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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 szczególno ści na podstawie przepisów : 

1. Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach, 
2. Ustawy z dnia 7 marca 2007 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z 

udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich,  

3. 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, 

4. Ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności, 
5. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego i 

wolontariacie, 
6. Rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie 

wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich ( Dz. Urz. UE L Nr 277, poz. 1 z późn. zm.),  

7. 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. 
 

 
Działalno ść Stowarzyszenia w 2016 roku 

 
 



Rok 2016 był pierwszym rokiem realizacji LSR, 11 maja 2016r. LGD podpisało Umowę 
ramową dotyczącą realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na 
lata 2014-2020 – na cały okres realizacji LSR w zakresie PROW 2014-2020 LGD została 
przyznana pomoc w wysokości 10.800.000,00 zł, a dodatkowo na realizację projektów 
współpracy 216.000,00 zł. 22 lipca 2016r. LGD podpisało umowę przyznania pomocy na 
koszty bieżące. W kwietniu 2016r. Stowarzyszenie zakończyło realizację, a w maju 2016r. 
rozliczyło środki w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze”.  
 
W 2016r. LGD zorganizowało i ogłosiło pięć naborów wniosków  o przyznanie pomocy w 
zakresie podejmowania i rozwoju działalności gospodarczej.  
 
W okresie sprawozdawczym Stowarzyszenie zrealizowało projekt pt.  
„Jestem st ąd i tu s ą moje korzenie, tu jestem silny i mog ę się rozwija ć”  w ramach 
Mecenatu Małopolski 2016 (okres realizacji 10.08.2016 – 31.12.2016).  
Celem projektu była popularyzacja i promocja polskiej kultury ludowej, ze szczególnym 
uwzględnieniem kultury naszego regionu. W ramach projektu odbyły się:  
- Folklorystyczne warsztaty wokalno-taneczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 
Uczestnikami warsztatów były głównie dzieci ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych 
z terenu gminy Wolbrom. W trakcie warsztatów uczestnicy poznawali zabawy, zwyczaje i 
tradycje związane z porami roku, świętami oraz tańce, muzykę, przyśpiewki i pieśni naszego 
regionu. 
- Spotkania z regionalną tradycją – prezentacja programu artystycznego - W miejscowości 
Gołaczewy (gm. Wolbrom), podczas odbywających się tam imprez plenerowych, uczestnicy 
warsztatów folklorystycznych, realizowanych w ramach projektu (dzieci, młodzież i dorośli) 
zaprezentowali charakterystyczne dla regionu Małopolski tańce i zabawy ludowe. Uczestnicy 
mieli również możliwość obserwowania lokalnych twórców, tworzących swoje rękodzieła (np. 
wyroby z wikliny, bibuły, rzeźby itp). 
- Spotkania z regionalną tradycją - prezentacja programu artystycznego dla mieszkańców 
Gminy Trzyciąż. Uczestnicy projektu, zaprezentowali program artystyczny, przygotowanych 
podczas folklorystycznych warsztatów wokalno-tanecznych, w tym tańce, zabawy i zwyczaje 
ludowe, charakterystyczne dla regionu małopolskiego. Koła Gospodyń wiejskich 
przygotowały dla uczestników zadania prezentację i degustację lokalnych produktów 
spożywczych i potraw. 
  
W okresie sprawozdawczym LGD rozpoczęło realizację projektu "Europejskie konsorcjum 
edukacji lokalnej" w ramach Erasmus + II (okres realizacji od 01.06.2016r.) 
Celem projektu jest poprawa jakości i innowacyjności usług edukacyjnych konsorcjum 3 
instytucji: LGD "Nad Białą Przemszą", Fundacji Laboratorium Inspiracji Społecznych oraz 
Stowarzyszenia Produkt Lokalny "Nad Białą Przemszą" poprzez zastosowanie praktyk 
europejskich oraz wzrost kompetencji naszego zespołu z zakresu edukacji nieformalnej osób 
dorosłych, w szczególności grupy defaworyzowanej jaką są kobiety – mieszkanki terenów 
wiejskich. W ramach projektu zaplanowano dwa szkolenia (mobilności) oraz kurs językowy w 
Finlandii. Mobilności zrealizowane będą u Partnerów w Portugalii oraz Finlandii. Partnerzy 
projektu zostali wybrani w oparciu o owocną współpracę z LGD podczas realizacji projektu 
Europejska Grupa Działania.  

 
LGD było partnerem projektu pt. „ Akademia Lokalnego Lidera”  realizowanego przez 
Fundację Laboratorium Inspiracji Społecznych. 



Projekt był skierowany do osób, które na co dzień aktywnie działają w swoich 
społecznościach lokalnych (wymogiem było zamieszkanie na terenach wiejskich lub małych 
miejscowościach do 25 tysięcy mieszkańców). 
W ramach projektu odbyły się bezpłatne: 
- szkolenia z zakresu zarządzania, pozyskiwania funduszy oraz promocji; 
- doradztwo indywidulane. 
 
 
27.02.2016r. LGD zorganizowało wyjazd dla przedstawicielek kół gospodyń wiejskich z 
obszary LGD na III Małopolski Kongres Kobiet . 
 
05.06.2016r. LGD uczestniczyło w V Festiwalu Godki Krakowskiej w Skale  jako wystawca 
promując obszar LGD „Nad Białą Przemszą”. 
 
2016r. jak co roku LGD zorganizowało konkurs na Produkt Lokalny Nad Białą Przemszą”. 
Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się w trakcie VII Nadprzemsza ńskiego Festiwalu Smaku , 
który odbył się wraz ze Świętem Ziemniaka w Trzyciążu. Dla uczestników konkursu zostały 
przygotowane stoiska wystawiennicze. 
  
 
W 2016r. LGD „Nad Białą Przemszą” zorganizowało następujące szkolenia i spotkania 
informacyjne : 
 
- 7 spotkań informacyjnych dotyczących zasad oceniania i wyboru operacji przez LGD 

- 1 spotkanie na temat zasad prawidłowego planowania projektu oraz warunków realizacji 

projektów w ramach PROW 

- 7 spotkań na temat warunków i sposobów realizacji i rozliczania projektów w ramach 

PROW 

- Szkolenie dla członków Rady oraz zarządu z zakresu wdrażania PROW 2014 – 2020 (7-9 

września 2016) 

- Szkolenie dla Rady z zakresu procedur oceny i wyboru operacji (8 grudnia 2016). 

 

W kwietniu 2016r. Stowarzyszenie uczestniczyło w Międzynarodowych Targach Turystyki 
Wiejskiej i Agroturystyki  Agrotravel  w Kielcach promując nasze LGD na wspólnym stoisku 
małopolskiej LGD.  
 
 
  


