura, p. Monika Turek wygłosiła również referat Zarządzanie rozwojem lokalnym na
przykładzie małopolskich LGD w perspektywie finansowej 2007-2013 podczas V
Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu poświęconego współczesnej teorii i
praktyce zarządzania publicznego pn. Prorozwojowa aktywność organizacji publicznych i
obywatelskich.

• Organizacja warsztatów szkoleniowych pn. Metody aktywizacji społeczności lokalnej oraz
szkolenia dla Laureatów konkursu pn. „Przedsiębiorstwo najbardziej przyjazne społeczności
LGD „KORONA SĄDECKA”.
•

warsztaty szkoleniowe dla beneficjentów tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw, małych
projektów, różnicowania w kierunku działalności nierolniczej, odnowy i rozwoju wsi szkolenie zorganizowane dla potencjalnych wnioskodawców w celu przedstawienia
możliwości pozyskania dotacji z przedmiotowego działania oraz sposobu wypełnienia
wniosku;

2

•

warsztaty szkoleniowe dla członków Zarządu, Rady i pracowników biura – mające na celu
przedstawienie formalno-prawnych aspektów działalności stowarzyszenia oraz oceny
wniosków składanych w ramach osi IV LEADER

•

uczestnictwo w ważnych dla społeczności lokalnej wydarzeniach, m.in.:
XXI Chełmieckie Kolędowanie
Konkurs Kolęd i Pastorałek „Dziecięce Śpiewanie”
Majówka Gimnazjalna w Stróżach
XXXI Lato w Dolinie Kamionki
Biesiada u Bartnika
Imieniny Gminy Chełmiec
Jesień Łabowska
IV Małopolski Przegląd Dorobku Artystycznego Kół Gospodyń Wiejskich
Jubileusz Kongregacji Kupieckiej Zrzeszenie Handlu i Usług z siedzibą w Nowym
Sączu

•

Organizacja i współorganizacja imprez kulturalnych promujących i popularyzujących obszar
LGD „KORONA SĄDECKA”:
Konkurs Rzeźbiarsko – Malarski „Ginące Piękno”
Konkurs Palm Wielkanocnych Trzech Gmin
„Obrzędy, zwyczaje, obyczaje, postaci, legendy kształtujące współczesną sytuację
obszaru LGD „KORONA SĄDECKA”
Przedsiębiorstwo najbardziej przyjazne społeczności LGD „KORONA SĄDECKA”
XXI Przegląd Zespołów Kolędniczych „Przebierańcy w Klęczanach”
XII Przegląd Kolęd i Pastorałek – Paszyn 2012
XVI Przegląd Palm Wielkanocnych
Konkurs Podłaźniczek, pałąków i ozdób choinkowych
Bieg Legionisty

•

nabory wniosków o dofinansowanie 4 działań: małe projekty, Odnowa i rozwój wsi,
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Różnicowanie w kierunku działalności
nierolniczej;

• w ślad za naborami zorganizowano łącznie trzy posiedzenie Rady LGD „KORONA
SĄDECKA” w tym jedno posiedzenie odwoławcze.

Obok działalności związanej z wdrażaniem osi 4 Leader, LGD “KORONA SĄDECKA”
realizowała projekt „Radosny świat przedszkolaka”, finansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.
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Założeniem przedmiotowego projektu trwającego do lipca 2012 r. było objęcie edukacją
przedszkolną 20 dzieci z terenu Gminy Chełmiec. LGD “KORONA SĄDECKA” realizując projekt
„Radosny świat przedszkolaka” ubiegała się równocześnie od dotację z Gminy Chełmiec,
przysługującą organom prowadzącym przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego. W
wyniku realizacji przedmiotowego projektu LGD zatrudniło: nauczyciela, pomoc nauczyciela oraz
woźną punktu przedszkolnego. Po zakończeniu realizacji projektu, Stowarzyszenie od września
2012 roku kontynuuje prowadzenie odpłatnego punktu przedszkolnego finansowanego z dotacji
gminnej i czesnego rodziców.

W październiku 2012r. LGD „KORONA SĄDECKA” złożyła wniosek o dofinansowanie projektu
pn. „Utworzenie Przedszkola Integracyjnego „Bajkowa Kraina w Biczycach Dolnych”
finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. Wcześniej, w ciągu roku LGD organizowało
spotkania z rodzicami, w celu przygotowania projektu odpowiadającego potrzebom społeczności
lokalnej.

W ramach zadania z zakresu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych LGD
„KORONA SĄDECKA” otrzymała dotację z Gminy Chełmiec na organizację letniego wypoczynku
dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych – Zielona Szkoła w Świnoujściu.

Ponadto w 2012 r. zorganizowano 8 posiedzeń Zarządu LGD “KORONA SĄDECKA” oraz
6 Walnych Zebrań Członków, których przedmiotem było zatwierdzenie sprawozdań z działalności
organów LGD a także aktualizacje Lokalnej Strategii Rozwoju, wynikające głównie ze zmian w
rozporządzeniach dot. wdrażania osi 4 Leader.

Ocenia się, że opisane powyżej działania stanowią podstawę do sformułowania pozytywnej opinii
dotyczącej funkcjonowania Stowarzyszenia w 2012 roku.
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