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Statutowe cele Stowarzyszenia LGD (par. 8 Statutu):
Celem Stowarzyszenia jako LGD są działania wpływające na rzecz rozwoju obszarów
wiejskich, sprawniejsze wykorzystanie potencjału rozwojowego terenów wiejskich, poprawę
ich konkurencyjności jako miejsca zamieszkania i prowadzenia działalności ekonomicznej
przez mieszkańców tych terenów oraz potencjalnych przedsiębiorców, a także aktywizację
oraz współpracę lokalnych środowisk.
W szczególności celem Stowarzyszenia jest:
1) Opracowanie LSR oraz podejmowanie i wspieranie działań na rzecz realizacji LSR,
2) Upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją
ludności,
3) Wspieranie zrównoważonego rozwoju i ochrona środowiska,
4) Wspieranie rozwoju edukacji dzieci i dorosłych na obszarach wiejskich,
5) Wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności rozwoju grup
i organizacji społecznych, upowszechniania idei demokracji, samorządności
i samorządu,
6) Działanie na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców,
7) Wspomaganie rozwoju kultury, sztuki i sportu,
8) Wspieranie rozwoju turystyki, w szczególności agro- i ekoturystyki oraz infrastruktury
turystycznej,

9) Ochrona dziedzictwa kulturowego i wspieranie działań na rzecz odbudowy
i kultywowania lokalnych tradycji i sztuki,
10) Wspieranie przedsiębiorczości,
11) Przeciwdziałanie bezrobociu,
12) Zapobieganie wykluczeniu społecznemu,
13) Inicjowanie oraz wspieranie działań realizowanych na zasadach partnerstwa,
14) Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć społecznych oraz upowszechnianie rozwoju
gospodarki społecznej,
15) Wspieranie rozwoju działań ukierunkowanych na pozyskanie i zastosowanie
alternatywnych źródeł energii,
16) Wspieranie zastosowania i rozwoju nowych technologii w różnych dziedzinach życia
mieszkańców, w szczególności infrastruktury teleinformatycznej.
17) Prowadzenie innych działań przewidzianych dla LGD określonych w prawie polskim i UE.
Stowarzyszenie działa w szczególności na podstawie przepisów:
1. Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach,
2. Ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem
środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w
ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
3. Ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności,
4. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
5. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 17 grudnia
2013r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności,
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. U. UE L z 2013r. Nr 347
poz. 320 z późn. zm.).
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną, może prowadzić odpłatną i nieodpłatną
działalność pożytku publicznego. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

Działalność Stowarzyszenia w 2018 roku

Rok 2018 był okresem intensywnej realizacji umowy ramowej zawartej na realizację Strategii
Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność. W 2018r. Zarząd zawarł dwa aneksy do
umowy ramowej.
Stowarzyszenie realizowało projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego pn.
„Świetlica Marzeń”, w ramach którego powstała placówka wsparcia dziennego dzieci i
młodzieży w Jeżówce. W 2018r. przeprowadzono liczne postępowania konkursowe zgodnie z
zasadą konkurencyjności celem zorganizowania placówki, zatrudniono również pracowników

do jej prowadzenia i przeprowadzono rekrutację dzieci – uczestników placówki.
Raport z działalności placówki stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.
W 2018r. rozpoczęto realizację dwóch projektów grantowych poprzez zawarcie umów o
powierzenie grantów z grantobiorcami. Stowarzyszenie zawarło 9 umów, które obecnie
pozostają w realizacji.
LGD w 2018r. otrzymało również dofinansowanie na operacji własnej, która obecnie jest
realizowana.
W 2018r. LGD zorganizowało i ogłosiło dwa nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach
operacji indywidualnych z zakresu budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub
powiatowych i podejmowania działalności gospodarczej.
W okresie sprawozdawczym Stowarzyszenie zgodnie z Harmonogramem realizacji Planu
Komunikacji na 2018r. Przeprowadziło szereg działań informacyjno-promocyjnych i
aktywizujących lokalną społeczność:
- udzielono doradztwa w zakresie możliwości przyznania pomocy, warunków aplikowania o
środki i ich rozliczania dla 71 osób,
- w dniu 28.05.2018r. zorganizowano szkolenie z zakresu prawidłowego planowania projektu,
- w dniacg 20.09.2018r.; 17.102018r.; 14.11.2018r. zorganizowano spotkanie szkoleniowokonsultacyjne na temat warunków i zasobów realizacji i rozliczania projektów w ramach
PROW.
- na portalu społecznościowym i stronie internetowej LGD oraz w siedzibach gmin należących
do LGD zamieszczono szereg informacji o działaniach realizowanych przez LGD,
- publikowano artykuły w prasie lokalnej.
W ramach działań aktywizujących lokalną społeczność LGD uczestniczyło w następujących
wydarzeniach:
- event plenerowy LIFE - „GOTOWANIE W CZYSTYM POWIETRZU”
- X Targi AgroTravel
- Święto Ziemniaka – Trzyciąż 30.09.2018r., w ramach którego LGD przeprowadziło
IX Nadprzemszański Festiwal Smaku.
Pracownicy Biura, Członkowie Rady oraz Członkowie Zarządu LGD zgodnie z Planem Szkoleń
uczestniczyli w szkoleniach mających na celu usprawnienie pracy biura oraz podniesienie
kompetencji organów decyzyjnych. Szkolenia odbywały się z następujących zakresów
tematycznych:
- procedury oceny i wyboru operacji,
- ochrona danych osobowych

- szkolenie antykorupcyjne
- budowanie potencjału obszaru LGD
- Szkolenie dotyczące profesjonalizacji pracy biura
LGD rozpoczęło realizację projektu pt. „Świetlica marzeń” w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020, 9 Oś Priorytetowa - Region spójny
społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i
zdrowotne w regionie, który otrzymał wsparcie w wysokości 3 864 204,41 złotych przy
całkowitej wartości projektu 4 170 204,41 złotych. Przedmiotem projektu jest utworzenie
placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z obszaru gminy Wolbrom.

27.07.2018r.LGD złożyło wniosek o dofinansowanie projektu pt. „Utworzenie pętli rowerowych
oraz infrastruktury tworzącej na obszarze powiatu olkuskiego jako zintegrowanego produktu
turystycznego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata 2014-2020, 6 Oś Priorytetowa Dziedzictwo Regionalne , Działanie 6.1
Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego; Poddziałanie 6.1.4 lokalne trasy turystyczneSPR. Całkowita wartość projektu 6 481 546,72 złotych.
11.09.2018r. LGD rozpoczęło rekrutację uczestników do projektu pt. „Świetlica marzeń”
26.09.2018r. LGD złożyło wniosek o dofinansowanie projektu pt. „Placówka wsparcia
dziennego dla dzieci i młodzieży w Bolesławiu” w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020, 9 Oś Priorytetowa - Region spójny
społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i
zdrowotne w regionie, który otrzymał wsparcie w wysokości 3 306 826,23 złotych przy
całkowitej wartości projektu 3 623 626,23 złotych. Przedmiotem projektu jest utworzenie
placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z obszaru gminy Bolesław. Termin
realizacji projektu zaplanowano na 01.05.2019r. – 30.04.2022r.
26.09.2018r. LGD złożyło wniosek o dofinansowanie projektu pt. „"Świetlica Marzeń" plus.” w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020, 9
Oś Priorytetowa - Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne,
Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, który otrzymał wsparcie w
wysokości 3 483 046,00 złotych przy całkowitej wartości projektu 3 870 118,00 złotych.
Przedmiotem projektu jest zwiększenie o 30 miejsc PDW „Świetlica Marzeń” prowadzonej
przez LGD Nad Białą Przemsza. Termin realizacji projektu zaplanowano na 01.07.2019r. do
30.06.2022r.

