
Warsztat refleksyjny

Michałowice, 18.02.2020r.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Prezentacja opracowana przez pracowników biura LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa, współfinansowana jest ze środków Unii 
Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz 

kosztów bieżących i aktywizacji” PROW 2014-2020
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1. Nabory 2019:

a) Inkubator przetwórstwa lokalnego (0 złożonych wniosków)

b) Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury 

turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

c) Podejmowanie Działalności Gospodarczej.

d) Rozwijanie Działalności Gospodarczej.

e) Grant Ekologia (nabór anulowany ze względu na małą liczbę 

złożonych wniosków)

f) Grant Edukacja (nabór anulowany ze względu na małą liczbę 

złożonych wniosków).



Podejmowanie Działalności Gospodarczej (2/2019):

Termin realizacji naboru: 6.05.2019-20.05.2019

Ilość wniosków złożonych: 14

Ilość wniosków wybranych w limicie dostępnych wniosków: 5

Ilość umów: 5

Stan umów na koniec stycznia: 

-w ocenie/uzupełnieniach – 2

-umowy w realizacji -3 

WSKAZNIK OSIĄGNIĘTY OD POCZĄTKU REALIZACJI: 16 projektów w realizacji + 1 w 

ocenie

Założenie z LSR: 19 



Rozwijanie Działalności Gospodarczej (4/2019)

Termin realizacji naboru: 3.06.2019-17.06.2019

Ilość wniosków złożonych: 10

Ilość wniosków wybranych w limicie dostępnych środków: 8

Ilość podpisanych i realizowanych umów: 2

WSKAZNIK OSIĄGNIĘTY OD POCZĄTKUREALIZACJI: 4 projekty w 

realizacji 

Założenie z LSR: 14 



Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury 

turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (3/2019)

Termin realizacji naboru: 6.05.2019-17.06.2019

Ilość wniosków złożonych: 2

Ilość wniosków wybranych w limicie dostępnych środków: 2

Ilość podpisanych i realizowanych umów: 2

WSKAZNIK OSIĄGNIĘTY OD POCZĄTKUREALIZACJI: Liczba 

wybudowanych /rozbudowanych/zaadaptowanych obiektów 

pełniących funkcje sportowo-rekreacyjne 22

Założenie z LSR: 22 



Realizacja Operacji własnej – „Spichlerz Koronny – wdrożenie 

oraz promocja marki lokalnej LGD Stowarzyszenie Korona 

Północnego Krakowa”

Termin realizacji operacji własnej: 2019 rok. 



Spichlerz Koronny

 Projekt  miał na celu promocję

i rozpowszechnienie wśród mieszkańców oraz turystów produktów i usług 

najwyższej jakości pochodzących z terenu naszej Lokalnej Grupy Działania.

 W ramach projektu:

 Przygotowano materiały informacyjno-promocyjne (ulotka, katalog) oraz  

gadżety promujące projekt

 Przeprowadzono nabór wniosków o przyznanie znaku marki lokalnej

 Przyznano 10 podmiotom znak marki lokalnej

 Promowano projekt i produkty lokalne podczas lokalnych imprez

 Zorganizowano galę podczas, której uroczyście wręczono statuetki 

„Spichlerz Koronny”



Multicel-Multimedialne Centrum 

Edukacji Lokalnej- projekt współpracy

 Projekt miał na celu wzmocnienie kapitału społecznego i umiejętności 

przedsiębiorczych mieszkańców LGD

 W ramach projektu przeprowadzono:

 kurs barmański

 Kurs kelnerski

 Kurs florystyczny

 Kurs komputerowy

 Kurs języka angielskiego

 Kurs na Pracownika administracyjno-biurowego (Specjalizacja: Kadry i 

Płace)



Wiosenny Festiwal Kulinarny

 W maju 2019 roku odbył się już po raz piąty w 

Zagórzycach (gmina Michałowice) 

 Celem wydarzenia jest promowanie działalności Kół 

Gospodyń Wiejskich i organizacji pokrewnych oraz 

rozpowszechnianie tradycji kulinarnych i lokalnych 

produktów

 W ramach inicjatywy organizowany jest konkurs potraw 

(w 2019 roku motywem przewodnim były kasze) oraz 

prezentowane są stoiska Kół Gospodyń Wiejskich



Działaj Lokalnie
 W ramach tego Programu corocznie ogłaszamy konkurs na realizację zadań 

mających za zadanie aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych 
celów o charakterze dobra wspólnego. Wpierane są projekty inicjujące 
współpracę pomiędzy mieszkańcami

 W 2018 roku zrealizowano 10 projektów m.in. z zakresu edukacji dzieci na 
temat zasad bezpieczeństwa na drodze, zorganizowano zajęcia sportowe 
dla mieszkańców, zajęcia rękodzielnicze, kulinarne czy dyskusyjny klub 
filmowy.

 W roku 2019 również 10 organizacji zrealizowało swoje prospołeczne 
inicjatywy, m.in. przeprowadzono kursy udzielania pierwszej pomocy, 
warsztaty teatralne, zajęcia sportowo-rekreacyjne, dziennikarskie, 
zorganizowano spotkania i wydarzenia związane z tradycjami wsi polskiej, 
zbieraniem pamiątek rodzinnych, a także upiększaniem naszych „Małych 
Ojczyzn”.

 Od 2020 roku staliśmy się Klasycznym Ośrodkiem Działaj 
Lokalnie!!!



Najbliższe projekty 2020

 Międzynarodowy projekt współpracy polsko-estońskiej –

100 000,00 zł

 Międzynarodowy Projekt współpracy polsko-czeskiej –76 000,00 zł

 Projekt współpracy z LGD Owocowy Szlak – 40 000,00zł

 Projekt własny - mający na celu ochronę, zachowanie i/lub 
promocję dziedzictwa lokalnego – 45 000,00 zł



Prowadzenie doradztwa.

Z doradztwa indywidualnego w biurze skorzystało - 57 osób.

Prowadzono doradztwo drogą mailową i telefoniczną. 

W 2019 roku przeprowadzono 5 spotkań informacyjno-promocyjnych dot. działań 

przedsiębiorczych i grantowych:

-13.02.2019 – gmina Michałowice

-8.04.2019 – gmina Zielonki

-10.04.2019 – gmina Michałowice

-11.04.2019 – gmina Kocmyrzów-Luborzyca

-16.04.2019 – gmina Wielka Wieś



3. Korespondencja z Urzędem Marszałkowskim 

Województwa Małopolskiego.

Ilość otrzymanych listów:32 szt.

Ilość wysłanych listów:55 szt.



4. Zmiany w LSR.

W roku 2019 dwa razy dokonywano zmian w Lokalnej 

Strategii Rozwoju; dotyczyły one m.in. przesunięcia 

kwot, zmian we wskaźnikach oraz zmiany charakteru 

projektu własnego LGD.

Posiedzenia rady: w roku 2019 odbyło się 12 posiedzeń 

Rady LGD



5. Pytania do dyskusji:



a) Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała 

zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?



b) W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych 

we wszystkich obszarach tematycznych wpływa na osiąganie 

wskaźników w zaplanowanych czasie?



c) W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów 

spełniają swoją rolę?



d) W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach 

LSR przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu 

przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z 

obszaru LGD?



e) Czy przyjęty system wskaźników dostarcza wszystkie potrzebne 

informacje niezbędne do określenia skuteczności interwencyjnej 

strategii?



f) Czy procedury naboru, wyboru i realizacji projektów są przyjazne 

dla beneficjentów?



g) Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działania animacyjnych, 

informacyjno- promocyjnych, doradczych)?



h) Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by 

skuteczniej realizowała cele LSR?



Dziękujemy za uwagę.


