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1. Charakterystyka Lokalnej Grupy Dziağania  

1.1 Nazwa LGD  

Nazwa Lokalnej Grupy Dziağania to: Stowarzyszenie Korona P·ğnocnego Krakowa. LGD dziağa 

w formie stowarzyszenia Ăspecjalnegoò, posiadajŃcego osobowoŜĺ prawnŃ, speğniajŃcego 

wymagania przewidziane dla takiej organizacji przez Ustawň z 7 marca 2007 r. o wspieraniu 

rozwoju obszar·w wiejskich z udziağem Ŝrodk·w EFR na rzecz Rozwoju Obszar·w Wiejskich1. 

1.2 Obszar objňty LSR  

Obszar objňty strategiŃ Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez SpoğecznoŜĺ (dalej: LSR) 

obejmuje piňĺ gmin: Igoğomia- WawrzeŒczyce, Kocmyrz·w-Luborzyca, Michağowice, Wielka 

WieŜ oraz Zielonki. Wszystkie gminy czğonkowskie Stowarzyszenia Korona P·ğnocnego 

Krakowa sŃ poğoŨone w powiecie krakowskim, w wojew·dztwie mağopolskim, i bezpoŜrednio 

sŃsiadujŃ z p·ğnocnŃ czňŜciŃ Krakowa, tworzŃc jego Ăkoronňò. 

Obszar tych gmin to 292 km2 (29 153 ha), ğŃczna liczba ludnoŜci wynosi 63 155 os·b, a 

przeciňtna gňstoŜĺ zaludnienia to 226 os·b/km2. Szczeg·ğowe dane dotyczŃce tych 

wskaŦnik·w dla poszczeg·lnych gmin tworzŃcych obszar LGD przedstawione sŃ w poniŨszej 

tabeli. 

Tabela 1: Dane dotyczŃce powierzchni i ludnoŜci w gminach z obszaru LGD2 

Lp. 
Gmina Powierzchnia 

(km
2
) 

Liczba ludnoŜci 
(os.) 

GňstoŜĺ zaludnienia 
(os./km

2
) 

1 Igoğomia-WawrzeŒczyce 63 7 724 123 

2 Kocmyrz·w-Luborzyca 81 14 605 180 

3 Michağowice 51 9 721 190 

4 Wielka WieŜ 48 10 946 228 

5 Zielonki 49 20 159 411 

Razem / Ŝrednia gňstoŜĺ 292 63 155 226 

PoniŨej, na rysunku 1 przedstawiona jest mapa wykazujŃca sp·jnoŜĺ przestrzennŃ obszaru 

objňtego LSR z zaznaczeniem granic poszczeg·lnych gmin wchodzŃcych w skğad LGD.  

Rysunek 1: Mapa obszaru objňtego LSR 

 

                                                             
1 Dz.U. z 2013 r. poz. 173 j.t. 
2 Dane GUS, Bank Danych Lokalnych (BDL); stan na ŘȊƛŜƵ омΦXII.2013 r. 
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Stowarzyszenie posiada dğugoletnie i nieprzerwane doŜwiadczenie w realizowaniu projekt·w 

wsp·ğfinansowanych ze Ŧr·değ zewnňtrznych, w tym przede wszystkim w realizacji projekt·w 

Leader. Edycje podejŜcia Leader obejmowağo realizacjň nastňpujŃcych program·w:  

Á ĂKorona P·ğnocnego Krakowa: razem w przyszğoŜĺò; projekt realizowany na terenie gmin: 

Kocmyrz·w-Luborzyca, Igoğomia-WawrzeŒczyce i Michağowice w ramach Schematu I 

PilotaŨowego Programu Leader+; (2006; dofinansowanie: 184 000 zğ), 

Á ĂKorona P·ğnocnego Krakowa ï razem w przyszğoŜĺò ï projekt w ramach Schematu II 

PilotaŨowego Programu Leader+ (Dziağanie 2.7 w ramach SPO ĂRestrukturyzacja 

i modernizacja sektora ŨywnoŜciowego oraz rozw·j obszar·w wiejskich 2004-2006ò); 

(IV.2007 ï V.2008; dofinansowanie: 750 000 zğ),  

Á operacje przewidziane w Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach osi 4 LEADER objňtej 

PROW na lata 2007-2013. Operacje byğy realizowane w latach 2009 ï 2015. 

Stowarzyszenie z powodzeniem zrealizowağo operacje. Kwota dofinansowania z umowy o 

realizacjň LSR wynosiğa 13 568 880 zğ.  

Stowarzyszenie posiada r·wnieŨ bogate doŜwiadczenie w realizacji operacji, kt·rych zakres byğ 

podobny do zakresu realizacji LSR. Przykğadami takich projekt·w sŃ:  

Á ĂSzlakiem dŃŨeŒ ku wolnoŜciò ï
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1.4 Struktura LGD 

Na dzieŒ skğadania wniosku w skğad LGD wchodzi 73 czğonk·w, z czego: 

Á 5 czğonk·w reprezentuje sektor publiczny (jest to 5 gmin ï czğonk·w LGD); 

Á 12 czğonk·w, w tym 2 rolnik·w, to przedstawiciele sektora gospodarczego; 

Á 56 czğonk·w pochodzi z sektora spoğecznego, w tym 8 os·b to przedstawiciele 

organizacji pozarzŃdowych. 

Skğad grupy jest r·Ũnorodny i reprezentatywny dla lokalnej spoğecznoŜci. W jej skğad wchodzŃ 

kobiety i mňŨczyŦni, osoby 50+, seniorzy (osoby 60+) i osoby mğode (do 35 lat), przedsiňbiorcy i 

rolnicy, przedstawiciele organizacji pozarzŃdowych oraz zwykli mieszkaŒcy. PoniewaŨ czňŜĺ 

czğonk·w LGD ğŃczy doŜwiadczenia zar·wno z dziedziny przedsiňbiorczoŜci jak i dziağalnoŜci 

spoğecznej, zapewniona jest odpowiednia wsp·ğpraca miňdzy tymi sektorami. W ramach 

poszczeg·lnych sektor·w (publicznego, gospodarczego i spoğecznego) nie istniejŃ Ũadne 

dominujŃce grupy interesu.  

1.5 Skğad organu decyzyjnego 

Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia Korona P·ğnocnego Krakowa, organem decyzyjnym LGD 

w zakresie wyboru operacji, kt·re majŃ byĺ realizowane w ramach LSR, jest Rada. MoŨe ona 

liczyĺ 14 ï 17 czğonk·w, a Statut gwarantuje, Ũe kaŨda z gmin ï czğonk·w Stowarzyszenia ï ma 

w Radzie jednego przedstawiciela. Czğonkowie Rady nie mogŃ peğniĺ innych funkcji we 

wğadzach Stowarzyszenia. Co najmniej 50 % czğonk·w Rady musi byĺ przedstawicielami 

sektora spoğeczno-gospodarczego.  

Wedğug stanu na dzieŒ zğoŨenia wniosku, Rada liczy 17 czğonk·w, w tym:  

Á 5 czğonk·w reprezentuje sektor publiczny, co stanowi 29,41 % skğadu Rady; 

Á 5 czğonk·w reprezentuje sektor gospodarczy, co stanowi 29,41 % skğadu Rady;  

Á 7 czğonk·w jest przedstawicielami sektora spoğecznego (41,18 % skğadu Rady). W sumie 

zatem, sektor spoğeczno-gospodarczy jest reprezentowany przez 12 czğonk·w (70,58 %), 

co speğnia wymagania statutowe. 

Przedstawiony skğad Rady speğnia nastňpujŃce warunki: 

1) przedstawiciele wğadzy publicznej ani Ũadnej pojedynczej grupy interesu nie majŃ wiňcej niŨ 

49 % praw gğosu w podejmowaniu decyzji przez ten organ; 

2) Ũaden z czğonk·w Rady nie peğni r·wnoczeŜnie funkcji czğonka Komisji Rewizyjnej ani 

czğonka ZarzŃdu, ani nie pozostaje z czğonkami ZarzŃdu lub Komisji Rewizyjnej w stosunku 

bliskiego pokrewieŒstwa lub podlegğoŜci z tytuğu zatrudnienia; 

3) Ũaden z czğonk·w Rady nie jest zatrudniony w biurze LGD; 

4) w skğadzie Rady sŃ przedstawiciele wszystkich gmin bňdŃcych czğonkami LGD; 

5) w skğad Rady wchodzŃ przedstawiciele podmiot·w sektora publicznego, spoğecznego i 

gospodarczego z wszystkich gmin bňdŃcych czğonkami LGD; 

6) w skğadzie Rady znajduje siň wiňcej niŨ jedna kobieta; 

7) w skğadzie Rady znajdujŃ siň osoby poniŨej 35 roku Ũycia. 

W ramach sektora spoğecznego ani sektora gospodarczego nie istnieje Ũadna pojedyncza grupa 

interesu, kt·ra posiadağaby wiňcej niŨ 49 % praw gğosu w podejmowaniu decyzji.  
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Zgodnie z Regulaminem Rady, ZarzŃd LGD prowadzi rejestr interes·w czğonk·w Rady. Jest to  

dokument zawierajŃcy informacje na temat zajmowanych stanowisk, peğnionych funkcji, 

prowadzonej dziağalnoŜci zawodowej / gospodarczej / spoğecznej / naukowej i innej przez 

poszczeg·lnych czğonk·w Rady, pozwalajŃce na identyfikacjň faktu i charakteru ich powiŃzaŒ z 

wnioskodawcami / poszczeg·lnymi operacjami. KaŨdy czğonek Rady zobowiŃzany jest do 

udzielenia ZarzŃdowi informacji o dotyczŃcych go aktywnoŜciach i ï jeŜli dotyczy ï podmiotach 

/ instytucjach, z kt·rymi aktywnoŜci te sŃ zwiŃzane, a takŨe ï na ŨŃdanie ZarzŃdu ï do 

przedğoŨenia odpowiednich dokument·w na tň okolicznoŜĺ. Rejestr interes·w czğonk·w Rady 

sporzŃdzany jest na podstawie skğadanych przez nich tzw. Deklaracji bezstronnoŜci i poufnoŜci, 

kt·rej formularz stanowi zağŃcznik do Regulaminu Rady. 

1.6 RozwiŃzania stosowane w procesie decyzyjnym 

Zasady czğonkostwa w Radzie i prac organu decyzyjnego regulujŃ zapisy Statutu i Regulaminu 

Rady LGD (ZağŃcznik do wniosku o wyb·r Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez 

SpoğecznoŜĺ), natomiast szczeg·ğowe mechanizmy wyboru i oceny projekt·w okreŜlone sŃ 

przez Procedury wyboru i oceny operacji, Procedury wyboru i oceny oraz rozliczania, 

monitoringu i kontroli grantobiorc·w, a takŨe Procedury wyboru i oceny operacji wğasnych LGD, 

zwanych dalej Procedurami wyboru i oceny. StanowiŃ one zağŃczniki do wniosku o wyb·r 

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez SpoğecznoŜĺ (LSR). 

Zgodnie ze Statutem LGD, do wyğŃcznej kompetencji Rady naleŨy wyb·r operacji w rozumieniu 

art. 2 pkt 9 rozporzŃdzenia nr 1303/2013. Rada podejmuje uchwağy w gğosowaniu jawnym 

zwykğŃ wiňkszoŜciŃ gğos·w przy obecnoŜci co najmniej poğowy skğadu.  

Zgodnie z Procedurami wyboru i oceny, w procesie decyzyjnym zostağy zastosowane 

rozwiŃzania gwarantujŃce: 

Á zachowanie okreŜlonego parytetu poszczeg·lnych sektor·w przy ocenie i wyborze operacji; 

Á bezstronnoŜĺ w podejmowaniu decyzji poprzez skğadanie w toku procedury oceniania i 

wyboru operacji tzw. Deklaracji bezstronnoŜci i poufnoŜci; 

Á jawnoŜĺ procesu wyboru poprzez udostňpnianie procedur i protokoğ·w z posiedzeŒ Rady 

do wiadomoŜci publicznej (na stronie internetowej LGD, w wersji papierowej do wglŃdu w 

biurze LGD; poprzez doradztwo telefoniczne, drogŃ e-mail, osobiste, omawianie procedur 

w trakcie szkoleŒ czy warsztat·w dla potencjalnych beneficjent·w);  

Á uwzglňdnienie sytuacji szczeg·lnych, kt·re mogŃ zaistnieĺ w procesie wyboru i oceny 

operacji, oraz okreŜlenie sposob·w ich rozwiŃzania (np. przy r·wnej iloŜci punkt·w, 

rozbieŨnoŜciach w ocenie itp.); 

Á moŨliwoŜĺ odwoğania siň wnioskodawc·w od niekorzystnych dla nich decyzji Rady;  

Á wyb·r najlepszych operacji, w najwiňkszym stopniu uwzglňdniajŃcych potrzeby grup 

szczeg·lnie istotnych i grup defaworyzowanych poprzez zastosowanie odpowiednich 

lokalnych kryteri·w wyboru oraz kryteri·w premiujŃcych; 

Á sprawnoŜĺ, szybkoŜĺ i wiňkszŃ niezawodnoŜĺ procesu decyzyjnego poprzez zastosowanie 

multimedialnego narzňdzia: Platformy Obsğugi Projekt·w (POP). 

RozwiŃzania stosowane w procesie decyzyjnym sŃ opisane szerzej w Roz. 6. 
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1.7 Dokumenty regulujŃce funkcjonowanie LGD 

Dokumenty regulujŃce funkcjonowanie LGD Stowarzyszenie Korona P·ğnocnego Krakowa to 

Statut, Regulamin Walnego Zebrania Czğonk·w, Regulamin ZarzŃdu, Regulamin Rady, 

Regulamin Komisji Rewizyjnej oraz Regulamin Biura. 

Á Statut LGD jest nadrzňdnym dokumentem regulujŃcym funkcjonowanie LGD. Jest on 

zatwierdzany i zmieniany przez Walne Zebranie Czğonk·w (WZC) w drodze uchwağy;  

Á Regulamin Walnego Zebrania Czğonk·w reguluje kwestie zwoğywania posiedzeŒ WZC, 

prowadzenia gğosowania, podejmowania uchwağ oraz prowadzenia dokumentacji WZC; 

Á Regulamin ZarzŃdu okreŜla zadania, organizacjň pracy ZarzŃdu, zasady prowadzenia 

dokumentacji itp.;  

Á Regulamin Rady reguluje prace organu decyzyjnego oraz zawiera podstawowe 

mechanizmy wyboru operacji do dofinansowania; 

Á Regulamin Komisji Rewizyjnej reguluje zasady zwoğywania posiedzeŒ Komisji, zadania 

Komisji oraz spos·b prowadzenia dokumentacji i sprawozdawczoŜci.  

Zgodnie ze Statutem, Walne Zebranie Czğonk·w Stowarzyszenia zatwierdza i zmienia 

regulaminy WZC, ZarzŃdu, Rady oraz Komisji Rewizyjnej. 

Á Regulamin Biura LGD Stowarzyszenie Korona P·ğnocnego Krakowa reguluje pracň biura 

LGD, ramowy zakres dziağania i kompetencji biura i sğuŨb ksiňgowo-finansowych 

Stowarzyszenia oraz inne postanowienia zwiŃzane z dziağalnoŜciŃ biura Stowarzyszenia. 

Regulamin Biura zatwierdza i zmienia ZarzŃd LGD. Stanowi on zağŃcznik do wniosku o 

wyb·r LSR. 

2. Partycypacyjny charakter LSR  

Lokalna Strategia Rozwoju jako dokument strategiczny o dğugofalowym wykorzystaniu i duŨym 

znaczeniu dla rozwoju obszaru 5 gmin jest dokumentem o charakterze partycypacyjnym. W 

jego tworzenie zaangaŨowani byli przedstawiciele r·Ũnych spoğecznoŜci i sektor·w z terenu 

dziağania LGD, a wypracowane zağoŨenia i cele pozwalaĺ bňdŃ na wykorzystanie oddolnego 

potencjağu, z uwzglňdnieniem lokalnych potrzeb.  

Od poczŃtku 2015 r. rozpoczňto szereg dziağaŒ majŃcych na celu zaangaŨowanie 

przedstawicieli lokalnych spoğecznoŜci gmin z obszaru LGD do wsp·lnej pracy nad przyszğŃ 

strategiŃ. Dla LGD waŨne byğo, aby poznaĺ realne, oddolne potrzeby oraz zasoby, jakie moŨna 

byğo i naleŨağo wykorzystaĺ w LSR, aby stağa siň ona dokumentem zintegrowanym, o dobrze 

zdiagnozowanym obszarze, uwzglňdniajŃcym rzeczywiste problemy i potrzeby lokalnych 

interesariuszy.  

W ramach prowadzonych dziağaŒ partycypacyjnych uŨyto nastňpujŃcych technik i metod: 

1) Ankieta ewaluacyjna i raport ewaluacyjny ï ankieta dotyczŃca dotychczasowego dziağania 

LGD odnoŜnie realizacji LSR na lata 2007 - 2013 zostağa przeprowadzona w I poğowie 

2015 r.. Formularz ankiety byğ opracowany przez eksperta zewnňtrznego. Byğ on dostňpny 

przez okoğo 2 miesiŃce na stronie internetowej LGD. Opracowaniem wynik·w ankiet, 

przygotowaniem raportu ewaluacyjnego na ich podstawie oraz analizŃ dokument·w 

zastanych w biurze LGD zajŃğ siň ekspert zewnňtrzny. Z jednej strony wyniki ankiety 

pokazywağy, kt·re oczekiwania mieszkaŒc·w i podmiot·w z obszaru LGD nie zostağy 

zaspokojone i na jakie bariery w procesie wdraŨania LSR w ramach PROW 2007-2013 

napotykağo LGD, z drugiej zaŜ strony weryfikacja ankiet ewaluacyjnych, a takŨe wnioski 
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pğynŃce z cağego raportu, byğy Ŧr·dğem wiedzy, z kt·rego wyprowadzone zostağy propozycje 

dotyczŃce kluczowych kierunk·w rozwoju obszaru. Ankieta zostağa wypeğniona przez 140 

respondent·w.  

2) Grupa Robocza ds. tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju (GR) ï w maju 2015 r. na stronie 

internetowej LGD pojawiğo siň ogğoszenie zapraszajŃce zainteresowane osoby z sektora 

publicznego oraz spoğeczno-gospodarczego do zgğaszania siň do tzw. Grupy Roboczej. 

Grupň utworzono w poğowie maja. Liczyğa ğŃcznie 28 os·b. W skğad GR weszğy 

reprezentanci gmin (sektor publiczny), osoby z sektora spoğecznego (czğonkowie 

organizacji pozarzŃdowych w tym K·ğ GospodyŒ Wiejskich, OSP itp.) oraz osoby z sektora 

gospodarczego (przedsiňbiorcy, rolnicy). W dniu 28 maja 2015 r. odbyğo siň pierwsze 

robocze spotkanie grupy. PrzewaŨajŃca liczba os·b wybranych do GR posiadağa 

doŜwiadczenie w zakresie realizacji projekt·w, wdraŨania dotychczasowej strategii LGD lub 

byğa czğonkami Rady czy ZarzŃdu LGD. GR zaangaŨowağa siň w opracowanie i 

konsultowanie poszczeg·lnych rozdziağ·w LSR, w tym w szczeg·lnoŜci analizy SWOT, 

opisu obszaru LGD, cel·w, przedsiňwziňĺ i wskaŦnik·w realizacji LSR oraz kryteri·w 

wyboru przyszğych projekt·w.  

3) Spotkania warsztatowo-konsultacyjne dla Grupy Roboczej ï w procesie tworzenia LSR 

odbyto 5 warsztatowych spotkaŒ GR, a mianowicie: 

a) w trakcie pierwszego spotkania (Szaflary, 18-19 wrzeŜnia 2015 r.) czğonkowie GR zostali 

zapoznani z zağoŨeniami podejŜcia LEADER w ramach PROW 2014-2020, a takŨe roli, 

jaka spoczywa na Grupie Roboczej. Wytyczone zostağy cele jej dziağania, metodyka 

pracy oraz ustalony zostağ harmonogram prac nad LSR; 

b) drugie spotkanie (Wysioğek Luborzycki, 9 paŦdziernika 2015 r.) poŜwiňcone zostağo 

opracowaniu analizy SWOT dla cağego obszaru LGD;  

c) trzecie spotkanie (Szyce, 3 listopada 2015 r.) dotyczyğo konsultacji opisu obszaru, 

kt·rego zarys powstağ w oparciu o analizň SWOT, dostňpne dane statystyczne oraz 

zapisy lokalnych strategii gmin z obszaru LGD; w trakcie tego spotkania, w oparciu o 

metodologiň logiki interwencji oraz drzewa problem·w i cel·w, opracowano propozycjň 

cel·w og·lnych i szczeg·ğowych oraz przedsiňwziňĺ dla LSR;  

d) czwarte spotkanie (Zielonki, 10 listopada 2015 r.) dotyczyğo weryfikacji wczeŜniej 

opracowanych dokument·w w oparciu o uwagi otrzymane przez LGD w trakcie 

konsultacji spoğecznych analizy SWOT, wstňpnej propozycji opisu obszaru oraz cel·w i 

przedsiňwziňĺ LSR. Opracowano takŨe wstňpnŃ propozycjň kryteri·w wyboru operacji, 

operacji wğasnych i grantobiorc·w. 

e) piŃte spotkanie (Michağowice, 19 listopada 2015 r.) dotyczyğo weryfikacji kryteri·w (po 

przeprowadzonych konsultacjach  spoğecznych), a takŨe konsultacji ostatecznej wersji 

procedur wyboru i oceny operacji, operacji wğasnych, grantobiorc·w oraz opracowanej 

dokumentacji dla konkurs·w grantowych. Om·wiono r·wnieŨ zasady monitorowania i 

ewaluacji, zağoŨenia planu komunikacyjnego w odniesieniu do LSR, a takŨe opracowano 

wz·r ankiety monitorujŃcej LSR, kt·ra posğuŨy do monitoringu realizacji strategii.   

4) Karty Projektu ï od kwietnia 2015 r. na stronie internetowej oraz w biurze LGD dostňpne sŃ 

formularze, w kt·rych mieszkaŒcy i r·Ũne podmioty (gospodarcze, spoğeczne) dziağajŃce na 

obszarze LGD przedstawiali pomysğy projekt·w, kt·re w przyszğoŜci chcieliby zrealizowaĺ 

przy wsparciu finansowym z funduszy unijnych za poŜrednictwem oraz przy pomocy LGD. 

Propozycje mogğy dotyczyĺ dziağaŒ realizowanych przez osoby fizyczne, przedsiňbiorc·w, 

rolnik·w, organizacje pozarzŃdowe, gminy i jednostki gminne. Tematyka zgğaszanych 
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pomysğ·w mogğa dotyczyĺ zadaŒ inwestycyjnych, wydarzeŒ kulturalnych, edukacyjnych, 

sportowych i rekreacyjnych oraz zadaŒ wspierajŃcych rozw·j przedsiňbiorczoŜci i 

przetw·rstwa. ĞŃcznie do biura LGD wpğynňğy 32 Karty Projektu. Na ich podstawie 

sformuğowano kategorie najbardziej potrzebnych projekt·w, kt·re wykorzystağa Grupa 

Robocza w pracy nad LSR.  

5) Spotkania informacyjno-konsultacyjne dla lokalnych spoğecznoŜci gminnych ï w sierpniu 

2015 r. na terenie kaŨdej z 5 gmin z obszaru LGD odbyğy siň spotkania konsultacyjne z 

mieszkaŒcami w sprawie tworzenia LSR na lata 2014-2020. Celem spotkaŒ byğo 

przygotowanie analiz SWOT specyficznych dla danej gminy. W konsultacjach wziňğo udziağ 

ğŃcznie ponad 80 os·b. Efektem koŒcowym byğo opracowanie i upublicznienie (na stronie 

internetowej LGD oraz za poŜrednictwem poczty e-mail dla zainteresowanych os·b) raportu 

ze spotkaŒ, opisujŃcego przedstawione potrzeby i problemy danego obszaru z 

uwzglňdnieniem lokalnej specyfiki i dziedzictwa kulturowego. Raport ten posğuŨyğ jako 

podwalina do opracowania analizy SWOT dla cağego obszaru LGD. 

6) Konsultacje spoğeczne prowadzone za poŜrednictwem strony internetowej ï w okresie, gdy 

prowadzone byğy spotkania warsztatowo-konsultacyjne dla Grupy Roboczej, na stronie 

internetowej LGD ukazywağy siň poszczeg·lne fragmenty LSR, udostňpnione do 

publicznych konsultacji (kaŨde konsultacje trwağy 14 dni). W ich trakcie mieszkaŒcy mogli 

wyraŨaĺ swoje opinie i wnosiĺ uwagi  m.in. do zapis·w analizy SWOT, opisu obszaru, 

cel·w i przedsiňwziňĺ oraz lokalnych kryteri·w wyboru. Zebrane uwagi byğy dyskutowane 

przez czğonk·w Grupy Roboczej i jeŜli byğy zasadne ï wnoszono stosowne poprawki w 

dokumentach. 

7) Konsultacje eksperckie ï poszczeg·lne etapy prac konsultowali eksperci zewnňtrzni, kt·rzy 

wspierali proces pracy nad LSR od strony merytorycznej oraz prowadzili spotkania Grupy 

Roboczej od strony praktycznej. Eksperci dbali, aby w trakcie tworzenia strategii stosowaĺ 

logikň interwencji, w procesie ksztağtowania cel·w i przedsiňwziňĺ wykorzystywaĺ drzewo 

problem·w i cel·w i by wypracowane wskaŦniki byğy zgodne z zasadŃ SMART. 

Spotkania GR zostağy zarejestrowane i dokumentowane. Wszelkie informacje o przebiegu prac 

nad strategiŃ ukazywağy siň na stronie internetowej LGD (www.koronakrakowa.pl), dodatkowo 

korzystano z portalu spoğecznoŜciowego LGD na Facebookôu oraz ze stron internetowych gmin 

naleŨŃcych do LGD Stowarzyszenie Korona P·ğnocnego Krakowa. 

3. Diagnoza obszaru i ludnoŜci  

3.1 Podstawowe dane demograficzne  

PoniŨsze tabele przedstawiajŃ podstawowe dane demograficzne dotyczŃce gmin z obszaru 

LGD3. 

Tabela 2: Powierzchnia, liczba ludnoŜci oraz gňstoŜĺ zaludnienia na obszarze LGD 

Gmina Powierzchnia 
(km2) 

[ƛŎȊōŀ ƭǳŘƴƻǏŎƛ όƻǎoby), 
w ǘȅƳ ƳťȍŎȊȅȋƴƛ ƛ ƪƻōƛŜǘȅ 

DťǎǘƻǏŏ ȊŀƭǳŘƴienia 
(os./km2) 

LƎƻƱƻƳƛŀ-²ŀǿǊȊŜƵŎȊȅŎŜ 63 7 724 (M 3 821/K 3 903) 123 

YƻŎƳȅǊȊƽǿ-Luborzyca 81 14 605 (M 7 247/K 7 358) 180 

aƛŎƘŀƱƻǿƛŎŜ 51 9 721 (M 4 838/K 4 883) 190 

²ƛŜƭƪŀ ²ƛŜǏ 48 10 946 (M 5 374/K 5 572) 228 

                                                             
3 5ŀƴŜ D¦{Σ .[5Σ ǎǘŀƴ ƴŀ ŘȊƛŜƵ омΦ·LLΦнлмо ǊΦ 

http://www.koronakrakowa.pl/
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Zielonki 49 20 159 (M 9 793/K10 366) 411 

wŀȊŜƳ κ ǏǊŜŘƴƛŀ ƎťǎǘƻǏŏ 292 63 155 (M 31 073/K 32 082) 216 

Tabela 3: Zmiany demograficzne na obszarze LGD w latach 2003 ï 2013  

Gmina 2003 2007 2013 ½Ƴƛŀƴŀ ƭƛŎȊōȅ ƳƛŜǎȊƪŀƵŎƽǿΥ 
2003/2013  

LƎƻƱƻƳƛŀ-²ŀǿǊȊŜƵŎȊȅŎŜ 7 604 7 618 7 724 1,55 % 

YƻŎƳȅǊȊƽǿ-Luborzyca 12 870 13 351 14 605 11,88 % 

aƛŎƘŀƱƻǿƛŎŜ 7 354 8 024 9 721 24,35 % 

²ƛŜƭƪŀ ²ƛŜǏ 9 009 9 607 10 946 17,70 % 

Zielonki 14 916 16 139 20 159 26,01%  

Razem 51 753 54 739 63 155  |ǊŜŘƴƛŀ Řƭŀ ƻōǎȊŀǊǳΥ мсΣо҈ 

LudnoŜĺ obszaru LGD systematycznie roŜnie. W okresie 10 lat (2003 ï 2013), Ŝrednia 

przyrostu demograficznego dla cağego obszaru wynosiğa 16,3 %, z tym Ũe najszybciej rosğa 

populacja gmin Zielonki i Michağowice, a najwolniej ï typowo rolniczej gminy Igoğomia-

WawrzeŒczyce. Gmina Zielonki jest r·wnieŨ najliczniej zamieszkana, co przekğada siň na 

wysokŃ w stosunku do pozostağych gmin gňstoŜĺ zaludnienia (dwu-, a nawet czterokrotnŃ niŨ 

inne gminy). Najmniej licznŃ i o najmniejszej gňstoŜci zaludnienia jest gmina Igoğomia-

WawrzeŒczyce. 

Tabela 4: LudnoŜĺ obszaru LGD wedğug wieku i pğci  

Gmina Wiek przedprodukcyjny* 
/ % populacji   

Wiek produkcyjny**  
/ % populacji 

Wiek poprodukcyjny 
/ % populacji 

LƎƻƱƻƳƛŀ-²ŀǿǊȊŜƵŎȊȅŎŜ 1 502 / 19,4% 
 

4 912 / 63,6% 
M: 2 625 / K: 2 287 

1 310 / 17% 
M: 424 / K: 886 

YƻŎƳȅǊȊƽǿ-Luborzyca 2 932 / 21,1% 9 380 / 64,2% 
M: 4 931 / K: 4 449 

2 293 / 15,7% 
M: 773 / K: 1 520 

aƛŎƘŀƱƻǿƛŎŜ 2 130 / 21,9% 6 210 / 63,9% 
M: 3 287 / K: 2 923 

1 381 / 14,2% 
M: 446 / K: 935 

²ƛŜƭƪŀ ²ƛŜǏ 2 303 / 21% 7 001 / 64% 
M: 3 657 / K: 3 344 

1 642 / 15% 
M: 530 / K: 1 112 

Zielonki 4 521 / 22,4% 12 734 / 63,2% 
M: 6 548 / K: 6 186 

2 904 / 14,4% 
M: 966 / K: 1 938 

* PoniŨej 17 lat 
**Kobiety: 17 ï 59 lat, MňŨczyŦni: 17 ï 64 lata 

W gminach Zielonki i Michağowice jest najwyŨsza populacja w wieku przedprodukcyjnym (dzieci 

i mğodzieŨ w wieku szkolnym), a najmniejsza ï w grupie poprodukcyjnej. ZauwaŨyĺ trzeba, Ũe 

sŃ to gminy z najwiňkszym saldem migracji; do tych gmin najczňŜciej sprowadzajŃ siň ludzie 

mğodzi, z mağoletnimi dzieĺmi. SŃ to teŨ najczňŜciej ludzie wyksztağceni, dobrze sytuowani, z 

wysokimi aspiracjami i oczekiwaniami. Do tych grup (dzieci i mğodzieŨ) oraz do ich rodzic·w 

powinny byĺ skierowane odpowiednie dziağania (zaspokajanie potrzeb spoğecznych). Natomiast 

w rolniczej gminie Igoğomia-WawrzeŒczyce trend jest odwrotny. Grupa  przedprodukcyjna jest 

najmniej liczna, natomiast populacja w grupie poprodukcyjnej ï najwiňksza. W gminie tej mamy 

do czynienia z niskim saldem migracji, spoğeczeŒstwo raczej siň starzeje. Ta gmina wymagaĺ 

bňdzie innych dziağaŒ ï tu bňdŃ raczej realizowane dziağania wzmacniajŃce przedsiňbiorczoŜĺ, 

w tym zwiŃzanŃ z mocnŃ stronŃ tego obszaru ï rolnictwem.  
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W grupach poprodukcyjnych liczba kobiet jest praktycznie wszňdzie dwukrotnie wiňksza niŨ 

liczba mňŨczyzn. Do tej grupy, stosunkowo jeszcze mğodych os·b, skierowane bňdŃ 

odpowiednie dziağania przewidziane w niniejszej LSR (np. aktywizacja spoğeczna).  

3.2 Grupy szczeg·lnie istotne z punktu widzenia realizacji LSR 
oraz  problem·w i obszar·w interwencji odnoszŃcych siň do 
tych grup 

PoniŨej okreŜlono grupy szczeg·lnie istotne z punktu widzenia realizacji LSR oraz problem·w i 

obszar·w interwencji na terenie LGD. OkreŜlono je jako grupy docelowe oraz grupy 

defaworyzowane.  

ĂGrupy defaworyzowaneò nie sŃ cağkowicie toŨsame z Ăgrupami docelowymiò, czňsto natomiast 

grupy te stanowiŃ zbiory przenikajŃce siň wzajemnie lub zawierajŃce jedna w drugiej.  

Obydwie grupy zostağy zdefiniowane na podstawie badaŒ wğasnych LGD, warsztat·w 

informacyjno-szkoleniowych (dla Grupy Roboczej) i przeprowadzonych konsultacji spoğecznych.  

3.2.1 Grupy docelowe  

Grupami docelowymi z punktu widzenia realizacji LSR oraz problem·w i obszar·w interwencji 

na obszarze LGD sŃ: 

Á Potencjalni i obecni przedsiňbiorcy, w tym rolnicy 

W spoğeczeŒstwie na obszarze LGD istnieje duŨy potencjağ przedsiňbiorczoŜci. CzňŜĺ tego 

potencjağu zostağa juŨ zagospodarowana poprzez tworzenie prňŨnie dziağajŃcych firm, gğ·wnie o 

charakterze jednoosobowych dziağalnoŜci gospodarczych, mikro- i mağych firm. Wykorzystanie 

potencjağu przedsiňbiorczoŜci jest w ramach obszaru LGD bardzo zr·Ũnicowane; w takich 

gminach jak Zielonki czy Michağowice rozwija siň aktywnie, natomiast w innych, jak np. rolnicza 

gmina Igoğomia-WawrzeŒczyce, potencjağ biznesowy jest nadal niedostatecznie wykorzystany, 

zwğaszcza wŜr·d rolnik·w. Diagnoza obszaru LGD wskazuje r·wnieŨ, Ũe wŜr·d mieszkaŒc·w 

istnieje duŨe zapotrzebowanie na produkty i usğugi, kt·re jest zaspokajane w Krakowie, a 

mogğyby byĺ lokalnie.  

WŜr·d potencjalnych i juŨ dziağajŃcych przedsiňbiorc·w, bardzo czňsto powaŨnŃ barierŃ jest 

brak odpowiednich Ŝrodk·w finansowych. Nie zawsze sŃ to duŨe sumy, ale dla niekt·rych 

nawet stosunkowo niewielka kwota stanowi barierň nie do przebycia. Ponadto, potencjalnym i 

(a czasem juŨ dziağajŃcym) przedsiňbiorcom czňsto brakuje wiedzy i umiejňtnoŜci, jak i gdzie 

prowadziĺ biznes, aby odnieŜĺ sukces. Szczeg·lne znaczenie w tej grupie majŃ rolnicy, kt·rzy 

czňsto majŃ trudnoŜci ze znalezieniem siň na szybko przeksztağcajŃcym siň rynku zbytu i nie 

zawsze potrafiŃ wykorzystaĺ efektywnie swoje moŨliwoŜci. Dlatego stanowiŃ oni r·wnieŨ Ăgrupň 

defaworyzowanŃò, opisanŃ poniŨej.  

Á Dzieci i mğodzieŨ 

GrupŃ docelowŃ, do kt·rej skierowane bňdŃ dziağania LSR, sŃ dzieci i mğodzieŨ. NiezaleŨnie od 

tego z jakiej grupy spoğecznej pochodzŃ i gdzie mieszkajŃ, wszňdzie ich potrzeby sŃ podobne i 

najlepiej jeŜli przynajmniej czňŜĺ z nich byğa zaspakajana blisko miejsca zamieszkania. Mğodsze 

dzieci powinny mieĺ place zabaw, przeznaczone dla nich tereny sportowo-rekreacyjne, Ŝwietlice 

i miejsce spotkaŒ oraz ofertň wysokiej jakoŜci zajňĺ sportowych, edukacyjnych i kulturalnych 

(jňzyki obce, muzyka, sztuka itp.). Faktem jest, Ũe mimo bliskoŜci Krakowa, duŨa liczba dzieci i 

mğodzieŨy nie moŨe korzystaĺ z oferty miejskiej. Wynika to gğ·wnie z powod·w logistycznych 

(utrudniony dojazd do Krakowa ï autobusy aglomeracyjne kursujŃ Ŝrednio co godzinň), a takŨe 
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z naturalnej potrzeby korzystania z oferty wolnego czasu jak najbliŨej miejsca zamieszkania, w 

znanym Ŝrodowisku spoğecznym, wŜr·d koleg·w i koleŨanek z lokalnych szk·ğ, do kt·rych 

wiňkszoŜĺ dzieci uczňszcza. W efekcie, mimo bliskoŜci miasta, wiele dzieci bardzo rzadko (lub 

w og·le) korzysta z moŨliwoŜci, kt·re oferuje Krak·w. Trzeba im zatem zapewniĺ odpowiedniŃ 

ofertň na miejscu.  

W zamierzeniu LSR oferta ta nie tylko bňdzie jakoŜciowo konkurencyjna w stosunku do miasta, 

ale bňdzie miağa wartoŜĺ dodanŃ, uwzglňdniajŃcŃ lokalne tradycje, kulturň, zasoby, potencjağ 

ludzki i infrastrukturalny. Dzieci i mğodzieŨ nie mogŃ czuĺ siň gorsi czy wykluczeni przez to, Ũe 

mieszkajŃ na terenach wiejskich. Zagwarantowanie takiej oferty przeğoŨy siň na wymierne 

korzyŜci dla Ũycia rodzinnego, jeŜli nie trzeba bňdzie spňdzaĺ wielu godzin na podr·Ũe do 

Krakowa. Ponadto efektem zapewnienia odpowiedniej oferty dla dzieci i mğodzieŨy bňdzie 

wiňksza integracja spoğeczna w ramach Ămağych ojczyznò juŨ od najmğodszych lat. W 

szczeg·lnoŜci jest to potrzebne w tych gminach, gdzie trendy demograficzne sŃ inne niŨ w 

Polsce (duŨy napğyw mğodych ludzi). Zamierzeniem LSR jest zapobieganie zjawisku 

przeksztağcania siň gmin czğonkowskich w wyğŃcznie Ăsypialnieò Krakowa, kt·rych mieszkaŒcy 

zaspokajajŃ swoje potrzeby spoğeczne, kulturalne i rekreacyjne w mieŜcie. Dziňki realizacji 

operacji przewidzianych w LSR, gminy czğonkowskie rozwijajŃc siň gospodarczo i spoğecznie 

nie utracŃ swojej toŨsamoŜci i unikatowego charakteru.  

Á Seniorzy 

Jest to grupa, kt·rej liczebnoŜĺ ma charakter wzrostowy, choĺ nadal nie jest odpowiednio 

doceniana. Standardowo faworyzuje siň mğodoŜĺ, energiň, nie zauwaŨajŃc ogromnego 

potencjağu os·b starszych, kt·rych w starzejŃcym siň spoğeczeŒstwie (w tym w spoğeczeŒstwie 

na obszarze LGD) przybywa w szybkim tempie. Seniorzy sŃ to osoby, kt·re dysponujŃ 

zazwyczaj wiňkszŃ iloŜciŃ wolnego czasu (czňsto emeryci), duŨym doŜwiadczeniem w r·Ũnych 

dziedzinach (czy to zawodowym, czy dotyczŃcym tradycji, kultury, rolnictwa), bardzo czňsto 

wielkŃ energiŃ i zapağem, kt·re naleŨy pom·c im zidentyfikowaĺ, uŜwiadomiĺ i spoŨytkowaĺ. 

Seniorzy nie tylko powinni otrzymaĺ ofertň poŨytecznego i atrakcyjnego spňdzania wolnego 

czasu (nauka, sport i rekreacja), ale powinno siň pracowaĺ nad wykorzystaniem ich potencjağu, 

energii, wiedzy i doŜwiadczenia dla rozwoju gospodarczego i spoğecznego regionu (rozw·j 

przedsiňbiorczoŜci, dziağania spoğeczne na rzecz rozwoju miejscowoŜci). Na szczeg·lnŃ uwagň 

zasğugujŃ kobiety w wieku poprodukcyjnym, kt·rych jest dwukrotnie wiňcej niŨ mňŨczyzn.  

3.2.2 Grupy defaworyzowane  

Zidentyfikowano nastňpujŃce grupy defaworyzowane na terenie LGD: 

Á Absolwenci szk·ğ, kt·rzy koŒczŃ edukacjň i nie znajdujŃ zatrudnienia  

Grupň tň tworzŃ osoby, kt·re sŃ bezrobotnymi przez maksymalnie 5 lat po zakoŒczeniu 

formalnej edukacji. Os·b takich szybko przybywa. Czňsto problemem w znalezieniu 

zatrudnienia jest brak doŜwiadczenia (nawet ukoŒczenie szkoğy zawodowej czy technikum nie 

daje praktycznych podstaw zawodu, a jedynie wiedzň teoretycznŃ), problemy w obsğudze 

najnowszych technologii, braki znajomoŜci jňzyka obcego. Brakuje funduszy na dalszŃ 

edukacjň lub/i podnoszenie kwalifikacji. LSR bňdzie wspieraĺ osoby z tej grupy poprzez ich 

aktywizacjň zawodowŃ, udostňpnianie Ŝrodk·w na rozpoczňcie wğasnej dziağalnoŜci 

gospodarczej oraz premiowanie firm z obszaru LGD, kt·re bňdŃ takie osoby zatrudniaĺ.   
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¶ Kobiety, kt·re po ukoŒczeniu szkoğy nie byğy obecne na rynku pracy lub opuŜciğy go na kilka 

lat 

Ta grupa to gğ·wnie kobiety, kt·re po urodzeniu dziecka/ci nie podjňğy pracy lub zrezygnowağy z 

niej, gdyŨ zaangaŨowağy siň w opiekň nad potomstwem. Po kilku latach chcŃ podjŃĺ pracň, ale 

brak im doŜwiadczenia zawodowego, majŃ powaŨne braki w obsğudze nowych technologii, 

potrzebujŃ doszkolenia, zmiany bŃdŦ podniesienia kwalifikacji. Czňsto towarzyszy temu 

niewiara we wğasne siğy, obawa przed niepowodzeniem, brak Ŝrodk·w finansowych na prywatne 

kursy, szkolenia czy odpğatne zajňcia w szkoğach (np. jňzykowych). Dla takich os·b LSR 

przewiduje dziağania aktywizujŃce zawodowo, zwiňkszajŃce ich szanse na znalezienie 

zatrudnienia, oraz daje moŨliwoŜĺ pozyskania Ŝrodk·w na rozpoczňcie wğasnej dziağalnoŜci 

gospodarczej. Ponadto, LGD bňdzie premiowaĺ firmy z obszaru, kt·re bňdŃ takie osoby 

zatrudniaĺ.  

Á Osoby niepeğnosprawne, kt·rych szanse na znalezienie zatrudnienia na wsi sŃ niewielkie 

SŃ to osoby o r·Ũnego typu niepeğnosprawnoŜciach (nie tylko fizycznych), dla kt·rych szansŃ 

jest praca w mieŜcie, ale przy takiej opcji dochodzŃ problemy, kt·re stanowiŃ czňsto bariery nie 

do przebycia: bariera komunikacyjna, odlegğoŜĺ miejsca pracy od miejsca zamieszkania, 

problemy z dostňpem na obszarach wiejskich do szerokopasmowego Internetu, kt·ry w 

pewnych przypadkach dawağby moŨliwoŜci pracy zdalnej dla osoby niepeğnosprawnej. Operacje 

realizowane w ramach LSR bňdŃ brağy pod uwagň nie tylko dziağania dotyczŃce aktywizacji 

zawodowej tych os·b ale r·wnieŨ uğatwienie ich dostňpu do infrastruktury i oferty spoğecznej 

(bariery architektoniczne itp.). 

Á Osoby w wieku 50+ 

SŃ to osoby, kt·re utraciğy dotychczasowe miejsca pracy z r·Ũnych przyczyn: w wyniku 

restrukturyzacji, dğugotrwağej choroby, kt·re nie chciağy/nie miağy szansy podniesienia swoich 

kwalifikacji itp. Takim osobom ciňŨko jest w tym wieku zmieniĺ branŨň, w kt·rej pracowali wiele 

lat; czňsto nie nadŃŨajŃ za nowoczesnymi technologiami (koniecznoŜĺ obsğugi komputera, 

sprawne poruszanie siň po Internecie, obsğuga r·Ũnego typu urzŃdzeŒ i multimedi·w). Do braku 

kompetencji czňsto dochodzi brak wiary w siebie i w swoje umiejňtnoŜci, niechňĺ do 

podnoszenia kwalifikacji, obawa przed niepowodzeniem, zğy stan zdrowia. LSR bňdzie wspieraĺ 

osoby z tej grupy poprzez ich aktywizacjň zawodowŃ, udostňpnianie Ŝrodk·w na rozpoczňcie 

wğasnej dziağalnoŜci gospodarczej oraz premiowanie firm z obszaru LGD, kt·re bňdŃ takie 

osoby zatrudniaĺ.   

Á Rolnicy 

SŃ to te osoby, utrzymujŃce siň do tej pory z rolnictwa, kt·rzy ze wzglňdu na niskŃ opğacalnoŜĺ 

produkcji musieli zrezygnowaĺ z pracy we wğasnym gospodarstwie i poszukujŃ zatrudnienia 

poza rolnictwem. Problemem dla tych os·b jest brak innych kompetencji, trudna koniecznoŜĺ 

zupeğnego przekwalifikowania siň, trudnoŜci w zaadaptowaniu siň w innym systemie pracy 

(szef-pracownik, normowanym czas pracy itp.), trudnoŜci w dojeŦdzie do pracy (niedostatecznie 

sprawny transport publiczny ze wsi do miasta). Dla znacznej grupy rolnik·w praca w 

gospodarstwie rolnym ma charakter pracy sezonowej. Brak infrastruktury i warunk·w np. do 

przechowywania pğod·w rolnych uniemoŨliwia im np. handel w okresie zimowym ï w efekcie sŃ 

oni przez poğowň roku bezrobotnymi. CzňŜĺ z nich chciağaby zajŃĺ siň dziağalnoŜciŃ 

pozarolniczŃ, jednak brakuje im Ŝrodk·w finansowych na rozpoczňcie dziağalnoŜci innej niŨ 

tradycyjne rolnictwo. Problem rolnik·w poszukujŃcych innego rodzaju zatrudnienia wystňpuje 

najczňŜciej na terenie gmin rolniczych: Igoğomii-WawrzeŒczyce i Kocmyrzowa-Luborzycy. LSR 

bňdzie wspieraĺ osoby z tej grupy poprzez ich aktywizacjň zawodowŃ, udostňpnianie Ŝrodk·w 

na rozpoczňcie wğasnej dziağalnoŜci gospodarczej (w szczeg·lnoŜci dotyczŃcej produkcji 










































































































