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Wstęp

Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa zostało powołane 9 marca 2006 roku. Teren naszego działania obejmuje obszar pięciu graniczących z Krakowem gmin: Igołomia-Wawrzeńczyce,
Kocmyrzów-Luborzyca, Michałowice, Wielka Wieś
i Zielonki.
Stowarzyszenie realizuje działania, które przyczyniają się do wzrostu atrakcyjności i rozwoju gospodarczego całego obszaru Lokalnej Grupy Działania
poprzez aktywizację społeczeństwa i wykorzystanie unikalnych walorów historycznych, kulturowych
i przyrodniczych obszaru. Głównymi celami Stowarzyszenia są m.in.: działania na rzecz rozwoju
obszarów wiejskich (zwłaszcza pięciu podkrakowskich gmin), wpieranie udziału organizacji pozarządowych w promocji i rozwoju obszarów wiejskich,
aktywizowanie i integrowanie lokalnej społeczności, promowanie regionu i produktów lokalnych,
podejmowanie inicjatyw na rzecz ochrony, promocji
i edukacji dotyczącej bogactwa dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, rozwój turystyki.
Nasza organizacja aktywnie działa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich poprzez wykorzystywanie
środków finansowych z programów unijnych i nie
tylko. Od początku istnienia sięgamy po różnego

typu środki finansowe (unijne oraz krajowe), które
pozwalają na realizację projektów edukacyjnych,
artystycznych, proekologicznych oraz rozwijających działalność gospodarczą oraz pozarządową.
Aktualnie prowadzimy konkursy/nabory wniosków
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014–2020. Konkursy te skierowane są zarówno do
organizacji pozarządowych, jak i lokalnych przedsiębiorców i osób, które dopiero planują rozpocząć
prowadzenie własnej działalności gospodarczej.
I właśnie efektami tych konkursów i przeprowadzonych naborów wniosków chcielibyśmy się z Państwem podzielić w niniejszej publikacji.
W pierwszej części albumu znajdziecie Państwo
prezentację rezultatów pracy i poświęcenia wielu
osób i organizacji pozarządowych, a także przedstawicieli gmin, dzięki którym możemy korzystać
z nowych boisk sportowych, terenowych siłowni czy
placów zabaw. Możemy cieszyć oko pięknymi strojami regionalnymi, słuchać muzyki, zarówno tej ludowej, jak i tej bliższej naszym czasom. To dzięki ich

zaangażowaniu w powstanie i wydanie publikacji
przedstawiających historię i zasoby naszych gmin,
możemy poczuć dumę z bogatego dziedzictwa historycznego, kulturowego i przyrodniczego naszych
ziem.
Nie zapominajmy o produktach i usługach, które
oferują nam lokalni przedsiębiorcy działający na
naszym terenie. Dzięki nowopowstałym i już istniejącym firmom, które mogły rozwinąć swoją działalność, w zasięgu ręki mamy dostęp do wielu innowacyjnych produktów i usług.
Ostatnie wydarzenia i trudny czas związany z pandemią uświadomiły nam ogromną rolę i znaczenie
naszego najbliższego otoczenia i tzw. „społeczności
lokalnej”. To już nie tylko zużyte słowa projektowej
nowomowy, ale przede wszystkim to nasze autentyczne „tu i teraz” oraz ostoja w nieprzewidywalnych czasach.
Zapraszamy więc Państwa do poznania i odkrycia
na nowo naszej lokalnej historii i tradycji, piękna krajobrazu czy odbycia muzycznych i kulturalnych podróży po naszych malowniczych miejscowościach,
ubogaconych dzięki zrealizowanym projektom
grantowym. Zachęcamy do korzystania z nowopo-

wstałej, bądź ulepszonej, infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej, będącej owocem projektów
grantowych i infrastrukturalnych. W końcu, zapraszamy na zakupy i do skorzystania z usług naszych
lokalnych przedsiębiorców – ich dostępność to efekt
projektów z zakresu podejmowania i rozwijania
działalności gospodarczej.
Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszej
strony internetowej http://koronakrakowa.pl/ oraz
serwisu Facebook https://www.facebook.com/KoronaPolnocnegoKrakowa/, aby bliżej poznać naszą organizację i jej dorobek.

Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa

Projekty

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej,
lub kulturalnej (2016–2020)

Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce

Projekt 1

Tytuł projektu
Budowa strefy sportowo-rekreacyjnej w miejscowości
Żydów
Beneficjent
Ochotnicza Straż Pożarna w Żydowie
Koszty całkowite
442 121,31 zł		

Kwota dofinansowania
119 872,00 zł

Opis projektu
Projekt polegał na stworzeniu nowej strefy sportowo-rekreacyjnej przy remizie OSP w Żydowie. Wybudowano boisko, plac zabaw i siłownię terenową,
dając tym samym mieszkańcom gminy możliwość
aktywnego spędzania wolnego czasu.

Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce

Projekt 2

Tytuł projektu
Przebudowa strefy sportowo-rekreacyjnej Klubu sportowego „Wiarusy Igołomia”
Beneficjent
Klub sportowy „Wiarusy” Igołomia
Koszty całkowite
841 490,82 zł		

Kwota dofinansowania
296 403,87 zł

Opis projektu
Dzięki realizacji projektu udało się wybudować boisko treningowe do piłki nożnej o nawierzchni z trawy
syntetycznej z bramkami, ogrodzeniem, piłkochwytami oraz oświetleniem, siłownię plenerową złożoną
z dwóch pylonów czterostanowiskowych oraz plac
zabaw dla dzieci i miejsca postojowe dla samochodów osobowych przy strefie w miejscowości Igołomia.
Przebudowano także główne boisko do piłki nożnej
o nawierzchni z trawy naturalnej z piłkochwytami.

Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce

Projekt 3

Tytuł projektu
Adaptacja pomieszczeń Centrum Kultury i Promocji
w Igołomi-Wawrzeńczycach
Beneficjent
Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach
Koszty całkowite
74 141,79 zł		

Kwota dofinansowania
38 178,00 zł

Opis projektu
Projekt polegał na adaptacji na zaplecze kuchenne
pomieszczeń Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach na potrzeby Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy i gmin ościennych, należących
do Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa.
Dzięki temu powstało miejsce spotkań integrujących
lokalne organizacje pozarządowe.

Gmina Kocmyrzów-Luborzyca

Projekt 1

Tytuł projektu
Budowa szatni wraz z zapleczem socjalno-sanitarnym
przy remizie OSP w Goszczy
Beneficjent
Ludowy Zespół Sportowy „Strażak Goszcza”
w Goszczy
Koszty całkowite
473 491,14 zł		

Kwota dofinansowania
276 000,00 zł

Opis projektu
W ramach realizacji projektu wybudowano obiekt
sportowo-rekreacyjny z kompleksowym zapleczem
sanitarnym, wyposażonym w instalację wodociągową, kanalizacyjną, gazową i c.o. Powstanie obiektu
zwiększyło możliwości integracji społeczności lokalnej. Umożliwiło zagospodarowanie czasu wolnego
przez różne grupy wiekowe, w tym dzieci i młodzież.
Pozwoliło też na organizację imprez okolicznościowych, w tym zwłaszcza o charakterze sportowym.

Gmina Kocmyrzów-Luborzyca

Projekt 2

Tytuł projektu
Urządzenie terenu wokół stawu zlokalizowanego na
działce nr 203/10 w miejscowości Głęboka pod funkcję rekreacyjną
Beneficjent
Gmina Kocmyrzów-Luborzyca
Koszty całkowite
52 779,30 zł		

Kwota dofinansowania
33 583,00 zł

Opis projektu
W ramach projektu wykonano prace związane z urządzeniem terenu wokół stawu w miejscowości Głęboka
(w tym utwardzenie gruntu, wykonanie ogrodzenia
drewnianego i nasadzeń roślin ozdobnych, regulacja
koron drzew). Dzięki temu staw zaczął pełnić funkcję
rekreacyjną, tworząc ogólnodostępną przestrzeń do
spotkań oraz indywidualnych form rekreacji na świeżym powietrzu. Zagospodarowanie terenu umożliwiło zacieśnienie więzów i rozwój lokalnej społeczności
oraz przyczyniło się do podniesienia jakości jej życia.

Gmina Kocmyrzów-Luborzyca

Projekt 3

Tytuł projektu
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez doposażenie miejsc rekreacji urządzeniami do ćwiczeń siłowych w Baranówce, Dojazdowie, Goszycach, Krzysztoforzycach i Łuczycach
Beneficjent
Ludowy Zespół Sportowy „Strażak Goszcza” w Goszczy
Koszty całkowite
51 168,00 zł		

Kwota dofinansowania
24 000,00 zł

Opis projektu
Realizacja operacji pozwoliła zakupić 18 urządzeń
wolnostojących przeznaczonych do ćwiczeń siłowych i ich montaż w pięciu miejscowościach gminy:
Baranówka, Dojazdów, Goszyce, Krzysztoforzyce
oraz Łuczyce. Dzięki projektowi znacząco zwiększyła
się możliwość aktywnego spędzania wolnego czasu
przez różne grupy wiekowe mieszkańców, nie tylko
miejscowości, w których zamontowano te urządzenia.

Gmina Kocmyrzów-Luborzyca

Projekt 4

Tytuł projektu
Zagospodarowanie terenu sportu i rekreacji w miejscowości Baranówka poprzez wyposażenie w zaplecze
socjalno-sanitarne
Beneficjent
Stowarzyszenie „Gmina Aktywna+”
Koszty całkowite
253 231,72 zł		

Kwota dofinansowania
103 000,00 zł

Opis projektu
W wyniku realizacji projektu powstało zaplecze o charakterze kontenerowym z instalacjami wewnętrznymi oraz
przyłączami zewnętrznymi, chodnikiem z kostki brukowej
i miejscem postojowe dla osób niepełnosprawnych. Kontenery wyposażone są w meble oraz akcesoria sanitarne.
Dzięki realizacji zadania społeczność lokalna pozyskała
obiekt zapewniający należyte warunki sanitarne w czasie
przeznaczonym na aktywne zajęcia sportowe lub inne,
alternatywne formy spędzania wolnego czasu.

Gmina Michałowice

Projekt 1

Tytuł projektu
Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości
Więcławice Stare
Beneficjent
Gmina Michałowice
Koszty całkowite
524 368,86 zł		

Kwota dofinansowania
274 802,00 zł

Opis projektu
Przedmiotem inwestycji była budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Więcławice Stare
obejmująca: boisko do piłki ręcznej o powierzchni
1344 m2, boisko do gry w koszykówkę o powierzchni
420 m2 i boisko do gry w siatkówkę o powierzchni
162 m2. Nowy obiekt służy rozwijaniu zainteresowania sportem i ruchem wśród dzieci i młodzieży oraz
dorosłych mieszkańców gminy Michałowice, a co za
tym idzie poprawie zdrowia i kondycji fizycznej.

Gmina Wielka Wieś

Projekt 1

Tytuł projektu
Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego
w miejscowości Biały Kościół
Beneficjent
Gmina Wielka Wieś
Koszty całkowite
401 468,72 zł		

Kwota dofinansowania
260 883,00 zł

Opis projektu
W momencie tworzenia albumu projekt był w fazie
realizacji. Finalnie powstanie tu boisko sportowe
o nawierzchni trawiastej o wymiarach 18x38 m oraz
trzytorowa bieżnia wokół boiska z poliuretanową
nawierzchnią oraz skocznią w dal. Wykonane zostaną piłkochwyty na linii bramek i wzdłuż bocznych
linii boiska. Teren zostanie zagospodarowany poprzez montaż oświetlenia, ogrodzenia i monitoringu.
Całości dopełni zasadzenie niskiej i wysokiej zieleni.

Gmina Zielonki

Tytuł projektu
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole
w Zielonkach
Beneficjent
Gmina Zielonki
Koszty całkowite
417 869,60 zł		

Kwota dofinansowania
213 799,00 zł

Projekt 1

Opis projektu
W ramach projektu powstało boisko wielofunkcyjne
przy Szkole Podstawowej, Przedszkolu Samorządowym i hali sportowej w Zielonkach. Na boisku o wymiarach 22x34 m i poliuretanowej nawierzchni można
grać w piłkę ręczną, siatkówkę (pole gry 9x18m), piłkę
nożną (20x30 m), a w koszykówkę nawet dwa mecze równocześnie (15x22 m). Na boisku wrysowano
również linie umożliwiające grę w tenisa. Obiekt jest
wyposażony w komplet bramek, koszy o regulowanej
wysokości i słupków do siatki, niezbędnych do wspomnianych gier. Wokół obiektu zamontowano piłkochwyty o wysokości 4 m, są też cztery ławki. Przebudowano dookolne oświetlenie i wybudowano chodnik.
Boisko wielofunkcyjne w Zielonkach jest ogólnodostępne – korzystają z niego zarówno uczniowie Szkoły
Podstawowej w Zielonkach w ramach zajęć w-f, jak
i lokalna społeczność – dzieci, młodzież, osoby dorosłe w celach rekreacyjnych – oczywiście nieodpłatnie.

Gmina Zielonki

Projekt 2

Tytuł projektu
Tworzenie i rozwój miejsc sportu i rekreacji. Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych w gminie Zielonki: 1. sołectwo Bosutów-Boleń – budowa boiska asfaltowego do koszykówki wraz z oświetleniem; 2. sołectwo
Pękowice – budowa siłowni zewnętrznej; 3. sołectwo
Garlica Duchowna – budowa siłowni zewnętrznej
Beneficjent
Gmina Zielonki
Koszty całkowite
113 069,79 zł		

Kwota dofinansowania
58 492,00 zł

Opis projektu
Siłownia zewnętrzna w Pękowicach składa się z czterech, a w Garlicy Duchownej z trzech urządzeń
umożliwiających ćwiczenia fizyczne na świeżym powietrzu. W obu lokalizacjach pod urządzeniami do
ćwiczeń została ułożona specjalna nawierzchnia.
Siłownie znajdują się w terenach atrakcyjnych pod
względem turystycznym: w zakolach rzek – w Pękowicach w zakolu Prądnika, w Garlicy w sąsiedztwie
rzeki Garliczki – bezpośrednio przy oznakowanych
szlakach rowerowych. W ramach projektu powstało
również asfaltowe boisko do koszykówki w Bosutowie
o wymiarach 8x18 m wraz z oświetleniem.
Zarówno siłownie zewnętrzne w Pękowicach i Garlicy
Duchownej, jak i boisko w Boleniu są chętnie wykorzystywane w celach sportowo-rekreacyjnych przez lokalną społeczność wszystkich grup wiekowych oraz turystów, m.in. rowerowych odwiedzających gminę Zielonki.

Grant Publikacje

Zachowanie dziedzictwa lokalnego – w tym wyposażenie mające na celu szerzenie
lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego

1
Tytuł projektu
Co nam w duszy gra – publikacja i promocja płyty
z okazji 25-lecia Orkiestry Dętej OSP „Wola”
w Woli Zachariaszowskiej
Beneficjent
Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Zachariaszowskiej
Koszty całkowite
13 295,25 zł		

Kwota dofinansowania
11 965,00 zł

Opis projektu
W ramach zadania zostały zorganizowane trzydniowe nagrania jubileuszowej płyty pt. „Co nam w duszy
gra” Orkiestry Dętej OSP „Wola” w Woli Zachariaszowskiej. W nagraniach płyty wydanej w nakładzie
1500 egzemplarzy udział wzięło 36 członków orkiestry. Płyta stanowi podsumowanie 25 lat działalności
orkiestry „Wola” i oddaje hołd kulturze muzyki orkiestr dętych.

2
Tytuł projektu
Druk monografii gminy Michałowice t. III
Beneficjent
Stowarzyszenie Instytut Strumiłły
Koszty całkowite
44 100,00 zł		

Kwota dofinansowania
39 690,00 zł

Opis projektu
W ramach projektu wydano publikację pt. „Nad
Dłubnią. Monografia gminy Michałowice. Tom III.
Układy przestrzenne, architektura, sztuka i etnografia”, autorstwa prof. Bogusława Krasnowolskiego
oraz dr Renaty Hołdy w nakładzie 1000 egzemplarzy. Dzięki publikacji utrwalono i wypromowano lokalne dziedzictwo historyczne i kulturowe. Publikacja,
oprócz bardzo ciekawych tekstów, zawiera wiele
fotografii i map przedstawiających elementy dziedzictwa kulturowego gminy Michałowice.

3
Tytuł projektu
Przygotowanie i wydanie książki pt. „Kartki z dziejów
igołomskiego powiśla”
Beneficjent
Stowarzyszenie Folklorystyczne „Kuźnia”
Koszty całkowite
39 205,00 zł		

Kwota dofinansowania
35 284,00 zł

Opis projektu
Efektem realizacji projektu jest wydanie w liczbie 400
egzemplarzy dzieła zbiorowego pt. „Kartki z dziejów
igołomskiego powiśla” pod redakcją dr. Krzysztofa
Tuni. Publikacja zawiera obszerne i profesjonalnie
opracowane informacje dotyczące geografii, prehistorii i historii regionu lewobrzeża Wisły w rejonie
gminy Igołomia-Wawrzeńczyce. Wzbogaca ją obfity
materiał ilustracyjny, w tym kartograficzny i fotograficzny, dokumentujący m.in. wykopaliska, zabytki architektury i budownictwa ludowego.

4
Tytuł projektu
Kultywowanie lokalnej historii i tradycji poprzez wydanie publikacji książkowej pt. „Zagórzyce – wieś kwitnących jabłoni. Historia wsi, KGW i OSP”
Beneficjent
Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Gminy
Michałowice „Pod Kwitnącą Jabłonią”
Koszty całkowite
30 900,00 zł		

Kwota dofinansowania
27 757,00 zł

Opis projektu
W wyniku realizacji projektu wydano w nakładzie
1000 egzemplarzy publikację pt. „Zagórzyce – wieś
kwitnących jabłoni. Historia wsi, KGW i OSP”. Książka zawiera materiały archiwalne i zdjęcia dotyczące
historii miejscowości oraz organizacji działających na
terenie wsi, po czasy obecne. Do albumu została dołączona płyta DVD z filmem dokumentalnym promującym sołectwo Zagórzyce. Dodatkowo zostały wykonane cztery duże reprodukcje zdjęć archiwalnych.

5
Tytuł projektu
Wydanie publikacji „Ziemie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w latach Wielkiej Wojny 1914–1918”
Beneficjent
Stowarzyszenie „Gmina Aktywna+”
Koszty całkowite
18 400,00 zł		

Kwota dofinansowania
16 560,00 zł

Opis projektu
Owocem realizacji projektu było wydanie 1000 egzemplarzy książki pt. „Ziemie gminy Kocmyrzów-Luborzyca w latach Wielkiej Wojny 1914–1918”. Opracowanie autorstwa Jerzego S. Kozika przedstawia
historię ziem gminy Kocmyrzów-Luborzyca w okresie
dramatycznych wydarzeń I wojny światowej. Publikacja przybliża postaci i wydarzenia związane z tym
jakże ważnym dla suwerenności Polski czasem.

6
Tytuł projektu
Aby nie odeszło w niepamięć – wydanie publikacji opisującej historię i tradycje Prądnika Korzkiewskiego pt. „Życie
nad Prądnikiem. Wspomnienia mieszkańców”.
Beneficjent
Stowarzyszenie Miłośników Doliny Prądnika
„Nasza Dolina”
Koszty całkowite
15 500,00 zł		

Kwota dofinansowania
13 950,00 zł
Opis projektu
W ramach realizacji projektu członkowie Stowarzyszenia Miłośników Doliny Prądnika przeprowadzili
wywiady dotyczące tzw. „dawnych czasów” z mieszkańcami Prądnika Korzkiewskiego. Rozmowy te zostały nagrane, a następnie spisane. Zgromadzono
również dokumentację fotograficzną. Zebrane w ten
sposób materiały zostały opracowane wydawniczo
i przekazane do druku w liczbie 500 egzemplarzy.

7
Tytuł projektu
Opracowanie i wydanie publikacji w postaci albumu
pt. „Gmina Kocmyrzów-Luborzyca w obiektywie”.
Beneficjent
Stowarzyszenie „Gmina Aktywna+”
Koszty całkowite
9 975,00 zł		

Kwota dofinansowania
8 977,50 zł

Opis projektu
Rezultatem zadania było wydanie w liczbie 1000 egzemplarzy albumu pt. „Gmina Kocmyrzów-Luborzyca
w obiektywie”. Bazę dla powstania albumu stanowiły
m.in. prace pochodzące z konkursu fotograficznego
zorganizowanego dla mieszkańców gminy. Wydany
album ma na celu popularyzację lokalnego dziedzictwa gminy Kocmyrzów-Luborzyca, w szczególności
zabytków i miejsc pamięci, a także utrwalenie ludowych obyczajów i promocja zasobów gminy.

Grant Lokalne Dziedzictwo Kulturowe

Zachowanie dziedzictwa lokalnego – w tym wyposażenie mające na celu szerzenie
lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego

1
Tytuł projektu
Zakup instrumentów i akcesoriów muzycznych dla
Orkiestry Wieniawa z Raciborowic
Beneficjent
Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych „Wieniawa”
Koszty całkowite
49 933,00 zł		

Kwota dofinansowania
44 933,00 zł

Opis projektu
W ramach realizacji projektu zostały zakupione instrumenty oraz akcesoria muzyczne dla muzyków Orkiestry Wieniawa z Raciborowic.

2
Tytuł projektu
Zakup strojów ludowych dla Stowarzyszenia KGW
Pobiednik Mały
Beneficjent
Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich Wsi
Pobiednik Mały
Koszty całkowite
48 269,20 zł		

Kwota dofinansowania
43 442,00 zł

Opis projektu
Realizacja projektu umożliwiła zakup 19 kompletnych strojów ludowych krakowskich damskich, czterech kompletnych strojów ludowych krakowskich
chłopięcych, dwóch kompletnych strojów dziewczęcych oraz 19 par butów ludowych damskich i spódnic dla reprezentacji Koła.

3
Tytuł projektu
Folklor w Igołomi-Wawrzeńczycach. Wyposażenie –
promocja
Beneficjent
Stowarzyszenie Folklorystyczne „Kuźnia”
Koszty całkowite
45 715,00 zł		

Kwota dofinansowania
38 151,00 zł

Opis projektu
Projekt zaowocował zakupem strojów ludowych oraz
instrumentów muzycznych, z których mogą korzystać
członkowie zespołów ludowych działających na obszarze Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce.

4
Tytuł projektu
Zakup strojów regionalnych i reprezentacyjnych dla
Kół Gospodyń Wiejskich zrzeszonych w Stowarzyszeniu „Kolibaby”
Beneficjent
Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Gminy
Kocmyrzów-Luborzyca „Kolibaby”
Koszty całkowite
46 124,00 zł		

Kwota dofinansowania
41 511,00 zł

Opis projektu
W ramach realizacji zadania zakupionych zostało 20
damskich i 8 męskich regionalnych strojów ludowych,
a także 50 strojów reprezentacyjnych (sukienek) dla
Kół Gospodyń Wiejskich zrzeszonych w Stowarzyszeniu Kolibaby.

5
Tytuł projektu
Zakup strojów regionalnych dla Stowarzyszenia Gmina
Aktywna+ i podmiotów z nim współpracujących
Beneficjent
Stowarzyszenie „Gmina Aktywna+”
Koszty całkowite
30 332,00 zł		

Kwota dofinansowania
27 298,00 zł

Opis projektu
Realizacja projektu umożliwiła zakup strojów krakowskich męskich i damskich, z których mogą korzystać
członkowie organizacji kulturalno-artystycznych, działających na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

6
Tytuł projektu
Dźwięk lokalnej kultury
Beneficjent
Stowarzyszenie Orkiestra Dęta TON w Goszczy
Koszty całkowite
47 289,00 zł		

Kwota dofinansowania
42 560,00 zł

Opis projektu
W wyniku realizacji projektu zakupiono trąbkę, euphonium oraz tubę dla muzyków Orkiestry Dętej TON
w Goszczy.

Grant Mała infrastruktura sportowo-rekreacyjna

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej,
kulturalnej

1
Tytuł projektu
Pomieszczenie sportowo-rekreacyjne „SportKlub”
w Zagórzycach
Beneficjent
Ochotnicza Straż Pożarna Zagórzyce
Koszty całkowite
46 838,27 zł		

Kwota dofinansowania
42 141,00 zł

Opis projektu
W wyniku realizacji projektu w części budynku remizy OSP w Zagórzycach Dworskich przeprowadzono
remont pomieszczeń oraz zakupiono wyposażenie
w postaci m.in. bieżni, roweru elektromagnetycznego,
drabinek, luster, mat, piłek rehabilitacyjnych, bieżni,
steppera i rowerku stacjonarnego dla dzieci. Dzięki
temu możliwe było powstanie bezpłatnego i ogólnodostępnego klubu sportowego, z którego mogą korzystać
zarówno dorośli, jak i dzieci oraz młodzież.

2
Tytuł projektu
Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego trawiastego boiska treningowego z przeznaczeniem na rozwój działalności rekreacyjno-sportowej Klubu Sportowego Michałowianka w Michałowicach
Beneficjent
Klub Sportowy Michałowianka
Koszty całkowite
49 554,10 zł		

Kwota dofinansowania
39 362,00 zł

Opis projektu
W ramach realizacji przedsięwzięcia zniwelowano istniejący teren oraz nawieziono i rozgarnięto ziemię pod
budowę boiska, a także zasiano trawę. W wyniku tych
działań powstało bezpłatne i ogólnodostępne trawiaste boisko zlokalizowane w miejscowości Michałowice.

3
Tytuł projektu
Modernizacja i uzupełnienie placu zabaw
w Pękowicach
Beneficjent
Stowarzyszenie Perła Pękowic
Koszty całkowite
49 574,29 zł		

Kwota dofinansowania
44 617,00 zł

Opis projektu
W ramach modernizacji i uzupełnienia placu zabaw
w miejscowości Pękowice wykonane zostały asfaltowe i żwirowe alejki. Zainstalowano także dwie furtki
w ogrodzeniu placu. Dzięki temu znacznie zwiększyło
się bezpieczeństwo, wygoda oraz atrakcyjność infrastruktury, z której mogą korzystać dzieci i towarzyszący im opiekunowie.

4
Tytuł projektu
Rozbudowa strefy sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Tropiszów
Beneficjent
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Tropiszów
Koszty całkowite
28 526,00 zł		

Kwota dofinansowania
24 299,00 zł

Opis projektu
Owocem projektu jest stworzenie w miejscowości Tropiszów ogólnodostępnej strefy sportowo-rekreacyjnej
wyposażonej w urządzenia do ćwiczeń, m.in. krzesło
do wyciskania, prasę nożną, wioślarza, stepper, twister oraz rowerek. Dzięki realizacji projektu wzbogacono istniejącą już na tym terenie infrastrukturę sportowo-rekreacyjną.

5
Tytuł projektu
Budowa bezpłatnej i ogólnodostępnej siłowni
zewnętrznej
Beneficjent
Klub Jazdy Konnej Szary
Koszty całkowite
44 500,00 zł		

Kwota dofinansowania
40 050,00 zł

Opis projektu
Efektem końcowym przedsięwzięcia było powstanie
bezpłatnej i ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej
umiejscowionej w Michałowicach. W ramach projektu przeprowadzono niezbędne prace agrotechniczne
oraz zakupiono i zamontowano sprzęt w postaci m.in.
steppera, twistera, biegacza, wioślarza czy krzesła
do wyciskania.

6
Tytuł projektu
Budowa obiektów małej architektury: siłowni terenowej z dwoma pylonami czterostanowiskowymi i zestawem sprawnościowym Apollo
Beneficjent
Stowarzyszenie Pomocy Szkole Małopolska, Społeczny
Komitet przy Szkole Podstawowej w Wawrzeńczycach
Koszty całkowite
39 714,51 zł		

Kwota dofinansowania
35 743,00 zł

Opis projektu
W wyniku realizacji projektu w miejscowości
Wawrzeńczyce powstała terenowa siłownia wyposażona w urządzenia typu: prasa ręczna, prasa nożna,
wioślarz, stepper, surfer oraz twister, a także zestaw
sprawnościowy Apollo. Siłownia jest ogólnodostępna
dla mieszkańców wsi oraz uczniów pobliskiej szkoły.

Działania przedsiębiorcze (2016–2020)
Podejmowanie działalności gospodarczej

1
Tytuł projektu
Perfekcyjne sprzątanie
Beneficjent
Wioletta Barczyk
Kwota dofinansowania
80 000,00 zł

Opis projektu
Projekt polegał na zakupie szeroko pojętego sprzętu
do sprzątania domów, mieszkań, biur i innych instytucji państwowych oraz firm prywatnych. Realizacja projektu umożliwiła stworzenie miejsc pracy dla
trzech pracowników z terenu Województwa Małopolskiego.

2
Tytuł projektu
Podjęcie działalności gospodarczej
„Mobilna myjnia parowa”
Beneficjent
Rafał Pasternak
Kwota dofinansowania
80 000,00 zł

Opis projektu
W ramach realizacji projektu (dzięki zakupionemu
sprzętowi i wyposażeniu) utworzona została mobilna
myjnia parowa oraz autodetailing. Realizacja projektu umożliwiła stworzenie jednego miejsca pracy.

3
Tytuł projektu
Utworzenie nowego i innowacyjnego przedsiębiorstwa na obszarze LGD Korona Północnego Krakowa
tworzącego nowe miejsca pracy oraz wykorzystującego lokalny potencjał i zasoby
Beneficjent
Ewa Dobosz
Kwota dofinansowania
80 000,00 zł

Opis projektu
Projekt polegał na zakupie przyczepy gastronomicznej o wymiarach 2,1×6 m wraz z pełnym wyposażeniem gastronomicznym oraz materiałów ułatwiających pracę biurową. Realizacja projektu umożliwiła
stworzenie jednego miejsca pracy.

4
Tytuł projektu
Podjęcie innowacyjnej działalności czyszczenia strumieniowo-ściernego na obszarze LGD Korona Północnego Krakowa
Beneficjent
Piotr Gołda
Kwota dofinansowania
80 000,00 zł

Opis projektu
Projekt polegał na zakupie maszyn umożliwiających
rozpoczęcie działalności gospodarczej. Realizacja
projektu umożliwiła stworzenie jednego miejsca pracy.

5
Tytuł projektu
Utworzenie przedsiębiorstwa z zakresu fulfilmentu i outsourcing logistyczny dla e-commerce poprzez modernizację hal i integrację z systemami logistycznymi
Beneficjent
Piotr Turczyński
Kwota dofinansowania
80 000,00 zł

Opis projektu
Projekt polegał na modernizacji i wyposażeniu hal
magazynowych w celu świadczenia usług logistycznych dla firm. Realizacja projektu umożliwiła stworzenie dwóch miejsc pracy. Firma dynamicznie się
rozwija i powiększa skalę działalności dzięki reinwestowanym zyskom.

6
Tytuł projektu
Utworzenie przedsiębiorstwa handlowego, oferującego innowacyjne nanopowłoki ochronne
Beneficjent
Łukasz Pajdak
Kwota dofinansowania
80 000,00 zł

Opis projektu
Projekt obejmował zakup auta dostawczego oraz
sprzętu elektronicznego: laptopa, monitora, urządzenia wielofunkcyjnego i projektora. W ramach projektu
stworzono również profesjonalną stronę internetową
nowopowstałej firmy. W ramach realizacji operacji
utworzono jedno miejsce pracy.

7
Tytuł projektu
Zakład usługowo-produkcyjny „Magni”
Beneficjent
Damian Rosół
Kwota dofinansowania
80 000,00 zł

Opis projektu
Projekt polegał na zakupie wyposażenia w postaci
piły rozdzielczej, pozwalającej na rozkrój materiału
na cieńsze elementy (obłogi, lamele), których używa
się coraz częściej w stolarstwie oraz do wykonywania
deski podłogowej. Kolejnym zakupem była linia do
produkcji pelletu – ekologicznego paliwa, wykonywanego na miejscu z trociny drzewnej. W ramach realizacji operacji stworzono jedno miejsce pracy, jednak
zakupione maszyny dają możliwość rozwoju oraz tworzenia w przyszłości większej liczby etatów.

8
Tytuł projektu
CaninEquine – Podjęcie działalności gospodarczej
z zakresu fizjoterapii zwierząt
Beneficjent
Kamila Maj
Kwota dofinansowania
80 000,00 zł

Opis projektu
Projekt polegał na zakupie aparatury do fizjoterapii
zwierząt, dzięki czemu CaninEquine oferuje kompleksową opiekę fizjoterapeutyczną dla psów, koni i kotów. Realizacja projektu umożliwiła stworzenie jednego miejsca pracy.

9
Tytuł projektu
Utworzenie studia treningu personalnego
„Aktywnie i Zdrowo”
Beneficjent
Katarzyna Migas-Skiba
Kwota dofinansowania
80 000,00 zł

Opis projektu
Projekt polegał na modernizacji budynku, odremontowaniu lokalu oraz zakupie sprzętu niezbędnego do
stworzenia studia treningu personalnego. Lokal został przygotowany do przeprowadzania zabiegów
odnowy biologicznej (sauna, masaż) oraz ćwiczeń
z zakresu korekty wad postawy, callanetics, pilates
itp. oraz praktycznych i teoretycznych szkoleń z zakresu dietetyki i zdrowego żywienia.

10
Tytuł projektu
Założenie sklepu internetowego z produktami rękodzielniczymi oraz produktami dla rękodzielników wraz
z prowadzeniem zajęć z rękodzieła
Beneficjent
Katarzyna Soczówka
Kwota dofinansowania
80 000,00 zł
Opis projektu
Projekt polegał na zaadoptowaniu pomieszczenia,
w którym została utworzona pracownia wraz ze
sklepem internetowym oraz częścią magazynową.
W ramach projektu zakupiono oprogramowanie sklepu z usługą graficzną oraz całe zaplecze w postaci
przenośnego studia fotograficznego, drukarki, mebli
biurowych oraz sprzętu służącego do tworzenia rękodzieła, np. maszyny tkackiej. Realizacja projektu
umożliwiła stworzenie jednego miejsca pracy.

11
Tytuł projektu
Podjęcie działalności gospodarczej na obszarze LGD Korona Północnego Krakowa – mobilny salon kosmetyczny
Beneficjent
Agnieszka Chruścicka
Kwota dofinansowania
80 000,00 zł

Opis projektu
Projekt polegał na zakupie profesjonalnego sprzętu
i wyposażenia do wykonywania mobilnych usług manicure oraz drobnych zabiegów na twarz. Realizacja
projektu umożliwiła stworzenie jednego miejsca pracy.

12
Tytuł projektu
Utworzenie przedsiębiorstwa na obszarze LGD Korona Północnego Krakowa oferującego usługi brukarskie
– Jacek Szydło BRUKER
Beneficjent
Jacek Szydło
Kwota dofinansowania
80 000,00 zł

Opis projektu
Projekt polegał na zakupie niezbędnego sprzętu i wyposażenia w celu utworzenia i utrzymania funkcjonowania firmy brukarskiej. Realizacja projektu umożliwiła stworzenie dwóch miejsc pracy.

13
Tytuł projektu
Eko-Garden – utworzenie działalności gospodarczej
w zakresie pielęgnacji terenów zielonych
Beneficjent
Agnieszka Burek
Kwota dofinansowania
80 000,00 zł

Opis projektu
Projekt polegał na zakupie niezbędnego wyposażenia i sprzętu do świadczenia usług ogrodniczych.
Realizacja projektu umożliwiła stworzenie jednego
miejsca pracy.

Działania przedsiębiorcze (2016–2020)
Rozwijanie działalności gospodarczej

1
Tytuł projektu
Wzrost konkurencyjności firmy ELVA Michał Kulesa poprzez rozwinięcie działalności w zakresie wytwarzania
wind domowych do zastosowań w domach jednorodzinnych
Beneficjent
Elva Michał Kulesa
Kwota dofinansowania
186 984,00 zł

Opis projektu
Projekt polegał na zakupie wyposażenia w postaci prasy krawędziowej CNC, spawarki TIG AC/DC
oraz montażu instalacji fotowoltaicznej 15kW. W ramach realizacji projektu zostały utworzone dwa miejsca pracy.

2
Tytuł projektu
Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa w zakresie
naprawy i konserwacji maszyn
Beneficjent
Krzysztof Jurek Firma Handlowa „FLORCHEM”
Kwota dofinansowania
200 000,00 zł

Opis projektu
Projekt polegał na przeprowadzeniu prac modernizacyjnych budynku, w którym świadczone są usługi. Realizacja projektu umożliwiła stworzenie trzech miejsc
pracy, w tym dwóch miejsc pracy dla osób z grupy
defaworyzowanej.

Kontakt:
Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa
Biuro Lokalnej Grupy Działania (budynek remizy OSP)
Ul. Włodzimierza Szomańskiego 1
32-091 Zagórzyce Dworskie
e-mail: info@koronakrakowa.pl
tel. 12 346 43 12, 664 067 821, 664 067 823, 539 961 799
http://koronakrakowa.pl/
https://www.facebook.com/KoronaPolnocnegoKrakowa/

Album promujący efekty realizacji
Lokalnej Strategii Rozwoju
Stowarzyszenia
Korona Północnego Krakowa
Część I

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

ISBN 978-83-66579-03-3

Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał opracowany przez pracowników biura LGD
Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa i współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

