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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,
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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 2017 roku

Rok 2017 był okresem intensywnej realizacji umowy ramowej zawartej na realizację Strategii
Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność. W 2017r. Zarząd zawarł jeden aneks
do umowy ramowej.



W 2017r. LGD zorganizowało i ogłosiło osiem naborów wniosków o przyznanie pomocy:
trzy w ramach podejmowania działalności gospodarczej, dwa w ramach rozwoju działalności
gospodarczej,  dwa w ramach projektów grantowych oraz jeden nabór w ramach operacji
indywidualnych.

W okresie sprawozdawczym Stowarzyszenie  zgodnie  z  Harmonogramem realizacji  Planu
Komunikacji  na  2017r.  Przeprowadziło  szereg  działań  informacyjno-promocyjnych  i
aktywizujących lokalną społeczność:

- udzielono doradztwa w zakresie możliwości przyznania pomocy, warunków aplikowania o
środki i ich rozliczania dla 112 osób,

- 19.06.2017r. I 26.06.2017r. Zorganizowano dwa warsztaty sieciujące społeczność lokalną i
instytucje, 

-  w  dniu  04.09.2017r.  zorganizowano  szkolenie  z  zakresu  prawidłowego  planowania
projektu,

- w okresie od 05.09.2017r. Do 21.09.2017r. w każdej z gmin należących do obszaru LGD z
zorganizowano 7 szkoleń w zakresu warunków, sposobów realizacji i rozliczania projektów w
ramach PROW,

-  w  maju  i  czerwcu  2017r.  Zorganizowano  spotkania  informacyjno-konsultacyjne
dedykowane grupom defaworyzowanym,

-  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:

- Agro-hipo-sporto-terapia – Brzozówka 28.05.2017r.,

- Strefa Funduszy Europejskich – Krzeszowice 20.08.2017r.,

-  Święto Ziemniaka – Trzyciąż 01.10.2017r.,  w ramach którego LGD przeprowadziło  VIII
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,
- szkolenia trenerskie,
- wdrażanie PROW 2014-2020 oraz realizacja LSR,
- planowanie i pisanie biznesplanu,
-  ocena  formalna  wniosków  w  ramach  PROW  na  lata  2014-2020  ze  szczególnym
uwzględnieniem  weryfikacji  biznesplanów  i  dokumentacji  technicznej  projektów
inwestycyjnych,
- ocena systemu oceny wniosków Witkac,
- księgowość, rachunkowość, bilans.

24.05.2017r.  LGD  złożyło  wniosek  o  dofinansowanie  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.  Termin  realizacji  projektu  zaplanowano  na  01.03.2018  –
31.03.2021r.

W  2017  roku  LGD  przyznano  również  dofinansowanie  na  realizację  3  projektów  pt.:
Małopolskie talenty powiat olkuski – etap I”, Małopolskie talenty powiat olkuski – etap II”,
Małopolskie  talenty  powiat  olkuski  –  etap  III”  w  ramach  Regionalnego  Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10. Oś Priorytetowa Wiedza i
kompetencje,  Działanie  10.1 Rozwój  kształcenia  ogólnego,  Poddziałanie  10.1.5 Wsparcie
uczniów  zdolnych,  Typ  projektu:  C.  rozwój  uzdolnień  oraz  pogłębianie  zainteresowań  i
aktywności  edukacyjnej  uczniów.  Kwota  dofinasowania  każdego  z  trzech  projektów:  313
560,00  złotych  łącznie.Umowy  o  dofinansowanie  nie  zostały  podpisane  z  powodu
przewidywanych problemów z realizacją projektów – brak chętnych nauczycieli do pracy w
projekcie.

W 2017r.  zakończono realizację  projektu  Erasmus +,  która rozpoczęła  się w roku 2016.
Celem projektu  była  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  przeprowadzono  dwa  szkolenia  (mobilności)  oraz  kurs
językowy w Finlandii. Mobilności zrealizowano u Partnerów w Portugalii oraz Finlandii. 

W 2017 roku kontynuowano rekrutację uczestników do złożonego w grudniu 2017r. projektu
w ramach działania 4.1.1 Rozwój  infrastruktury produkcji  energii  ze źródeł  odnawialnych.
Projekt  polega  na  budowie,  rozbudowie  oraz  przebudowie  infrastruktury  (w  tym  zakup
niezbędnych  urządzeń)  mające  na  celu  produkcję  energii  elektrycznej  i/lub  cieplnej  na
nieruchomościach uczestników projektu. W ramach projektu powołano Klaster energii. 

W 2017 roku LGD złożyło wniosek o dofinansowanie  w ramach konkursu 6.1.4.  Lokalne
trasy turystyczne – SPR, w ramach którego zaplanowano utworzenie długodystansowego



szlaku  pieszo  –  rowerowego,  łączącego  wszystkie  gminy  powiatu  olkuskiego.  Całkowita
wartość projektu wyniosła 5.003.705,47 zł, kwota dofinansowania 3.252.408,54 zł (65%).

W dniu 29 września 2017 LGD „Nad Białą Przemszą” podpisało porozumienie w ramach
projektu  pt.  „Małopolska  Szkoła  Tradycji”.  W  ramach  projektu  zaplanowano  realizację
warsztatów rękodzieła artystycznego na obszarze LGD „Nad Białą Przemszą” w latach 2018,
2019 i 2020r.


