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I. CHARAKTERYSTYKA LGD JAKO JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNEJ ZA 
REALIZACJĘ LSR 

 

Nazwa i status prawny LGD oraz data wpisu do KRS 
Nazwa i status prawny: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania BRAMA BESKIDU. 
Nazwa skrócona: LGD Brama Beskidu. 

Data powstania: 5 marca 2008 rok (Zebranie założycielskie) 

Data wpisania do KRS:  31.07.2008 rok 

Numer KRS:  0000310837 

Status prawny: Stowarzyszenie specjalne. Stowarzyszenie zostało zawiązane w 
oparciu o przepisy ustawy z 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U.  
z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.), ustawy z 7 marca 2007 o wspieraniu rozwoju 
obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich, 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 277 z 
21.10.205, str. 1) oraz Statutu Stowarzyszenia zatwierdzonego przez Sąd.  

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.  

Opis procesu budowania partnerstwa 
Początki budowania partnerstwa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich sięgają roku 
2004, gdy Gmina Stary Sącz opracowała wniosek do programu pilotażowego 
Leader+. Pomimo zakwalifikowania się w konkursie do realizacji I schematu Gmina 
Stary Sącz  nie zdecydowała się podpisać umowy na dofinansowanie. Obszar nie był 
zatem objęty działaniem ani w ramach Schematu I ani Schematu II Pilotażowego 
Programu Leader+.   

Na nowo działania na rzecz budowania LAGu obejmującego Miasto i Gminę Stary 
Sącz rozpoczęły wspólnie Fundacja Rozwoju Ziem Gorskich oraz Urząd Miejski w 
Starym Sączu, w szczególności pracownicy  Referatu Rolnictwa, Leśnictwa, Promocji 
i Rozwoju Gospodarczego, jesienią 2007 roku. Zapoczątkowano spotkania z 
mieszkańcami oraz przede wszystkim liderami społecznymi w sołectwach. 
Przedstawiano na nich podejście typu Leader, diagnozowano lokalne problemy oraz 
zastanawiano się nad działaniami, zbieżnymi z założeniami osi III i IV PROW, które 
mogły by rozwiązać lub złagodzić  te problemy.  

Przełomowym momentem było zorganizowanie w dniu 5 marca 2008 roku zebrania 
założycielskiego Lokalnej Grupy Działania. Zaproszenie na zebranie zostało 
rozesłane do wszystkich znaczących środowisk Gminy Stary Sącz: wszystkich 
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zarejestrowanych na terenie Gminy organizacji pozarządowych, wszystkich instytucji 
publicznych, wielu podmiotów gospodarczych oraz środowisk społecznych, 
przedstawicieli sołectw, osiedli i osób indywidualnych zaangażowanych w sprawy 
społeczne. Zaproszenie na spotkanie podpisane zostało przez Burmistrza Starego 
Sącza oraz głównego, oddolnego inicjatora stworzenia Lokalnej Grupy Działania: 
prezesa Fundacji Rozwoju Ziem Górskich.  

W efekcie w spotkaniu założycielskim udział wzięli przedstawiciele osób prawnych, w 
tym Gminy Stary Sącz osoby fizyczne. Lokalna Grupa Działania Brama Beskidu w tej 
fazie obejmowała obszar Miasta i Gminy Stary Sącz.  

Zebranie założycielskie uchwaliło powołanie Stowarzyszenia Lokalna Grupa 
Działania Brama Beskidu, przyjęło statut stowarzyszenia oraz powołało trzyosobowy 
Komitet Założycielski. Komitet Założycielski przystąpił do prac związanych z 
rejestracją Stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym. Konieczność 
dopełnienia wymaganych przez Sąd formalności spowodowała powtórzenie Zebrania 
Założycieli w dniu 12.05.2008, podczas którego przyjęto wymagane przez prawo 
zmiany w statucie.  

Równolegle przystąpiono do prac związanych z przygotowywaniem Lokalnej Strategii 
Rozwoju. Kontynuowane były spotkania w poszczególnych sołectwach Gminy Stary 
Sącz, mające na celu promocję założeń programu Leader, pozyskiwanie nowych 
członków LGD oraz nade wszystko diagnozowanie oczekiwań mieszkańców w 
zakresie założeń Lokalnej Strategii Rozwoju.  W efekcie przeprowadzono szereg 
spotkań, w których liczny udział wzięli mieszkańcy obszaru LGD. Założeniem było 
informowanie o spotkaniach najbardziej aktywnych mieszkańców sołectw: sołtysa, 
Rady Sołeckiej, dyrektorów szkół oraz nauczycieli, przedstawicieli wszystkich 
formalnych i nieformalnych stowarzyszeń i organizacji działających na terenie 
sołectwa (np. Ochotnicze Straże Pożarne, Akcja Katolicka, Koła Gospodyń Wiejskich 
itp.). W efekcie stworzono mapę oczekiwań, która posłużyła do stworzenia założeń i 
celów Lokalnej Strategii Rozwoju.  

W lipcu 2008 roku rozpoczęto rozmowy o włączeniu do LGD Brama Beskidu obszaru 
Gminy Podegrodzie. Po wstępnych konsultacjach, w sierpniu 2008 roku Wójt Gminy 
Podegrodzie zwrócił się z formalnym wnioskiem o rozszerzenie obszaru LGD Brama 
Beskidu o Gminę Podegrodzie. Walne Zgromadzenie LGD Brama Beskidu, na 
posiedzeniu w dniu 25 sierpnia 2008, na podstawie paragrafu 30 Statutu uchwaliło 
jednogłośnie rozszerzenie obszaru LGD Brama Beskidu o teren Gminy Podegrodzie. 
Od tej chwili prace nad strategią były prowadzone zarówno na terenie Gminy 
Podegrodzie oraz Gminy Stary Sącz.  

Również walne zebranie w dniu 25 sierpnia 2008 roku powołało organy I kadencji:  
Zarząd Stowarzyszenia, Radę Stowarzyszenia oraz Komisję Rewizyjną.  

Zarząd Stowarzyszenia rozpoczął aktywną kampanię na rzecz pozyskiwania nowych 
członków. Na podstawie par. 25 pkt. 6.1 Statutu Zarząd na posiedzeniach 
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przyjmował kolejne osoby prawne i fizyczne w poczet nowych członków 
Stowarzyszenia.  

Charakterystyka członków LGD oraz sposób rozszerzania lub zmiany 
składu LGD 
LGD Brama Beskidu już od samego początku stanowiła partnerstwo osób i 
organizacji reprezentujących wszystkie sektory: społeczny, publiczny oraz prywatny. 
Zgodnie z paragrafem 11 pkt 2 Statutu Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może 
być:  

a) osoba fizyczna, która: 
- spełnia warunki określone w ustawie Prawo o stowarzyszeniach, 
- jest pełnoletnia,  
- działa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, 
- przedstawi pisemną rekomendację (wskazanie) udzieloną przez działającego 

na obszarze, którego dotyczy LSR,  
 partnera społecznego i gospodarczego,  
 lub gminę wiejską,  
 lub gminę miejsko-wiejską,  
 lub związek międzygminny,  
 lub inną osobę prawną, której działalność związana jest z 

realizacją celów Stowarzyszenia,  
 lub innego przedsiębiorcę,  
 lub grupę 10 osób fizycznych zamieszkałych na obszarze, 

którego dotyczy LSR , 
- złoży deklarację członkowską. 

b) osoba prawna, w tym jednostka samorządu terytorialnego, która:  
- działa na obszarze, którego dotyczy LSR,  
- wykonuje działalność związaną z celami Stowarzyszenia, 
- jest jednostką samorządu terytorialnego lub jednym z partnerów 

gospodarczych i społecznych, w tym organizacją pozarządową działającą na 
rzecz rozwoju obszarów wiejskich, zajmującą się zagadnieniami z zakresu 
środowiska naturalnego lub promowaniem równości mężczyzn i kobiet. 

- przedstawi podpisaną przez osoby uprawnione deklarację przystąpienia do 
LGD i wspierania działań na rzecz rozwoju obszaru objętego LSR,  

- złoży deklarację członkowską, wraz ze wskazaniem osoby reprezentującej 
osobę prawną w LGD. 

 
Wynika stąd jasno, że LGD ma charakter otwarty i nie stawia żadnych ograniczeń w 
kwestii przyjmowania nowych członków. Warunkiem jest jedynie zamieszkanie lub 
działalność na rzecz obszaru objętego LSR oraz, w przypadku osób fizycznych, 
posiadanie pisemnych rekomendacji od podmiotu/organizacji/grupy osób z terenu 
LGD.  
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Z formalnego punktu widzenia o przyjęciu nowego członka decyduje Zarząd w formie 
uchwały, jednak Statut nie daje Zarządowi podstaw do odmówienia członkowstwa 
kandydatowi, który spełni wszystkie opisane przez Statut wymagania. 

Szczególnym przypadkiem rozszerzania LGD jest przystąpienie do Stowarzyszenia 
nowej Gminy. LGD otwarta jest na taką ewentualność na podstawie paragrafu 30 
Statutu. Zmiana taka wymaga przedstawienia przez zainteresowaną Gminę 
umotywowanego wniosku, a decyzję w tej sprawie podejmuje Walne Zebranie.  

 

Obecnie (stan na dzień 11.03.2013 roku)  Lokalna Grupa Działania BRAMA 
BESKIDU liczy 74 członków, w tym 23 to osoby prawne a 51 to osoby fizyczne. 
Członkami Lokalnej Grupy Działania BRAMA BESKIDU są dwie Gminy: Stary Sącz i 
Podegrodzie.  

9 członków reprezentuje sektor gospodarczy, 7 sektor publiczny (tylko osoby 
prawne) oraz 58 osób reprezentuje sektor społeczny.  

Listy członków, z podziałem na osoby fizyczne i osoby prawne, przedstawiają listy 
poniżej:  



Tabela 1.1  Członkowie LGD Brama Beskidu – osoby prawne 

Lp. INSTYTUCJA IMIĘ I NAZWISKO 
REPREZENTANTA 

ADRES instytucji 
FUNKCJA  w  organach 
Stowarzyszenia  

Sektor 

1. Powiatowa i Miejsko -Gminna 
Biblioteka Publiczna 

Maria Sosin Stary Sącz  
ul. Batorego 25 b 

Wiceprzewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej 

publiczny 

2. Stowarzyszenie Społeczno 
Kulturalne DOM 
 w Łazach Biegonickich 

Elżbieta Pietruch Łazy Biegonickie 69 
33-340 Stary Sącz 

Wiceprzewodnicząca Rady  społeczny 

3. Klub Sportowy Jaworzynka Aleksander Piętka Gołkowice Górne 
33-388 Gołkowice  

 społeczny 

4. Ludowy Klub Sportowy 
Barciczanka 

Kazimierz  Pabian 33-342 Barcice  społeczny 

5. Towarzystwo Miłośników 
Starego Sącza 

Andrzej Długosz 33-340 Stary Sącz Rynek 6  społeczny 

6. Stowarzyszenie Na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych Gniazdo  

Wojciech Lasek 3-340 Stary Sącz  
Rynek 5 

 społeczny 

7. Ochotnicza Straż Pożarna  w 
Gołkowicach 

Antoni Majerski 
 

Gołkowice Górne  110 
33-388 Gołkowice 

 społeczny 

8. Ochotnicza Straż Pożarna w 
Moszczenicy Niżnej 

Władysław Gancarczyk Moszczenica Niżna  174, 
33-340 Stary Sącz 

 społeczny 

9. Młodzieżowy Klub Sportowy 
Feniks w 
Przysietnicy 

Jan Tokarczyk Przysietnica  
33-342 Barcice  

 społeczny 

10. Ochotnicza Straż Pożarna w 
Przysietnicy 

Bogdan Ogorzały Przysietnica  
33-342 Barcice 

 społeczny 

11. Fundacja Rozwoju Ziem 
Górskich 

Wojciech Knapik  33-340 Stary Sącz ul. Batorego 33 Przewodniczący Rady  społeczny 

12. Gmina Stary Sącz   
Bonifacy Wolak 

33-340 Stary Sącz ul. Stefana 
Batorego 25 
 
 

Członek Rady publiczny 
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Lp. INSTYTUCJA IMIĘ I NAZWISKO 
REPREZENTANTA 

ADRES instytucji 
FUNKCJA  w  organach 
Stowarzyszenia  

Sektor 

13. Gmina Podegrodzie Mariusz Karpierz Podegrodzie  
33-386 Podegrodzie 

Członek Rady  publiczny 

14. Gminny Ośrodek Kultury w 
Podegrodziu 

Krzysztof Bodziony Podegrodzie  
33-386 Podegrodzie 

Członek Zarządu publiczny 

15. Stowarzyszenie Lachów 
Sądeckich 

Bernadeta Konstanty Podegrodzie , 
 33-386 Podegrodzie 

 społeczny 

16. Ochotnicza Straż Pożarna w 
Brzeznej 

Grzegorz Sudo Brzezna 
33-386 Podegrodzie 

 społeczny 

17  Ochotnicza Straż Pożarna w 
Gaboniu 

Antoni Pogwizd Gaboń  społeczny 

18.  Międzyszkolny Uczniowski 
Klub  Sportowy „Poprad” 

Janusz Pasiut 33-340 Stary Sącz Osiedle 1000 
Lecia 1/1 

 społeczny 

19. Ochotnicza Straż Pożarna  w 
Podegrodziu  

Sylwester Ciągło  Podegrodzie   społeczny 

20. Ochotnicza Straż Pożarna 
Moszczenica Wyżna 

Antoni Dudek  Moszczenica Wyżna   98  społeczny 

21. Centrum Kultury i Sztuki im. 
Ady Sari w Starym Sączu 

Marcin Rola  Stary Sącz Rynek 5  publiczny 

22 Bank Spółdzielczy w Starym 
Sączu 

Wojciech Kulak Ul. Daszyńskiego 11, 33-340 Stary 
Sącz 

Członek Rady publiczny 

23. Nadleśnictwo Stary Sącz Stanisław Trąd Ul. Magazynowa 1, 33-340 Stary 
Sącz 

Członek Rady  publiczny 



Tabela 1.2 Członkowie LGD Brama Beskidu – osoby fizyczne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lp. Nazwisko i imię  Funkcja w organach 
Stowarzyszenia Reprezentowany sektor 

1 Banach Stanisław Członek  Komisji Rewizyjnej   Społeczny 
2 Bochenek Monika  Społeczny 
3 Czop Sławomir   Społeczny 
4 Garbacz Mirosław   Społeczny 
5 Gizicki Kazimierz Członek Zarządu  Społeczny 
6 Gołdyn Ewa   Gospodarczy 
7 Gorczowski Andrzej   Gospodarczy 
8 Hejmej Dariusz   Społeczny 
9 Hejmej Maria   Społeczny 

10 Iwulski Antoni   Społeczny 
11 Janczak Jan   Społeczny 
12 Kądziołka Stanisław   Społeczny 
13 Kmietowicz Ewa Członek Rady  Społeczny 
14 Kołbon Irena   Społeczny 
15 Komar Halina   Społeczny 
16 Kotarba Józef   Społeczny 
17 Kotula Leszek  Gospodarczy 
18 Kozik Władysław   Społeczny 
19 Kozłowski Witold  Społeczny 
20 Kożuch Jan Członek Zarządu  Społeczny 
21 Kożuch Leszek   Społeczny 
22 Kożuch Paulina   Społeczny 
23 Kożuch Tomasz   Społeczny 
24 Lelek Jacek   Społeczny 
25 Leśniak Grażyna   Społeczny 
26 Marduła Stanisław   Gospodarczy 
27 Migacz Jan Prezes  Zarządu Społeczny 
28 Mróz Krzysztof   Gospodarczy 
29 Nowak Henryk   Społeczny 
30 Olszowski Stanisław   Gospodarczy 
31 Paszkiewicz Wiesław   Gospodarczy 
32 Pierzchała Marek   Społeczny 
33 Pierzga Kazimierz   Społeczny 
34 Plata Alina Członek Rady  Społeczny 
35 Potoniec - Mędoń Urszula Członek Rady  Społeczny 
36 Ptaśnik Kazimierz   Społeczny 
37 Rams Andrzej   Społeczny 
38 Rams Jan   Społeczny 
39 Rams Włodzimierz  Gospodarczy 
40 Rusin Małgorzata   Społeczny 
41 Stańczyk Janina   Społeczny 

42 Szczepaniak Sławomir Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej Społeczny 

43 Szewczyk Krystyna   Społeczny 
44 Szewczyk Mieczysław   Społeczny 
45 Śmierciak Stanisław Członek Komisji Rewizyjnej Społeczny 
46 Tokarczyk Władysław   Społeczny 
47 Tudaj Paweł   Społeczny 
48 Węgrzyn Maria   Społeczny 
49 Węgrzyn Tadeusz   Gospodarczy 
50 Zielińska Ewa   Społeczny 
51 Zielińska Magdalena   Społeczny 



Struktura Rady Stowarzyszenia  
Rada Stowarzyszenia, zwana w Statucie Radą,  jest organem Stowarzyszenia 
powołanym na podstawie paragrafu 18 Statutu. Do jej wyłącznych kompetencji 
należy  wybór operacji zgodnie z art. 62 ust. 4 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 l277 z 21.10.2005 r. str.1), które mają być realizowane w ramach 
opracowanej przez Stowarzyszenie Lokalnej Strategii Rozwoju.  

Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia Rada liczy od 3-12 członków. O ilości członków 
Rady zgodnie z par. 23 Statutu decyduje Walne Zebranie. W dniu 24 września WZC 
zdecydowało że Rada będzie składała się z 9 członków. 

Radę powołuje Walne Zgromadzenie spośród członków tego Zgromadzenia.  

Rada działa na podstawie paragrafu 26 Statutu. Dodatkowo, na podstawie punktu 5 
ww. paragrafu Statutu, Walne Zebranie w dniu 12 stycznia 2009 roku przyjęło 
Regulamin Radyktóry określa szczegółowo tryb pracy.  

Rada wybierana jest na czteroletnie kadencje.  

Skład Rady Stowarzyszenia I Kadencji, wybranej podczas walnego Zebrania w 
dniu 25 sierpnia 2008 roku i uzupełnionej przez Walne Zebranie w dniu 27 listopada 
2008 roku przedstawia się następująco:  

Tabela 1.3 Członkowie organu decyzyjnego LGD  

Skład Rady posiadająca osobowość prawną I Kadencji 2008-2012 
Lp. Nazwa podmiotu Osoba 

reprezentująca 
podmiot 

Sektor Funkcja w 
Radzie 

Gmina 

1 Fundacja Rozwoju 
Ziem Górskich 

Wojciech Knapik Społeczny Przewodniczący Stary Sącz 

2 Stowarzyszenie 
Kulturalno-
Oświatowe DOM w 
Łazach 
Biegonickich 

Elżbieta Pietruch Społeczny Członek Stary Sącz 

3 Urząd Miejski w 
Starym Sączu 

Bonifacy Wolak Publiczny Członek Stary Sącz 

4 Urząd Gminy 
Podegrodzie 

Mariusz Karpierz Publiczny Członek Podegrodzie 
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Skład Rady nie posiadająca osobowość prawną I Kadencji 2008-2012 
 

Lp. Imię i Nazwisko Reprezentowany 
podmiot 

Sektor Funkcja w 
Radzie 

Gmina 

1 Stanisław Trąd Stanisław Trąd Społeczny Czlonek Stary Sącz 

2 Monika Bochenek Monika Bochenek Społeczny Członek Podegrodzie 

3 Alina Plata Alina Plata Społeczny Członek Podegrodzie 

4 Leszek Kotula 
Prywatna Praktyka 
Lekarska Jolanta 
Kotula 

Gospodarczy Członek Stary Sącz 

5 Ewa Kmietowicz Ewa Kmietowicz Społeczny Członek Stary Sącz 

6 Witold Kozłowski Witold Kozłowski Społeczny Członek Podegrodzie 

7 Urszula Potoniec-
Mendoń 

Urszula Potoniec-
Mendoń Społeczny Członek Podegrodzie 

8 Włodzimierz 
Rams 

Włodzimierz Rams i 
Ska Gospodarczy Członek Stary Sącz 
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Skład Rady Stowarzyszenia II Kadencji, wybranej podczas Walnego Zebrania w 
dniu 24 września 2012 przedstawia się następująco:  

Skład Rady posiadająca osobowość prawną II Kadencji 2012-2016 
Lp. Nazwa podmiotu Osoba 

reprezentująca 
podmiot 

Sektor Funkcja w 
Radzie 

Gmina 

1 Fundacja Rozwoju 
Ziem Górskich 

Wojciech Knapik Społeczny Przewodniczący Stary Sącz 

2 Stowarzyszenie 
Kulturalno-
Oświatowe DOM w 
Łazach 
Biegonickich 

Elżbieta Pietruch Społeczny Wiceprzewodnic
ząca 

Stary Sącz 

3 Urząd Miejski w 
Starym Sączu 

Bonifacy Wolak Publiczny Członek Stary Sącz 

4 Urząd Gminy 
Podegrodzie 

Mariusz Karpierz Publiczny Członek Podegrodzie 

5 Bank Spółdzielczy 
w Starym Sączu 

Wojciech Kulak Gospodarczy Członek Stary Sącz 

 

Skład Rady nie posiadająca osobowość prawną II Kadencji 2012-2016 
 

Lp. Imię i Nazwisko Reprezentowany 
podmiot 

Sektor Funkcja w 
Radzie 

Gmina 

1 Stanisław Trąd Stanisław Trąd Społeczny Członek Stary Sącz 

2 Alina Plata Alina Plata Społeczny Członek Podegrodzie 

3 Ewa Kmietowicz Ewa Kmietowicz Społeczny Członek Stary Sącz 

4 Urszula Potoniec-
Mendoń 

Urszula Potoniec-
Mendoń Społeczny Członek Podegrodzie 
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Struktura reprezentacji poszczególnych sektorów w składzie Rady przedstawia się 
następująco:  

 

Sektor społeczny i gospodarczy posiadają łącznie w strukturze organu decyzyjnego 
LGD 78%, spełniając zdecydowanie wymóg posiadania co najmniej 50% głosów.  

 

Członek organu decyzyjnego – Rady – nie może być jednocześnie członkiem innego 
organu LGD – Zarządu lub Komisji Rewizyjnej. Jednoznacznie wynika to z paragrafu 
26 punkt 10. Statutu LGD.  
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Zasady i procedury funkcjonowania LGD oraz organu decyzyjnego 
 

LGD Brama Beskidu działa na podstawie Statutu, przyjętego (najnowszy tekst 
jednolity) przez Walne Zebranie Członków w dniu 25 sierpnia 2008 roku i 
zatwierdzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia.. Organami 
Stowarzyszenia są Walne Zebranie Członków, Zarząd, Rada oraz Komisja 
Rewizyjna. Członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Rady  wybierani są przez 
Walne Zebranie członków, na czteroletnią kadencję, w drodze głosowania jawnego. 
Szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów określa regulamin przyjęty przez Walne 
Zebranie w dniu 25 sierpnia 2008 roku. Członkowie organów ze swego grona 
powołują osoby do pełnienia określonych statutem funkcji: Prezesa i Wiceprezesa 
Zarządu, Przewodniczących i Wiceprzewodniczących Rady oraz Komisji Rewizyjnej.  

Szczegółowy tryb pracy poszczególnych organów określają Regulaminy, przyjęte na 
podstawie Statutu przez Walne Zebranie w dniu 27 listopada 2008 roku 

I tak przyjęto: 

a) Regulamin pracy Zarządu Stowarzyszenia LGD Brama Beskidu 

b) Regulamin obrad Walnego Zebrania LGD Brama Beskidu 

c) Regulamin pracy Komisji Rewizyjnej LGD Brama Beskidu 

Ponadto w dniu 12 stycznia 2009 roku Walne Zebranie Członków przyjęło Regulamin 
pracy Rady Stowarzyszenia. -aktualizacja 28 grudnia 2011 roku Uchwała nr 6/2011 
VIII Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD „Brama Beskidu”, 

 

Członków Rady dotyczą następujące zapisy umieszczone w Statucie 
Stowarzyszenia:  

Zgodnie z par. 26 Statutu odwołanie z funkcji członka Rady następuje w drodze 
uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w przypadku: 

a) złożenia rezygnacji,  

b) choroby powodującej trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,  

c) naruszenia postanowień niniejszego statutu,  

d) zaistnienia okoliczności, co do których zachodzi podejrzenie o stronniczość 
członka Rady przy wyborze projektów w ramach realizacji LSR   

e) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo zagrożone karą 
pozbawienia wolności,  
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f) systematycznego uchylania się od pracy w Radzie.  

W przypadku zmniejszenia się liczby członków Rady w trakcie trwania kadencji, 
Zarząd w terminie do 3 miesięcy od dnia wystąpienia okoliczności  zwołuje Walne  
Zebranie w celu przeprowadzenia  wyborów uzupełniających. 

Na podstawie par. 26 punkt 10 Statutu, Przewodniczący Rady ma obowiązek 
wykluczyć z procesu wyboru operacji członka Rady będącego jednocześnie 
wnioskodawcą tej operacji. Dodatkowo przyjęty przez Walne Zebranie w dniu 12 
stycznia 2009 roku Regulamin Rady, określa szczegółowo procedury wykluczenia 
członka organu decyzyjnego z procedury oceny operacji, co do której istnieją 
przesłanki o braku jego bezstronności, w szczególności gdy wniosek dotyczy tego 
członka lub organizacji, którą ten członek organu decyzyjnego reprezentuje.  

Ponadto Regulamin wprowadza absolutny zakaz zatrudniania w biurze LGD 
członków Organu Decyzyjnego.  

LGD określiła ponadto  

a) listę stanowisk w biurze LGD 

b) procedury naboru pracowników do biura LGD 

Przedstawione one zostały odpowiednio w załącznikach do wniosku o wybór LGD do 
realizacji LSR. 

Opis warunków technicznych i lokalowych biura LGD 

Stowarzyszenia LGD „Brama Beskidu” zawarła z Miejskim Zakładem Gospodarki 
Komunalnej w Starym Sączu umowę najmu lokalu w Mostkach 86. Jest to lokal o 
powierzchni 62,90 m2, z wydzieloną częścią biurową, zapleczem socjalnym oraz 
toaletą. Położony jest na I Pietrze budynku (),. Pozwala na przyjmowanie 
interesantów, organizację spotkań Zarządu, Rady. 

Kwalifikacje i doświadczenie osób wchodzących w skład organu 
decyzyjnego- aktualizacja 11.03.2013r. 
 

Skład organu decyzyjnego – Rady, zapewnia realizację w odpowiednim wymiarze 
zadań nałożonych na Radę. I tak: 6 członków Rady posiada udokumentowaną 
wiedzę i doświadczenie w zakresie realizacji projektów realizowanych na obszarach 
wiejskich lub/oraz podejścia Leader. 8 członków Rady od co najmniej trzech lat 
zamieszkuj (posiada stałe zameldowanie) na obszarze LGD Brama Beskidu. 5 osób 
posiada udokumentowane doświadczenie w zakresie realizacji projektów na rzecz 
rozwoju obszarów wiejskich realizowanych z dofinansowaniem Unii Europejskiej. 
Jeden członek Rady posiada udokumentowaną bardzo dobrą znajomość języka 
angielskiego. Szczegółowo doświadczenie członków Rady LGD Brama Beskidu 
opisano w załącznikach Nr 11 i 18 do Wniosku o wybór Lokalnej Grupy Działania.  
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Doświadczenie LGD i członków LGD w realizacji operacji.  
 

Stowarzyszenie LGD Brama Beskidu jako podmiot nowy nie posiada doświadczenia 
w realizacji operacji zbieżnych z działaniami osi III i IV PROW. Bogate 
doświadczenie w tym zakresie posiadają natomiast członkowie LGD, zarówno osoby 
prawne jak też osoby fizyczne: 

Część tego doświadczenia została opisana w Załączniku Nr 17 do Wniosku o wybór 
Lokalnej Grupy Działania. Gmina Stary Sącz realizowała działanie z zakresu 
„Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” z SPO Rol, a 
także operacje w ramach ZPORR, Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich. Gmina 
Podegrodzie realizowała dwa projekty w ramach SAPARD oraz projekt w ramach 
PAOW. Fundacja Karpacka Zielone Technologie realizuje dwa projekty na obszarach 
wiejskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Również projekt 
integrujący liderów lokalnych Gminy Stary Sącz w ramach POKL prowadzi Fundacja 
Rozwoju Ziem Górskich. Ponadto Wojciech Knapik, Leszek Kotula, Jacek Lelek i 
Alina Plata realizowali projekty w ramach pilotażowego programu Leader+ Schemat 
I.  



II.  OPIS OBSZARU OBJĘTEGO LSR WRAZ Z UZASADNIENIEM JEGO 
WEWNĘTRZNEJ SPÓJNOŚCI  
 

 

Wiosenna panorama obszaru LGD, fot. Jan Migacz 

 
Lokalna Grupa Działania obejmuje swym zasięgiem Miasto i Gminę Stary Sącz oraz 
Gminę Podegrodzie.  

Uwarunkowania przestrzenne 
Obszar, który obejmuje LSR  stanowią dwie gminy położone w powiecie 
nowosądeckim. Są to gmina miejsko – wiejska Stary Sącz i gmina wiejska 
Podegrodzie. Do Gminy  Stary Sącz obok miasta należy 15 sołectw utworzonych w 
14 wsiach. Gmina Podegrodzie składa się z 13 sołectw. Łącznie w obszarze mieści 
się  28 sołectw. Ten spójny przestrzennie obszar rozdziela rzeka Dunajec a spinają 
dwa mosty drogowe usytuowane na jego krańcach. Gminy  położone są w środkowej 
części Kotliny Sądeckiej, u zbiegu dwóch łączących się tu dolin Dunajca i Popradu. 
Od strony północno – wschodniej i wschodniej obszar graniczy z Nowym Sączem – 
stolicą subregionu – miastem liczącym 85 tysięcy mieszkańców. Południowo 
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wschodnią, południową i zachodnią   granicę obszaru stanowi granica   Gminy Stary 
Sącz z gminami Nawojowa i Rytro. Od strony zachodniej obszar graniczy  z gminą  
Łącko, a od północnej z gminą Chełmiec. Cały obszar położony jest w centrum 
układu komunikacyjnego Sądecczyzny, posiada bardzo dobrą komunikację 
wewnętrzną i połączenia drogowe z Nowym Sączem, uzdrowiskami w Dolinie 
Popradu, oraz atrakcyjnym turystycznie terenem usytuowanym w Dolinie Dunajca.  

 

W skład gminy Podegrodzie wchodzi 13 sołectw zaś w skład gminy Stary Sącz 
wchodzi ich 15. Obszar  Gminy Podegrodzie wynosi 65  km2 , zaś liczba osób 
zameldowanych na pobyt stały w dniu 31.XII.2006 wynosiła 11717. Obszar Gminy 
Stary Sącz wynosi 101 km2, zaś liczba odpowiednio liczba mieszkańców wynosi 
22351. (dane z GUS, 2006 rok) 1 

Obszar objęty LSR leży na terenie powiatu nowosądeckiego. Ma on powierzchnię 
166 km2. Łączna liczba mieszkańców wynosi 34068. 

 

Uwarunkowania geograficzne i przyrodnicze 
Omawiany obszar leży w zachodniej części Kotliny Sądeckiej oraz przylegających od  
południa części: Beskidu   Sądeckiego i Wyspowego, u zbiegu dwóch dolin Dunajca i 
Popradu. Na obszarze Gminy Podegrodzie dominuje rzeźba łagodna- podgórska i 
dolinna. Bardziej zróżnicowana rzeźba występuje w gminie Stary Sącz, którą tworzą 

                                            
1 Dane z Głównego Urzędu Statystycznego, stan na 31.12.2006 r. Tab. 1. Powierzchnia i ludność w 2006 r.   
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z jednej strony schodzące się tu dna dolin Dunajca i Popradu, z drugiej zaś północny 
skłon Beskidu Sądeckiego. Te dwie jednostki różnią się diametralnie typem rzeźby, 
przez co stwarzają duży kontrast krajobrazowy. Zabudowa położonych  najbardziej 
na południu wsi sięga do 660 m n.p.m.   

 Średnie temperatury w ciągu roku wynoszą ok. 7-80C, a okres wegetacyjny trwa od 
210 –225 dni. Według ogólnej klasyfikacji gleby gmin zaliczają się do gleb górskich. 
Pod względem wartości rolniczej są to gleby wymagające intensywnego użyźniania 
oraz pielęgnacji. W obrębie płaskiego dna Kotliny Sądeckiej gminy dysponują dużymi 
zasobami wód podziemnych i powierzchniowych2.  

Flora gmin partnerskich zaliczana jest do strefy roślinności podgórskiej, 
charakteryzującej się występowaniem lasów  mieszanych. Lesistość Gminy 
Podegrodzie jest bardzo niska, gdyż powierzchnia lasów wynosi zaledwie   95,65 ha, 
tj. niewiele ponad 13 % powierzchni gminy. Zdecydowanie lepiej pod tym względem 
jest w Gminie Stary Sącz gdzie lasy zajmują powierzchnię  4 143 ha, a wskaźnik 
lesistości przekracza 41%  powierzchni gminy. Duże obszary leśne występują na 
południu Gminy Stary Sącz – obszarze położonym w Popradzkim Parku 
Krajobrazowym. W drzewostanie dominują: jodła pospolita, świerk pospolity, 
modrzew, sosna pospolita a także buk, dąb i lipa. Dużą różnorodność  wykazuje 
fauna zarówno lądowa  jak i wodna. Wśród ssaków występują: sarny, lisy, żbiki, 
zające, dziki , kuny, łasice, wiewiórki pospolite i szare, nietoperze, bobry, wilki, rysie, 
niedźwiedzie. Bogaty jest świat ptaków, m.in.: jastrzębie, dzikie gołębie, jarząbki, 
kuropatwy, przepiórki i wiele innych3.  

Zarówno na terenie gminy Stary Sącz jak i Podegrodzie występują złoża żwirów, 
których trwająca  od kilkudziesięciu lat eksploatacja  doprowadziła  do powstania 
szeregu zbiorników wodnych.  

Na terenie wsi Barcice w Gminie Stary Sącz występują złoża piaskowca. Ich zasoby 
sięgające kilkunastu milionów ton są słabo wykorzystane, chociaż eksploatacja złoża 
trwa już kilkadziesiąt lat.  

 

Uwarunkowania historyczne i kulturowe 
 

Obszar działania LGD Brama Beskidu ściśle związany jest z początkami osadnictwa 
na terenie dzisiejszej Sądecczyzny. 

Pierwsze ślady obecności człowieka na terenach dzisiejszej  gminy Podegrodzie 
pochodzą z okresu górnego paleolitu, czyli ok. 20 tys. lat p. n. e., z tego okresu 
pochodzi znalezione w Gostwicy płoszce typu jerzmanowickiego. Około VI wieku 
pojawili się tu Słowianie, którzy zaczęli zakładać osady obronne. Największą był gród 
w Naszacowicach stanowiący jeden z najważniejszych ośrodków plemienia Wiślan. 
W końcu X wieku gród w Naszacowicach spłonął. Pod koniec X wieku Sądecczyzna 
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weszła w skład tworzonego przez Piastów państwa Polskiego. Funkcję zniszczonego 
grodu w Naszacowicach przejął gród w Podegrodziu. Na" Zamczysku", a później na 
tzw. "Grobli", który był siedzibą kasztelana, sprawującego w imieniu księcia władzę 
nad okolicznymi osadami, "Sącz Podegrodzki" pełnił funkcję centrum Sądecczyzny, 
do około XIII wieku.                                                   Po raz pierwszy w 1273 roku w 
dokumentach pojawia się nazwa Podegrodzie, osada rolnicza położona pod dawnym 
grodem, której pierwszym sołtysem był prawdopodobnie Pysz. Po założeniu przez 
Kingę klasztoru Klarysek w Starym Sączu, ziemie te, wraz z istniejącymi tu osadami, 
stały się ich własnością, wchodząc w skład tzw. latyfundium "Panien starosądeckich".  

Jak głosi legenda osada pod nazwą Sącz powstała początkiem XIII wieku za 
panowania Bolesława Chrobrego, założona przez pochodzącego ze znakomitego 
rodu rycerza o imieniu Sandek (zdrobnienie od Sandomir), który te ziemie otrzymał 
od króla za zasługi w walce z Węgrami. Z badań archeologicznych wynika, że już na 
przełomie XII i XIII wieku istniało skupisko osadnicze na terenie na którym dziś 
znajduje się cmentarz i kościółek św. Rocha. 

 W 1257 roku  książę krakowski Bolesław Wstydliwy nadał całą ziemię sądecką 
swojej małżonce Kindze – córce króla Węgier Beli IV, jako rekompensatę za jej 
posag, który został po najazdach tatarskich przeznaczony na odbudowę Małopolski i 
Ziemi Sandomierskiej. Kinga okazała się panią gospodarną i zapobiegliwą. Wydała 
przywilej lokacyjny dla Sącza i ustanowiła sołectwa dla wsi położonych wokół miasta  
Jego położenie przy szlaku handlowym, wzdłuż Popradu, którego znaczenie stale 
wzrastało, oraz jak uważają historycy, chęć oddzielenia się kasztelana i załogi 
wojskowej, mających siedzibę w Sączu Podegrodzkim spowodowała przeniesienie 
centrum Sądecczyzny do nowo tworzonego miasteczka. Za czasów Kingi Sącz stał 
się ważnym ośrodkiem gospodarczym,  kulturalnym,  naukowym i religijnym w tej 
części Polski, przyciągając  rzesze kupców i pielgrzymów nie tylko z Polski. W 1280 
roku Księżna wydała dokument o założeniu w Sączu konwentu, w którego skład 
weszły zakony klarysek i franciszkanów, nadając równocześnie Klaryskom ziemię 
sądecką. Stary Sącz , jako miasto znajdujące się pod jurysdykcją klasztoru, żyło i 
rozwijało się u jego boku, przeżywało wzloty i upadki, cierpiało najazdy Tatarów i 
innych nacji, a także wojny domowe. Po aneksji dokonanej przez Austrię w r. 1770 i 
przyłączeniu Starego Sącza do tej monarchii, decyzją ówczesnego cesarza Józefa II 
odebrano Klaryskom władztwo nad miastem i okolicznymi wsiami. W 1782r. kasacji 
uległy również oba klasztory franciszkańskie. Męski klasztor już nigdy nie podniósł 
się. Klaryski przetrwały do dnia dzisiejszego. Po śmierci Kingi w 1292 roku Sącz 
zaczął tracić na znaczeniu, do czego przyczyniła się w decydującej mierze lokacja  w 
tym samym roku przez ówczesnego księcia krakowskiego i zarazem króla Czech 
Wacława II w niewielkie odległości konkurencyjnego miasta nazwanego wówczas 
Kamienicą a dziś Nowym Sączem. 
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Kultura  
Dziedzictwo kulturowe obszaru łączy się  ściśle z  historyczną rolą jaką tereny te 
odegrały w rozwoju Sądecczyzny od czasów piastowskich do dnia dzisiejszego.  

Podegrodzie uznawane jest za centrum lokalnej kultury ludowej, zwłaszcza folkloru. 
Długa i bogata historia Podegrodzia i najbliższych okolic zostawiła piętno na kulturze, 
zwyczajach i obrzędach kultywowanych tutaj od dawna z wielką pieczołowitością 
przez Lachów Sądeckich. Wśród dawnych zabytków spotkać można jeszcze 
kilkadziesiąt stuletnich drewnianych domów oraz kilka zabytkowych kościołów i 
kaplic. Bogate niegdyś tradycje rzemieślnicze są dziś reprezentowane  przez trzy 
działające kuźnie oraz kilku twórców ludowych. Placówką ukazująca historię i kulturę 
Podegrodzia i okolic jest Muzeum Lachów Sądeckich w Nowym Sączu, którego filia 
mieści się w Podegrodziu. Liczne występy Zespołu Pieśni i Tańca "Podegrodzie" 
sprzyjają  zachowaniu tradycji i zachęcają do uczestnictwa w kulturze regionalnej4.  

Strój  

O wysokiej kulturze  Podegrodzian, świadczy ich stój artystycznie zdobiony, tradycją 
z pokolenia na pokolenie przekazywany i noszony. W tym stroju objawia się 
niezwykły autentyzm i budząca podziw sztuka zdobnicza. Podziw ten jest tym 
większy, że stroje te powstały na Ziemi Sądeckiej, nie ulegając wpływom  żadnych 
innych okolic i po przejściu wszelkich przekształceń i udoskonaleń (wynikających 
chociażby z postępu technicznego) doszły do dzisiejszej pięknej formy5.  

Zespół folklorystyczny „Podegrodzie”. 

Od 1937 roku w Podegrodziu funkcjonuje Regionalny Zespół Pieśni i Tańca 
"Podegrodzie". Inicjatorem i organizatorem zespołu była grupa działaczy 
podegrodzkich. Zespół jest kontynuatorem bogatych tradycji kultury ludowej regionu.  
W swych programach prezentuje zwyczaje, obrzędy, tańce, pieśni, melodie i gwarę 
ludową. Zespół w swych programach prezentuje zwyczaje, obrzędy, tańce, pieśni, 
melodie  
i gwarę ludową. Bogaty repertuar zespołu obejmuje m.in.; „Wesele podegrodzkie”, 
„Wiązowiny”, „Zielone Świątki”, „Dożynki” oraz wiązankę tańców i pieśni tzw. „Grankę 
podegrodzką”. Do najbardziej znanych tańców podegrodzkich należą: „krzyżak”, 
„sztajer”, „tramelka”, „surok” oraz różnorodne walce i polki. Różnorodność ubioru, z 
bogatą ornamentyką zachwyca swym pięknem. Zespół dzieli się na młodych 
członków i tzw. seniorów, którzy od wielu lat tańczą w zespole. 

Działający od 1954 roku dziecięcy zespół "Małe Podegrodzie" kontynuuje 
dziedzictwo swoich ojców, upowszechniając tradycję regionu wśród dzieci.  

Zespół Regionalny Zespół Pieśni i Tańca "Podegrodzie" kilkakrotnie brał udział  
w Międzynarodowym Festiwalu Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem zdobywając 
trzykrotnie „Złotą ciupagę”               
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Muzeum Lachów Sądeckich. 

W Podegrodziu - stolicy Lachów - powstało i mieści się Muzeum Lachów Sądeckich 
im. Zofii i Stanisława Chrząstowskich. Muzeum jest największą na Sądecczyźnie 
regionalną placówką tego typu powstałą ze zbiorów prywatnych. Podegrodzkie 
Muzeum zawdzięcza swoje istnienie etnograficznej i kolekcjonerskiej pasji Państwa 
Chrząstowskich, którzy jeszcze przed wojną 1928-1930 r. osiedlili się w Podegrodziu. 
Początek kolekcji etnograficznej to lata trzydzieste. Przy aprobacie i dużej pomocy 
mieszkańców Podegrodzia i sąsiednich wsi, zaczęto gromadzić stroje i hafty 
podegrodzkie, a po wojnie przedmioty użytku codziennego, sprzęty  
i narzędzia gospodarskie, sztukę ludową i obrzędową regionu. Ekspozycja 
poświęcona jest tradycyjnej kulturze materialnej regionu lachowskiego: rolnictwu, 
wiejskim rzemiosłom takim jak: garncarstwo, kowalstwo, obróbka drewna  
i włókna. Prezentowana jest również współczesna sztuka ludowa oraz plastyka 
obrzędowa, związana z tradycyjnymi świętami rodzinnymi i dorocznymi: różdżki 
weselne, palmy wielkanocne, wieńce dożynkowe, szopki, gwiazdy kolędnicze, 
turonie, konik. Eksponowane są oryginalne świąteczne stroje podegrodzkie, na 
których można podziwiać do perfekcji doprowadzone zdobnictwo wiejskich ubiorów8. 

Organizacją życia kulturalnego i dbałością o zachowanie dziedzictwa kulturowego 
zajmuje się Gminny Ośrodek Kultury w Podegrodziu. 

 

Stary Sącz jest jednym z najstarszych i najbardziej atrakcyjnych miasteczek 
Małopolski. W średniowieczu pełnił rolę ważnego ośrodka administracyjno – 
gospodarczego. Dziedzictwo kulturowe Starego Sącza wiąże się ściśle z działającym 
tu od  1280 roku klasztorem Klarysek. 

 

DOM NA DOŁKACH, FOT. J. LELEK 
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Miasto zachowało średniowieczny, owalnicowy układ urbanistyczny z okresu lokacji 
na prawie magdeburskim, a także  historyczne przedmieścia, w tym również 
związane z okresem” kolonizacji józefińskiej”.  

Do najcenniejszych zabytków obok unikatowego układu urbanistycznego należą: 

Rynek – jeden z największych w Polsce. Posiada zabudowę pochodzącą z XVII i 
XIX wieku. Są to urozmaicone stylowo, głównie parterowe, kamieniczki, niektóre z 
tajemniczymi podcieniami.  

„Dom na Dołkach” - dom mieszczański wybudowany w XVII wieku.  Posiada 
charakterystyczną, wyróżniającą się w zespole rynku bryłę z wysokim gontowym 
dachem. Od 1956 roku siedziba Muzeum Regionalnego działającego pod 
patronatem Towarzystwa Miłośników Starego Sącza. Muzeum działa od 1948 roku, 
posiada bogate zbiory malarstwa świeckiego, religijnego, świątki, rzemiosło oraz 
zbiory etnograficzne i militaria. Dysponuje ponad 2 tysiącami eksponatów. 

Zespół klasztorny ss. Klarysek składający się z kościoła  Św. Trójcy z 1332 roku, 
przylegającego do jego południowej strony klasztoru oraz budynków mieszkalnych i 
gospodarczych. Całość otoczona jest murami obronnymi z basztą i licznymi 
strzelnicami. Niektóre fragmenty murów przyozdobione zostały XVII-wiecznym 
malarstwem typu sgraffiti. Zespół stanowi niezwykle cenny skarb kultury narodowej. 
Na uwagę zasługuje wystrój kościoła i ołtarz główny (dzieło B. Fontany), a także 
skarbiec z pamiątkami po Św. Kindze, zbiory zapisów nutowych, starodruki i inne 
cenne przedmioty.  

Kapliczka Św. Kingi - wzniesiona w 1779 roku, przy kultowym  źródełku związanym 
z postacią Św. Kingi. 

Kościół parafialny  św. Elżbiety - jest to jednonawowa murowana budowla gotycka. 
Powstanie kościoła łączy się z pierwszą lokacją miasta, gdyż najstarsza wzmianka o 
plebani pochodzi z roku 1299. Jego dzisiejszy wygląd został ukształtowany w czasie 
odbudowy prowadzonej w latach 1647-1649 po pożarze z roku 1644. 

Stary cmentarz z kościołem św. Rocha i zabytkowymi nagrobkami. Barokowy 
kościół murowany, wzniesiony na miejscu poprzedniej, zniszczonej w pożarze, który 
miał miejsce w roku 1644. Cmentarz został założony na polecenie władz austriackich 
w 1783 roku. Otoczony jest murem z kamienia. Zachowane zostały nagrobki z końca 
XIX wieku.  

Zabytkowe kościoły możemy również zobaczyć we wsi Barcice (Kościół Parafialny  
Wniebowzięcia Matki Boskiej z 1901 roku) oraz we wsi Moszczenica Niżna 
(drewniany kościół św. Mikołaja z XVII wieku), w Moszczenicy Wyżnej zwraca uwagę 
zabytkowa kapliczka z XIX wieku. 
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Dziewiętnastowieczna  zabudowa starej części wsi Gołkowice Dolne – 
pozostałość po osiedlu niemieckich kolonizatorów założonym w końcu XVIII wieku 
przez cesarza Austrii Józefa II.  

 

 

Gołkowice Dolne. Zabudowa osiedla kolonizatorów józefińskich, fot. Jan Migacz 

 

Na terenie Gminy Stary Sącz działa Starosądeckie Centrum Kultury i Sztuki im. Ady 
Sari, które jest samorządową instytucją kultury, działającą na zasadzie zakładu 
budżetowego, powołaną do organizacji życia kulturalnego w gminie Stary Sącz. 

Przy Centrum działają zespoły artystyczne z których najważniejsze to: 

Starosądecka Międzyszkolna Orkiestra Dęta. Orkiestra wywodzi się z orkiestry 
kolejowej utworzonej w 1919 roku, jej członkami są głównie uczniowie szkół, 
występuje przy okazji wszystkich ważniejszych uroczystości i imprez kulturalnych w 
gminie, a także za granicą zwłaszcza w gminach partnerskich na Słowacji, 
Węgrzech, Ukrainie i we Włoszech. 

 Młodzieżowy Zespół Regionalny „Starosądeczanie”. Grupa powstała w 2006 
roku, zadebiutowała w czasie uroczystości 750 lecia miasta 

Grupa artystyczna Tambourmajorek. Złożona z dziewcząt – uczennic gimnazjum, 
prezentuje marsz i musztrę artystyczną występując przy okazji różnych imprez 
artystycznych. 

 

Stary Sącz jest siedzibą Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury oraz 
Powiatowej i Miejsko – Gminnej  Biblioteki Publicznej. We wsiach należących do 
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Gminy Stary Sącz działają: cztery filie biblioteki, trzy świetlice wiejskie oraz Wiejski 
Dom Kultury w Łazach Biegonickich prowadzony przez Stowarzyszenie „Dom”. 

Najważniejszym wydarzeniem kulturalnym jest Starosądecki Festiwal Muzyki 
Dawnej. Jest to wydarzenie kulturalne o zasięgu międzynarodowym, nawiązujące do 
średniowiecznych tradycji muzycznych starosądeckiego klasztoru Klarysek, w 
którego zbiorach odkryto średniowieczne rękopisy muzyczne, w tym słynny konduktu 
„Omnia Beneficja” a także najstarszy w Polsce klawikord z XVII wieku. 

Inna ważne cykliczne  wydarzenia to: 

Starosądecki Jarmark Kulturalny -  będący okazją do zaprezentowania rękodzieła 
ludowego i artystycznego nie tylko gminy, ale także gmin ościennych oraz 
zaprzyjaźnionych gmin słowackich i węgierskich.  

Międzynarodowy Plener Malarski – odbywający się corocznie plener w którym 
udział biorą artyści z Polski , a także Francji, Japonii. 

Pierścień Świętej Kingi – widowisko ludyczne organizowane przez Małopolski 
Instytut Kultury przy udziale pięciu miast i gmin związanych z życiem i działalnością 
św. Kingi. 

Biesiada Karpacka  

Gmina Stary Sącz posiada swój miesięcznik społeczno – kulturalny „Kurier 
Starosądecki” istniejący od 1991 roku, od 1999 roku również w wersji elektronicznej. 

 

 

Turystyka i rekreacja 
Potencjał turystyczny obszaru tworzą jego specyfika oraz opisane wyżej zasoby 
kulturowe i przyrodnicze. Obie gminy są członkami Sądeckiej Organizacji 
Turystycznej,  przystąpiły również  do projektu  „Budowa Regionalnego Systemu 
Informacji Turystycznej”.   

Przez gminy objęte Lokalną Strategią Rozwoju przebiegają (dwa istniejące i jeden 
projektowany) turystyczne szlaki tematyczne: 

- Szlak Architektury Drewnianej – sztandarowy produkt turystyczny Małopolski 
obejmujący  260 zespołów architektonicznych w tym : Stary Sącz, Gołkowice Dolne, 
Moszczenicę Niżną (kościół św. Mikołaja) w Gminie Stary Sącz oraz Podegrodzie  i 
Świdnik w Gminie Podegrodzie. 

-  Małopolski Szlak Owocowy- regionalny produkt turystyczny- przebiega przez 
siedem gmin w tym przez obie gminy wchodzące w skład LGD Brama Beskidu. Na 
szlaku znajduje się ponad 150 obiektów przede wszystkim gospodarstwa 
sadownicze. 
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-  projektowany „Szlak Solny św. Kingi”- jako kolejny regionalny produkt turystyczny. 
Przebiegać będzie przez miejscowości związane z wydobyciem i handlem solą w 
średniowieczu oraz postacią św. Kingi  

Przez obszar przebiegają również piesze, rowerowe i konne szlaki turystyczne. Do 
najbardziej znanych szlaków należą: 

-  pieszy szlak turystyczny im Jana Pawła II nazywany szlakiem papieskim 

-  pieszy szlak turystyczno – przyrodniczy im hrabiego Adama Stadnickiego 

-  Karpacki Szlak Rowerowy – biegnący od granicy polsko-słowackiej w   

  Leluchowie do Nowego Sącza 

-  Królewski Szlak Rowerowy – biegnący z Biecza do Obidzy w Gminie Łącko. 

-  Starosądecki szlak górskiej turystyki jeździeckiej – o długości około 100 km  

Zróżnicowane jest wyposażenie obszaru działania LGD w infrastrukturę turystyczną, 
chociaż ogólny niedostatek i niski jej poziom dotyczy całego obszaru. 

Baza noclegowa na terenie gminy Stary Sącz dysponuje 572 miejscami 
noclegowymi, w tym 48 w sześciu gospodarstwach agroturystycznych. 

Jednym z ważniejszych produktów turystycznych obszaru jest turystyka 
pielgrzymkowa związana z kultem św. Kingi, założycielki starosądeckiego klasztoru 
Klarysek, patronki samorządów i samorządowców polskich. Ośrodkiem turystyki 
pielgrzymkowej będzie w niedalekiej przyszłości powstające obok ołtarza 
papieskiego Diecezjalne Centrum Pielgrzymowania. 

 

Społeczność lokalna na obszarze LGD 
Obszar Lokalnej Grupy Działania Brama Beskidu dysponuje dużym potencjałem 
demograficznym. 

Gmina Podegrodzie liczy obecnie 11717 mieszkańców zameldowanych na pobyt 
stały, zaś liczba ludności faktycznie zamieszkujących na terenie gminy wynosi 11698 
. Gęstość zaludnienia w gminie jest bardzo wysoka i wynosi 180osób/ km2. Również 
przyrost naturalny jest wysoki, wg danych GUS-u na koniec 31.12.2006r. przyrost 
naturalny wynosił ogółem 67 osób. Stopa przyrostu naturalnego w 2006r. wyniosła 
na 1000 mieszkańców 5,7%. 

Gmina Stary Sącz liczy obecnie 22351 mieszkańców zameldowanych na pobyt stały 
(w tym w mieście 8964), zaś liczba ludności faktycznie zamieszkujących na terenie 
gminy wynosi 22285 (w tym w mieście 8992). Gęstość zaludnienia w gminie jest 
bardzo wysoka i wynosi 221osób/ km2. Przyrost naturalny w 2006 roku wyniósł  116 
osób, a stopa przyrostu naturalnego osiągnęła 5,2%.  
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Tabela 2.1  
Struktura ludności wg wieku i płci 

 ogółem Kobiety Mężczyźni 

Wyszczególnienie Gmina 
Podegrodzie 

Gmina 
Stary 
Sącz 

Gmina 
Podegrodzie 

Gmina 
Satry 
Sącz 

Gmina 
Podegrodzie 

Gmina 
Stary 
Sącz 

Ogółem 11698 22285 5 896 11204 5 802 11081 

Wiek 0-4 795 1362 394 667 401 695 

Wiek 5-14 1987 3376 994 1621 993 1755 

Wiek  15 - 24 2084 4082 1022 1974 1062 2108 

Wiek 25 - 44 3420 6405 1697 3165 1723 3240 

Wiek 45 - 64 2184 4736 1051 2354 1133 2382 

Wiek 65  i więcej 1228 2324 738 1423 490 901 

Struktura wiekowa ludności wyrażająca się proporcją pomiędzy ilością osób w wieku 
produkcyjnym, przedprodukcyjnym oraz poprodukcyjnym jest poprawna a na tle 
subregionu nawet korzystna., Odsetek osób młodych w wieku przedprodukcyjnym 
wynosi w Starym Sączu 26,9%  a w Podegrodziu 29,3%, przy wskaźniku 24,2% dla 
subregionu nowosądeckiego (który pod tym względem należy do najlepszych w 
kraju).  Odsetek osób w wieku produkcyjnym wynosi w Starym Sączu 60,8%, w 
Podegrodziu 58,5%, przy wskaźniku  61,4% dla subregionu. Bardzo zbliżony jest 
odsetek osób w wieku poprodukcyjnym w obu gminach, i wynosi 12,3% w Starym 
Sączu i 12,2 w Podegrodziu, przy średniej dla subregionu  14,3%.  
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Poziom zatrudnienia i stopa bezrobocia 

Tabela 2.2 
Struktura zatrudnienia mieszkańców w poszczególnych działach gospodarki  
Gmina Ogółem sektor Rolnictw

o. 
Łowiect
wo, 
leśnictwo
, 
rybactwo 

Przemysł i 
budownict
wo 

Usługi  

Wyszczególni
enie 

Ogółe
m  

W 
tym 
kobiet
y 

Publicz
ny  

Prywat
ny  

rynko
we 

nierynko
we 

 

Podegrodzie 
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Stary Sącz  

 

1792 
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148 

 

369 
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676 

Dane z Głównego Urzędu Statystycznego, 31.12.2006r.  

Jak wynika z powyższej tabeli obie gminy nie oferują zbyt dużej ilości miejsc pracy. 
Mieszkańcy podejmują pracę przede wszystkim w Nowym Sączu ,a znaczna część 
migruje do większych ośrodków miejskich i za granicę, w znakomitej większości 
traktując swój pobyt jako przejściowy. 

 

Tabela 2.3 
Poziom bezrobocia na koniec II kwartału 2008r.  

Gmina 
Stan na koniec okresu 
sprawozdawczego Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy 
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16
1 6 336 67 54 113 183 317 17 1 25 

Stary 
Sącz 644 440 106 

14
6 6 399 95 69 126 176 345 15 1 25 

Dane z PUP dla Powiatu Nowosądeckiego, II kwartał 2008r. 
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Stopa bezrobocia oraz ilość bezrobotnych w poszczególnych kategoriach na terenie 
LGD  mieści się w średniej dla powiatu. W sierpniu 2008 roku stopa bezrobocia dla 
powiatu nowosądeckiego wynosiła 13,1 podczas gdy w regionie małopolskim 7,1, a 
w kraju 9,1. Najtrudniejszą sytuację na rynku pracy mają osoby bez wykształcenia 
średniego, bez kwalifikacji i doświadczenia zawodowego. Praktycznie nie ma 
bezrobotnych wśród osób z wyższym wykształceniem. 

Poziom wykształcenia  
Wykształcenie mieszkańców gmin partnerskich przedstawia poniższa tabela.  

Tabela 2.4 
Wykształcenie mieszkańców gmin partnerskich 
 wyższe policealne średnie Zasadnicze 

zawodowe 
Podstawowe 
ukończone 

Podstawowe 
nieukończone i 
bez 
wykształcenia 

Gmina 
Podegrodzie 

340 289 2038 2560 3075 330 

Gmina Stary 
Sącz 

1154 792 4936 4763 4877 707 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego, 
Narodowy Spis Powszechny Ludności 2002 rok.  
 

Powyższe dane pochodzące z 2002 roku nie odzwierciedlają w pełni stanu 
obecnego. Zdecydowanie powiększyła się liczba osób z wyższym, policealnym i 
średnim wykształceniem.  

 

Edukacja 
Na terenie gmin partnerskich występuje dobrze rozwinięte szkolnictwo. Liczbę 
placówek oświatowych na terenie poszczególnych gmin przedstawia poniższa 
tabela. 
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Tabela 2.5 
Informacja o placówkach oświatowych w Gminie Podegrodzie oraz Gminie Stary 
Sącz w 2006 r. 

Lp. Typ placówki oświatowej Liczba placówek Ilość wychowanków i 
uczniów 

  Gmina 
Podegrodzie 

Gmina 
Stary 
Sącz 

Gmina 
Podegrodzie 

Gmina 
Stary 
Sącz 

1 Przedszkola 2 7 122 421 

2 Szkoły podstawowe 10 10 1090 1898 

3 Gimnazja 2 5 555 1113 

4 Szkoły średnie 1 8 64 1366 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z GUS-u, Bank Danych Regionalnych, 
2006 rok 
 

Szkoły średnie na terenie Starego Sącza oferują bardzo szeroki wachlarz edukacji 
zawodowej 

Liceum Ogólnokształcące posiada m. In. Profil informatyczny, ratownictwa 
medycznego, dziennikarski, pedagogiczny  i językowy. 

Zespoły szkół zawodowych kształcą uczniów w zawodach : technik informatyk, 
technik mechanik, meblarstwo, technik leśnik, technik technolog żywienia, 
ekonomista, pracownik socjalny, kelner, kucharz małej gastronomii, asystent osoby 
niepełnosprawnej, handlowiec. 

 

Aktywność społeczna na terenie LGD 
 

Na terenie Gminy Podegrodzie działa siedem organizacji pozarządowych. Należą do 
nich: 

- Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych ,,Promyk” 

- Fundacja Karpacka ,,Zielone Technologie” 

- Międzyszkolny Uczniowski Klub Turystyki Kwalifikowanej i Sportu "Trango".  

-Koło Gminne Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Podegrodzie 
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-Stowarzyszenie Integrowanej Produkcji Owoców „Podkarpacie” 

- Stowarzyszenie Lachów Sądeckich, Gminny Ośrodek Kultury 

-Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Podegrodzkiej im. Ojca Stanisława Papczyńskiego- 
Towarzystwo „Pomocna Dłoń”  

-Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Społeczności Lokalnych, 
 
Organizacje pozarządowe w Gminie Stary Sącz: 

Towarzystwo Miłośników Starego Sącza,  

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Gniazdo” 

 
Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło Nr 2 

 
Stowarzyszenie Stary Sącz, Rynek 14, 33-340 Stary Sącz 

Fundacja Instytut Karpacki, ul. Sobieskiego 13, 33-340 Stary Sącz 

Sądeckie Centrum Pielgrzymowania im. Jana Pawła II 
Plac Św. Kingi 3, 33-340 Stary Sącz 

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne “Dom” w Łazach Biegonickich 
Łazy Biegonickie 69, 33-340 Stary Sącz 

Starosądeckie Stowarzyszenie Prywatnej Przedsiębiorczości 
Osiedle Słoneczne 5/10, 33-340 Stary Sącz 

Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych  
Oddział Nowy Sącz Sekcja Stary Sącz ul. Partyzantów 41, 33-340 Stary Sącz 

Fundacja Rozwoju Ziem Górskich, Stary Sącz ul. Węgierska 33G 

Koło Wędkarskie Polskiego Związku Wędkarskiego w Starym Sączu 

 

Opieka zdrowotna 
Na terenie gminy Podegrodzie funkcjonują dwa ośrodki zdrowia w Podegrodziu i 
Brzeznej – miejscowości, które zamieszkuje największa  liczba mieszkańców. Jak 
wynika z danych GUS-u w 2006 roku w ośrodkach zdrowia z terenu gminy udzielono 
pacjentom 39 134 porad. Na terenie Gminy Stary Sącz funkcjonuje siedem zakładów 
opieki zdrowotnej oraz cztery praktyki lekarskie. Jak wynika z danych GUS-u w 2006 
roku w ośrodkach zdrowia z terenu gminy udzielono 83 728 porad pacjentom. 
Ponadto na terenie gminy Podegrodzie działają dwie apteki, natomiast w gminie 
Stary Sącz jest ich sześć. W ośrodkach tych zapewniony jest dostęp mieszkańców 
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do różnego rodzaju specjalistów z zakresu medycyny takich jak: lekarz rodzinny, 
laryngolog, okulista, dentysta, optyk, diabetolog, dermatolog, pediatra, reumatolog i 
inni. Ponadto ośrodki te posiadają wyposażony gabinet ginekologiczny, zabiegowy, 
rehabilitacyjny.  

Pomoc społeczna 
W każdej z gmin obszaru funkcjonuje Ośrodek Pomocy Społecznej – komórka 
udzielająca pomocy rodzinom, które są w najtrudniejszej sytuacji materialnej. 

Na terenie Gminy Podegrodzie  w roku 2007 z pomocy tej skorzystało 875 osób z  
503 rodzin. Najbardziej powszechną formą pomocy jest dożywianie w szkole dzieci 
należących do rodzin wymagających wsparcia. Tą formą pomocy objęto544 dzieci z 
249 rodzin. Zasiłki stałe otrzymywało 18 rodzin, zasiłki okresowe-34 rodziny, ponadto 
OPS zapewniał usługi opiekuńcze dla 9 osób, przyznawał inne zasiłki celowe i w 
naturze dla 51 rodzin.  

W Starym Sączu OPS udziela ciągłej pomocy 484 rodzinom, w tym 235 rodzinom 
wielodzietnym, 78 rodzinom niepełnym i 171 rodzinom emerytów i rencistów. 
Najczęstszymi powodami trudnej sytuacji rodzin SA: ubóstwo, sieroctwo, 
wielodzietność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, b 
bezradność w sprawach opiekuńczych, przemoc, alkoholizm oraz trudności w 
przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego. Zdecydowanie skala 
problemów związanych z tą sferą życia społecznego jest wyższa na terenach 
wiejskich niż w mieście Stary Sącz. Z 205 rodzin otrzymujących zasiłki okresowe 139 
zamieszkuje na wsiach, zasiłki celowe specjalne wypłacane są 73 osobom, z tego 48 
mieszka na wsiach. Tu również najbardziej powszechną formą pomocy jest 
dożywianie dzieci, z czego korzysta 621 osób. Łącznie ze wszystkich form pomocy w 
tym także ze świadczeń rodzinnych korzysta 2050 rodzin. 

Pomoc społeczna dla rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji jest dla gmin 
dużym obciążeniem. Wydatki na ten cel stanowią drugą co do wielkości po 
szkolnictwie pozycję w budżetach gminnych. Tylko część tych środków  pochodzi z 
budżetu Państwa. Są to środki na zadania zlecone z administracji rządowej.  

 
Sytuacja ekonomiczna rodzin 
Wg stanu na koniec II kwartału 2008r. bezrobotnych w Gminie Podegrodzie jest 
ogółem 600, w tym 401 kobiet, zaś w Gminie Stary Sącz- jest 644 bezrobotnych, w 
tym 440 to kobiety. W gminach partnerskich najliczniejszą grupę bezrobotnych 
stanowią osoby  
z wykształceniem zasadniczym i zawodowym. Jest to średnio 52% ogólnej liczby 
bezrobotnych w obu gminach. Najwyższe bezrobocie występuje wśród osób 
długotrwale bezrobotnych i wynosi w Gminie Podegrodzie -338 osób, w Gminie Stary 
Sącz- 399 osób.10 Na terenie gmin dużym problemem jest bezrobocie ukryte. W 
gospodarstwach rolnych zatrudnienie wynosi 78 jednostek pełnowydajnych (siła 
robocza mężczyzn w wieku 18-60 lat) na 100 ha UR. (dane szacunkowe). Bardzo 
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niska w związku z tym produktywność pracy w rolnictwie daje bardzo małe dochody. 
Nie są dostatecznie rozwinięte przedsięwzięcia dające dodatkowe źródła dochodu 
takie jak agroturystyka czy pozyskiwanie i obróbka drewna. Brak również tradycji 
wyjazdów zarobkowych za granicę. Bardzo pozytywnym zjawiskiem na lokalnym 
rynku pracy jest podejmowanie działalności na własny rachunek czyli rozwój drobnej 
przedsiębiorczości pozarolniczej. 

 
Bezpieczeństwo publiczne 
Na terenie Gminy Podegrodzie w I połowie 2008 roku odbyło się 36 akcji 
ratowniczych Ochotniczych Straży Pożarnych. W porównaniu z tym samym okresem 
w 2007 roku nastąpił wzrost o 1%. Najczęstszą przyczyną akcji ratowniczych był: 
pożar- 6 interwencji, miejscowe zagrożenie- 27 interwencji, fałszywy alarm- 3 
interwencje.  

Na terenie Gminy Stary Sącz w I połowie 2008 roku odbyło się 108 akcji 
ratowniczych OSP. W porównaniu z tym samym okresem w 2007 roku nastąpił 
spadek o 26%. Najczęstszą przyczyną akcji ratowniczych był: pożar- 49 interwencji, 
miejscowe zagrożenie- 59 interwencji, fałszywy alarm- 0 interwencje. 

 
Frekwencja w wyborach samorządowych i parlamentarnych  
O aktywności społecznej ludności świadczy ich zaangażowanie w sprawy publiczne. 
Świadczy o tym min. frekwencja w wyborach samorządowych i parlamentarnych. Jak 
wynika z danych Państwowej Komisji Wyborczej w wyborach do Senatu RP w 2007 
roku w głosowaniu uczestniczyło 4584 osoby z terenu Gminy Podegrodzie, przy 
czym uprawnionych do głosowania było- 8450 osób. Frekwencja wyniosła 54,3%. W 
pierwszej turze wyborów samorządowych w 2006 roku uczestniczyło 4787 osób 
(uprawnionych do głosowania było 8343 osoby). Frekwencja wyniosła 57,38%. W 
drugiej turze wyborów do samorządu uczestniczyło 4219 osób, frekwencja wyniosła 
50,54%. W Gminie Stary Sącz w wyborach do Senatu RP w 2007 roku w głosowaniu 
uczestniczyło 9424 osoby, uprawnionych do głosowania było-16759 osób. 
Frekwencja wynosiła 56,23%.W pierwszej turze wyborów samorządowych w 2006 
roku uczestniczyło 8978 osób (uprawnionych do głosowania było 15735 osób). 
Frekwencja wyniosła 57,06%. 

Infrastruktura komunalna na obszarze LGD 
Poziom wyposażenia obszaru w podstawową  infrastrukturę  techniczną służącą 
zaspokojeniu potrzeb bytowych mieszkańców jest zróżnicowany. Nieco wyższy w 
gminie Stary Sącz niż w gminie Podegrodzie. 

Zaopatrzenie w wodę.  Na terenie gminy Stary Sącz z wodociągów publicznych 
zapewniających dostawę wody o odpowiednich parametrach jakości korzysta miasto  
oraz 11 z 15 sołectw, a stopień zwodociągowania tj. stosunek liczby mieszkańców 
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korzystających z wodociągu do ogólnej liczby mieszkańców wyrażony w % wynosi 
57,4 , podczas gdy w gminie Podegrodzie sięga tylko 39 %. 

Odbiór i oczyszczanie ścieków. O ile miasto na znacznej części posiada 
kanalizację sanitarną podłączoną do trzech oczyszczalni ścieków , a liczba osób 
korzystających ze zbiorczego systemu kanalizacyjnego przekracza 2/3 ogólnej liczby 
ludności , o tyle na terenach wiejskich liczba osób korzystających z tych usług nie 
przekracza 2% liczby mieszkańców. Na terenie gminy Podegrodzie istnieje 
oczyszczalnia ścieków zdolna do obsłużenia co najmniej połowy obszaru gminy, 
jednakże skąpa sieć kanalizacyjna powoduje , że w jej zasięgu jest zaledwie 3,6% 
mieszkańców. Oczyszczalnia pracuje głównie na ściekach dowożonych ze 
szczelnych zbiorników przydomowych. 

Utylizacja odpadów stałych. Każda z gmin posiada własne składowisko odpadów 
odpowiadające aktualnym wymogom ochrony środowiska. Każda też prowadzi 
zbiórkę odpadów segregowanych. 

Zaopatrzenie w energię elektryczną i gaz. Gminy leżące w obszarze LGD 
posiadają zadowalające zasilanie w energię elektryczną. Gmina Podegrodzie nie 
dysponuje siecią gazową, natomiast gmina Stary Sącz jest w wysokim stopniu 
zgazyfikowana, gdyż 75% mieszkańców gminy posiada dostęp do sieci gazowej. 

 

Gospodarka obszaru 
W obszarze LGD brak jest znaczącego przemysłu przetwórczego. Duże 
rozdrobnienie własności gruntów , jego wysokie ceny a także gęsta sieć osadnicza  
nie sprzyjają tworzeniu stref działalności gospodarczej. Mieszkańcy gmin 
partnerskich oprócz działalności związanej z produkcją rolną i sadowniczą , coraz 
częściej zajmują się prowadzeniem swoich własnych firm. Poniższa tabela 
przedstawia poziom oraz rodzaje działalności prowadzonych na terenie każdej z 
gmin. Wynika z niej, że przeważa działalność handlowa (sklasyfikowana jako 
usługowa), oraz budowlana i transportowa. 

Tabela 2.6 
Działalnośc gospodarcza na terenie LGD 

 
Ogólna liczba 
podmiotów 
gospodarczych 

Działalność 
usługowa 

Działalność 
budowlana  

Działalność 
transportowa 

Działalność 
gastronomiczna 

Gmina 
Podegrodzie 

305 243 30 29 3 

Gmina Stary 
Sącz 

845 480 234 110 21 
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Produkcję rolną na terenie LGD prowadzą niemal wyłącznie indywidualne 
gospodarstwa rolne. Funkcjonuje tu  2666 gospodarstw powyżej 1 ha użytków 
rolnych, w tym 1322 w gminie Podegrodzie i 1342 w gminie Stary Sącz. O skali 
rozdrobnienia gospodarki rolnej świadczy także bardzo duża ilość działek rolnych do 
1 ha użytków rolnych, wynosząca w obu gminach łącznie 2246.  

Ogólną  powierzchnię użytków rolnych i ich strukturę przedstawiają dane w poniższej 
tabeli. 

Tabela 2.7 
Struktura użytków rolnych gmin partnerskich 

Wyszczególnienie Gmina Podegrodzie Gmina Stary Sącz 

 ha % ha % 

Powierzchnia użytków 
rolnych, w tym: 

3988,93 100% 4626,12 100 

Grunty orne 2620,14 65,7 2908,29 62,8 

Sady 503,93 12,6 250,42 5,4 

Łąki trwałe 669,47 16,8 998,47 21,6 

Pastwiska trwałe 195,39 4,9 468,94 10,2 

 

 

W strukturze użytków rolnych dominują grunty orne, w gminie Podegrodzie poważną 
pozycję zajmują sady, natomiast użytki zielone mimo mocno pofałdowanej 
powierzchni terenu zaledwie 21,7%. Nieco inaczej kształtuje się struktura użytków 
rolnych w gminie Stary Sącz, gdzie sady zajmują 5,4% użytków rolnych , natomiast 
użytki zielone 31,8%. Pomimo mniejszej powierzchni sadów potencjał produkcyjny 
sadów w gminie Stary Sącz jest wysoki, co wynika z faktu funkcjonowania kilkunastu 
dużych specjalistycznych gospodarstw sadowniczych prowadzących produkcję na 
najwyższym europejskim poziomie.  

Niekorzystnym zjawiskiem jest relatywnie wysoki udział gruntów ornych, co  przy 
istniejącej konfiguracji terenu powoduje zwiększoną erozję gleb, obniżającą ich 
wartość rolniczą. 
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W strukturze zasiewów dominują zboża, ziemniaki i rośliny pastewne z przewagą 
motylkowych i traw uprawianych w płodozmianie. Szacuje się, że tylko co czwarte 
gospodarstwo pow. 1 ha uż. rolnych prowadzi produkcję towarową. 

 

SPÓJNOŚĆ OBSZARU LGD. 

Specyfika obszaru. 
Obszar LGD Brama Beskidu posiada swoją wyraźną specyfikę.  

1) Położony u zbiegu dwóch  malowniczych dolin; doliny Dunajca i Popradu na 
pograniczu Beskidu Sądeckiego i Wyspowego obszar pozbawiony niemal 
zupełnie (z jednym wyjątkiem)  przekształceń antropogenicznych 
spowodowanych działalnością przemysłową, został niezwykle hojnie 
wyposażony przez naturę w walory krajobrazowe i przyrodnicze. Sięgające 
granicy rolno – leśnej pojedyncze gospodarstwa rolne utrzymujące 
niespotykaną już w Europie szachownicę pól przyczyniają się do  pielęgnacji 
krajobrazu, podnosząc walory krajobrazowe obszaru. Ten jedyny wyjątek 
stanowią stawy powyrobiskowe w widłach Dunajca i Popradu, będące efektem 
eksploatacji żwiru. Jednakże ich rekultywacja przeprowadzona przed prawie 
20 laty spowodowała, że stanowią one dodatkowy atut obszaru.  

2) Obszar LGD odegrał we wczesnym średniowieczu bardzo ważną rolę, stając 
się kolebką osadnictwa w tej części Polski. Lokalizacja klasztoru Klarysek, w 
którym ksieniami były kobiety z królewskich i  książęcych rodów przyczyniła 
się do powstania i przetrwania niezwykle bogatego dziedzictwa kulturowego. 
Również samo miasto Stary Sącz, jego historyczna zabudowa  oparła się 
powszechnemu  w XX wieku komfortowemu budownictwu mieszkaniowemu 
zachowując swój średniowieczny charakter. 

3) Położenie przy granicy z dużym organizmem miejskim, miastem, które przez 
30 lat było siedzibą województwa, spowodowało, że z jednej strony obszar ten 
stał się naturalnym jego zapleczem, typową sypialnią. Jednak jego walory 
przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe spowodowały, że jest równocześnie 
dla mieszkańców Nowego Sącza  bliskim terenem dla rekreacji, turystyki 
pieszej, rowerowej i konnej. Te same czynniki decydują o wysokiej 
atrakcyjności warunków zamieszkania na terenie obszaru, skutkującej wysoką 
ceną nieruchomości, szczególnie gruntów i niską ich podażą. Te 
uwarunkowania spowodowały, że wsie na terenie LGD liczą od kilkuset do 2,5 
tysiąca mieszkańców. Tak rozbudowane funkcje osiedleńcze wymagają 
tworzenia infrastruktury rekreacyjnej z jednej strony, a realizacji przedsięwzięć 
angażujących mieszkańców w projekty zmniejszające presję terenów 
mieszkalnych na środowisko z drugiej. 
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4) Postać założycielki miasta – św. Kingi, jej sanktuarium klasztor Klarysek oraz 
ołtarz pozostały po wizycie Jana Pawła II na którym papież dokonał 
kanonizacji księżnej, znacząco poszerza możliwości rozwijania przemysłu 
turystycznego zwłaszcza turystyki pielgrzymkowej. Uzupełnia je  rozszerzający 
się dynamicznie po beatyfikacji w 2007 roku  kult o. Stanisława 
Papczyńskiego – urodzonego w Podegrodziu założyciela zakonu Marianów. 

5) Połączenie posiadanych, wybitnych walorów przyrodniczych, krajobrazowych, 
historycznych, kulturowych i religijnych z wyraźną poprawą infrastruktury 
turystycznej i rekreacyjnej, z równoczesnym rozszerzeniem oferty kulturalnej, 
stworzy szansę na zwiększenie dochodów mieszkańców z turystyki.  
Zwiększenie komfortu zamieszkania w obszarze LGD uzyskane m. in. dzięki 
nowo wybudowanej infrastrukturze  rekreacyjnej, a także uzyskanej poprawie 
jakości przestrzeni publicznych oraz rozszerzonej ofercie czynnego i biernego 
udziału w wydarzeniach kulturalnych, zwiększy zainteresowanie osiedlaniem 
się osób dobrze sytuowanych tworzących popyt na usługi. Rozwój usług 
,również tych związanych z mieszkalnictwem stworzy nowe miejsca pracy i 
zwiększy dochody mieszkańców. 
 

 

 
Spójność geograficzna i administracyjna 
Obszar objęty LSR leży na terenie województwa małopolskiego, w powiecie 
nowosądeckim. Gminy partnerskie zamieszkiwane są przez 34068 mieszkańców 
,zajmują powierzchnię 165 km², przy czym obszary wiejskie zajmują powierzchnię 
150 km² z liczbą mieszkańców wynoszącą 24 991 osób.  Wsie charakteryzują się 
wysoką liczbą mieszkańców  ( niektóre z nich przekraczają liczbę mieszkańców wielu 
małych miasteczek) oraz wysoką gęstością zaludnienia znacznie przekraczającą 150 
mieszkańców na km².  Łącznikiem gmin oprócz granic administracyjnych jest rzeka 
Dunajec, stanowiąca granicę oddzielającą gminy partnerskie. Ponadto na rzece tej 
znajdują się dwa mosty łączące gminy partnerskie, w tym jeden stanowiący wspólną 
inwestycję obu gmin. Obie gminy z racji spójności terytorialnej i usytuowania w 
pobliżu Miasta Nowego Sącza mają bardzo dobre połączenia  drogowe  tworzące 
najważniejszy układ komunikacyjny Sądecczyzny.  Obie gminy posiadają bardzo 
dobrze rozbudowaną sieć dróg gminnych oraz powiatowych. Obszar objęty LSR 
zaliczany jest do terenów podgórskich o wysokim udziale użytków rolnych oraz 
niskim i średnim jak na teren podgórski udziale lasów w strukturze użytkowania 
gruntów.  

 Położenie w dolinie Dunajca powoduje, że są to gminy bogate w zasoby wód 
powierzchniowych i podziemnych. Tu na styku gmin mieszczą się ujęcia wody 
(kilkadziesiąt studni)  dla Nowego Sącza i przyległych terenów. Obie rzeki; Dunajec i 
Poprad znacząco podnoszą walory krajobrazowe obszaru i rozszerzają jego ofertę 
turystyczną. 
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Spójność przyrodnicza  
Obszar objęty LSR stanowią tereny podgórskie, o   zróżnicowanych i bardzo 
uzależnionych od wysokości położenia warunkach  klimatycznych. Występują tu dość 
długie zimy.  Duża ilość  opadów w okresie lata, często o charakterze nawalnym 
powoduje intensywne spłukiwanie gleby i częste powodzie. Równocześnie, 
zwiększone nasłonecznienie stoków południowych tworzy dogodny klimat do 
prowadzenia produkcji sadowniczej. Jak na teren podgórski na obszarze objętym 
LSR występuje dość niski, zwłaszcza w północnej części obszaru udział  lasów w 
strukturze użytkowania gruntów. Gminy partnerskie leżą na obszarze obdarzonym 
nieprzeciętnymi walorami krajobrazowymi, atrakcyjnym turystycznie, z bardzo dużą  
ilością  miejsc widokowych, z czystym  środowiskiem naturalnym i  dużą 
różnorodnością  biologiczną. Wysoka gęstość zaludnienia i zwiększona z tego 
powodu presja na środowisko ograniczają chłonność turystyczną terenu, stąd też 
obszary wiejskie objęte LSR są szczególnie predestynowane do rozwoju najbardziej 
„rozproszonej” formy turystyki jaką jest agroturystyka.  

Spójność kulturowa.  
Spójność kulturowa obszaru wynika m. in. z historycznych uwarunkowań jego 
rozwoju. Ludność obu gmin wywodzi się z  jednej grupy etnograficznej Lachów 
Sądeckich, których kolebką jest wieś Podegrodzie. Jednolitość kulturowa gmin 
partnerskich przejawia się min. w kultywowaniu podobnych tradycji, zwyczajów, 
obrzędów, a także w przenikaniu się kultury i wzajemnym czerpaniu z dorobku 
poprzednich pokoleń. Wspólne tradycje kulturalne wyrażają się w zachowaniu stroju 
ludowego podkreślającego lokalną tożsamość. Ponadto na obszarach tych 
kultywowane są tradycje z czasów pradziadów takie jak: przegląd podłaźniczek, 
mikołajki, przeglądy twórczości artystów ludowych, palm wielkanocnych itp.  

Spójność ekonomiczna  
Gminy wchodzące w skład obszaru LGD nie posiadają rozwiniętego przemysłu 
przetwórczego, ani też perspektyw jego znaczącego rozwoju. Generalnie brak jest 
terenów  dla tego kierunku inwestowania. Zrównoważony rozwój gmin partnerskich 
oparty jest na drobnej wytwórczości, handlu , usługach oraz na rolnictwie. Szansą na 
rozwój obu gmin jest rozwój agroturystyki na tym obszarze. Obszar objęty LSR 
charakteryzuje się wysokim wskaźnikiem ludności w wieku produkcyjnym co sprzyja 
rozwojowi gospodarczemu gmin. 

. Gospodarstwa rolne na obszarze objętym projektem charakteryzują się dużym 
rozdrobnieniem oraz niską produkcyjnością. Znaczna ich część nie daje żadnej 
produkcji towarowej, produkując wyłącznie dla zaspokojenia własnych potrzeb. Mimo 
niskiej jakości gleb zarówno grunty rolne jak i przeznaczone pod zainwestowanie 
mają bardzo wysokie ceny, przy ogólnie bardzo niskiej ich podaży.  
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Panorama Barcic, fot. Jan Migacz 

 



III. ANALIZA SWOT DLA OBSZARU OBJĘTEGO LSR, WNIOSKI 
WYNIKAJĄCE Z PRZEPROWADZONEJ ANALIZY  
 

 

 Analiza SWOT służącą ocenie wewnętrznych i zewnętrznych czynników 
strategicznych przeprowadzona została na podstawie opracowanej wcześniej 
szczegółowej charakterystyki obszaru objętego działaniem LSR, analizy 
dokumentów tworzonych na etapie budowy dokumentów strategicznych 
(Strategii Rozwoju Gmin Stary Sącz i Podegrodzia, Programu Rewitalizacji 
Starego Sącza, Planów Rozwoju Miejscowości Barcice Górne i Gaboń), a 
także odbytych spotkań warsztatowych z liderami wybranych miejscowości 
położonych w obszarze działania LGD. Na spotkaniach tych oceniano czynniki 
strategiczne w kilku obszarach:  

a) środowisko naturalne  
b) dziedzictwo historyczne i kulturowe  
c) infrastruktura techniczna i społeczna  
d) gospodarka, w tym  rolnictwo  
e) potencjał ludzki  
f) potencjał turystyczny  

 

 

Stawy w widłach Dunajca i Popradu, fot. Jan Migacz 
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Mocne strony:  

 wyjątkowe walory przyrodnicze i krajobrazowe obszaru LGD 
 duża część obszaru LGD położona w Popradzkim Parku 

Krajobrazowym, objętych formą ochrony Natura 2000 
 dobra jakość środowiska szczególnie poza strefą mieszkalnictwa – brak 

obszarów zdegradowanych przez przemysł 
 relatywnie niski stopień przeobrażeń antropogenicznych terenów  

związanych z funkcją mieszkalnictwa 
 sięgające średniowiecza dziedzictwo kulturowe  
 wielokulturowość obszaru związana m. in. z położeniem obszaru w 

strefie przygranicznej 
  liczna rzesza artystów ludowych i profesjonalnych związana z 

obszarem LGD 
 funkcjonujące znane w Polsce projekty kulturalne”: „Starosądecki 

Festiwal Muzyki Dawnej”, „Pierścień św. Kingi”  
 rozpoznawalna marka – istniejący ponad 70 lat Zespół Folklorystyczny 

Podegrodzie 
 liczne zabytki architektury sakralnej i świeckiej, w tym obiekty związane 

ze Szlakiem Architektury Drewnianej 
 doskonałe położenie względem układu komunikacyjnego subregionu 

nowosądeckiego  
 lokalizacja przyszłego  lotniska komunikacyjnego przy granicy obu gmin 
 dobrze rozwinięta infrastruktura komunalna w centrach gmin: Stary Sącz 

i Podegrodzie  
 znacząca  ilość prężnie działających organizacji pozarządowych  
 bliskość granicy polsko – słowackiej  
 silne tradycje rzemieślnicze  
 funkcjonujące w Starym Sączu znane w Polsce Południowej targi 

końskie 
 tradycje sadownicze na całym obszarze LGD  
 doskonałe  warunki do produkcji zdrowej żywności  
 znacząca ilość nowoczesnych, wysokoprodukcyjnych, sadów 

owocowych, produkujących owoce metodami zintegrowanymi 
 wyższy niż w otoczeniu przyrost naturalny  
 dobra baza oświatowa szczególnie w ośrodkach gdzie funkcjonują 

gimnazja  
 duża liczba młodzieży kontynuująca naukę w szkołach policealnych  
 aktywność władz samorządowych m. in. w zakresie pozyskiwania 

środków na rozwój lokalny 
 dobre warunki do rekreacji – istniejące stawy rekreacyjne u zbiegu 

Dunajca i Popradu stanowiące największy akwen wodny w dolinie 
Popradu 
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  wzrastająca atrakcyjność turystyczna Starego Sącza jako miejsca kultu 
św. Kingi  

 istniejące liczne szlaki turystyki pieszej i rowerowej, a także szlaki 
tematyczne  

 położenie obszaru LGD na średniowiecznym szlaku handlowym 
prowadzącym na południe Europy będącym osią rozwoju 
gospodarczego. 

  zaawansowane projekty dotyczące ścieżek rowerowych zmierzające do 
włączenia ich w sieć EuroVelo  

 duży potencjał dla rozwoju turystyki pielgrzymkowej – Sanktuarium św. 
Kingi i Diecezjalne Centrum Pielgrzymowania w Starym Sączu, kult 
błogosławionego Stanisława Papczyńskiego  w Podegrodziu  

 

 

Słabe strony:  

 niewystarczające dbałość mieszkańców o środowisko naturalne 
wynikająca z niskiej świadomości zagrożeń                                                                                                                                                      

 niedoskonała gospodarka odpadami - zaśmiecanie przez mieszkańców 
terenów służących rekreacji (lasów, terenów nadrzecznych, wąwozów)  

 zanieczyszczenie powietrza spowodowane niską emisją spalin z 
kotłowni domowych 

 brak wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych 
 zbyt wolne tempo waloryzacji zabytków zwłaszcza będących własnością 

osób fizycznych 
 niedostateczne wyposażenie obszarów wiejskich w urządzenia do 

odbioru ścieków 
  niska jakość dużej części  dróg powiatowych i gminnych  
 zły stan cieków wodnych i urządzeń melioracyjnych przyczyną 

podtopień budynków, gruntów rolnych i obiektów infrastruktury 
technicznej 

 niedostateczne zaopatrzenie terenów wiejskich w odpowiedniej jakości 
wodę pitną 

 niskie wpływy budżetowe i wysokie obciążenie budżetów wydatkami 
stałymi 

 niski poziom świadomości społecznej objawiający się m.in.brakiem 
poszanowania własności wspólnej 

 niezbyt liczna grupa mieszkańców angażująca się w działalność 
organizacji pozarządowych 

 brak terenów będących własnością gminy dla budowy infrastruktury 
społecznej, bazy turystycznej a także pod działalność gospodarczą  

 brak następców w gospodarstwach rolnych powodujący wypadanie 
gruntów z produkcji  

 postępujący proces rozdrabniania gospodarstw rolnych 
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  nieuregulowany stan własności gruntów 
 presja mieszkańców na wyznaczanie nowych terenów pod 

mieszkalnictwo i zupełna niechęć do wyznaczania stref gospodarczych  
 niższa niż średnio w regionie przedsiębiorczość 
 zbyt mała ilośc dobrych miejsc pracy  
 uboga baza turystyczna ,zwłaszcza mała architektura towarzysząca 

szlakom pieszym i rowerowym  
 brak kompleksowej oferty gospodarstw agroturystycznych i ich aktywnej 

promocji  
 skąpa baza noclegowa na obszarze LGD 

 

       

Szanse:  

1. Funkcjonujące programy wsparcia rozwoju lokalnego ze środków 
unijnych i krajowych 

2.  Szansa uzyskania wsparcia z różnorodnych programów na poziomie 
krajowym i regionalnym dla projektów z zakresu kultury i zachowania 
dziedzictwa narodowego  

3. Rosnące oczekiwania społeczeństwa w zakresie informacji, kultury i 
sztuki w tym także przedsięwzięć ambitnych skierowanych do bardziej 
wymagających odbiorców  

4. Rozwój różnorodnych form prezentacji dorobku twórców ludowych i 
rękodzielników  

5. Wzrastający ruch turystyczny i zainteresowanie produktami 
turystycznymi oferowanymi w obszarze działania LGD (agroturystyka, 
turystyka pielgrzymkowa)  

6. Kult św. Kingi sięgający daleko poza granice kraju (szczególnie Węgry)  
7. Realizacja przez instytucje regionalne i krajowe przedsięwzięć mających 

na celu poprawę dostępności komunikacyjnej obszaru LGD 
8. Moda na zdrowy styl życia, blisko natury z dala od miejskiego zgiełku  
9. Szybko rosnąca ilość gospodarstw domowych posiadających dostęp do 

Internetu  
10. Wzrost popytu na wyroby wytworzone tradycyjnymi metodami, 

regionalizmy i „zdrową żywność”  
11. Różnorodność programów wsparcia dla rolników gospodarujących 

w trudnych górskich warunkach  
12. Rozszerzanie rynku obrotu wyrobami rękodzielniczymi o obszar 

Unii Europejskiej  
13. Zwiększenie dostępu do edukacji szczególnie na poziomie szkół 

wyższych  
14. Umacnianie się regionalnych organizacji turystycznych, 

euroregionów i związków gmin realizujących przedsięwzięcia w sferze 
turystyki  
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15. Realizacja przez Województwo Małopolskie projektu z zakresu 
regionalnego systemu informacji turystycznej  

16. Gotowość do współpracy transgranicznej partnerów Słowackich  
 

 

Zagrożenia:  

 

1. Ograniczona pomoc zewnętrzna na rozwój infrastruktury poprawiającej 
stan środowiska naturalnego i dostęp mieszkańców do odpowiedniej 
jakości wody  

2. Słabe wsparcie dla realizacji projektów z zakresu wykorzystania energii 
odnawialnej na poziomie gospodarstwa domowego  

3.  
4. Masowa emigracja zarobkowa za granicę i do dużych miast oferujących 

lepsze miejsca pracy i warunki zamieszkania  
5. Rosnące koszty kształcenia młodzieży zwłaszcza poza miejscem 

zamieszkania  
6. Brak oparcia budżetu gminy o dochody własne na poziomie 

umożliwiającym pełną i na właściwym poziomie realizację zadań 
publicznych  

7. Niespójność przepisów prawa, skomplikowane i mało elastyczne 
zasady oraz wysokie obciążenie fiskalne       związane              z                                                        
zatrudnianiem   pracowników  

8. Brak selektywnego, bardziej efektywnego wsparcia gospodarstw 
rolnych stanowiących podstawowe źródło dochodów rodziny  

9. Nieefektywna polityka socjalna Państwa i rosnąca liczba osób 
korzystających z pomocy społecznej  

10. Wadliwe nie uwzględniające przemian ostatniego 50-lecia prawo 
wodne, a także brak troski administratorów wód o ich właściwe 
utrzymanie  

11. Wzrost ceny gazu i energii elektrycznej skłaniający do powrotu do 
szkodliwych dla środowiska surowców energetycznych  

12. Słabość informacji turystycznej, szczególnie brak rozbudowanego 
systemu regionalnego wykonanego z zastosowaniem najnowszych 
technik informacyjnych i prezentacji  

 

Wnioski z analizy SWOT 
 

1. Największym bogactwem obszaru LGD są jego walory przyrodnicze, krajobrazowe 
i kulturowe tworzące potencjał turystyczny o znaczeniu regionalnym. 
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Podegrodzie jest  najstarszą odnotowaną osadą na terenie Sądecczyzny, a Stary 
Sącz jednym z najstarszych miast Małopolski, siedzibą  sanktuarium Świętej Kingi. 

2. Drugim nie mniej ważnym bogactwem obszaru LGD są ludzie – mieszkańcy silnie 
identyfikujący się ze swoją małą ojczyzną, zaangażowani w stałe podnoszenie 
jakości warunków życia z jednej strony , a równocześnie kultywujący lokalne tradycje 
w sferze kultury, rzemiosła, rękodzieła , obyczajów i więzi rodzinnych 

 

3. Brak przemysłu przetwórczego i perspektyw jego znaczącego rozwoju , słaba 
pozycja  konkurencyjna  dla inwestorów w branżach przemysłowych wynikająca z 
bliskości dużego ośrodka  miejskiego to obok naturalnych przyrodniczych walorów i 
dziedzictwa  kulturowego o  znaczeniu ponadregionalnym a także  korzystnych  
warunków i tradycji w produkcji sadowniczej : podstawowe wyznaczniki kierunków  
rozwoju obszaru LGD związanych  z   „przemysłem czasu wolnego ”.  

 

4. Zachowanie wysokiego potencjału turystycznego wymaga stałej pracy mającej na 
celu zmianę podejścia  mieszkańców do problemów kształtowania obszarów 
osiedlowych, koncentracji budownictwa mieszkaniowego i naprawy krajobrazu 
kulturowego poprzez różne formy zmian wprowadzanych w architekturze budynków 
wzniesionych w latach 70 i 80-tych ubiegłego stulecia. Ważne jest również stałe  
upowszechnianie poprzez różne formy zwłaszcza warsztatowe  tradycji 
rzemieślniczych  i rękodzielniczych. 

 

5. Wykorzystanie posiadanego potencjału turystycznego  będzie zależało od 
poprawy infrastruktury turystycznej , rozwoju usług turystycznych a także stworzenia 
skutecznego systemu informacji  i promocji obszaru. 

 

6. Poprawiająca się dostępność komunikacyjna , a także zmiany profilu konsumpcji, 
zwrot w kierunku „zdrowej żywności”  i aktywnego spędzania wolnego czasu – to 
kolejne impulsy służące rozwojowi obszaru LGD. 

 



IV. OKREŚLENIE CELÓW OGÓLNYCH I SZCZEGÓŁOWYCH LSR ORAZ OPIS 
PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ -  
 

Biorąc pod uwagę założenia Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 
oraz wyniki analizy SWOT, specyfikę obszaru, zidentyfikowane problemy i potrzeby 
dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Brama Beskidu wyznaczono 2 cele ogólne: 

 

 

Cel ogólny 1: Rozwój turystyki w oparciu o bogactwo przyrodnicze i kulturowe 
obszaru 
Cele szczegółowe: Przewidywane przedsięwzięcia: 

1.1 Zwiększenie atrakcyjności turystycznej 
obszaru 

1.1.1 Organizacja imprez kulturalnych, sportowych i 
rekreacyjnych dla mieszkańców oraz turystów  

1.1.2 Budowa /rozbudowa/modernizacja obiektów 
infrastruktury turystycznej oraz restauracja 
obiektów zabytkowych  

1.1.3  Przygotowanie materiałów promocyjnych  dla 
obszaru LGD 

1.1.4     Utworzenie/modernizacja/doposażenie                 
gospodarstw agroturystycznych 

1.2 Wypromowanie obszaru jako 
atrakcyjnego miejsca wypoczynku, 
rekreacji i realizacji potrzeb 
kulturalnych i duchowych 

1.2.1 Tworzenie, rozwijanie, doposażenie, remont 
oraz promowanie izb regionalnych, małych 
muzeów i żywych skansenów  

1.2.2 Wsparcie zespołów regionalnych, grup 
teatralnych oraz orkiestr dętych poprzez 
zakup strojów ,instrumentów muzycznych czy 
też publikacje płyt promujących muzykę 
regionalną  

1.2.3 Promocja lokalnego produktu 
1.2.4 Organizacja przedsięwzięć utrwalających i 

promujących  dziedzictwo kulturowe i 
przyrodnicze obszaru LGD  

Cel ogólny 2: Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarze LGD 

Cele szczegółowe: Przewidywane przedsięwzięcia 

2.1 Podniesienie jakości środowiska 
naturalnego 

2.1.1  Konkurs wiedzy ekologicznej dla młodzieży 
szkół podstawowych 

2.1.2 Konkurs na najbardziej ekologiczną zagrodę 

 
2.2 Wzrost poziomu integracji społecznej i 
poprawa warunków rozwoju fizycznego, 
intelektualnego, kulturalnego i duchowego 

2.2.1 Budowa , modernizacja i doposażenie świetlic 
wiejskich oraz budynków pełniących funkcje 
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mieszkańców społeczno-kulturalnych 

2.2.2 Modernizacja/rozbudowa lub budowa placów 
zabaw dla dzieci oraz parków i obiektów sportowych 

 
 



Cel ogólny 1: Rozwój turystyki w oparciu o bogactwo przyrodnicze i kulturowe obszaru 

Cel Szczegółowy 1.1. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru 
 

NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA TYPY PROJEKTÓW DZIAŁANIA PROW GRUPY DOCELOWE 

1.1.1.  
Organizacja imprez kulturalnych, 
sportowych i rekreacyjnych dla 
mieszkańców oraz turystów 

*operacje polegające na organizacji imprez rekreacyjnych, sportowych i kulturalnych na 
obszarze działania LGD Brama Beskidu; 
*operacje polegające na tworzeniu nowych gospodarstw agroturystycznych 
*tworzenie i oznakowanie istniejących i nowych szlaków dla turystyki pieszej, rowerowej, 
konnej, narciarskiej, szlaków tematycznych, oraz ścieżek spacerowych i dydaktycznych  
*podniesienie jakości lub poszerzenie działalności istniejących gospodarstw 
agroturystycznych, zwłaszcza zwiększanie liczby miejsc noclegowych 
*budowa i rozbudowa obiektów z przeznaczeniem na świadczenie usług dla turystów 
* operacje polegające na budowie, remoncie lub przebudowie infrastruktury związanej z 
rozwojem funkcji turystycznych, sportowych lub społeczno-kulturalnych. 
*projekty współpracy polegające na uczestnictwie w krajowych i międzynarodowych sieciach 
Leadera, w celu doskonalenia działania, wymiany doświadczeń i idei europejskich oraz 
partnerskiej realizacji projektów partnerskich z dziedziny turystyki 
* operacje polegające na adaptacji na cele publiczne obiektów zabytkowych lub 
charakterystycznych dla tradycji regionalnego budownictwa 
*operacje, których celem jest odnowienie i konserwacja, ew. wyeksponowanie i 
udostępnienie miejscowych pomników historii, miejsc pamięci i małych obiektów 
kulturowych i sakralnych ważnych lub charakterystycznych dla regionu 
* operacje mające na celu kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów wraz z 
ich upowszechnieniem szerszej publiczności 
* operacje, których celem jest odnowa zabytkowych elementów architektonicznych, np. 
starosądeckie bramy  
* operacje polegające na przygotowaniu i wydaniu folderów, albumów fotograficznych, 
filmów promocyjnych, monografii, przewodników i map turystycznych, widokówek  i innych 
publikacji informacyjnych promujących region 

* wykonanie, montaż i utrzymywanie  tablic lub innych elementów informacji wizualnej, z 
wykorzystaniem elementów, materiałów i motywów regionalnych 
*operacje polegające na odnawianiu elewacji budynków wpisanych do rejestru lub ewidencji 
zabytków 
* operacje polegające na organizacji imprez tematycznych, których głównym celem jest 
promocja walorów regionu  

* operacje, których celem jest spójne wizualnie oznakowanie (tablice informacyjne, 
kierunkowskazy) atrakcji turystycznych regionu: punktów widokowych, miejsc 
wypoczynkowych i biwakowych, tras rowerowych, obiektów zabytkowych, historycznych i 
charakterystycznych dla regionu  
 

 

 

 

 

Różnicowanie w kierunku 
działalności nierolniczej 

Tworzenie i rozwój 
mikroprzedsiębiorstw 

Odnowa i rozwój wsi 

Małe projekty 

Projekty współpracy 

Rolnicy – zainteresowani dywersyfikacją swojej 
działalności 

Samorządy Gmin 

Mikroprzedsiębiorcy oraz osoby zainteresowane 
rozpoczęciem działalności 

Organizacje pozarządowe 

Gospodarstwa agroturystyczne 

Osoby indywidualne 

Instytucje kultury 

Lokalna Grupa Działania „Brama –Beskidu” 

Nadleśnictwo Stary Sącz 

Popradzki Park Krajobrazowy 

 

1.1.2   

Budowa/rozbudowa/ modernizacja 
obiektów infrastruktury 
turystycznej oraz restauracja 
obiektów zabytkowych  
 

1.1.3  

Przygotowanie   materiałów 
promocyjnych dla obszaru LGD 

 

1.1.4 

Utworzenie/modernizacja / 
doposażenie gospodarstw 
agroturystycznych 
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Cel ogólny 1: Rozwój turystyki w oparciu o bogactwo przyrodnicze i kulturowe obszaru 

Cel Szczegółowy 1.2. Wypromowanie obszaru jako atrakcyjnego miejsca wypoczynku, rekreacji i realizacji potrzeb kulturalnych i duchowych 
 

nazwa przeds. Typy Projektów Działania PROW Grupy docelowe 

1.2.1. Tworzenie, rozwijanie, 
doposażenie, remont oraz 
promowanie izb regionalnych, 
małych muzeów i żywych 
skansenów 

*operacje polegające na organizacji przedsięwzięć mających na celu prezentacje,  
promocję i zachowanie dziedzictwa kulturowego obszaru; 

*operacje mające na celu wsparcie zespołów regionalnych, grup teatralnych oraz 
orkiestr dętych (w szczególności zakup strojów i instrumentów, uczestnictwo w 
festiwalach) 

*operacje polegające na tworzeniu, rozwijaniu, doposażeniu, remoncie oraz 
promowaniu izb regionalnych, małych muzeów i żywych skansenów, 

* operacje mające na celu kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i 
zwyczajów wraz z ich upowszechnieniem szerszej publiczności 

* operacje polegające na rozwoju przetwórstwa własnych bądź lokalnych produktów 
rolnych, budowania systemu sprzedaży zdrowej żywności lub kreowania markowego 
produktu lokalnego, 
operacje mające na celu inicjowanie powstawania, przetwarzania lub wprowadzania 
na rynek produktów i usług opartych na lokalnych zasobach, tradycyjnych sektorach 
gospodarki, lub lokalnym dziedzictwie, w tym kulturowym, historycznym lub 
przyrodniczym, albo podnoszenie jakości takich produktów; 
operacje ukierunkowane na promocję kuchni regionalnej i regionalnych produktów 
spożywczych  

 

 

 

Odnowa i rozwój wsi 

Małe projekty 

Projekty współpracy 

 

 

 

Samorząd Gmin 

Indywidualni mieszkańcy 

Podmioty gospodarcze 

Kościoły i związki wyznaniowe, 

Organizacje pozarządowe 

Instytucje kultury 

Lokalna Grupa Działania ”Brama Beskidu” 

 

1.2.2 Wsparcie zespołów 
regionalnych, grup teatralnych 
oraz orkiestr dętych poprzez zakup 
strojów ,instrumentów 
muzycznych czy też publikacje płyt 
promujących muzykę regionalną 

1.2.3 Promocja produktu lokalnego 

1.2.3 Organizacja przedsięwzięć 
utrwalających i promujących  
dziedzictwo kulturowe i 
przyrodnicze obszaru LGD 
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Cel ogólny 2: Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarze LGD 

CEL SZCZEGÓŁOWY 2.1. PODNIESIENIE JAKOŚCI ŚRODOWISKA NATURALNEGO  

NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA TYPY PROJEKTÓW DZIAŁANIA PROW GRUPY DOCELOWE 

2.1.1. Konkurs wiedzy 
ekologicznej dla młodzieży szkół 
podstawowych 

*operacje polegające na organizowaniu kursów, szkoleń, wizyt studyjnych i innych 
działań edukacyjnych w zakresie podnoszenia świadomości ekologicznej różnych 
grup społecznych, itp.; 
*operacje polegające na animowaniu społeczności lokalnych w zakresie 
współodpowiedzialności za stan środowiska naturalnego. 

 

Małe projekty Samorząd Gmin 

Indywidualni mieszkańcy 

Podmioty gospodarcze 

Kościoły i związki wyznaniowe, 

Organizacje pozarządowe 

Instytucje kultury 

Lokalna Grupa Działania ”Brama Beskidu” 

Szkoły 

Popradzki Park Krajobrazowy 

Nadleśnictwo Stary Sącz 

 

 

 

 

 

 

2.1.2 Konkurs na najbardziej 
ekologiczną zagrodę 

V. Aktywizacja i nabywanie 
umiejętności 
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Cel ogólny 2: Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarze LGD 

Cel Szczegółowy 2.2. Wzrost integracji społecznej i poprawa warunków rozwoju fizycznego, intelektualnego, kulturalnego i duchowego mieszkańców 
 

nazwa przeds. Typy Projektów Działania PROW Grupy docelowe 

2.2.1  Budowa , modernizacja i 
doposażenie świetlic wiejskich 
oraz budynków pełniących 
funkcje społeczno-
kulturalnych 

*operacje, których celem jest budowa i rozbudowa bezpiecznych placów zabaw dla dzieci, 

*operacje mające na celu remont świetlic wiejskich i innych obiektów społeczno-
kulturalnych wraz z ich doposażeniem 

*operacje polegające na budowie i modernizacji obiektów sportowych i rekreacyjnych 
*operacje polegające na budowie nowych i modernizacji istniejących miejsc spotkań 
mieszkańców 
*operacje których celem jest budowa, przebudowa, modernizacja i wyposażenie  
ogólnodostępnych stref rekreacyjnych,  
  

Różnicowanie w kierunku 
działalności nierolniczej 

Tworzenie i rozwój 
mikroprzedsiębiorstw 

Odnowa i rozwój wsi 

Małe projekty 

 

Aktywizacja i nabywanie 
umiejętności  

Rolnicy – zainteresowani dywersyfikacją 
swojej działalności 

Samorządy Gmin 

Mikroprzedsiębiorcy oraz osoby 
zainteresowane rozpoczęciem działalności  

Organizacje pozarządowe  

Gospodarstwa agroturystyczne  

Osoby indywidualne 

Kościoły i związki wyznaniowe 

Instytucje kultury 

Lokalna Grupa Działania „Brama –Beskidu” 

Szkoły i placówki edukacyjne 

Kluby sportowe 

2.2.2 
Modernizacja/rozbudowa lub 
budowa placów zabaw dla 
dzieci oraz parków i obiektów 
sportowych 
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Cel  

ogólny I 

Wskaźnik 
oddziaływa

nia 

Źródło 
weryfika

cji 

Wart 

ość bazo 

wa 2009 
rok 

Wartość 
docelo
wa do 
2015 
roku 

Cel szczegółowy Wskaźnik rezultatu 
Źródło 

weryfikacji 

Wart 

ość 
bazo 

wa 
2009 
rok 

Wartość 
docelowa 
do 2015 

roku 

Przedsięwzięcie 
Wskaźnik 
produktu 

Źródło 
weryfikacji 

Wart
ość 

bazo
wa 

2009
r 

Wartość 
docelow

a do 
2015 
roku 

Rozwój 
turystyki w 
oparciu o 
bogactwo 

przyrodnicze 
i kulturowe 

obszaru 

Wzrost 
liczby 
noclegów 
udzielanych 
turystom 
odwiedzają
cym obszar 
LGD  

Ewidencj
e i 
statystyki 
Urzędu 
Gmin, 
Dane 
GUS, 

3855 4125 

Cel 
szczegółowy 1 

 

Zwiększenie 
atrakcyjności 
turystycznej 

obszaru. 

*Liczba osób 
biorących  udział w 
imprezach 
kulturalnych, 
sportowych i 
rekreacyjnych  
organizowanych ze 
wsparciem LGD 
Brama Beskidu  na 
obszarze LGD do 
roku 2015. 

*Ankieta 
monitorująca 
składana przez 
beneficjentów 
operacji  

 

*Dokumentacja 
zdjęciowa 

 

*Dane z 
instytucji 
kultury 

*Dane uzyskane 
w wyniku 
okresowego 
pomiaru (np. 3 
dni losowo 
wybrane w 
miesiącu) 

0 5000 Organizacja 
imprez 
kulturalnych, 
sportowych i 
rekreacyjnych 
dla 
mieszkańców 
oraz turystów 

Ilość 
zorganizowany
ch imprez 
kultywujących 
lokalną kulturę 
,historię, 
tradycję w tym 
o charakterze 
rekreacyjno-
sportowym do 
2015r. 

 

 

 

Dane z 
ankiety 
monitorującej 
realizację LSR 

 

Dane z Gmin 

 

Dane z 
instytucji 
kultury 

0 13 

*Liczba osób 
korzystających z 
nowej 
infrastruktury 
turystycznej do 
roku 2015  

0 2000 Budowa 
/rozbudowa/m
odernizacja 
obiektów 
infrastruktury 
turystycznej 
oraz 
restauracja 
obiektów 
zabytkowych  

Ilość  
odnowionych 
obiektów 
zabytkowych 
do 2015r.  

0 2 

Liczba nowych i 
zmodernizowa
nych obiektów 
infrastruktury 
turystycznej na 
obszarze LGD 
do 2015r 

0 4 
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*Liczba odbiorców 
materiałów 
promujących 
obszar LGD 
(foldery,mapy,katal
ogi,broszury,ulotki,
serwisy 
internetowe,przew
odniki 
turystyczne.)do 
2015r  

0 

 

 

 

 

 

 

 20 000 

 

 

 

 

 

Przygotowanie   
materiałów 
promocyjnych 
dla obszaru 
LGD 

 

Liczba / nakład 
folderów, 
katalogów , 
broszur ,map, 
ulotek, 
serwisów 
internetowych  
i 
przewodników 
turystycznych 
do 2015r  

 0 

 

8000 

 

* Liczba osób 
korzystająca z 
nowo utworzonych 
lub 
zmodernizowanych 
miejsc noclegowych 
na obszarze LGD do 
2015r.  

 

 0 60 Utworzenie/mo
dernizacja 
/doposażenie 
gospodarstw 
agroturystyczny
ch 

 

Liczba 
podmiotów 
świadcząca 
usługi dla 
turystów  które 
stworzyły/rozsz
erzyły ofertę 
dzięki 
dotacjom 
otrzymanym 
przez LGD do 
2015r 

 

 

 

 

 

0 3 
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Cel 
szczegółowy 2 

 

Wypromowan
ie obszaru 

jako 
atrakcyjnego 

miejsca 
wypoczynku, 

rekreacji i 
realizacji 
potrzeb 

kulturalnych i 
duchowych 

 

Liczba osób 
odwiedzających 
rocznie 
muzea,skanseny i 
izby regionalne na 
terenie LGD do 
2015r  

 

 

 

 

 

 

Ankieta 
monitorująca 
składana przez 
beneficjentów 
operacji 

 

Dane z 
instytucji 
kultury 

 

Dokumentacja 
zdjęciowa/Listy 
osób 
zaproszonych 

0 200 

 

 

 

 

 

 

Tworzenie
, 
rozwijanie
, 
doposaże
nie, 
remont 
oraz 
promowa
nie izb 
regionaln
ych, 
małych 
muzeów i 
żywych 
skansenó
w 

Liczba 
stworzonych, 
doposażonych, 
wyremontowanyc
h oraz 
wypromowanych 
izb regionalnych, 
małych muzeów i 
żywych 
skansenów do 
2015r 

*Ankieta 
monitorująca 
składana 
przez 
beneficjentó
w operacji 

*Dane z 
instytuc
ji 
kultury 

0 2 

*Liczba 
uczestników 
wydarzeń 
promujących i 
kultywujących 
lokalną tradycję i 
kulturę obszaru 
LGD 

 

 

 

 

 

 0 500 Wsparcie 
zespołów 
regionaln
ych, grup 
teatralnyc
h oraz 
orkiestr 
dętych 
poprzez 
zakup 
strojów 
,instrume
ntów 
muzyczny
ch czy też 
publikacje 
płyt 
promując
ych 
muzykę 
regionaln
ą 

Liczba zespołów 
artystycznych 
działających na 
obszarze LGD, 
które otrzymają 
wsparcie 
finansowe na 
zakup strojów 
,instrumentów 
muzycznych lub 
też publikacje płyt 
promujących 
muzykę 
regionalną do  

2015r. 

*Ankieta 
monitorująca 
składana 
przez 
beneficjentó
w operacji 

*Dane z 
instytuc
ji 
kultury 

0 5 
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Promocja 
lokalnego 
produktu 

Liczba lokalnych 
produktów  

0 1 

Liczba osób 
biorących czynny 
udział w 
przedsięwzięciach 
utrwalających  i 
promujących 
dziedzictwo 
kulturowe obszaru 
LGD 

Dokumentacja 
zdjęciowa/Listy 
osób 
zaproszonych 

Ankieta 
monitorująca 
składana przez 
beneficjentów 

 

 

0 350 Organizacj
a 
przedsięw
zięć 
utrwalają
cych i 
promując
ych  
dziedzictw
o 
kulturowe 
i 
przyrodni
cze 
obszaru 
LGD 

* Liczba  
zorganizowanych 
malarskich/rzeźbi
arskich plenerów 
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V. OKREŚLENIE MISJI LGD 
 

Aby realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju przebiegała w sposób harmonijny i miała 
zintegrowany charakter konieczne jest określenie głównych atrybutów 
syntetyzujących, jakimi są misja i wizja. 

Misja Lokalnej Grupy Działania – opisuje jej mandat do realizacji wizji rozwoju oraz 
nadrzędne wartości (zasady), jakimi LGD będzie się kierować podejmując działania 
na rzecz realizacji wizji. Misja to syntetyczny opis sposobu postępowania w celu 
realizacji wizji Lokalnej Grupy Działania. 

Naszym zdaniem, misja powstaje niejako niezależnie i powinna spotkać się z celami 
ogólnymi i szczegółowymi w pół drogi, precyzyjnie, jak dwa końce tunelu drążonego 
naraz z obydwu stron góry. Generalne cele strategiczne LGD BB wytyczyliśmy jako 
wynik uogólnienia indywidualnych pomysłów strategicznych poszczególnych grup 
mieszkańców. Natomiast misja naszej grupy to wynik refleksji nad przewagami 
komparatywnymi i unikalnymi kompetencjami naszego obszaru. Jeżeli wszystko 
poszło dobrze, te dwa tryby pracy nad dwoma różnymi materiałami wyjściowymi 
powinny dać na końcu zbieżne wyniki. Zaś brak takiej zbieżności oznaczałby, że 
obraliśmy cele nie odpowiadające naszym kompetencjom albo nie wykorzystujące 
naszych głównych przewag. 

 

Misja Lokalnej Grupy Działania została sformułowana w następujących sposób: 

 

„Przejmujemy misję naszych przodków, którzy krainę u ujścia Popradu 
do Dunajca obrali za najlepsze miejsce do życia i rozwoju, i tu w sercu Karpat 
stworzyli kolebkę kwitnącej wspólnoty i kultury”. 

 

Tak sformułowana misja odwołuje się do doświadczenia i dziedzictwa naszych 
praprzodków którzy dokładnie na obszarze Lokalnej Grupy Działania Brama Beskidu 
lokowali jedne z pierwszych osad na obszarze łuku Karpat znajdując tu optymalne 
warunki do egzystencji i dając początek prężnym wspólnotom o znacznym zasięgu 
oddziaływania. Nie bez znaczenia jest fakt, że tutejsza osada w Naszacowicach 
pomiędzy V a X w była jednym z najprężniejszych ośrodków plemienia Wiślan, które 
współtworzyło podwaliny polskiej państwowości. 

Swoją misję widzimy jako kontynuację owej pradawnej misji w dzisiejszych czasach, 
co polegać ma na przekonaniu możliwie szerokiej rzeszy osób o wyjątkowości tej 
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ziemi i zachęcenia do budowania tu na miejscu, w swoim środowisku nowej, 
partnerskiej wspólnoty zdolnej do realizacji ambitnych i wizjonerskich zamierzeń.  

Wizja Lokalnej Grupy Działania – to obraz przyszłego stanu LGD, będący 
wyobrażeniem pożądanej przyszłości. Wizja zawiera syntetyczny opis dążeń i 
aspiracji społeczności lokalnej, opracowany przy współudziale mieszkańców oraz ich 
reprezentantów.  

 
Wizja:  
Obszar Lokalnej Grupy Działania Brama Beskidu jest dla mieszkańców  
i turystów atrakcyjnym miejscem zamieszkania, pracy i aktywnego 
wypoczynku. Oferta regionu wykorzystuje w pełni potencjał bogactwa 
lokalnego dziedzictwa kulturowego,  środowiska naturalnego, tradycyjnych 
produktów oraz bogatej i dobrze funkcjonującej infrastruktury rekreacyjnej  
i turystycznej. Turystyka  jest znaczącym źródłem dochodów mieszkańców 
oraz przyczynia się do poprawy jakości życia na obszarze LGD.  
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VI. WYKAZANIE SPÓJNOŚCI SPECYFIKI OBSZARU Z CELAMI LSR -  
 

 

Przyjęte w Lokalnej  Strategii  Rozwoju  cele do  osiągnięcia zostały  zaproponowane  
po  dokładnej  analizie  elementów  składających  się  na  specyfikę  obszaru  „LGD  
– Brama Beskidu”. Czynniki wyróżniające  ten  teren  pozostają we wzajemnej  
korelacji  z  zaproponowanymi  rozwiązaniami.  Daje  to  podstawę  do  stwierdzenia,  
że  wysoce prawdopodobne jest osiągnięcie celów LSR zarówno szczegółowych, jak 
i strategicznych.  

Oba cele ogólne LSR powiązane są z największym bogactwem regionu. Jak 
określono w podsumowaniu dot. specyfiki obszaru: największym bogactwem obszaru 
LGD są jego walory przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe tworzące potencjał 
turystyczny o znaczeniu regionalnym. Drugim nie mniej ważnym bogactwem obszaru 
LGD są ludzie – mieszkańcy tej ziemi. Starsi bardzo silnie identyfikujący się ze swoją 
małą ojczyzną, kultywujący lokalne tradycje w sferze kultury, rzemiosła, rękodzieła , 
obyczajów i więzi rodzinnych i ci młodzi , coraz częściej myślący o opuszczeniu 
swojego dotychczasowego miejsca zamieszkania w poszukiwaniu lepszych 
warunków do życia, rozwoju i samorealizacji. 

Zmusza to nas do podejmowania inicjatyw poprawiających warunki życia i 
ukazujących obszar LGD BB z nowej perspektywy, nowych wyzwań i rozwoju. Służyć 
temu maja dwa cele szczegółowe: 2.1 Podniesienie jakości środowiska 
naturalnego oraz 2.2 Wzrost integracji społecznej i poprawa warunków rozwoju 
fizycznego, intelektualnego, kulturalnego i duchowego mieszkańców. Tak 
sformułowane cele wynikają ze zidentyfikowanych słabości obszaru, które wymagają 
pilnej i skutecznej interwencji w możliwie krótkim czasie. Najważniejsze z nich to 
degradacja środowiska mająca u podstaw przyczyny leżące po stronie mieszkańców, 
oraz trudność w mobilizowaniu mieszkańców do działania na rzecz dobra wspólnego. 

Brak liczących się pracodawców z przemysłu przetwórczego i perspektyw 
znaczącego rozwoju tej dziedziny gospodarki, słaba pozycja  konkurencyjna  dla 
inwestorów w branżach przemysłowych wynikająca z bliskości dużego ośrodka  
miejskiego (Nowy Sącz) to obok naturalnych przyrodniczych walorów i dziedzictwa  
kulturowego podstawowe wyznaczniki kierunków  rozwoju obszaru LGD związanych  
z   „przemysłem czasu wolnego ”. Stąd znaczenie (na poziomie celów) turystyki, 
wypoczynku, rekreacji oraz zaspokajania potrzeb wyższego rzędu; kulturalnych i 
duchowych. 

Obszar Bramy Beskidu  niewątpliwie  zasługuje  na  wysoko  rozwiniętą  turystykę.  
Posiada  wiele walorów,  które  mają  szansę  „przyciągnąć”  współczesnego  
(aktywnego)  turystę.  Potrzeba jednak przemyślanych działań w tej sferze.   
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Wykorzystanie posiadanego potencjału turystycznego  będzie zależało od poprawy 
infrastruktury turystycznej , rozwoju usług turystycznych a także stworzenia 
skutecznego systemu informacji  i promocji obszaru, co znalazło odbicie w celu 
szczegółowym 1.1 Zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru. Identyfikacja 
turystyczna odbywać będzie się nie tylko przez unikalne zasoby przyrodnicze i 
krajobrazowe (Popradzki Park Krajobrazowy, piękny krajobraz beskidzki, akweny 
wodne) ale co ma być nowym impulsem przez szersze niż dotąd wykorzystanie 
zasobów kulturowych (wielokulturowość, folklor, imprezy cykliczne), Takie właśnie 
wykorzystanie zasobów będące wynikiem analizy obszaru legło u podstaw 
sformułowanych w celu szczegółowym 1.2 Wypromowanie obszaru jako 
atrakcyjnego miejsca wypoczynku, rekreacji i realizacji potrzeb kulturalnych i 
duchowych. 

Reasumując, należy stwierdzić, że założone do realizacji cele LSR są bardzo spójne 
ze specyfiką miejscową.  I właśnie  realizacja  tych, a nie  innych  rozwiązań ma 
szansę stać się czynnikiem warunkującym jego rozwój.  

 Bardzo  ważnym  składnikiem  popierającym  zgodność  obranych  celów  z  
cechami charakterystycznymi obszaru jest szerokie poparcie społeczne, które 
wyraźnie dało się odczuć w procesie konsultacji i prac przygotowawczych 
poprzedzających opracowanie Strategii. A  to z kolei daję podstawę, by założyć duże 
prawdopodobieństwo realizacji tych celów. 
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VII. UZASADNIENIE PODEJŚCIA ZINTEGROWANEGO DLA PRZEDSIĘWZIĘĆ 
PLANOWANYCH W RAMACH LSR 
 

Podejście zintegrowane w ramach LSR i sformułowanych w jej ramach 
przedsięwzięć przejawia się w następujących aspektach: 

integracja obszaru – wśród proponowanych przedsięwzięć preferowane są te, które 
obejmują swoim zasięgiem cały obszar Lokalnej Grupy Działania; Brama Beskidu, 
nawet w sytuacji, gdyby charakter pojedynczego projektu ograniczał jego zasięg 
przestrzennie, powinien on stanowić część większego systemu (np. projekty 
turystyczne realizowane w ramach szlaków turystycznych, czy też bazy informacyjne 
prezentujące informacje o konkretnych obiektach czy usługach, ale zawierające 
analogiczne dane o wszystkich miejscowościach obszaru); Ten aspekt jest 
szczególnie ważny ponieważ obie gminy nie uczestniczyły w Schemacie II PP 
Leader+ i na etapie budowania i realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju przyjdzie im 
przejść przyśpieszoną i od razu pełną lekcję integracji. 

integracja podmiotów różnych sektorów – realizacja kolejnych przedsięwzięć 
wymaga aktywnego włączenia się podmiotów reprezentujących różne miejscowości i 
różne sektory; znaczna część przedsięwzięć związana jest z sieciowaniem 
podmiotów, koordynowaniem ich działań, tworzeniem wspólnych projektów, 
prowadzeniem wspólnej, ujednoliconej polityki informacyjnej opartej na danych 
przekazywanych przez różne podmioty lokalne; Grupy docelowe dla określonych 
przedsięwzięć (np. Wykreowanie markowych produktów lokalnych, Przygotowanie i 
dystrybucja wydawnictw promocyjnych obszaru, Inicjatywy promocyjne (w tym 
festiwale, plenery, targi kulturowe), Przedsięwzięcia kulturalne, edukacyjne, sportowe 
i rekreacyjne adresowane do mieszkańców obszaru, pochodzą z wszystkich trzech 
sektorów gospodarki (publiczny, społeczny i gospodarczy).  

integracja funkcji – w ramach strategii dąży się do integrowania rozwoju w 
wymiarach środowiskowym, społecznym, kulturowym, przestrzennym, 
gospodarczym; wszystkie te wymiary współzależą od siebie, a realizacja 
przedsięwzięć w ramach jednego wymiaru sprzyja osiąganiu celów w innych 
wymiarach. 

integracja zasobów – w ramach strategii dąży się do waloryzacji różnorodnych 
zasobów (przyrodniczych, kulturowych, historycznych). To podejście jest widoczne w 
przypadku opisanych wyżej niektórych przedsięwzięć; jak: „Pielęgnowanie 
dziedzictwa, tradycji i kultury lokalnej”, „Wykreowanie markowych produktów 
lokalnych” gdzie tradycja i dziedzictwo oraz „Zwiększenie produkcji zdrowej żywności 
oraz promocja markowego produktu lokalnego”. 
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Na uwagę zasługuje też postrzeganie procesów rozwoju jako pewnej sekwencji 
integrującej różne zjawiska, z określonymi przyczynami i skutkami. Przejawia się to 
w: 

postrzeganiu działalności społecznych, aktywności liderów lokalnych i organizacji 
pozarządowych jako możliwego źródła dla rozwoju funkcji rynkowych i powstawania 
nowych podmiotów gospodarczych wykorzystujących lokalne potencjały dla 
kreowania swojej oferty; 

budowaniu fundamentów pod przyszły rozwój poprzez podejmowanie podstawowych 
działań edukacyjnych i organizacyjnych. 

Wspominając o wymiarze przestrzennym, warto zwrócić uwagę na to, że LSR 
integruje rozwój Lokalnej Grupy Działania Brama Beskidu z jej otoczeniem. 
Opracowana LSR nie jest wyrwana z szerszego kontekstu zachodzących procesów 
zewnętrznych. Wręcz przeciwnie, możliwości rozwoju wynikają zarówno z 
posiadanych specyficznych potencjałów, jak również z szans w otoczeniu. 
Uwzględniono w nim zwłaszcza układ regionalny – postrzegany jako rynek zbytu na 
lokalne produkty i usługi, zwłaszcza w kontekście odmienności obszaru od reszty 
województwa i możliwości rozwijania usług turystycznych i rekreacyjnych, oraz układ 
sąsiedzki (mając na myśli sąsiednie mikroregiony, a także miasto Nowy Sącz, z 
którymi LGD znajduje się w wielu interakcjach). 
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VIII. UZASADNIENIE PODEJŚCIA INNOWACYJNEGO DLA PRZEDSIĘWZIĘĆ 
PLANOWANYCH W RAMACH LSR 

 
Mówiąc  o  innowacyjnym  podejściu,  trzeba  zwrócić uwagę  na  wieloznaczność 
tego  pojęcia  i  rozpatrywać  je  pod  różnymi  kątami.  Może ono, bowiem dotyczyć 
praktycznie wszystkich aspektów niniejszej LSR np. organizacji procesów, 
stosowanych technologii, rozwiązań marketingowych. Innowacyjność w LSR dla 
obszaru działania Lokalnej Grupy Działania Brama Beskidu może być postrzegana w 
kilku płaszczyznach: 

 innowacyjność produktowa przejawiająca się w: 
 wspieraniu kreowania nowych produktów turystycznych i rekreacyjnych, 
 wykorzystywaniu niepowtarzalnych walorów lokalnych, w szczególności 

kulturalnych i przyrodniczych do tworzenia produktów lokalnych i 
produktów wizytówek (rozwijane produkty tradycyjne lub zupełnie nowe 
koncepcje produktów), 

 rozszerzaniu działalności organizacji pozarządowych o nowe akcje, 
wydarzenia, usługi, 

 innowacyjność technologiczna, odnosząca się do: 
 wykorzystywania nowoczesnych technologii informatycznych do 

wytwarzania nowych produktów oraz promowania obszaru (tradycyjnych 
tym świadczenia informacji turystycznej), 

 przywracania tradycyjnych metod wytwarzania dóbr konsumpcyjnych z 
zastosowaniem nowoczesnych technologii w celu wytwarzania wysoko 
konkurencyjnych produktów lokalnych, 

 innowacyjność procesowa polegająca na: 
 tworzeniu trwałych sieci kooperacji pomiędzy lokalnymi podmiotami, 
 sieciowaniu, 
 nowym zorganizowaniu współpracy pomiędzy podmiotami lokalnymi, 
 wykorzystanie nowych technologii w komunikacji społecznej 

mieszkańców LGD 
 edukacja kreatywna dotycząca: 

 wzmacniania kompetencji młodych ludzi do generowania i realizowania 
pomysłów na własny biznes, 

 poznawania doświadczeń innych obszarów wiejskich we wdrażaniu 
niekonwencjonalnych rozwiązań. 

 wykreowanie i promowanie systemu kształcenia ustawicznego, w tym 
samokształcenia mieszkańców LGD z zastosowaniem 
najnowocześniejszych technik informatycznych  

Ponadto, innowacyjność stanowić będzie istotne kryterium wyboru konkretnych 
operacji zgłaszanych do realizacji w ramach sformułowanych przedsięwzięć. 
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Innowacyjne wykorzystanie zasobów występuje np. w następujących 
przedsięwzięciach. „Pielęgnowanie dziedzictwa, tradycji i kultury lokalnej”, 
„Innowacyjna i zintegrowana promocja obszaru”, „Zwiększenie produkcji zdrowej 
żywności oraz promocja markowego produktu lokalnego”. 
 
Innowacyjność rozumiana jako zastosowanie pionierskich rozwiązań na obszarze 
LGD BB dotyczy operacji takich jak: ”Mieszkańcy na rzecz środowiska”, „Zwiększenie 
produkcji zdrowej żywności oraz promocja markowego produktu lokalnego”, 
„Aktywnie, Twórczo, Wspólnie – poprawa infrastruktury oraz rozwój inicjatyw w 
zakresie kultury, edukacji, sportu, rekreacji, służących integracji i rozwojowi 
mieszkańców”. 
 
W szczególności na terenie obu gmin nie było wcześniej żadnych prób stworzenia 
markowego produktu lokalnego mimo istniejącego potencjału w tym zakresie, 
podobnie nie było dotąd programów wspierających zastosowanie energii odnawialnej 
przez przedsiębiorców i przez instytucje kultury. Również planowa akcja budowy 
placów zabaw dla dzieci na terenach wiejskich jest zupełną nowością na obszarze 
LGD. 

 
Nie można pominąć faktu, że wypracowane innowacyjne rozwiązania dadzą  

się  bez  problemu  przenieść  na  inne  obszary  (geograficzne  i  społeczne)  – 
wszędzie  tam  gdzie  szeroki  jest  udział  społeczny w  podejmowaniu  decyzji   
–  decyzje  te  są  bardziej  trafne  i  odpowiadają  występującym  problemom,  a  
wielostronne podejście  do  każdej  z  kwestii  pozwala właściwie  ją  ocenić,  
zdiagnozować  i  zaproponować konkretne – trafne rozwiązanie. Tak więc, wszystkie 
zaproponowane w LSR innowacyjne przedsięwzięcia można z powodzeniem 
stosować na innych obszarach o podobnych walorach i problemach. Dotyczy to np. 
przedsięwzięć „Mieszkańcy na rzecz środowiska”, „Zwiększenie produkcji zdrowej 
żywności oraz promocja markowego produktu lokalnego”, „Aktywnie, Twórczo, 
Wspólnie – poprawa infrastruktury oraz rozwój inicjatyw kulturalnych, edukacyjnych, 
sportowych i rekreacyjnych służących integracji i rozwojowi mieszkańców”.  
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IX. OKREŚLENIE PROCEDUR  WYBORU OPERACJI W RAMACH REALIZACJI 
LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU ORAZ PROCEDUR ZMIAN KRYTERIÓW 
WYBORU TYCH OPERACJI 
 

 Działanie „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” objęte Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 skierowane będzie do 
mieszkańców dwóch gmin: Stary Sącz i Podegrodzie. Działanie to ma na celu 
umożliwienie mieszkańcom realizację projektów w ramach lokalnej strategii rozwoju. 
W ramach tego działania Beneficjenci będą mogli ubiegać się o  dofinansowanie 
operacji z zakresu działań Osi 3 – Jakość życia na obszarach wiejskich  
i różnicowanie gospodarki wiejskiej oraz innych projektów zwanych „małymi 
projektami”, które niekwalifikują się do wsparcia w ramach działań Osi 3, ale 
przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi tj. poprawy jakości życia lub większego 
zróżnicowania działalności gospodarczej na obszarze działania LGD. 

 Poniższy schemat przedstawia procedurę składania wniosków aplikacyjnych 
oraz ich oceny. 

SCHEMAT PROCESU OCENY I WYBORU OPERACJI PRZEZ LGD 
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Ogólna procedura aplikowania o wsparcie w ramach wdrażania Lokalnej Strategii 
Rozwoju wynika z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 oraz z 
Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie 
szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w 
ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (Dz. U. nr 138, poz.868) oraz 
Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 kwietnia 2009 roku 
zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu 
przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie 
Lokalnych Strategii Rozwoju” objętych  Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2007-2013.  

 

Procedura składania wniosków aplikacyjnych o wsparcie w ramach 
działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”: 

 

1. Lokalna Grupa Działania Brama Beskidu w porozumieniu z odpowiednią 

Instytucją Wdrażającą, tj. Samorządem Województwa w przypadku 

działań: 

 Odnowy i rozwoju wsi, 

 „małych projektów”  

lub z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przypadku: 

 Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej, 

 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw, ustala termin otwarcia  

naboru wniosków o dofinansowanie operacji, 

2. IW na wniosek LGD podaje do publicznej wiadomości w swojej siedzibie, 

na stronie internetowej oraz w prasie obejmującej swoim zasięgiem obszar 

działalności LGD Brama Beskidu informację o możliwości składania za 

pośrednictwem LGD wniosków o przyznanie dofinansowania. 

3. Informacja o naborze będzie zawierała w szczególności: 

 wskazanie terminu składania wniosków o przyznanie pomocy na małe 

projekty, (nie krótszego niż 14  dni i nie dłuższego niż 30 dni, 

rozpoczynającego bieg nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia 

podania do publicznej wiadomości tej informacji), 
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 wskazanie miejsca składania wniosków o przyznanie pomocy, 

  miejsce zamieszczenia wzoru  formularza wniosku o przyznanie 

pomocy, 

 Miejsce zamieszczenia kryteriów wyboru projektów przez LGD, 

określonych w LSR, w tym kryteriów na podstawie których określa się 

uzasadnienie realizacji małego projektu w ramach LSR, 

 Miejsce zamieszczenia wykazu dokumentów niezbędnych do 

weryfikacji spełnienia kryteriów wyboru projektów określonych w LSR 

wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów przez LGD, 

 limit dostępnych środków, 

 minimalnych wymagań, których spełnienie jest niezbędne do wyboru  

projektu 

4. Beneficjent składa wniosek o dofinansowanie operacji wraz z załącznikami  

w Biurze Lokalnej Grupy Działania Brama Beskidu w dni powszednie, w 

godzinach od 7.00 do 15 00 w określonym terminie. Wnioski należy 

składać: osobiście. Wnioski dostarczone w inny sposób (pocztą, pocztą 

elektroniczną, faxem) nie będą rozpatrywane. 

5. Termin złożenia wniosku uznaje się za zachowany, jeżeli przed jego 

upływem wniosek zostanie zarejestrowany przez pracownika Biura LGD 

„Brama Beskidu”.  

6. Złożenie wniosku o dofinansowanie operacji potwierdzane jest przez 

pracownika Biura LGD na kopii wniosku. Potwierdzenie to zawiera datę i 

godzinę wpływu wniosku, pieczęć LGD oraz podpis osoby przyjmującej 

wniosek.  

7. Do wniosku o przyznanie pomocy dołącza się dokumenty, których wykaz 

znajduje się w ogłoszeniu o naborze oraz dokumenty niezbędne do 

przyznania dofinansowania, których wykaz zawiera formularz wniosku. 

Wnioskodawca informuje LGD i właściwy organ samorządu Województwa 

Małopolskiego, w formie pisemnej o wszelkich zmianach w zakresie 

danych objętych wnioskiem o przyznanie pomocy, niezwłocznie po 

zaistnieniu tych zmian. 

8. Lokalna Grupa Działania dokonuje oceny wniosków pod względem 

zgodności operacji z LSR oraz na podstawie kryteriów określonych w LSR,  
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9. LGD niezwłocznie po dokonaniu oceny wniosków, lecz nie później niż w 

ciągu 21 dni od dnia w którym upłynął termin składania wniosków o 

przyznanie pomocy,  sporządza listę ocenionych wniosków ustalając ich 

kolejność według liczby uzyskanych punktów w ramach tej oceny i 

przekazuje ją wnioskodawcom, informując ich na piśmie o: 

 Zgodności operacji z LSR albo jej niezgodności – wskazując 

przyczyny niezgodności 

 Liczbie uzyskanych punktów w ramach oceny lub miejscu na liście 

ocenionych wniosków 

 Możliwości złożenia odwołania od wyników tej oceny zgodnie z 

procedurą określoną w LSR. 

10. LGD w terminie 45 dni od dnia w którym upłynął termin składania 

wniosków, po zakończeniu określonej w Lokalnej Strategii Rozwoju 

procedury odwoławczej, uwzględniając wyniki oceny wniosków 

przeprowadzonych wskutek złożonych odwołań, LGD sporządza listy: 

 Wniosków które zostały wybrane, ustalając ich kolejność według 

liczby uzyskanych punktów w ramach oceny spełniania kryteriów 

wyboru projektów adekwatnych do prowadzonego naboru. 

Dodatkowo lista ta zawiera wskazanie, które operacje mieszczą się 

w ramach limitu o którym mowa w punkcie 3 

 Wniosków, które nie zostały wybrane, przy czym lista ta zawiera 

wskazanie, które operacje zostały uznane za zgodne z LSR a które 

za niezgodne z LSR oraz które operacje nie zostały złożone w 

miejscu i terminie o którym mowa w punkcie 3. 

Listy o których mowa w niniejszym punkcie zawierają dane umożliwiające 

identyfikację operacji oraz wnioskowaną kwotę pomocy. 

11.  W terminie określonym w pkt. 10 Zarząd LGD przekazuje właściwemu  

podmiotowi wdrażającemu: 

  listy o których mowa  w pkt. 10 wraz z uchwałami Rady LGD Brama 

Beskidu w sprawie wyboru  

 Wszystkie wnioski złożone w ramach prowadzonego naboru  

12. LGD informuje na piśmie wnioskodawcę w terminie określonym w pkt 10 o: 

 zgodności albo niezgodności operacji z LSR, wskazując przyczyny 

niezgodności, 
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 wybraniu albo niewybraniu operacji, wskazując przyczyny niewybrania. 

oraz informując, czy wybrana operacja mieści się w ramach limitu o 

którym mowa w punkcie 3., 

 liczbie uzyskanych punktów w ramach oceny operacji pod względem 

spełniania kryteriów określonych w LSR i miejscu na liście wybranych 

operacji. 

 Możliwości złożenia wniosku o przyznanie pomocy bezpośrednio do 

podmiotu wdrażającego – w przypadku wnioskodawcy aplikującego w 

ramach działań „Odnowa i rozwój wsi”, „Różnicowanie w kierunku 

działalności nierolniczej” oraz „Tworzenie i rozwój 

mikroprzedsiębiorstw”, którego operacja nie została wybrana  

13. Wniosek o przyznanie pomocy, który nie został  złożony w terminie, we 

wniosku nie wskazano adresu wnioskodawcy i nie ma możliwości ustalenia 

tego adresu na podstawie posiadanych danych lub wniosek dotyczy 

operacji nie wybranych przez LGD jest niezwłocznie przekazywany 

właściwemu organowi samorządu województwa, który pozostawia taki 

wniosek bez rozpatrzenia. 

14. Jeżeli wniosek o przyznanie pomocy zawiera inne niż określone w pkt 14  

braki, właściwy organ samorządu województwa wzywa wnioskodawcę, w 

formie pisemnej, do ich usunięcia w terminie 14 dni od dnia doręczenia 

wezwania. 

15. Jeżeli wnioskodawca, pomimo wezwania do usunięcia braków, nie usunął  

w terminie: 

 żadnych z braków, właściwy podmiot wdrażający nie przyznaje 

pomocy, 

 wszystkich braków, właściwy podmiot wdrażający wzywa ponownie 

wnioskodawcę, w formie pisemnej, do usunięcia braków w terminie 14 

dni od dnia doręczenia wezwania,  

16. Jeżeli wnioskodawca, pomimo ponownego wezwania do usunięcia braków, 

nie usunął w terminie wszystkich braków, właściwy podmiot wdrażający  

nie przyznaje pomocy. 

17. Złożony wniosek o przyznanie pomocy na małe projekty nie może być 

zmieniany przez wnioskodawcę w zakresie planu finansowego operacji lub 

zestawienia rzeczowo – finansowego operacji, z wyłączeniem 
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 zmian wynikających z wezwań właściwego organu samorządu 

województwa. 

 jednej zmiany w zakresie planu finansowego operacji lub 

zestawienia rzeczowo-finansowego operacji, dokonanej za zgodą 

właściwego organu samorządu województwa, jeżeli zmiana ta nie 

spowoduje zmiany celów operacji wskazanych we wniosku o 

przyznanie pomocy  

18. Pomoc na realizację operacji przysługuje według kolejności operacji na 

liście operacji wybranych przez LGD. Wniosek o przyznanie pomocy 

rozpatruje się w terminie 3 miesięcy od dnia przekazania tego wniosku 

przez LGD właściwemu organowi samorządu województwa. W przypadku 

nierozpatrzenia wniosku w terminie, o którym mowa w niniejszym pkt, 

właściwy organ samorządu województwa zawiadamia wnioskodawcę i 

LGD o przyczynach zwłoki, wskazując nowy termin rozpatrzenia wniosku, 

nie dłuższy jednak niż miesiąc. 

 

 

Procedura wyboru wniosków o dofinansowanie operacji: 
 

1. Organem  dokonującym oceny zgodności wniosków z LSR (Lokalną Strategią 

Rozwoju)  i wyboru operacji do finansowania w ramach wdrażania Lokalnej 

Strategii Rozwoju jest Rada LGD „Brama Beskidu”. 

2. Szczegółową organizację i tryb pracy Rady określa Regulamin Rady Lokalnej 

Grupy Działania Brama Beskidu. 

3. Każdy wniosek rozpatrywany jest indywidualnie, w kolejności wpływu do Biura 

Lokalnej Grupy Działania. Przed rozpatrzeniem wniosku członkowie Rady 

składają pisemne oświadczenie o bezstronności w stosunku do 

rozpatrywanego wniosku. Oświadczenie składa się na formularzu, którego 

wzór zamieszczono w Załączniku Nr 16 do Wniosku o wybór LGD do realizacji 

LSR. Członków Rady, którzy nie złożą oświadczenia o bezstronności, 

Przewodniczący Rady wyłącza z udziału w rozpatrywaniu danego wniosku. 
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4. Wybór operacji przez Radę Lokalnej Grupy Działania Brama Beskidu 

dokonywane jest z zachowaniem jawnych i obiektywnych kryteriów 

określonych w LSR. 

5. Decyzja w sprawie wyboru operacji jest podejmowana w formie uchwały Rady. 

6. Przed ostatecznym rozpatrzeniem wniosku Przewodniczący Rady może 

zarządzić przeprowadzenie dyskusji, w której mogą uczestniczyć 

przedstawiciel Zarządu oraz zaproszone do udziału w posiedzeniu osoby. 

7. Po dyskusji nad wnioskiem Rada przeprowadza głosowanie w sprawie 

zgodności operacji z LSR. Po zarządzeniu głosowania każdy członek Rady 

dokonuje indywidualnie oceny zgodności operacji z LSR poprzez wypełnienie 

„Karty oceny zgodności operacji z LSR”, której wzór zamieszczono w 

Załączniku Nr 16 do Wniosku o wybór LGD do realizacji LSR. Karty muszą 

być opieczętowane pieczęcią LGD Brama Beskidu. Tryb głosowania 

szczegółowo opisany jest w Regulaminie Pracy Rady LGD Brama Beskidu. 

8. Po zebraniu wypełnionych „Kart oceny zgodności operacji z LSR” dokonuje 

się podliczenia oddanych głosów.  

9. Decyzja Rady w sprawie uznania operacji za zgodną z LSR jest pozytywna, 

jeśli bezwzględna większość ważnie oddanych głosów została oddana na 

opcję, że operacja jest zgodna z LSR. Wnioski, w stosunku do których Rada 

podjęła negatywną decyzję nie są dalej rozpatrywane. 

10. Jeżeli operacja została uznana za zgodną z LSR, Rada przeprowadza ocenę 

tej operacji według kryteriów lokalnych przyjętych przez Lokalną Grupę 

Działania w odniesieniu do poszczególnych działań. Po zarządzeniu 

głosowania każdy Członek Rady dokonuje indywidualnie oceny operacji 

poprzez wypełnienie formularza „Karty oceny operacji według lokalnych 

kryteriów wyboru”, której wzór zamieszczono w Załączniku Nr 16 do Wniosku 

o wybór LGD do realizacji LSR. Karty muszą być opieczętowane pieczęcią 

LGD Brama Beskidu. Sposób głosowania szczegółowo opisany jest w 

Regulaminie Pracy Rady LGD Brama Beskidu. 

11. Ocena operacji przez Członka Rady polega na przyznaniu punktów za 

poszczególne kryteria, a następnie ich zsumowaniu i wpisaniu obliczonej 

oceny łącznej w pozycji formularza „SUMA PUNKTÓW”. Po zebraniu 

wypełnionych „Kart oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru” 

przewodniczący ustala wynik głosowania w taki sposób, że sumuje oceny 
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łącznie wyrażone na poszczególnych kartach w pozycji „SUMA PUNKTÓW” i 

dzieli przez liczbę oddanych głosów. Liczba będąca wynikiem tego działania 

jest oceną Rady dotyczącą spełniania lokalnych kryteriów wyboru przez daną 

operację.  

12. Na podstawie wyników głosowania w sprawie oceny operacji według kryteriów 

lokalnych Sekretarz posiedzenia sporządza listę rankingową operacji według 

uzyskanych ocen, zawierającą wszystkie wnioski, które poddane zostały pod 

głosowanie. Następnie uwzględniając limit dostępnych środków określony w 

informacji o możliwości składania wniosków za pośrednictwem LGD Brama 

Beskidu o przyznanie pomocy na dany rodzaj operacji, sporządza listę 

wniosków rekomendowanych do dofinansowania.  

13. Z posiedzenia Rady sporządza się protokół zawierający co najmniej: 

 datę i miejsce odbycia posiedzenia, 

 wykaz członków Rady uczestniczących w posiedzeniu, 

 zatwierdzony porządek posiedzenia, 

 wyniki głosowań oraz treść decyzji i uchwał podjętych przez Radę. 

Protokół podpisuje Przewodniczący Rady. 

13.  Zarząd LGD Brama Beskidu w terminie 7 dni od posiedzenia Rady, jednak nie 

później niż w 21 dniu od dnia, w którym upłynął termin składania wniosków 

oraz nie później niż w 45 dniu od dnia w którym upłynął termin składania 

wniosków w przypadku posiedzenia Rady dotyczącego procedury 

odwoławczej,   informuje w formie pisemnej wnioskodawców o decyzji Rady w 

sprawie złożonych wniosków, (Wzory pism określono w Załącznku Nr 16 do 

wniosku o wybór LGD do realizacji LSR) 

14. W następnym dniu roboczym od podjęcia przez Radę uchwały w sprawie 

dofinansowania operacji, jednak nie później niż w dniu ich  przekazania do 

właściwego podmiotu wdrażającego, listy operacji które uzyskały 

rekomendację do dofinansowania oraz te które nie uzyskały rekomendacji 

zostają upublicznione na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania według 

kolejności na liście rankingowej. 
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Lokalne kryteria wyboru 
 

W celu obiektywnego wyłonienia operacji, które w najwyższym stopniu będą 

wpisywały się w realizację celów strategicznych LGD Brama Beskidu przyjęto lokalne 

kryteria wyboru operacji. Pozwolą one Radzie Stowarzyszenia precyzyjnie oceniać 

składane wnioski.  

Osobne kryteria wprowadzono dla operacji realizowanych w ramach „małych 

projektów”, „odnowy i rozwoju wsi” oraz wspólne dla „Różnicowania w kierunku 

działalności nierolniczej” oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.  
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Tabela 9.1 
Lokalne Kryteria Wyboru dla operacji składanych w ramach „małych projektów”.  
 

Nazwa kryterium Sposób oceny spełniania kryterium 

Zasięg oddziaływania projektu ,6 pkt – wpływa na więcej niż jedną 
miejscowość  

4 pkt- wpływa tylko na 1 miejscowość  

0ptk-wpływa wyłącznie na 
wnioskodawcę 

Operacja dotyczy lub ma bezpośredni wpływ na zwiększenie 
atrakcyjności turystycznej obszaru LGD   

6 pkt -  tak dotyczy lub ma bezpośredni 
wpływ 

4 pkt - tak częściowo dotyczy lub ma 
pośredni wpływ 

0 pkt – nie dotyczy 

Operacja wykorzystuje lokalne zasoby kulturowe, historyczne 
lub przyrodnicze 

Operacja przewiduje wykorzystanie: 

(Uwaga punkty mogą się sumować 

max 8pkt) 

2pkt-zasobów kulturowych 

2pkt-zasobów historycznych 

2pkt-zasobów przyrodniczych 

1pkt-aktywności społecznej 

mieszkańców 

1pkt-aktywności gospodarczej 

mieszkańców 

0pkt-innych niż w/w zasobów 

Operacja zawiera działania promocyjne  4 pkt - powyżej 5 % wartości operacji 
stanowią wydatki na promocję 

2 pkt – poniżej 5% wartości operacji 

0ptk-nie zawiera działań promocyjnych 

Wpływ na poprawę warunków dla integracji mieszkańców  
i/lub ich rozwoju fizycznego,intelektualnego i kulturalnego 

10pkt – w znacznym stopniu 

6pkt- umiarkowanie 

0 pkt- nie wpływa 
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Nazwa kryterium Sposób oceny spełniania kryterium 

Oryginalność i nowatorstwo operacji 8 pkt - tak operacja ma charakter 
nowatorski w skali regionu, 

4 pkt - tak operacja ma charakter 
nowatorski w skali miejscowości w 
której jest realizowany 

0 pkt - nie dotyczy  

Operacja ma pozytywny wpływ na środowisko naturalne lub 
świadomość ekologiczną mieszkańców 

8 pkt - w dużym stopniu 

4pkt - w małym stopniu 

0 pkt - nie dotyczy 

 

MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW: 50 

Minimum 30% punktów  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Tabela 9.2 

Lokalne Kryteria Wyboru dla operacji składanych w ramach działania „Odnowa i 
rozwój wsi”.  
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Nazwa kryterium Sposób oceny spełniania 
kryterium 

Operacja dotyczy obiektu zabytkowego  4 pkt – tak obiekt w rejestrze w 
zabytków 

2 pkt – tak obiekt w ewidencji 
zabytków 

0 pkt – nie dotyczy 

Operacja dotyczy lub ma bezpośredni wpływ na zwiększenie 
atrakcyjności turystycznej LGD   

8 pkt -  tak dotyczy lub ma 
bezpośredni wpływ 

6 pkt - tak częściowo dotyczy lub 
ma pośredni wpływ 

0 pkt – nie dotyczy 

Miejscowość korzystała ze środków Odnowy Wsi 

 

6 pkt – nie 

2 pkt – tak-zrealizowano jeden 
projekt 

0 ptk-tak-zrealizowano więcej niż 
jeden projekt 

Obszar  oddziaływania operacji 8 pkt – wpływa na  cały obszar 
LGD, 

6 pkt – wpływa na więcej niż 
jedną miejscowość  

4pkt-wpływa tylko na 1 
miejscowość  

0pkt-wpływa wyłącznie na 
wnioskodawcę 

Operacja nawiązuje do tradycyjnego lokalnego stylu  4 pkt - tak, w znacznym stopniu 

2 pkt, tak, w niewielkim stopniu 

0 pkt - nie 

Operacja zawiera działania promocyjne 2 pkt - powyżej 5 % wartości 
operacji 

0 pkt – poniżej 5% wartości 
operacji 

Wpływ na poprawę warunków dla integracji mieszkańców  
i/lub ich rozwoju fizycznego,intelektualnego i kulturalnego 

10pkt – w znacznym stopniu 

6pkt- umiarkowanie 

0 pkt- nie wpływa 
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Oryginalność i nowatorstwo operacji 

8 pkt - tak operacja ma charakter 
nowatorski w skali regionu, 

6 pkt - tak operacja ma charakter  
nowatorski w skali miejscowości, 

0 pkt - nie dotyczy 

MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW: 50 

Minimum 30% punktów  
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Tabela 9.3 

Karta oceny operacji z Lokalnymi Kryteriami Wyboru– Różnicowanie w Kierunku 
Działalności Nierolniczej oraz Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw 
 
 

Nazwa kryterium Uwagi 

Realizacja operacji spowoduje utworzenie 
nowych miejsc pracy: 

3 pkt – powyżej 3 miejsc pracy 

2 pkt – conajmniej 2 miejsc pracy, 

1 pkt – conajmniej 1 miejsce pracy, 

0 pkt – 0 miejsc pracy, 

Operacja dotyczy lub ma wpływ na rozwój 
turystyki 

4 pkt -  tak dotyczy lub ma 
bezpośredni wpływ 

2 pkt - tak częściowo dotyczy lub ma 
pośredni wpływ 

0 pkt – nie dotyczy 

Miejsca noclegowe 4 pkt – sześć lub więcej miejsc 
noclegowych 

2 pkt – od czterech do pięciu miejsc 
noclegowych 

1 pkt – do trzech miejsc noclegowych 

Operacja wykorzystuje lokalne zasoby 
kulturowe, historyczne lub przyrodnicze  

 

3 pkt - w dużym stopniu 

2 pkt - niewielkim stopniu  

0 pkt - nie dotyczy 

Operacja dotyczy wytwarzania, przetwórstwa 
lub sprzedaży zdrowej żywności albo produktu 
lokalnego  

3 pkt - dotyczy 

0 pkt - nie dotyczy  

Oczekiwane dofinansowanie  

 

 

2 pkt - powyżej 50 000 PLN 

1 pkt – do 50 000 PLN 
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Nazwa kryterium Uwagi 

Innowacyjny charakter operacji 3- wykorzystuje niepraktykowane 
dotąd na obszarze LGD rozwiązania 
technologiczne lub organizacyjne 

0 – nie wykorzystuje nowatorskich 
rozwiązań 

MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW: 22 
Minimum 40% punktów 

 
 

Procedura odwoławcza 
 

1. Każdy Wnioskodawca ma  prawo do odwołania się od decyzji Rady LGD. 

2. Wnioskodawca może złożyć do Rady LGD za pośrednictwem Biura LGD, w 

formie pisemnej, odwołanie od rozstrzygnięć Rady w terminie 7 dni od dnia 

doręczenia informacji LGD „Brama Beskidu” z decyzją Rady. Decyduje data 

wpływu odwołania do Biura LGD.  

3. W przypadku wpłynięcia odwołań Przewodniczący Rady niezwłocznie  zwołuje 

posiedzenie Rady w celu ich rozpatrzenia. Podczas posiedzenia Rada 

dokonuje ponownej oceny zgodności operacji z LSR i/lub oceny pod 

względem spełniania kryteriów wyboru. Decyzje Rady podjęte w trybie 

rozpatrzenia odwołania są ostateczne.. 

4.  Po rozpatrzeniu odwołań Przewodniczący Rady sporządza ostateczną listę 

operacji wybranych przez LGD do finansowania oraz formułuje treść 

zaktualizowanej uchwały Rady w sprawie operacji wybranych do 

finansowania, po czym Rada przyjmuje ją bez głosowania (uchwała 

stwierdzająca).  

5. Do 7 dni po sporządzeniu ostatecznej listy operacji wybranych do 

finansowania, jednak nie później niż w 45 dniu od dnia w którym upłynął 

termin składania wniosków, Zarząd LGD przekazuje właściwemu podmiotowi 

wdrażającemu listy ocenionych operacji, uchwały Rady LGD w sprawie 

wyboru operacji oraz wszystkie złożone w naborze wnioski.  W terminie do 7 

dni od podjęcia przez Radę uchwały, lecz nie później niż w 45 dniu od 

upłynięcia terminu składania wniosków,  Zarząd Lokalnej Grupy Działania 
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przekazuje w formie pisemnej informację poszczególnym Wnioskodawcom o 

ostatecznych wynikach selekcji, , którą podpisuje Prezes Zarządu Lokalnej 

Grupy Działania,  zgodnie z zapisami punktu 13 Procedura składania 
wniosków aplikacyjnych o wsparcie w ramach działania „Wdrażanie 
lokalnych strategii rozwoju”: 

 

Procedura zmiany lokalnych kryteriów wyboru operacji 
 

 Lokalne kryteria wyboru będą weryfikowane praktyką, co z czasem może 

wiązać się z potrzebą ich zmiany lub pewnej modyfikacji. Z inicjatywą zmiany 

kryteriów lokalnych może wystąpić Rada Stowarzyszenia lub Zarząd 

Stowarzyszenia. Zmiany lokalnych kryteriów wyboru dokonuje się w trybie takim 

samym jak zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju. O zmianie Lokalnych Kryteriów 

Wyboru decyduje Walne Zebranie Członków. Aby zmiany mogły wejść w życie, 

muszą zostać zaakceptowane przez Samorząd Województwa – Instytucję 

Wdrażającą.   

Rada / Zarząd przygotowuje propozycję zmian lokalnych kryteriów wyboru i wraz z 

wnioskiem zawierającym  uzasadnieniem przedkłada Walnemu Zebraniu Członków. 

Przed przedłożeniem Wniosku Walnemu Zebraniu wniosek Rady musi uzyskać 

opinię Zarządu i odwrotnie – wniosek Zarządu musi otrzymać opinię Rady.  

Walne Zebranie Członków po rozpatrzeniu wniosku podejmuje uchwałę o przyjęciu 

bądź odrzuceniu proponowanych zmian. Zmiany mogą wejść w życie wyłącznie po 

zaakceptowaniu przez Samorząd Województwa.  

Zmienione kryteria obowiązują wyłącznie dla konkursów ogłoszonych po dniu 

publicznego  obwieszczenia  zaakceptowanych przez Samorząd Województwa 

zmian Lokalnych Kryteriów Wyboru. 
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Schemat przedstawiający procedurę zmiany lokalnych kryteriów wyboru 
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X. OKREŚLENIE BUDŻETU LSR DLA KAŻDEGO ROKU JEJ REALIZACJI -   
 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23.05.2008 r. w 
sprawie szczegółowych kryteriów i sposobu wyboru lokalnej grupy działania do 
realizacji lokalnej strategii rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007—2013 (Dz.U. nr 103, poz. 659, par. 2, pkt. 5 a, 5b, 5c), całkowity 
budżet Lokalnej Grupy Działania Brama Beskidu  w ramach Osi 4 LEADER wynosi 
5 042 064 zł. 

Wielkość niniejszego budżetu wynika z iloczynu liczby mieszkańców zameldowanych 
na pobyt stały na terenie LGD Brama Beskidu, czyli na terenie Gmin Stary Sącz i 
Podegrodzie na dzień 31.12.2006, która wynosi 34 068 (wg GUS, 22 351 + 11 717)  i 
kwoty: 

116 zł – dla komponentu „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” (kod 413 – 
„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” + „Tworzenie i rozwój 
mikroprzedsiębiorstw” + „Odnowa i rozwój wsi” + „Małe projekty”); 

3 zł – dla komponentu „Wdrażanie projektów współpracy” (kod 421); 

29 zł – dla komponentu „Funkcjonowanie LGD, nabywanie umiejętności, aktywizacja” 
(kod 431). 

 

Szczegółowy podział środków pomiędzy poszczególne komponenty ukazuje 
poniższa tabela: 

 

Kod wg 
PROW 
2007-2013 

Nazwa komponentu Kwota 
przewidziana w 
rozporządzeniu 
MRiRW (Dz.U. 
nr 103, poz. 659) 
w zł 

Liczba mieszkańców 
LGD Brama Beskidu 
zameldowanych na 
pobyt stały – 31 
grudnia 2006 r. (dane 
GUS) 

Budżet LGD 
Brama Beskidu  
w zł 

413 Wdrażanie lokalnych 
strategii rozwoju 116 34068 3 951 888,00 

421 Wdrażanie projektów 
współpracy 3 34068 102 204,00 

431 Funkcjonowanie LGD, 
nabywanie umiejętności, 
aktywizacja 29 34068 987 972,00 
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- 

 

Razem - - 5 042 064,00 

 

Lokalna Grupa Działania Brama Beskidu  wnioskować będzie o całą kwotę 
przysługującą jej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 
dnia 23.05.2008 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i sposobu wyboru lokalnej 
grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013 (Dz.U. nr 103, poz. 659, par. 2, pkt. 5 a, 5b, 
5c), czyli o 5 042 064,00 zł. 

 

Budżet LSR zakłada następujący podział środków w ramach komponentu 
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” (kod 413): 

  

Nazwa działania Udział % Kwota w zł 

Różnicowanie w kierunku działalności 
nierolniczej 1,27 50 000,00 

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 1,27 50 000,00 

Odnowa i rozwój wsi 67,31 2 660 000,00 

Małe projekty 30,16 1191 888,00 

Razem 100,00 3 951 888,00 

 

Ponieważ LGD Brama Beskidu ubiega się o pełną przysługującą kwotę, koszty 
bieżące (administracyjne) funkcjonowania LGD wyniosą maksymalnie 15% tej kwoty, 
czyli 756 309 zł. Na pozostałą część działania „Funkcjonowanie LGD, nabywanie 
umiejętności i aktywizacja”, czyli na nabywanie umiejętności i aktywizację 
przeznaczonych zostanie 231 663,00 zł.  

 

Funkcjonowanie LGD (koszty bieżące, 
administracyjne) – maksymalnie 15% z 
kwoty dostępnej dla LGD (5 042 064,00 zł) 756 309,00 zł 

Nabywanie umiejętności, aktywizacja 231 663,00 zł 

Łącznie działanie „Funkcjonowanie LGD, 
nabywanie umiejętności i aktywizacja: (kod 

987 972,00 zł. 



LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU – LGD BRAMA BESKIDU 
 

87 
 

431) 

 

Przy konstruowaniu budżetu LGD przyjęto szacunkowo następujące założenia: 

średnia wartość dotacji (refundacja) dla działania „Różnicowanie w kierunku 
działalności nierolniczej” wyniesie ok. 50 tys. zł; 

średnia wartość dotacji (refundacja) dla działania „Tworzenie i rozwój 
mikroprzedsiębiorstw” wyniesie ok. 50 tys. zł; 

średnia wartość dotacji (refundacja) dla działania „Odnowa i rozwój wsi” wyniesie ok. 
400 tys. zł; 

średnia wartość dotacji (refundacja) dla działania „Małe projekty” wyniesie ok. 12 tys. 
zł; 

 

Kwoty całkowite w tabeli budżetowej stanowią sumę kwoty refundowanej i wkładu 
własnego zgodnego z rodzajem operacji – wg wytycznych PROW 2007-2013, tj.: 

maksymalnie 50% dofinansowania dla operacji „Różnicowanie w kierunku 
działalności nierolniczej” (czyli minimum 50% wkładu własnego); 

maksymalnie 50% dofinansowania dla operacji „Tworzenie i rozwój 
mikroprzedsiębiorstw” (czyli minimum 50% wkładu własnego); 

maksymalnie 75% dofinansowania dla operacji „Odnowa i rozwój wsi” (czyli minimum 
25% wkładu własnego); 

maksymalnie 70% dofinansowania dla operacji „Małe projekty” (czyli minimum 30% 
wkładu własnego); 

 

Przy konstrukcji budżetu LSR założono, że wnioskodawcy będą ubiegać się o 
maksymalne możliwe dofinansowanie, tzn. wkład własny włożony w realizację 
operacji będzie na poziomie minimalnym. 

 



 

BUDŻET LGD BRAMA BESKIDU  W KAŻDYM ROKU REALIZACJI 

ROK KATEGORIA 
KOSZTU 

413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju 421 – Wdrażanie projektów współpracy 431 – Funkcjonowanie LGD, nabywanie 
umiejętności i aktywizacja 

Razem 

Różnicowanie 
w kierunku 
działalności 
nierolniczej 

Tworzenie i 
rozwój mikro-
przedsiębiorstw 

Odnowa i 
rozwój wsi 

Małe projekty Razem 413 Przygotowanie 
projektów 
współpracy 

realizacja 
projektów 
współpracy 

Razem 4.21 Funkcjonowanie 
LGD (koszty 
bieżące) 

Nabywanie 
umiejętności 
i aktywizacja 

Razem 431 Oś 4 

2009 całkowite 0 0  1 066 666,67        202 697,14     1 269 363,81    0 0 0     88 000,00       30 000,00      118 000,00     1 387 363,81    
kwalifikowalne 

0 0  1 066 666,67        202 697,14     1 269 363,81    0 0 0     88 000,00       30 000,00      118 000,00     1 387 363,81    
do refundacji 0 0     800 000,00        141 888,00        941 888,00    0 0 0     88 000,00       30 000,00      118 000,00     1 059 888,00    

2010 całkowite 0 0 0     300 000,00        300 000,00    0 0 0   121 368,00       40 000,00      161 368,00        461 368,00    
kwalifikowalne 

0 0 0     300 000,00        300 000,00    0 0 0   121 368,00       40 000,00      161 368,00        461 368,00    
do refundacji 0 0 0     210 000,00        210 000,00    0 0 0   121 368,00       40 000,00      161 368,00        371 368,00    

2011 całkowite 0 0  1 066 666,67        300 000,00     1 366 666,67    0 0 0   121 368,00       40 000,00      161 368,00     1 528 034,67    
kwalifikowalne 

0 0  1 066 666,67        300 000,00     1 366 666,67    0 0 0   121 368,00       40 000,00      161 368,00     1 528 034,67    
do refundacji 0 0     800 000,00        210 000,00     1 010 000,00    0 0 0   121 368,00       40 000,00      161 368,00     1 171 368,00    

2012 całkowite 0 0  1 413 333,33        342 857,14     1 756 190,47       30 000,00    0      30 000,00      121 368,00       35 000,00      156 368,00     1 942 558,47    
kwalifikowalne 

0 0  1 413 333,33        342 857,14     1 756 190,47       30 000,00    0      30 000,00      121 368,00       35 000,00      156 368,00    1 942 558,47    
do refundacji 0 0  1 060 000,00        240 000,00     1 300 000,00       30 000,00    0      30 000,00      121 368,00       35 000,00      156 368,00     1 486 368,00    

2013 całkowite  100 000,00     100 000,00    0     557 142,85        757 142,85    0    72 204,00       72 204,00      121 368,00       35 000,00      156 368,00        985 714,85    
kwalifikowalne 

 100 000,00     100 000,00    0     557 142,85        757 142,85    0    72 204,00       72 204,00      121 368,00       35 000,00      156 368,00        985 714,85    
do refundacji    50 000,00       50 000,00    0     390 000,00        490 000,00    0    72 204,00       72 204,00      121 368,00       35 000,00      156 368,00        718 572,00    

2014 całkowite 0 0 0 0 0 0 0 0   121 368,00       35 000,00      156 368,00        156 368,00    
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kwalifikowalne 
0 0 0 0 0 0 0 0   121 368,00       35 000,00      156 368,00        156 368,00    

do refundacji 0 0 0 0 0 0 0 0   121 368,00       35 000,00      156 368,00        156 368,00    
2015 całkowite 0 0 0 0 0 0 0 0     61 469,00       16 663,00        78 132,00          78 132,00    

kwalifikowalne 
0 0 0 0 0 0 0 0     61 469,00       16 663,00        78 132,00          78 132,00    

do refundacji 0 0 0 0 0 0 0 0     61 469,00       16 663,00        78 132,00          78 132,00    
2009-
2015 

całkowite  100 000,00     100 000,00     3 546 666,67     1 702 697,13     5 449 363,80       30 000,00       72 204,00     102 204,00      756 309,00     231 663,00      987 972,00     6 539 539,80    
kwalifikowalne 

 100 000,00     100 000,00     3 546 666,67     1 702 697,13     5 449 363,80       30 000,00       72 204,00     102 204,00      756 309,00     231 663,00      987 972,00     6 539 539,80    
do refundacji    50 000,00       50 000,00     2 660 000,00     1 191 888,00     3 951 888,00       30 000,00       72 204,00     102 204,00      756 309,00     231 663,00      987 972,00     5 042 064,00    

 

 

 



PRZEDSIĘWZIĘCIA  

OKRESY REALIZACJI LSR W PRZEDZIAŁACH PÓŁROCZNYCH 

2009 
I 

2009 
II 

2010 
I 

2010 
II 

2011 
I 

2011 
II 

2012 
I 

2012 
II 

2013 
I 

2013 
II 

2014 
I 

2014 
II 

2015 
I 

Organizacja imprez kulturalnych, sportowych i 
rekreacyjnych dla mieszkańców oraz turystów 

  X X X X X X X X X X  

Budowa /rozbudowa/modernizacja obiektów 
infrastruktury turystycznej oraz restauracja obiektów 
zabytkowych 

    X X X X X X X X  

Przygotowanie   materiałów promocyjnych dla 
obszaru LGD 

 

 X X X X X X X X X X X  

Utworzenie/modernizacja /doposażenie gospodarstw 
agroturystycznych 

 

      X X X X X X  

Tworzenie, rozwijanie, doposażenie, remont oraz 
promowanie izb regionalnych, małych muzeów i 
żywych skansenów 

      X X X X X X  

Wsparcie zespołów regionalnych, grup teatralnych 
oraz orkiestr dętych poprzez zakup strojów 
,instrumentów muzycznych czy też publikacje płyt 
promujących muzykę regionalną 

    X X X X X X X   

Promocja produktu lokalnego     X X  X X     

Organizacja przedsięwzięć utrwalających i 
promujących  dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze 
obszaru LGD 

  X X X X X X X X X X  

Konkurs wiedzy ekologicznej dla młodzieży szkół 
podstawowych 

       X X     

Konkurs na najbardziej ekologiczną zagrodę         X X    

Budowa , modernizacja i doposażenie świetlic 
wiejskich oraz budynków pełniących funkcje 

  X X X X X X X X X X X 
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społeczno-kulturalnych 
Modernizacja/rozbudowa lub budowa placów zabaw 
dla dzieci oraz parków i obiektów sportowych 

  X X X X X X X x X X  

Projekty współpracy       X X X X    

Funkcjonowanie LGD X X X X X X X X X X X X X 

Nabywanie umiejętności i aktywizacja  X X X X X X X X X X X X 



XI. OPIS PROCESU PRZYGOTOWANIA I KONSULTOWANIA LSR 
 

Lokalna Strategia Rozwoju LGD Brama Beskidu budowana jest metodą 
partnerskiego planowania strategii rozwoju obszaru, angażującego w proces 
planowania przedstawicieli różnych środowisk , z zachowaniem dbałości aby w 
procesie tym brała udział możliwie najbardziej reprezentatywna i ciesząca się 
największym autorytetem i poważaniem grupa przedstawicieli obszaru działania LGD 

Rolę animatorów, koordynatorów, redaktorów i jednocześnie ekspertów pełnili 
przedstawiciele dwóch fundacji działających na obszarze LGD – Fundacji Rozwoju 
Ziem Górskich z siedzibą w Starym Sączu, która była jednym z głównych inicjatorów 
powołania do życia Lokalnej Grupy Działania Brama Beskidu, druga to Fundacja 
Zielone Technologie działająca na terenie gminy Podegrodzie z siedzibą w 
miejscowości Brzezna.  

 

W tworzeniu strategii posługiwano się takimi metodami jak; warsztaty robocze z 
liderami wybranych miejscowości na terenie obszaru, zebrania wiejskie, sesje rad 
gmin – członków LGD, konsultacje z członkami LGD na kolejnych dwóch Walnych 
Zebraniach, spotkaniach z sołtysami i przewodniczącymi rad osiedli w mieście, 
strona internetowa. Uruchomiono również dwa punkty informacyjno – 
konsultacyjne:  w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu, który odwiedziło 27 osób 
oraz w siedzibie Fundacji Karpackiej Zielone Technologie w Brzeznej (Gmina 
Podegrodzie), który odwiedziło 25 osób, zainteresowanych członkostwem w 
LGD, a także możliwościami jakie wiążą się z działaniem typu Leader. 

Dokonano także analizy protokołów z zebrań wiejskich odbytych w ciągu ostatnich 
dwóch lat, zwłaszcza odbywających się pod koniec roku zebrań w ramach konsultacji 
projektów budżetów gmin. 

Warsztaty robocze organizowane w poszczególnych wsiach poprzedzone były 
spotkaniem członków zespołu strategicznego z sołtysami i radnymi z tych 
miejscowości na, których dokonywano identyfikacji podmiotów i osób które należy 
zaprosić do udziału w budowaniu strategii. 

Proces budowy strategii rozpoczął się 5 maja 2008 roku , kiedy to doszło do 
pierwszego spotkania koordynatorów z liderami wsi Przysietnica, jednej z 
największych wsi w obszarze działania liczącej ponad 2000 mieszkańców. Takie 
spotkania odbyły się łącznie w ośmiu miejscowościach obszaru; obok Przysietnicy, 
także  w Gołkowicach Dolnych, Gołkowicach Górnych, Myślcu, Łazach Biegonickich, 
Moszczenicy Niżnej, Moszczenicy Wyżnej i Popowicach. Nie przeprowadzano 
spotkań w miejscowościach w których dwa lata wcześniej opracowywano Plany 
Rozwoju Miejscowości w związku z ubieganiem się o wsparcie z Sektorowego 
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Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego 
oraz rozwój obszarów wiejskich”. Dokumenty te obejmujące dwie duże wsie Barcice i 
Gaboń zamieszkiwane przez prawie 4 tys. Mieszkańców, opracowane metodą 
partnerską, zatwierdzone na zebraniach wiejskich, są nadal aktualne i stąd też mogły 
być wykorzystane w procesie budowy niniejszej strategii. 

Na wspomnianych wyżej spotkaniach z liderami wsi (do ,których zaliczono radnych,  
sołtysów i członków rad sołeckich, dyrektorów szkół, nauczycieli, księży, właścicieli 
znaczących firm, przedstawicieli klubów sportowych, OSP i innych organizacji 
pozarządowych) koordynatorzy przeprowadzili z udziałem liderów sondaż dotyczący 
mało znanych zasobów wsi w sferze kultury, twórczości nieprofesjonalnej, lokalnych 
zwyczajów, tradycji, produktów, utalentowanych osób , prowadzonych działalności 
związanych z turystyką, ciekawych miejsc, możliwych do utworzenia szlaków 
turystycznych, upodobań mieszkańców, potrzeb w zakresie infrastruktury społecznej, 
i.t.p. Wykonano analizę SWOT skupiając się na określeniu projektów, sposobów, 
niezbędnych działań dla wykorzystania potencjału miejscowości, jej zasobów, 
talentów jej mieszkańców dla poprawy warunków życia mieszkańców, ich rozwoju 
intelektualnego, zawodowego i fizycznego. Dyskutowano również nad sposobami 
zwiększenia poziomu integracji mieszkańców wsi, intensyfikacji współżycia pokoleń i 
dbałości o zachowanie tradycji. 

            Po serii spotkań, dla pełnego zdiagnozowania sytuacji społeczno – 
gospodarczej zespół koordynatorów-ekspertów poddał analizie statystycznej obszar 
działania LGD pod kątem zasobów ludzkich, trendów demograficznych, stanu 
infrastruktury technicznej i społecznej, poziomu przedsiębiorczości mieszkańców, 
dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, a także potencjału turystycznego.  

Uwzględniając ustalenia dokonane w czasie spotkań z mieszkańcami 
poszczególnych miejscowości a także wyniki analizy statystycznej zespół opracował 
do dalszych konsultacji analizę SWOT obszaru,  propozycje wizji i misji, celów 
ogólnych i szczegółowych  oraz przedsięwzięć, których realizacja podporządkowana 
będzie osiągnięciu zdefiniowanych  celów . Z kolei opracowano propozycję budżetu 
przy zastosowaniu wytycznych zawartych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi z dnia 23 maja 2008 roku w sprawie szczegółowych kryteriów i 
sposobu wyboru lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju w 
ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. 

Określenie konkretnych przedsięwzięć, które mają szansę uzyskać wsparcie ze 
środków na realizację LSR umożliwiło z kolei opracowanie lokalnych kryteriów 
wyboru operacji szczegółowych kryteriów   

Te zasadnicze elementy strategii były konsultowane na kolejnych dwóch Walnych 
Zebraniach LGD, a także  sesjach rad gmin Stary Sącz i Podegrodzie, na których 
przyjmowano uchwały dotyczące przystąpienia gmin do LGD. 

 



XII. OPIS PROCESU WDRAŻANIA I AKTUALIZACJI LSR 
 

Wdrażanie LSR 
 

Za wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju odpowiada Stowarzyszenie Lokalna Grupa 
Działania BRAMA BESKIDU. Podstawowym narzędziem realizacji LSR będzie wybór 
operacji do dofinansowania. Ponadto wdrażanie LSR obejmie następujące zadania:  

 Realizację badań dotyczących obszaru objętego strategią 

 Informowanie o obszarze objętym LSR, realizacji LSR oraz działalności LGD 

 Szkolenie pracowników LGD, członków Rady odpowiedzialnej za ocenę 
operacji zgodnie z lokalnymi kryteriami oceny, członków Zarządu oraz Komisji 
Rewizyjnej 

 Realizację zadań promocyjnych związanych z obszarem objętym LSR, 
realizacją LSR oraz działalnością LGD 

 Aktywizowanie społeczności lokalnej 

 

W ramach realizacji działań promocyjno – informacyjnych LGD Brama Beskidu 
odpowiada w szczególności za: 

a. Dostarczanie Beneficjentom z obszaru LGD Brama Beskidu 
kompletnego  pakietu informacji na temat: kategorii działań, w ramach 
których Beneficjenci mogą się ubiegać o wsparcie w ramach osi Leader 
za pośrednictwem LGD; warunków jakie należy spełnić by kwalifikować 
się do wsparcia; wzorów formularzy wniosków i innych dokumentów 
niezbędnych do aplikowania o środki; poprawnego przygotowania 
wniosków o dofinansowanie; kryteriów wyboru projektów oraz procedur 
związanych z oceną i wyborem wniosków; procedur związanych z 
przygotowaniem, oceną i wyborem projektów oraz ich kontrolą; 
punktów informacyjnych o PROW; publikacji i dystrybucji bezpłatnych 
materiałów informacyjnych, dotyczących m.in.: zaleceń dla 
wnioskodawców, zasad realizacji i rozliczania projektów itp., 
 

b. organizowanie szkoleń i warsztatów dla potencjalnych Beneficjentów i 
Beneficjentów danego działania, w szczególności odnośnie celów LSR, 
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zasad aplikowania o środki, zamówień publicznych, przygotowania, 
realizacji i rozliczania operacji, kryteriów oceny; 
 

c. prowadzenie i aktualizowanie serwisu internetowego zawierającego w 
szczególności: dokumenty programowe, akty prawne, zalecenia i 
wytyczne dla Beneficjentów, szczegółowe informacje na temat osi 
priorytetowych, informacje o planowanych i aktualnych terminach 
naborów wniosków, kryteria oceny i wyboru projektów; procedurę 
rozpatrywania wniosków o dofinansowanie, wyniki konkursów, wykaz 
Beneficjentów oraz informacje nt. aktualnie realizowanych projektów 
dla danej osi priorytetowej; odpowiedzi na najczęściej zadawane 
pytania; wymagania dotyczące obowiązków Beneficjentów w zakresie 
działań informacyjnych i promocyjnych. 

 

LGD Brama Beskidu zgodnie z zobowiązaniami, wszystkich prowadzonych przez 
siebie działaniach będzie stosowała zasady efektywnego doboru komunikatów 
promocyjnych uwzględniających dotarcie do odpowiednich grup docelowych oraz 
stosowanie spójnej wizualizacji i przekazu odpowiedniej dla osi 4 LEADER. 

 

W ramach współpracy z mediami Zarząd LGD i Biuro LGD prowadzić będzie 
następujące działania: udzielanie odpowiedzi na zapytania mediów (w tym pytania 
wymagające niezwłocznej odpowiedzi); wypowiedzi  do określonych tytułów 
prasowych,  przygotowanie i przekazywanie informacji i komunikatów dla mediów 
(prasy, radia, telewizji, portali internetowych), organizowanie i prowadzenie 
indywidualnych spotkań w siedzibie LGD z przedstawicielami mediów, 
reprezentowanie LGD na konferencjach, seminariach, spotkaniach oficjalnych, 
imprezach promujących działania LSR. 

 

Biuro LGD odpowiadać będzie za publikowanie i aktualizację na stronie internetowej 
informacji dotyczących LSR. Na stronie internetowej obecne będą w szczególności 
informacje o potencjalnych Beneficjentach przygotowywane na podstawie 
zatwierdzonej przez samorząd województwa Lokalnej Strategii Rozwoju,  wykazy 
Beneficjentów, informacje nt. aktualnie realizowanych i przygotowywanych operacji 
(wraz z innymi bieżącymi informacjami koniecznymi do opublikowania na stronie 
www) oraz informacje na temat konkursów (w tym w szczególności terminy naborów 
wniosków oraz regulamin rady, i kryteria wyboru projektów) . 

 

LGD podejmuje działania w zakresie publikacji materiałów informacyjnych z 
uwzględnieniem potrzeb w odniesieniu do osi 4 Leader. W zależności od tych 
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potrzeb, pracownicy Biura LGD  przygotują materiały informacyjne w postaci broszur, 
ulotek, prezentacji multimedialnych, itp., dotyczących w szczególności możliwości 
dofinansowania projektów ze środków unijnych oferowanych w ramach 4 osi PROW - 
Leader.   

 

LGD Brama Beskidu prowadzić będzie bezpłatny punkt informacyjny,  którego celem 
będzie udzielanie fachowych porad i odpowiedzi na pytania dotyczące 4 osi Leader, 
oraz wspieranie Beneficjentów w zakresie przygotowania wysokiej jakości projektów, 
poprawnego przygotowania wniosków o dofinansowanie oraz realizacji projektów. 
Informacje udzielane są bezpłatnie w zależności od potrzeb, telefonicznie lub drogą 
elektroniczną. Jeżeli pytania nie będą dotyczyły spraw będących w gestii LGD, 
podmioty zainteresowane kierowane będą do odpowiednich instytucji. Adres 
internetowy oraz dane kontaktowe punktu informacyjnego dostępne będą również na 
oficjalnych stronach internetowych Gmin wchodzących w skład LGD.  

Jednym z narzędzi upowszechnienia wiedzy na temat wdrażania LSR będą 
seminaria, szkolenia i konferencje, których celem będzie przedstawienie możliwości 
korzystania ze środków w ramach strategii, przedstawienie zagadnień związanych z 
przygotowaniem wniosków o dofinansowanie projektów, omówienie 
dotychczasowych doświadczeń związanych z wykorzystaniem środków UE itp. W 
przypadku podjęcia decyzji o organizacji seminarium, Biuro LGD  odpowiada za: 
przygotowywanie materiałów informacyjnych; zaproszenie na seminarium 
zainteresowanych podmiotów oraz prelegentów; przygotowanie zaproszeń i 
programów seminariów, szkoleń lub konferencje,; rozesłanie zaproszeń i programów 
do wszystkich zainteresowanych podmiotów; koordynację przygotowania prezentacji 
oraz innych materiałów informacyjnych, które będą prezentowane na danej 
konferencji czy szkoleniu. 

 

W zależności od bieżących potrzeb związanych z wdrażaniem LSR, oprócz działań 
wyżej wymienionych LGD może prowadzić również inne działania informacyjne i 
promocyjne, które przyczynią się do realizacji celów Strategii W tym zakresie LGD w 
szczególności może:  uczestniczyć w targach i wystawach, wydarzeniach z 
kalendarza różnych imprez,  organizować konkursy, w tym konkursy finansowane w 
formie dotacji, przygotowywać niestandardowe materiały informacyjne i promocyjne. 

 

Aktualizacja LSR  
 

Konieczność wprowadzenia zmian do LSR może wynikać z różnych przyczyn: 
zmiany obowiązujących przepisów regulujących zagadnienia objęte LSR; zmiany 
dokumentów programowych lub rozporządzeń dotyczących zagadnień objętych LSR; 
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uwag zgłoszonych przez Instytucję Wdrażającą; uwag zgłoszonych przez kontrolę; 
wniosków wynikających z praktycznego stosowania LSR i przeprowadzonej ewaluacji 
LSR. 

 

Za propozycję zmian w LSR odpowiada Zarząd LGD, który podejmuje uchwałę o 
przystąpieniu do aktualizacji LSR. 

 

Pracownik Biura LGD informuje społeczność lokalną o przystąpieniu do procesu 
aktualizacji strategii poprzez wywieszenie na stronie internetowej uchwały Zarządu 
LGD o przystąpieniu do aktualizacji strategii oraz publikację w lokalnych mediach. 
Obowiązkiem Zarządu jest taka organizacja procesu aktualizacji LSR, aby każdy 
mieszkaniec obszaru objętego działalnością LGD miał prawo i możliwość do 
wniesienia uwag do Lokalnej Strategii Rozwoju. W praktyce oznaczać to będzie, że 
czas na zgłaszanie uwag nie może być krótszy niż 21 dni. 

 

W ramach konsultacji społecznych Zarząd  LGD organizuje co najmniej jedno 
ogólnodostępne spotkanie z mieszkańcami celem omówienia zgłoszonych uwag i 
propozycji zmian w strategii. 

 

 Za prawidłowy przebieg procedury przygotowania i wprowadzania zmian, z udziałem 
społeczeństwa odpowiedzialny jest Zarząd LGD.  Uchwałę w sprawie zatwierdzenia 
zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na wniosek Zarządu LGD podejmuje Walne 
Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia LGD Brama Beskidu.. 

 

Każdorazowo wprowadzenie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju staje się skuteczne 
po zatwierdzeniu tych zmian przez Samorząd Województwa Małopolskiego.  

 

 

 

 



XIII. ZASADY I SPOSÓB DOKONYWANIA EWALUACJI WŁASNEJ  
 

Ewaluacja własna LGD i oceny realizacji LSR ma na celu ocenę zrealizowanych 
przez LGD działań pod względem przyczynienia się do osiągnięcia założonych celów 
i będzie polegać na systematycznym badaniu wartości kluczowych wskaźników 
wyrażających efektywność wdrażania LSR.  

Zgodnie z wytycznymi i praktyką europejską ewaluacja będzie prowadzona w oparciu 
o  pięć kryteriów ewaluacyjnych: trafność (relevance), skuteczność (effectiveness), 
wydajność (efficiency), użyteczności (utility) oraz trwałości (sustainability), które bada 
się w trakcie procesu ewaluacji: 

 Trafność (adekwatność) (Relevance): czyli stopień, w jakim cele 

przedsięwzięcia są zgodne z wymaganiami beneficjenta, potrzebami lokalnymi, 

(Czy cele strategii odpowiadają potrzebom?), 

 Efektywność (Efficiency): czyli relacja między produktami, rezultatami a 

środkami szczególnie finansowymi przeznaczonymi do ich uzyskania. (Czy cele 

osiągnięto najniższym możliwym kosztem?) 

 Skuteczność (Effectiveness): czyli stopień, w jakim przedsięwzięcie osiągnęło 

zakładane cele. Porównanie tego co zostało zrobione z tym co było planowane. 

(Czy to, co osiągnięto jest tym, co planowano?) 

 Użyteczność/oddziaływanie (impact): czyli ocena szerszych konsekwencji 

interwencji zarówno pozytywnych jak i negatywnych.  (Jaki skutek wywarł 

projekt w szerszym środowisku? Czy efekty programu są korzystne dla różnych 

grup odbiorców?) 

 Trwałość (Sustainability): czyli stopień, w jakim efekty przedsięwzięcia 

oddziaływają po jego zakończeniu. To prawdopodobieństwo kontynuacji tych 

efektów w długim okresie czasu. (Czy efekty działania są trwałe, 

długookresowe?) 

 

Ocena realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju będzie miała następujący przebieg: 

Etap I  Przygotowanie ewaluacji 

  a) zaplanowanie działań (plan ewaluacji) 

  b) projekt ewaluacji 
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Etap II Realizacja ewaluacji 

  a) zbieranie danych 

Etap III Podsumowanie ewaluacji 

  a) analiza danych 

  b) wyciąganie wniosków, rekomendacje 

  c) sporządzenie raportu 

  d) upowszechnienie wyników 

 Etap I będzie skupiał się na zaplanowaniu działań oraz sporządzeniu projektu 

ewaluacji. Podczas planowania działań odpowiemy na pytania o cel ewaluacji, o jej 

odbiorców oraz określamy przedmiot ewaluacji – czyli potwierdzamy, co chcemy 

poddać badaniu. Plan ewaluacji jest ważny z punktu widzenia zarządzania całym 

przedsięwzięciem. Projekt ewaluacji będzie istotny od strony metodologicznej 

naszych działań, wpłynie na wybór konkretnego sposobu przeprowadzenia ewaluacji. 

Znajdzie się w nim dokładny opis tego, co chcemy badać, które aspekty oraz jakie 

kryteria oceny danego obiektu nas interesują. Dopiero potem określamy sposób, w 

jaki chcemy gromadzić interesujące nas dane, czyli: gdzie będziemy ich szukać oraz 

jakie metody zastosujemy i na jakiej próbie. Załącznikiem do projektu powinny być 

narzędzia, za pomocą których zbierzemy potrzebne informacje. 

 Etap II to zbieranie danych. W celu rzetelnego przeprowadzenia tego procesu 

zostanie zaangażowana cała Lokalna Grupa Działania, zostaną jasno określone cele 

i procedury badania oraz wspólnie wybrane obszary i kryteria ewaluacji.  

 Etap III to podsumowanie. Analizując i interpretując dane, należy zastanowić 

się, które z nich mają znaczenie – i jakie – dla badanego obszaru oraz pytań 

ewaluacyjnych. Wyniki ewaluacji zbierzemy i zaprezentujemy w końcowym raporcie 

ewaluacyjnym.  

Z zebranych danych zostaną wyciągnięte wnioski, zawierające odpowiedzi na 

postawione wcześniej pytania. Upowszechnienie wyników jest formą informacji 

zwrotnej dla zainteresowanych oraz okazją do wspólnego zastanowienia się nad 
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nimi. Skrócona forma wyników zostanie przekazana zainteresowanym, zostaną 

omówione także na Walnym Zebraniu Członków.  

 

W ramach ewaluacji własnej i oceny realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju planuje się 

przeprowadzenie następujących rodzajów ewaluacji: 

 ewaluacja ex ante – dotyczy operacji, które są dopiero w fazie planowania  

i podejmowania decyzji o ich realizacji. Polegać będzie na sporządzeniu 

analizy  

w stosunku do każdego planowanego przedsięwzięcia, obejmującej opis tego 

przedsięwzięcia oraz jego ocenę pod kątem wpływu na osiągnięcie celów 

zakładanych w LSR, 

 ewaluacja mid – term – ewaluacja w połowie działalności Lokalnej Grupy 

Działania (styczeń 2012) będzie służyć podniesieniu jakości i trafności 

określenia celów Lokalnej Strategii Rozwoju. W konsekwencji przyczyni się do 

aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, co może okazać się niezbędne do 

osiągnięcia założonych pierwotnie celów. 

 ewaluacja ex post – ewaluacja podsumowująca przeprowadzona zostanie po 

zakończeniu realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. Jej celem będzie określenie 

długotrwałych efektów raz ich trwałość, a także wielkość zaangażowanych 

środków, skuteczność i efektywność pomocy. 

 ewaluacja on – going – ewaluacja bieżąca będzie przeprowadzana na koniec 

każdego roku kalendarzowego będzie służyć bieżącemu usprawnieniu 

realizacji LSR. 

 

Kluczowe wskaźniki wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju: 

 

Lp. Wskaźnik Informacja dostarczana przez wskaźnik z 
punktu widzenia wdrażania LSR 

1. Liczba projektów zgłaszanych 
przez podmioty lokalne w 
kolejnych okresach 

- wypromowanie LSR na obszarze LGD, 

- dostosowanie LSR do potrzeb podmiotów 
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wdrażania lokalnych, 

 

2. Jakość merytoryczna i 
techniczna zgłaszanych 
projektów 

  - określenie trudności w przygotowaniu 
projektów, 

- przygotowanie lokalnych podmiotów do     
właściwego opracowania projektów, 

 

3. Wartość wkładu własnego 
Wnioskodawców 

- stopień uaktywnienia środków finansowych 
przez Wnioskodawców, 

4. Liczba beneficjentów 
pośrednich i bezpośrednich 
realizowanych projektów 

- społeczna i gospodarcza rozległość 
oddziaływania LSR, 

5. Poziom realizacji celów 
szczegółowych (a w 
konsekwencji celów 
ogólnych) 

- poziom zbieżności podejmowanych działań 
z potrzebami lokalnymi, 

- określenie skuteczności podejmowanych 
działań, 

6. Efektywność realizacji 
projektu  

- określenie efektywności poszczególnych 
projektów, 

-  

 

 Przedstawione powyżej wskaźniki wynikają z przyjętej procedury oceny 

wdrażania LSR, pozwolą one na: 

 uaktualnienie strategii i dostosowanie jej do potrzeb podmiotów lokalnych, 

 doskonalenie działań organizacyjnych na rzecz wdrażania strategii, 

 lepsze zaspokojenie oczekiwań odbiorców projektów zaplanowanych w 

ramach strategii, 

 

Obszarem, który będzie podlegał ocenie jest także jakość partnerstwa oraz  

sprawność organizacyjna Lokalnej Grupy Działania. Ocenie będzie podlegać 

funkcjonowanie biura, jego pracowników oraz samych organów LGD, efektywność 

stosowanych procedur, przepływ informacji, sposób podejmowania decyzji.  
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 Organem odpowiedzialnym za przeprowadzenie ewaluacji będzie Komisja 

Rewizyjna, która opracuje plan ewaluacji. Istnieje możliwość zlecenia 

przeprowadzenia ewaluacji przez ekspertów zewnętrznych. 

Komisja Rewizyjna do 30 marca każdego roku przedstawiać będzie raport z 

ewaluacji on – going, który będzie zawierał: 

 wykaz przedsięwzięć zrealizowanych w minionym roku kalendarzowym, z 

krótkim opisem merytorycznym i informacją finansową o każdym z nich, 

 opis bezpośrednich efektów przedsięwzięć i porównanie ich z efektami, które 

były zakładane w fazie projektowania, 

 analizę dotyczącą wpływu zrealizowanych przedsięwzięć na osiągnięcie celów 

określonych w LSR, 

 wnioski w formie uwag i rekomendacji dotyczących zmian w sposobie 

funkcjonowania LGD, które zapewnią wyższą efektywność działania LGD i 

lepsze osiągnięcie celów określonych w LSR, 

 

 

 



XIV. OKREŚLENIE POWIĄZAŃ LSR Z INNYMI DOKUMENTAMI 
PLANISTYCZNYMI ZWIĄZANYMI Z OBSZAREM OBJĘTYM LSR  

 

Obszar objęty Lokalną Strategią Rozwoju jest podmiotem wielu dokumentów 
strategicznych opracowanych dla różnych celów .Dokumenty te konsultowane przez 
różne gremia, od zebrań wiejskich po specjalistyczne zespoły naukowców i 
praktyków różnych dziedzin stanowią bezcenne źródło informacji, których nie można 
nie uwzględnić przy tworzeniu Lokalnej Strategii Rozwoju. 

Wielokrotnie ich umocowanie prawne jest rozstrzygające, stąd też muszą zostać 
uwzględnione przy opracowaniu kolejnych dokumentów strategicznych. 

Dokumenty te, szczególnie opracowane na poziomie lokalnym  poddano analizie już 
na etapie diagnozy wykorzystując ich zapisy do opracowania analizy SWOT, 
wyznaczenia wizji i misji, przy czym zapisy te poddano weryfikacji w czasie spotkań z 
mieszkańcami sołectw i konsultacji prowadzonych w gronie członków LGD. 

Po ustaleniu misji, wizji i celów dokumenty te poddano ponownej analizie dla 
zbadania czy zapisy dokonane w LSR są spójne a zaproponowane działania 
komplementarne z działaniami określonymi w innych dokumentach strategicznych  

 

W szczególności analizowano następujące dokumenty opracowane na poziomie 
lokalnym: 

- Plany rozwoju miejscowości  opracowane i zatwierdzone przez zebrania wiejskie w 
związku z ubieganiem się o wsparcie z Sektorowego Programu Operacyjnego 
„Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów 
wiejskich” 

- Studia uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego gmin wchodzących w 
skład LGD 

- Strategie rozwoju gmin Stary Sącz i Podegrodzie 

- Strategię rozwoju powiatu nowosądeckiego 

- Strategiczne kierunki rozwoju turystyki w mieście i gminie Stary Sącz  

- „Perły Doliny Popradu”- strategia rozwoju zintegrowanego produktu turystycznego 
sześciu   gmin. 
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Obok powiązań LSR z istniejącymi dokumentami strategicznymi poddano również 
analizie jej zgodności z dokumentami programowymi na lata 2007-2013, 
opracowanymi na poziomie regionalnym i krajowym,  w szczególności:  

- „Małopolska 2015” - Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-
2013 

- Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym  

- Programem Operacyjnym Współpracy Transgranicznej Polska – Republika 
Słowacka  

- Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki 

- Programem Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka 

- Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 

 

 

Zgodność Lokalnej Strategii Rozwoju  z dokumentami  strategicznymi opracowanymi  
na poziomie lokalnym: 

Plan Rozwoju Miejscowości Gaboń  

 Lokalna Strategia Rozwoju doskonale współgra z celami i działaniami określonymi w 
tym dokumencie: 

Cel II.1. Poprawa jakości wiejskiej przestrzeni publicznej 

Cel II.2 Stopniowa likwidacja zanieczyszczeń krajobrazu kulturowego wsi 

Cel III.1. Tworzenie warunków materialnych i organizacyjnych dla szerokiego udziału 
mieszkańców w życiu kulturalnym i dbałości o zachowanie dziedzictwa kulturowego 

Cel IV.1. Wyposażenie wsi w ogólnodostępną infrastrukturę sportową i rekreacyjną 

Cel IV.2 Poprawa jakości i rozwój infrastruktury turystycznej wsi 

 

Plan Rozwoju Miejscowości Barcice 

Cel II.3.Poprawa jakości wiejskiej przestrzeni publicznej 

Cel III.1. Stworzenie warunków dla realizacji atrakcyjnych form aktywnego 
wypoczynku 
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Cel III.2. Stworzenie warunków materialnych i organizacyjnych dla szerokiego 
udziału mieszkańców w życiu kulturalnym i dbałości o zachowanie dziedzictwa 
kulturowego 

Cel IV.1. Stworzenie miejsc pracy oraz źródeł dodatkowych dochodów małych 
gospodarstw rolnych 

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Stary Sącz 

Lokalna Strategia Rozwoju Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Stary Sącz 

Cel ogólny 1.Rozwój turystyki w oparciu o 
bogactwo przyrodnicze i kulturowe obszaru 

Cel szczegółowy 1.1 Zwiększenie atrakcyjności                         
turystycznej obszaru 

 

Cel strategiczny nr 3 ,działania: 
Pomoc w tworzeniu gospodarstw 
agroturystycznych (doradztwo, szkolenie, 
promocja)- 
Cel strategiczny nr 2. Pielęgnowanie wartości i 
tradycji wynikających z 750 letniej historii 
 Działania: 
 - modernizacja Rynku 
 - rozbudowa muzeum regionalnego  
 -zagospodarowanie obszaru dla Sądeckiego 
Centrum Pielgrzymowania im. Jana Pawła II 
 - kultywowanie tradycji Starosądeckiego 
Festiwalu Muzyki Dawnej 
 -organizowanie okolicznościowych imprez 
podkreślających tradycje historyczne i regionalne 
 - wsparcie organizacyjno – prawne i finansowe 
 rewaloryzacji zespołu klasztornego 
 - zagospodarowanie rekreacyjne wideł Popradu  
i Dunajca 
 -zagospodarowanie szlaków turystycznych  
 oraz budowa małej architektury turystycznej 
 Cel strategiczny nr 3. Rozwój różnorodnych form 
turystyki. 
 - zagospodarowanie rekreacyjne wideł Popradu  
i Dunajca 
 -zagospodarowanie szlaków turystycznych oraz 
budowa małej architektury turystycznej 

Cel szczegółowy 1.2 Wypromowanie obszaru, 
jako atrakcyjnego miejsca wypoczynku, rekreacji 
i realizacji potrzeb kulturalnych i duchowych 

Cel strategiczny nr 5. Rozwój obszarów 
wiejskich. 

- Promowanie agroturystyki, jako dodatkowego  
źródła dochodów gospodarstw rolnych. 
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Strategia Rozwoju Powiatu Nowosądeckiego 

Lokalna Strategia Rozwoju jest wysoce komplementarna do poniższych celów 
operacyjnych  i działań przewidzianych w Strategii Rozwoju Powiatu 
Nowosądeckiego 

 

Cel operacyjny I.5.  Zwiększenie atrakcyjności turystycznej powiatu 
Działanie I.5.2.  Przygotowanie kompleksowej i aktualnej oferty turystycznej 
Działanie I.5.3.  Stworzenie systemu promocji turystycznej powiatu 
 
Cel operacyjny II.2.  Poprawa stanu środowiska naturalnego w powiecie 
nowosądeckim 
Działanie II.2.2.  Upowszechnianie postawy proekologicznej wśród mieszkańców 
powiatu 
 
Cel operacyjny II.3. Zapewnienie warunków rozwoju kultury w powiecie 
Działanie II.3.1. Wspieranie instytucji kultury zlokalizowanych na terenie powiatu oraz 
realizacja imprez kulturalnych 
 
Strategia Rozwoju Turystyki w mieście i gminie Stary Sącz 
 

 Dokument opracowany jako rozszerzenie sektorowe Strategii Rozwoju Miasta i 
Gminy  

Stary Sącz precyzuje kierunki rozwoju turystyki w oparciu o ocenę zasobów i 
prognozy rozwoju rynku turystycznego oraz  proponuje szereg działań jakie należy 
podjąć  aby mogły się rozwijać. Cele wytyczone w LSR nawiązują do celu 
strategicznego zdefiniowanego w omawianym dokumencie którym jest;  „Rozwój 
turystyki na obszarze miasta i gminy Stary Sącz”.  Strategia  ta kładzie szczególny 
nacisk na rozwój turystyki zrównoważonej w następujących formach: 

- agroturystyka 
- ekoturystyka – na bazie terenów Popradzkiego Parku Krajobrazowego 
- eko-agroturystyka  
- turystyka wiejska 
- turystyka aktywna i specjalistyczna  
- turystyka religijna i pielgrzymkowa 
Wśród proponowanych działań wiele jest działań zbieżnych z działaniami 
przewidzianymi w LSR, są m.in.: 
- wspieranie tworzenia gospodarstw agroturystycznych, a szczególnie eko-
agroturystycznych 
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- opracowanie, wytyczenie i promocja szlaków tematycznych np. „Szlaku 
owocowego”, „Drzewa – świadkowie historii i pomniki przyrody” 

- wspieranie powstawania i funkcjonowania organizacji zrzeszających gospodarstwa 
agroturystyczne, lub inne podmioty świadczące usługi turystyczne  na obszarach 
wiejskich 

-  tworzenie „Parków rozrywki” dla dzieci z placami zabaw oraz możliwościa kontaktu 
ze zwierzętami, w tym stadnin koni 

- zagospodarowanie tras  rowerowych, szczególnie trasy ze Starego Sącza na 
Przehybę 

- usprawnienie systemu informacji, promocji i dystrybucji oferty dla osób 
zainteresowanych proponowanymi kierunkami turystyki 

 

Perły Doliny Popradu – Strategia Rozwoju Zintegrowanego Produktu 
Turystycznego Sześciu Gmin. 

Cel operacyjny: Ochrona i adaptacja krajobrazu naturalnego i kulturowego 

Działania:  

- rekonstrukcja ładu przestrzennego zakłóconego chaosem urbanizacyjnymi 
budownictwem wielko kubaturowym oraz niewłaściwymi realizacjami w zakresie 
małej architektury i wizualizacji 

-zlikwidowanie estetycznych zanieczyszczeń krajobrazu naturalnego i  kulturowego 

- zachowanie krajobrazu naturalnego w stanie najwyższej ochrony i umiejętne 
komponowanie z funkcjami turystycznymi 

- adaptacja krajobrazu kulturowego miejskiego do potrzeb turystyki, rozrywki i 
rekreacji 

 Propozycje komplementarnych projektów : 

- Bramy Wjazdowe – projekt dot. wizualizacji obszaru, przewidujący umieszczenie 
przy wjeździe do poszczególnych miejscowości, dolin, ciekawych miejsc bram 
drewnianych z nazwami miejscowości, dolin, opisem atrakcji.  

- „Ogrodzenia pól, parków polnych i zagród wiejskich – projekt polega na 
rekonstrukcji i upowszechnieniu ogrodzeń, płotów, i murów charakterystycznych dla 
budownictwa regionalnego. 
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Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007 – 2013.  

Cele i działania zapisane w LSR są zgodne z kierunkami polityki ustalonymi dla 
osiągnięcia celów w następujących obszarach Strategii : 

 

Obszar I. Społeczeństwo wiedzy i aktywności 

Cel pośredni: Lepiej wykształceni, twórczy i przedsiębiorczy mieszkańcy 

Kierunek polityki I.3. Wsparcie indywidualnej przedsiębiorczości 

 

Obszar II. Gospodarka regionalnej szansy 

Cel pośredni: Konkurencyjna i twórcza, wykorzystująca innowacje i nowoczesne 
technologie gospodarka 

Kierunki polityki II.3 Zrównoważone rolnictwo, w tym rolnictwo ekologiczne 

                             II.5. Rozwój przemysłów czasu wolnego 

 

Obszar V. Spójność wewnątrz regionalna. 

Cel pośredni: Spójny wewnętrznie, zapewniający równe szanse i możliwości rozwoju 
region. 

Kierunek polityki V.5. Wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego oraz budowanie 
tożsamości regionalnej 

 

Obszar VI. Ochrona Środowiska 

Cel pośredni: Wysoka jakość życia w czystym i bezpiecznym środowisku 
przyrodniczym 

Kierunki polityki VI.1. Ochrona zasobów wodnych 

                              VI.2 Ochrona powietrza i zwiększenie wykorzystania 
niekonwencjonalnych źródeł energii 

 

Obszar VII. Dziedzictwo i przestrzeń regionalna 

Cel pośredni: Wysoka jakość środowiska przyrodniczo kulturowego i przestrzeni 
regionalnej 
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Kierunki polityki VII.1. Ochrona i kształtowanie krajobrazu kulturowego 

                             VII. 2. Ochrona bio- i georóżnorodności 

                             VII.3. Opieka nad regionalnym dziedzictwem kulturowym 

 

Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007 – 2013 

MRPO jest instrumentem realizacji Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego, 
zawiera katalog interwencji najważniejszy z punktu widzenia rozwoju regionu.  

Lokalna Strategia Rozwoju wykazuje zbieżność z następującymi osiami 
priorytetowymi programu operacyjnego:  

 

Oś priorytetowa 2. Gospodarka regionalnej szansy 

Cel operacyjny: Wzmacnianie konkurencyjności przedsiębiorstw 

Oś priorytetowa 3. Turystyka i przemysł kulturowy 

Cel operacyjny: Podniesienie konkurencyjności turystycznej regionu 

 

Oś priorytetowa 6. Spójność wewnątrzregionalna 

Cel operacyjny: Zmniejszenie infrastrukturalnych barier w dostępie dosług 
społecznych 

 

Oś priorytetowa 7. Infrastruktura ochrony środowiska 

Cel operacyjny: Likwidowanie zaniedbań w ochronie środowiska i racjonalne 
gospodarowanie zasobami 

 

 

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – 
Republika Słowacka 2007 – 2013 

Współpraca transgraniczna jest jednym z elementów Europejskiej Współpracy 
Terytorialnej realizowanej w ramach Celu 3 Polityki Spójności. Celem współpracy 
transgranicznej jest wpływanie na rozwój terenów przygranicznych poprzez realizację 
wspólnych strategii na rzecz trwałego rozwoju terytorialnego. 
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Lokalna Strategia Rozwoju wykazuje zbieżność z  zapisami Programu, w 
szczególności z:  Priorytetem II: Rozwój społeczno – gospodarczy 

Temat 1. Rozwój współpracy trans granicznej w zakresie turystyki 

Temat 2. Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego 

Priorytetem III. Wsparcie inicjatyw lokalnych 

 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 

Celem głównym  programu jest :”Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności 
społecznej”. 

Cel ten realizowany jest poprzez realizację celów strategicznych.  

Lokalna Strategia Rozwoju wykazuje spójność z następującymi celami 
strategicznymi POKL: 

 

Cel 1. Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia 
bezrobotnych i biernych zawodowo. 

Cel 6. Wzrost spójności terytorialnej  
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XV. WSKAZANIE PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ LUB OPERACJI 
REALIZOWANYCH PRZEZ LGD W RAMACH INNYCH PROGRAMÓW 
WDRAŻANYCH NA OBSZARZE OBJĘTYM LSR  

 

Głównym celem, dla którego została powołana Lokalna Grupa Działania Brama 
Beskidu jest przygotowanie i realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszarów 
wiejskich. Działania te będą finansowane w ramach osi IV Leader Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich. Jednakże wysiłek włożony w organizację partnerstwa, także 
stałe podnoszenie kompetencji pracowników, członków organów oraz lokalnego 
społeczeństwa będzie dodatkową motywacją do jeszcze większego zaangażowania 
organizacji w rozwiązywanie lokalnych problemów. Tym bardziej, że pełna realizacja 
celów postawionych w Lokalnej Strategii Rozwoju wymagać będzie znacznie 
wyższych środków finansowych niż dostępne w ramach programu Leader.  
Niezwykle istotnym elementem tych działań będzie także przygotowanie projektów 
komplementarnych do tych realizowanych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju oraz 
pozyskiwanie środków na ich realizację.  

Szczególną wagę przy planowaniu dodatkowych przedsięwzięć Lokalna Grupa 
Działania będzie przywiązywać do projektów nakierunkowanych na rozwój zasobów 
ludzkich oraz aktywizację społeczeństwa.  

Zarząd LGD dokonał diagnozy najbardziej atrakcyjnych dostępnych źródeł 
finansowania działań poza osią  Leader. Wyniki prac zawiera tabela zamieszczona 
na końcu niniejszego rozdziału. Wynika z niej, następnej stronie.  

Podczas realizacji projektów finansowanych z innych źródeł niż oś IV PROW, Zarząd 
LGD Brama Beskidu wprowadzi mechanizmy zabezpieczające przed nakładaniem 
się nakładaniem się pomocy w ramach PROW i innych programów. W szczególności 
mechanizmy te będą obejmować rozwiązania: 

 Każda osoba zatrudniona przez LGD będzie miała umowę zawierającą 
szczegółowy wykaz obowiązków i zadań, ze wskazaniem programu, na rzecz 
którego te zadania i obowiązki będą wykonywane oraz podaną kwotą 
wynagrodzenia pochodzącą ze środków tego programu; 

 W przypadku osób zaangażowanych jednocześnie w realizację dwóch lub 
więcej programów, w umowie o pracę z tą osobą zostanie wskazany wymiar 
czasu pracy, jaki ta osoba jest zobowiązana przeznaczyć na wykonanie zadań 
i obowiązków związanych z realizacją poszczególnych programów. Łączny 
wymiar czasu pracy nie przekroczy wielkości maksymalnych dopuszczonych 
w Kodeksie Pracy; 
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 Na każdym dokumencie księgowym stanowiącym dowód poniesienia kosztów 
będą w sposób trwały umieszczane informacje o tym, w ramach którego 
projektu i jakiego programu te koszty zostały pokryte. W przypadku kosztu 
współfinansowanego z dwóch lub więcej projektów będzie podana informacja 
o tym, jaką część tego kosztu finansują poszczególne projekty; 

 LGD utworzy wydzielone konta bankowe (lub subkonta) do obsługi każdego 
realizowanego projektu finansowanego z wykorzystaniem środków 
zewnętrznych; 

 Każdy projekt będzie miał wyznaczonego kierownika odpowiedzialnego za 
realizację i prawidłowe wydatkowanie środków w ramach tego projektu; 

 Zarząd LGD zapewni dobry przepływ informacji między zespołami 
realizującymi różne projekty, z wykorzystaniem różnych form komunikacji: 
spotkania, listy dyskusyjne, strony www itp.   

: 



Tabela 15.1 Potencjalne źródła finansowania przedsięwzięć komplementarnych do realizowanych w ramach osi IV PROW 

LP Nazwa programu/działania 
Maksymalny możliwy 
poziom 
dofinansowania 

Potencjalny obszar tematyczny projektów Uwagi 

1 Fundusz Organizacji Pozarządowych 
w ramach Norweskiego Mechanizmu 
Finansowego mikroprojekty 

90% kosztów 
kwalifikowanych/15 
000€ 

Wzmocnienie instytucjonalne nowych 
organizacji, rozwój kadr 

LGD złożyła wniosek w październiku 
2008 roku 

2 Program Operacyjny Kapitał Ludzki – 
oddolne inicjatywy na obszarach 
wiejskich w ramach działań 6.3, 7.3, 
9.5 

100%kosztów 
kwalifikowanych/50 
000 PLN 

Inicjatywy w zakresie aktywizacji 
zawodowej mieszkańców, integracji 
społecznej, inicjatywy edukacyjne 

 

3 Szwajcarsko-Polski  Mechanizm 
Finansowy 

90% kosztów 
kwalifikowanych 

Inicjatywy w zakresie rozwoju  
partnerstwa dla rozwiązywania 
problemów społecznych,   

Ze względu na bardzo wysoki pułap 
minimalnej wartości projektu, dostęp 
do środków można uzyskać tylko w 
przypadku udziału LGD w szerokim 
partnerstwie 

4 Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Do 90% kosztów 
kwalifikowanych 

Szeroki zakres inicjatyw społecznych  

5 Program Polska-Republika Słowacka 
w ramach Europejskiej Współpracy 
Transgranicznej - mikroprojekty 

85% kosztów 
kwalifikowanych/ 
20 000€ 

Integracja społeczeństw w obszarze 
przygranicznym 

Podpisane porozumienie ramowe o 
współpracy z Lokalną Grupą Działania 
MAS LEV z Lewoczy na Słowacji 

6 Programy grantowe Województwa 
Małopolskiego, Starostwa 
Powiatowego 

Do 90% kosztów 
kwalifikowanych 

Turystyka, kultura, sport i rekreacja  

 



 

XVI. PRZEWIDYWANY WPŁYW REALIZACJI LSR NA ROZWÓJ REGIONU I 
OBSZARÓW WIEJSKICH 

 

Realizacja przedsięwzięć zgodnych z celami Lokalnej Strategii Rozwoju pozwoli 
osiągnąć wyznaczone cele ogólne zdefiniowane jako: 

1 .Rozwój turystyki w oparciu o bogactwo przyrodnicze i kulturowe obszaru 

2. Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarze LGD 

 

W ramach celu ogólnego pierwszego ustalono dwa cele szczegółowe: 

1.1 Zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru 
1.2 Wypromowanie obszaru jako atrakcyjnego miejsca wypoczynku, rekreacji oraz  

realizacji potrzeb kulturalnych i duchowych 
 

W ramach realizacji przedsięwzięć których celem jest zwiększenie atrakcyjności 
turystycznej obszaru na obszarze objętym działalnością LGD poprawi się stan 
infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. Zwiększy się liczba gospodarstw 
produkujących „zdrową żywność”  a także liczba gospodarstw  agroturystycznych.  
Rozszerzona zostanie oferta ich usług m.in. o wypożyczanie sprzętu 
turystycznego i rekreacyjnego oraz  koni. Wzrośnie ilość miejsc noclegowych , 
poprawi się baza gastronomiczna zwłaszcza na terenach wiejskich. Powstaną 
nowe szlaki turystyki pieszej, konnej i rowerowej, a istniejące zostaną 
wyposażone w obiekty małej architektury ( wiaty przeciwdeszczowe, toalety, 
ławki, tablice informacyjne). Powstaną parkingi i miejsca widokowe. Odnowionych 
zostanie szereg obiektów zabytkowych  i ich detali architektonicznych, poprawi 
się oznakowanie atrakcji turystycznych a liczne imprezy kulturalne, ukazujące 
dziedzictwo kulturowe, miejscowe tradycje, obrzędy, zwyczaje a także niezwykłe 
bogactwo rękodzieła uatrakcyjnią ofertę spędzania wolnego czasu.  

 

Równocześnie podjęte działania promocyjne spowodują że  poprawi się 
informacja turystyczna, wypromowany zostanie markowy produkt regionalny, 
wzrośnie znajomość atrakcji turystycznych oferowanych przez miejscowości 
położone w obszarze działania LGD, zwłaszcza w dużych aglomeracjach 
miejskich Małopolski i Śląska do których w pierwszej kolejności zostaną 
skierowane działania promocyjne. Są to tradycyjnie skupiska potencjalnych 
klientów. 
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Te przedsięwzięcia dadzą rezultat w postaci:  

-  zwiększenia się ilości miejsc noclegowych 

-  zwiększonej ilości turystów odwiedzających obszar 

-  zwiększonych dochodów z turystyki  

 

Z kolei cele szczegółowe określone w ramach celu ogólnego drugiego to: 

2.1 Podniesienie jakości środowiska naturalnego 

2.2 Wzrost integracji społecznej i poprawa warunków rozwoju fizycznego, 
intelektualnego, kulturalnego i duchowego mieszkańców 

 

Realizacja przedsięwzięć dla poprawy komfortu życia mieszkańców przyczyni się 
do zachowania niezwykle cennych przyrodniczych i krajobrazowych walorów 
obszaru, zwłaszcza obszarów chronionych Natura 2000 i Popradzkiego Parku 
Krajobrazowego. 

Te obszary, ich bliskość, dostępność i zasoby decydują w dużym stopniu o 
potencjale turystycznym , ale przede wszystkim o jakości życia na obszarze LGD. 

Dzięki przeprowadzonym działaniom podniesie się świadomość ekologiczna 
mieszkańców, zmniejszy się ilość dzikich składowisk odpadów, pogłębi się 
segregacja odpadów na poziomie gospodarstw domowych, zwiększy się ilość 
budynków w zabudowie kolonijnej i pojedynczej posiadających indywidualny lub  
lokalny  system oczyszczania ścieków, powstaną pierwsze pilotażowe instalacje 
wykorzystujące odnawialne źródła energii. Równocześnie poprawi się dla 
mieszkańców obszarów wiejskich dostęp do infrastruktury kulturalnej, sportowej i 
rekreacyjnej. Powstaną nowe boiska, place zabaw dla dzieci,  plenerowe miejsca 
spotkań mieszkańców  i świetlice wiejskie. Poprawi się wyposażenie istniejących 
na obszarach wiejskich obiektów kultury co umożliwi aktywny udział  
mieszkańców w przedsięwzięciach kulturalnych. Wzrośnie oferta zajęć 
pozalekcyjnych w szkołach umożliwiających bardziej wszechstronny rozwój dzieci 
i młodzieży. 

Nastąpi wzrost poczucia przynależności do społeczności wiejskiej, wyższy 
poziom integracji społecznej zaowocuje większą aktywnością mieszkańców 
zwłaszcza w zakresie podejmowania wspólnych przedsięwzięć na rzecz dobra 
wspólnego, większym poszanowaniem wspólnej własności oraz zwiększoną 
aktywnością obywatelską.  
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Rezultatami tych przedsięwzięć będą: 

-  korzystne saldo migracji  

-  wzrastająca ilość mieszkańców biorąca udział w zorganizowanych formach 
spędzania wolnego czasu 

-  większa liczba organizacji pozarządowych 

- większa aktywność organizacji pozarządowych w zakresie podejmowania 
inicjatyw na rzecz ogółu mieszkańców. 

 

Realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Brama Beskidu znacząco przyczyni 
się do rozwoju Małopolski. Obszar objęty działaniem LGD położony jest w 
najbardziej atrakcyjnej turystycznie części regionu, dla którego turystyka jest 
przemysłem regionalnej szansy. Potencjał turystyczny i kulturowy sięgający 
początków osadnictwa na tych ziemiach ma znaczenie regionalne i 
ponadregionalne. Dlatego wszelkie działania zwiększające atrakcyjność 
turystyczną obszaru zwiększają atrakcyjność turystyczną regionu.  Także 
promocja turystycznych walorów obszaru promuje Małopolskę, jako miejsce 
atrakcyjnego wypoczynku, rekreacji i pożytecznego spędzenia wolnego czasu.   

 

Podobnie  realizacja celu LSR odnoszącego się do poprawy jakości życia na 
obszarze LGD przyczynia się do rozwoju Małopolski. Takie cele rozwojowe 
zostały zapisane w Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego w obszarach; 
V. Spójność regionalna, VI.Ochrona środowiska i  VII. Dziedzictwo i przestrzeń 
regionalna. 

 

Region spójny wewnętrznie, zapewniający równe szanse rozwoju, z silną 
tożsamością i obywatelskim społeczeństwem pielęgnującym swoje kulturowe i 
przyrodnicze dziedzictwo – to podstawowe priorytety polityki rozwoju Małopolski.  



XVII. INFORMACJA O DOŁĄCZONYCH DO LSR ZAŁĄCZNIKACH. 
 
Integralną częścią niniejszej Lokalnej Strategii Rozwoju są Załączniki dołączone do 
wniosku o wybór LGD do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.  
 
Załącznik Nr 1 Regulamin Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania BRAMA 
BESKIDU 

Załącznik Nr 2 Potwierdzenie złożenia wniosku w konkursie  

Załącznik nr 3 Deklaracja bezstronności  

Załącznik nr 4 Karta oceny zgodności operacji z lokalną strategią rozwoju 

Załącznik nr 5 Karta oceny operacji z Lokalnymi Kryteriami Wyboru– Małe Projekty 

Załącznik nr 6 Karta oceny operacji z Lokalnymi Kryteriami Wyboru– Odnowa i 
Rozwój Wsi 

Załącznik nr 7 Karta oceny operacji z Lokalnymi Kryteriami Wyboru– Różnicowanie w 
Kierunku Działalności Nierolniczej oraz Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw 

Załącznik nr 8 Pismo informujące o negatywnym wyniku oceny wniosku 

Załącznik nr 9 Pismo informujące o pozytywnym wyniku oceny wniosku 

Załącznik Nr 10 Procedura naboru pracowników Biura LGD Brama Beskidu 

Załącznik Nr 11 Opis stanowisk pracy i profilu wymagań kwalifikacyjnych w Biurze 
Lokalnej Grupy Działania Brama Beskidu 
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Załącznik Nr 1 
Regulamin Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania BRAMA BESKIDU 

 
Regulamin Rady LGD  

 
 

ROZDZIAŁ I 
 Postanowienia ogólne 

 
§ 1 

Regulamin Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania BRAMA BESKIDU określa 
organizację wewnętrzną i tryb pracy Rady. 
 

§ 2 
Terminy użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: 
1) LGD – oznacza Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania BRAMA BESKIDU 
2) Rada – oznacza organ decyzyjny  LGD  
3) regulamin – oznacza niniejszy Regulamin Rady  
4) Walne Zebranie Członków - oznacza walne zebranie członków LGD BRAMA BESKIDU 
5) Prezes Zarządu – oznacza Prezes Zarządu LGD 
6) Biuro – oznacza Biuro LGD 

 
ROZDZIAŁ II 

Członkowie Rady  
 

§ 3 

1. Członkowie Rady są wybierani przez Walne Zebranie Członków LGD.  

2. W skład Rady wchodzi od 3 do 12 osób wybieranych i odwoływanych przez Walne 

Zebranie Członków. Co najmniej połowę składu Rady stanowią podmioty, o których mowa w 

art.6 ust.1lit.b) i c) rozporządzenia Rady (WE) Nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju 

obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, 

a w szczególności podmioty lub ich przedstawiciele reprezentujące społeczeństwo 

obywatelskie, organizacje pozarządowe, w tym organizacje zajmujące się zagadnieniami z 

zakresu środowiska naturalnego oraz podmiotami odpowiedzialnymi za promowanie 

równości mężczyzn i kobiet. 

§ 4 

Członkowie Rady mają obowiązek uczestniczenia w posiedzeniach Rady. 

W razie niemożności wzięcia udziału w posiedzeniu Rady, członek Rady zawiadamia 

w skuteczny sposób Przewodniczącego Rady o swojej nieobecności nie później niż 3 dni 

przed posiedzeniem Rady.. 
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Za przyczyny usprawiedliwiające niemożność wzięcia przez członka Rady udziału w 

posiedzeniu Rady uważa się: 

chorobę albo konieczność opieki nad chorym potwierdzoną zaświadczeniem 

lekarskim, 

podróż służbową, 

inne prawnie lub losowo uzasadnione przeszkody. 

 

§ 5 

 

Członkowi Rady w okresie sprawowania funkcji przysługuje dieta za udział w 

posiedzeniach Rady. 

Przewodniczącemu Rady przysługuje dieta w podwójnej wysokości.  

Wysokość diety ustala Zarząd LGD. 

 

§ 6 
Przewodniczący Rady i Zarząd udzielają członkom Rady pomocy w wykonywaniu przez nich 
funkcji członka Rady. 

 

ROZDZIAŁ III 
Przewodniczący Rady 

 

§ 7 

Przewodniczącego Rady i Wiceprzewodniczącego wybiera Rada spośród swoich 

członków. 

 

§ 8 

Przewodniczący Rady organizuje pracę Rady i przewodniczy posiedzeniom Rady.  

Pełniąc swą funkcję Przewodniczący Rady współpracuje z Zarządem i Biurem LGD 

oraz korzysta z ich pomocy.  

 

ROZDZIAŁ IV 
Przygotowanie i zwołanie posiedzeń Rady 

 

§ 9 

Rada zbiera się na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego w miarę 

potrzeb , jednak nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy. Przewodniczący Rady ma obowiązek 
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zwołać posiedzenie Rady na wniosek Zarządu, w terminie do 30 dni od daty otrzymania 

wniosku . 

 

 

§ 10 

W przypadku dużej ilości spraw do rozpatrzenia, Przewodniczący Rady może zwołać 

posiedzenie trwające dwa lub więcej dni.  

 

§ 11 

Członkowie Rady powinni być pisemnie lub w inny skuteczny sposób zawiadomieni o 

miejscu, terminie i porządku posiedzenia Rady najpóźniej 7 dni przed terminem posiedzenia.  

W okresie 7 dni przed terminem posiedzenia Rady jej członkowie powinni mieć 

możliwość zapoznania się ze wszystkimi materiałami i dokumentami związanymi z 

porządkiem posiedzenia, w tym z wnioskami, które będą rozpatrywane podczas posiedzenia. 

Materiały i dokumenty w formie kopii mogą być przesłane łącznie z zawiadomieniem o 

posiedzeniu za pomocą poczty email, ogłoszone na stronie internetowej lub w inny skuteczny 

sposób. Materiały dotyczące posiedzenia powinny w tym czasie być udostępnione do wglądu 

w Biurze LGD.  

 

ROZDZIAŁ V 
Posiedzenia Rady  

 

§ 12 

1. Posiedzenia Rady są jawne. Zawiadomienie o terminie, miejscu i porządku posiedzenia 
Rady podaje się do publicznej wiadomości co najmniej 7 dni przed posiedzeniem.  

W posiedzeniach Rady może uczestniczyć prezes Zarządu i inni członkowie Zarządu. 

Do udziału w posiedzeniu Rady mogą być zaproszone osoby trzecie, w szczególności 

osoby, których dotyczą sprawy przewidziane w porządku posiedzenia.  

 

 

§ 13 

Posiedzenia Rady otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczący Rady. W przypadku 

jego nieobecności funkcje te sprawuje Wiceprzewodniczący Rady lub inna osoba wskazana 

pisemnie przez Przewodniczącego Rady. 

Obsługę posiedzeń Rady zapewnia Biuro LGD. 
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§14 

Przed otwarciem posiedzenia członkowie Rady potwierdzają swoją obecność 

podpisem na liście obecności. 

Wcześniejsze opuszczenie posiedzenia przez członka Rady wymaga poinformowania 

o tym Przewodniczącego obrad. 

Prawomocność posiedzenia i podejmowanych przez Radę decyzji (quorum) wymaga 

obecności co najmniej 50% składu Rady.  

 

§ 15 

 Po otwarciu posiedzenia, Przewodniczący Rady podaje liczbę obecnych członków Rady 
na podstawie podpisanej przez nich listy obecności i stwierdza prawomocność 
posiedzenia (quorum). 

 W razie braku quorum Przewodniczący Rady zamyka obrady wyznaczając równocześnie 
nowy termin posiedzenia. 

 W protokole odnotowuje się przyczyny, z powodu których posiedzenie nie odbyło się. 
 

§ 16 

1. Po stwierdzeniu quorum Przewodniczący Rady przeprowadza wybór sekretarza 
posiedzenia oraz komisję skrutacyjną, której powierza się obliczanie wyników głosowań, 
kontrolę quorum oraz wykonywanie innych czynności o podobnym charakterze. 

2. Po wyborze sekretarzy i komisji skrutacyjnej posiedzenia Przewodniczący Rady 
przedstawia porządek posiedzenia i poddaje go pod głosowanie Rady. 

3. Członek Rady może zgłosić wniosek o zmianę porządku posiedzenia. Rada poprzez 
głosowanie przyjmuje lub odrzuca zgłoszone wnioski.  

4. Przewodniczący obrad prowadzi posiedzenie zgodnie z porządkiem przyjętym przez 
Radę.  

5. Decyzja w sprawie wyboru projektów do finansowania jest podejmowana w formie 
uchwały Rady. 

 

§ 17 

1. Przewodniczący Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem i przestrzeganiem porządku 
posiedzenia, otwiera i zamyka dyskusję oraz udziela głosu w dyskusji. 

Przedmiotem wystąpień mogą być tylko sprawy objęte porządkiem posiedzenia. 

W dyskusji głos mogą zabierać członkowie Rady, członkowie Zarządu oraz osoby 

zaproszone do udziału w posiedzeniu. Przewodniczący Rady może określić maksymalny czas 

wystąpienia.  

2. Przewodniczący Rady w pierwszej kolejności udziela głosu osobie referującej aktualnie 
rozpatrywaną sprawę, osobie opiniującej operację, przedstawicielowi Zarządu, a następnie 
pozostałym dyskutantom według kolejności zgłoszeń. Powtórne zabranie głosu w tym 
samym punkcie porządku obrad możliwe jest po wyczerpaniu listy mówców. 
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Ograniczenie to nie dotyczy osoby referującej sprawę, osoby opiniującej operację oraz 
przedstawiciela Zarządu. 

3. Jeżeli mówca w swoim wystąpieniu odbiega od aktualnie omawianej sprawy lub 
przekracza maksymalny czas wystąpienia, albo też treść lub forma wystąpienia zakłóca 
porządek obrad lub powagę posiedzenia, przewodniczący obrad zwraca mówcy uwagę. Po 
dwukrotnym zwróceniu uwagi Przewodniczący Rady ma prawo odebrać mówcy głos. 
Fakt ten odnotowuje się w protokole posiedzenia. 

4. Po wyczerpaniu listy mówców Przewodniczący Rady zamyka dyskusję. W razie potrzeby 
Przewodniczący Rady może zarządzić przerwę w celu wykonania niezbędnych czynności 
przygotowawczych do głosowania, na przykład przygotowania poprawek w projekcie 
uchwały lub innym rozpatrywanym dokumencie, przygotowania kart do głosowania itp. 

Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący Rady rozpoczyna procedurę głosowania. Od 

tej chwili można zabrać głos tylko w celu zgłoszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego o 

sposobie lub porządku głosowania i to jedynie przed zarządzeniem głosowania przez 

Przewodniczącego Rady. 

 

§ 18 

Przewodniczący Rady może udzielić głosu poza kolejnością zgłoszonych mówców, 

jeżeli zabranie głosu wiąże się bezpośrednio z głosem przedmówcy lub w trybie 

sprostowania, jednak nie dłużej niż 2 minuty. Poza kolejnością może także udzielić głosu 

członkom Zarzadu osobie referującej sprawę i osobie opiniującej projekt. 

Poza kolejnością udziela się głosu w sprawie zgłoszenia wniosku formalnego, w 

szczególności w sprawach: 

1) stwierdzenia quorum, 

2) sprawdzenia listy obecności, 

3) przerwania, odroczenia lub zamknięcia sesji, 

4) zmiany porządku posiedzenia (kolejności rozpatrywania poszczególnych punktów), 

5) głosowania bez dyskusji, 

6) zamknięcia listy mówców, 

7) ograniczenia czasu wystąpień mówców, 

8) zamknięcia dyskusji, 

9) zarządzenia przerwy, 

10) zarządzenia głosowania imiennego, 

11) przeliczenia głosów, 

12) reasumpcji głosowania. 

Wniosek formalny powinien zawierać żądanie i zwięzłe uzasadnienie, a wystąpienie w 

tej sprawie nie może trwać dłużej niż 2 minuty. 
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Rada rozstrzyga o wniosku formalnym niezwłocznie po jego zgłoszeniu. O przyjęciu 

lub odrzuceniu wniosku Rada rozstrzyga po wysłuchaniu wnioskodawcy i ewentualnie 

jednego przeciwnika wniosku. 

Wnioski formalne, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2 nie poddaje się pod głosowanie. 

 

§ 19 

Po wyczerpaniu porządku posiedzenia, Przewodniczący Rady zamyka posiedzenie.  
 

ROZDZIAŁ VI 
Głosowanie 

 

§ 20 

Po zamknięciu dyskusji w danej sprawie Przewodniczący Rady rozpoczyna procedurę 

głosowania i zarządza głosowanie zgodnie z postanowieniami wynikającymi ze statutu LGD 

oraz niniejszego regulaminu. 

Przed zarządzeniem głosowania Przewodniczący Rady może wyjaśnić sposób 

głosowania oraz zasady obliczania wyników głosowania.  

Każdy Członek Rady, przed uczestnictwem w pierwszym posiedzeniu Rady składa 

oświadczenie, że w razie zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 4, poinformuje o tym 

Przewodniczącego Rady. 

Przed przystąpieniem do głosowania każdy członek Rady składa deklarację 

bezstronności w stosunku do operacji, które będą przedmiotem głosowania podczas 

posiedzenia Rady. 

1. Przewodniczący Rady każdorazowo wyłącza z procesu wyboru operacji członka Rady 
będącego równocześnie wnioskodawcą tej operacji  

Członek Rady jest wyłączony od udziału w wyborze operacji w razie zaistnienia 

okoliczności, które mogą wywołać wątpliwości co do jego bezstronności. Za takie 

okoliczności uważane jest w szczególności ubieganie się o wybór operacji w ramach działania 

wdrażanie LSR z zastrzeżeniem ust. 3 i 5 

Przewodniczący Rady może wszcząć głosowanie nad przywróceniem Członka Rady 

przy udziale w wyborze operacji. Wszczęcie tego głosowania może nastąpić dopiero po 

wysłuchaniu Członka Rady którego dotyczy sprawa, o której mowa w ust. 4. 

 

§ 21 

1) Wszystkie głosowania Rady są jawne. 
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2) Głosowania Rady mogą odbywać się w następujących formach: 

a) przez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego Rady, 

b) przez wypełnienie i oddanie sekretarzom posiedzenia kart do oceny operacji. 

 

 

§ 22 

1. W głosowaniu przez podniesienie ręki komisja skrutacyjna oblicza głosy „za”, głosy 
„przeciw” i głosy „wstrzymuję się od głosu”, po czym informuje Przewodniczącego Rady 
o wyniku głosowania. 

2. Wyniki głosowania ogłasza Przewodniczący Rady. 
 

§ 23 
1. Głosowanie odbywające się przez wypełnienie kart do oceny operacji obejmuje: 

1) głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR, przeprowadzane przy użyciu „Karty 
oceny zgodności operacji z LSR”,  

2) głosowanie w sprawie oceny operacji według kryteriów lokalnych przyjętych przez 
LGD, przeprowadzane przy użyciu „Karty oceny operacji według lokalnych kryteriów 
LGD”,  

2. W głosowaniu odbywającym się przez wypełnienie kart do oceny operacji członek Rady 
oddaje głos za pomocą odpowiedniej karty oceny operacji, wydanej przez komisję 
skrutacyjną. Każda strona karty oceny operacji musi być opieczętowana pieczęcią LGD i 
podpisana przez sekretarzy posiedzenia.  

3. Głos oddany przez członka Rady w formie wypełnionej karty oceny operacji jest 
nieważny, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności: 
1)  na karcie brakuje nazwiska i imienia lub podpisu członka Rady, 
2) na karcie brakuje informacji pozwalających zidentyfikować operację, której dotyczy 

ocena (numeru wniosku, nazwy wnioskodawcy, nazwy projektu). 
4. Karty muszą być wypełniane piórem, długopisem lub cienkopisem.  
5. Znaki "X" lub "V" winny być postawione w przeznaczonym na to polu kwadratu. 
6. Istnieje możliwość zastosowania jednej bądź dwóch karty umożliwiających głosowanie 

dla wszystkich operacji podczas jednego Posiedzenia Rady. W tym przypadku informacje 
odnoście operacji powinny być ograniczone do minimum w celu identyfikacji operacji.  
Po głosowaniu Komisja Skrutacyjna zbiera je do liczenia a następnie oddaje Radnym do 
następnego głosowania.  

 
 

§ 24 
1. Oddanie głosu w sprawie uznania operacji za zgodną z LSR polega na skreśleniu jednej z 

opcji zaznaczonych gwiazdką w zawartym na „Karcie oceny zgodności operacji z LSR” 
sformułowaniu: „Głosuję za uznaniem, że operacja jest*  nie jest*  zgodna z LSR”. 
Pozostawienie lub skreślenie obu opcji uważa się za głos nieważny.  

2. W przypadku stwierdzenia błędów i braków w sposobie wypełnienia karty oceny 
zgodności operacji z LSR komisja skrutacyjna wzywa członka Rady, który wypełnił tę 
kartę do złożenia wyjaśnień i uzupełnienia braków. W trakcie wyjaśnień członek Rady 
może na oddanej przez siebie karcie dokonać wpisów w kratkach lub pozycjach pustych 
oraz dokonać czytelnej korekty w pozycjach i kratkach wypełnionych podczas 
głosowania, stawiając przy tych poprawkach swój podpis.  
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3. Jeżeli po dokonaniu poprawek i uzupełnień karta nadal zawiera błędy w sposobie 
wypełnienia, zostaje uznana za głos nieważny.  

4. Wyniki głosowania ogłasza Przewodniczący Rady. 
 

§ 25 
1. Oddanie głosu w sprawie oceny operacji według lokalnych kryteriów polega na 

wypełnieniu tabeli zawartej na „Karcie oceny operacji według lokalnych kryteriów LGD”, 
odpowiedniej do typu ocenianej operacji. Wszystkie rubryki zawarte w tabeli muszą być 
wypełnione, w przeciwnym razie głos uważa się za nieważny. 

2. W trakcie zliczania głosów komisja skrutacyjna jest zobowiązana sprawdzić, czy łączna 
ocena punktowa operacji zawarta w pozycji „SUMA PUNKTÓW” została obliczona 
poprawnie. 

3. W przypadku stwierdzenia błędów i braków w sposobie wypełnienia karty oceny operacji 
według lokalnych kryteriów LGD komisja skrutacyjna wzywa członka Rady, który 
wypełnił tę kartę do złożenia wyjaśnień i uzupełnienia braków. W trakcie wyjaśnień 
członek Rady może na oddanej przez siebie karcie dokonać brakujących wpisów w 
kratkach lub pozycjach pustych oraz dokonać czytelnej korekty w pozycjach i kratkach 
wypełnionych podczas głosowania, stawiając przy tych poprawkach swój podpis.  

4. Jeżeli po dokonaniu poprawek i uzupełnień karta nadal zawiera błędy w sposobie 
wypełnienia, zostaje uznana za głos nieważny.  

5. Wynik głosowania w sprawie oceny operacji według lokalnych kryteriów LGD dokonuje 
się w taki sposób, że sumuje się oceny punktowe wyrażone na kartach stanowiących 
ważnie oddane głosy w pozycji „SUMA PUNKTÓW” i dzieli przez liczbę ważnie 
oddanych głosów. 

6. Wyniki głosowania ogłasza Przewodniczący Rady.  
7. Na podstawie wyników głosowania w sprawie oceny operacji według lokalnych kryteriów 

LGD sporządza się listę operacji wybranych przez LGD do finansowania.  
 

§ 26 
1. Rada podejmuje decyzję w formie uchwał wraz z załączeniami, które stanowią listy, w 

sprawie:  
1) przyjęcia listy wniosków złożonych 
2) przyjęcia listy wniosków z określeniem liczby uzyskanych punktów oraz zgodności z 

LSR, 
3) przyjęcia listy wniosków wybranych do finansowania do wysokości dostępnych 

środków w budżecie LGD na poszczególne typy operacji 
  

2. Przewodniczący Rady odczytuje uchwały dotyczące wyników oceny wniosków złożonych 
w ramach naborów, bez potrzeby ich przegłosowania. 

3. Każda lista stanowiąca Załącznik do uchwały powinna zawierać: 
1) informacje o wnioskodawcy operacji (imię i nazwisko lub nazwę, miejsce 

zamieszkania lub miejsce działalności, adres lub siedzibę, PESEL lub REGON lub 
NIP), 

2)  tytuł operacji zgodny z tytułem podanym we wniosku, 
3)  kwotę pomocy o jaką ubiegał się wnioskodawca zgodną z kwotą podaną we wniosku, 

 

 

ROZDZIAŁ VII 
Dokumentacja z posiedzeń Rady  
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§27 

 W trakcie posiedzenia Rady sporządzany jest protokół. 
 Wyniki głosowań odnotowuje się w protokole posiedzenia.  
 Karty oceny operacji, złożone w trakcie danego głosowania stanowią załącznik do 

protokołu.  
 

§ 28 

Uchwałom Rady nadaje się formę odrębnych dokumentów, z wyjątkiem uchwał 

proceduralnych, które odnotowuje się w protokole posiedzenia. 

Podjęte uchwały opatruje się datą i numerem, na który składaja się: cyfry rzymskie 

oznaczające numer kolejny posiedzenia od początku realizacji osi 4. Leader, łamane przez 

numer kolejny uchwały od początku realizacji osi 4. Leader zapisany cyframi arabskimi, 

łamane przez dwie ostatnie cyfry roku. 

Uchwałę podpisuje Przewodniczący Rady oraz sekretarz po jej podjęciu. 

Uchwały podjęte przez Radę, nie później niż 3 dni od ich uchwalenia, Przewodniczący 

Rady przekazuje Zarządowi. 

§ 29 

Protokół z posiedzenia Rady sporządza się w terminie 7 dni po odbyciu posiedzenia i 

wykłada do wglądu w Biurze LGD na okres 14 dni w celu umożliwienia członkom Rady 

wniesienia ewentulanych poprawek w jego treści.  

Wniesioną poprawkę, o której mowa w ust. 1 rozpatruje Przewodniczący Rady. Jeżeli 

Przewodniczący nie uwzględni poprawki, poprawkę poddaje się pod głosowanie na 

następnym posiedzeniu Rady, która decyduje o przyjęciu lub odrzuceniu poprawek.  

Po zakończeniu procedury dotyczącej możliwości naniesienia poprawek do protokołu 

przewidzianej w ust. 1 i 2, Przewodniczący Rady podpisuje protokół. 

Protokoły i dokumentacja z posiedzeń Rady jest gromadzona i przechowywana w 

Biurze LGD. Dokumentacja ma charakter jawny i jest udostępniana do wglądu wszystkim 

zainteresowanym.  

 

ROZDZIAŁ VIII 
Wolne głosy, wnioski i zapytania 

 
§ 30 

1. Wolne głosy, wnioski i zapytania formułowane są ustnie na każdym posiedzeniu Rady, a 
odpowiedzi na nie udzielane są bezpośrednio na danym posiedzeniu. 

Czas formułowania zapytania nie może przekroczyć 3 minut. 



LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU – LGD BRAMA BESKIDU 
 

127 
 

2. Jeśli udzielenie odpowiedzi, o której mowa w ust. 1, nie będzie możliwe na danym 
posiedzeniu, udziela się jej pisemnie, w terminie 14 dni od zakończenia posiedzenia. 
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Załącznik Nr 2 
Potwierdzenie złożenia wniosku w konkursie 
 

 

………………………………………… 

Miejscowość, data 

 

 

 

 

Potwierdzenie złożenia wniosku w konkursie  

 

 

Lokalna Grupa Działania „Brama Beskidu” potwierdza terminowe złożenie wniosku 
pn.: 
…………………………………………………………………………………………………,  
w ramach konkursu wyboru operacji w ramach działania „Wdrażanie lokalnych 
strategii rozwoju”. 

 

Godzina złożenia wniosku: ………………………….. . 

 

Numer wniosku wg kolejności wpływu: ……………………………………. (np.: x/2009) 

 

 

 

……………………………………….    
 ……………………………. 

Pieczęć LGD „Brama Beskidu”              Podpis osoby przyjmującej 
wniosek 
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Załącznik nr 3 
Deklaracja bezstronności 

 

Deklaracja bezstronności  

 

Imię Członka Rady  

Nazwisko Członka Rady  

Numer wniosku  

Wnioskodawca  

Tytuł wniosku  

 

Niniejszym oświadczam, że: 

 

a) nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa w linii prostej,  
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia oraz nie 
jestem związany(a) z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z podmiotem 
ubiegającym się o dofinansowanie operacji, jego zastępcą prawnym lub 
członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców 
ubiegających się o dofinansowanie operacji, 

b) przed upływem 3 lat od dnia rozpoczęcia postępowania o udzielenie 
zamówienia nie pozostawałem (am) w stosunku pracy lub zlecenia z 
wykonawcą i nie byłem członkiem organów zarządzających lub organów 
nadzorczych Beneficjentów ubiegających się o dofinansowanie operacji, 

c) nie pozostaję z podmiotem ubiegającym się o dofinansowanie operacji w takim 
stosunku prawnym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej 
bezstronności; 

d) zapoznałem(łam) się z Regulaminem Rady Lokalnej Grupy Działania 
 

 

Data 

 

 

Podpis 
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Załącznik nr 4 
Karta oceny zgodności operacji z lokalną strategią rozwoju  

 
 

…………………………….. 
(pieczęć LGD) 

 

KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LOKALNĄ STRATEGIĄ ROZWOJU  

 

Numer wniosku i data złożenia  
 

Tytuł projektu 
 

 

Nazwa Wnioskodawcy 
 

 

 

Działanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013: 

  Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej  Odnowa i rozwój wsi 

  Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw    Mały projekt 

 

 

1. Czy realizacja operacji przyczyni się do osiągnięcia celów ogólnych LSR (co najmniej 
jednego)?: 

- celu 1: rozwój turystyki w oparciu o bogactwo przyrodnicze      

             i kulturowe obszaru                                                                                                            
tak      nie 

- celu 2:  poprawa jakości życia mieszkańców na obszarze LGD                                                   
tak      nie 

 

2. Czy realizacja operacji przyczyni się do osiągnięcia celów szczegółowych LSR? (co najmniej 
jednego): 

- celu 1.1:  zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru                                                           
tak      nie 
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- celu 1.2:  wypromowanie obszaru jako atrakcyjnego miejsca wypoczynku,  

                   rekreacji i realizacji potrzeb kulturalnych i duchowych                                               tak     
 nie 

- celu 2.1:  podniesienie jakości środowiska naturalnego                                                                
tak      nie 

- celu 2.2: wzrost integracji społecznej i poprawa warunków rozwoju  

                 fizycznego, intelektualnego, kulturalnego i duchowego  

                  mieszkańców                                                                                                                  
tak      nie 

 

3. Czy operacja jest zgodna z przedsięwzięciami planowanymi w ramach LSR?  
- przedsięwzięciem 1.1.1:                                                                                                                 
tak      nie 

- przedsięwzięciem 1.1.2:                                                                                                                 
tak      nie 

- przedsięwzięciem 1.1.3 :                                                                                                                
tak      nie 

- przedsięwzięciem 1.1.4:                                                                                                                 
tak      nie 

- przedsięwzięciem 1.2.1 :                                                                                                                
tak      nie 

- przedsięwzięciem 1.2.2 :                                                                                                                
tak      nie 

- przedsięwzięciem 1.2.3 :                                                                                                                
tak      nie 

- przedsięwzięciem 1.2.4 :                                                                                                                
tak      nie 

- przedsięwzięciem 2.1.1:                                                                                                                 
tak      nie 

- przedsięwzięciem 2.1.2:                                                                                                                 
tak      nie 

- przedsięwzięciem 2.2.1:                                                                                                                
tak      nie 

- przedsięwzięciem 2.2.1:                                                                                                                
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tak      nie 

 

Uzasadnienie zgodności operacji z przedsięwzięciami planowanymi w ramach LSR (w 
uzasadnieniu należy m.in. wykazać, że ocenianą operację można uznać za operację 
rekomendowaną w ramach LSR): 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

„Głosuję za uznaniem, że operacja   jest*   nie jest*   zgodna z LSR” (* niepotrzebne 
skreślić) 

 

 

 

 

 

…………………………………… 

(data i czytelny podpis Członka Rady) 

 

 

Instrukcja wypełnienia karty 

W odniesieniu do każdego celu i przedsięwzięcia wyszczególnionego w punktach 1, 2 i 
3 należy wybrać i zaznaczyć odpowiedź „tak” lub odpowiedź „nie” przez postawieniu 
znaku X w odpowiednim polu. 

Operację można uznać za zgodną z LSR, gdy z odpowiedzi udzielonych na pytania 
zawarte w punktach 1, 2 i 3 wynika, że jej realizacja przyczynia się do osiągnięcia co 
najmniej jednego celu ogólnego LSR, co najmniej jednego celu szczegółowego LSR oraz 
że jest ona zgodna z co najmniej jednym przedsięwzięciem planowanym w ramach LSR. 
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Głosowanie za uznaniem operacji za zgodną lub niezgodną z LSR polega na skreśleniu 
jednej z opcji zaznaczonych gwiazdką *. Skreślenie lub pozostawienie obu opcji będzie 
uznane za głos nieważny. 
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Załącznik nr 5 
Karta oceny operacji z Lokalnymi Kryteriami Wyboru– Małe Projekty 
 

KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI  

WEDŁUG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI ZGŁASZANYCH DO 
DZIAŁANIA WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU – MAŁE 

PROJEKTY 

(Członek Rady LGD wypełnia wyłącznie białe pola poprzez wpisanie danych dotyczących projektu i 
wnioskodawcy oraz przyznanie punktów w poszczególnych kategoriach.) 

Lokalne kryteria wyboru operacji – LGD „Brama Beskidu” 

Nazwa kryterium Uwagi Przyznana ocena 

 

Zgodność operacji w ramach działania WDRAŻANIE LSR – MAŁE PROJEKTY  
z lokalnymi kryteriami 

Zasięg oddziaływania 
projektu 

,  6 pkt – wpływa na więcej niż 
jedną miejscowość  

4 pkt- wpływa tylko na 1 
miejscowość  

0ptk-wpływa wyłącznie na 
wnioskodawcę 

Operacja dotyczy lub ma 
bezpośredni wpływ na 
zwiększenie 
atrakcyjności 
turystycznej obszaru 
LGD   

 6 pkt -  tak dotyczy lub ma 
bezpośredni wpływ 

4 pkt - tak częściowo dotyczy 
lub ma pośredni wpływ 

0 pkt – nie dotyczy 

Operacja wykorzystuje 
lokalne zasoby 
kulturowe, historyczne 
lub przyrodnicze 

 Operacja przewiduje 

wykorzystanie: 

(Uwaga punkty mogą się 

sumować max 8pkt) 

2pkt-zasobów kulturowych 

Numer wniosku i data złożenia  
 

Tytuł projektu 
 

 

Nazwa Wnioskodawcy 
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2pkt-zasobów historycznych 

2pkt-zasobów przyrodniczych 

1pkt-aktywności społecznej 

mieszkańców 

1pkt-aktywności gospodarczej 

mieszkańców 

0pkt-innych niż w/w zasobów 

Operacja zawiera 
działania promocyjne  

 4 pkt - powyżej 5 % wartości 
operacji stanowią wydatki na 
promocję 

2 pkt – poniżej 5% wartości 
operacji 

0ptk-nie zawiera działań 
promocyjnych 

Wpływ na poprawę 
warunków dla integracji 
mieszkańców  i/lub ich 
rozwoju 
fizycznego,intelektualne
go i kulturalnego 

 10pkt – w znacznym stopniu 

6pkt- umiarkowanie 

0 pkt- nie wpływa 

Oryginalność i 
nowatorstwo operacji 

 8 pkt - tak operacja ma 
charakter nowatorski w skali 
regionu, 

4 pkt - tak operacja ma 
charakter nowatorski w skali 
miejscowości w której jest 
realizowany 

0 pkt - nie dotyczy 

Operacja ma pozytywny 
wpływ na środowisko 
naturalne lub 
świadomość 
ekologiczną 
mieszkańców 

 8 pkt - w dużym stopniu 

4pkt - w małym stopniu 

0 pkt - nie dotyczy 

Suma punktów   

 

………………………………… 

(data i czytelny podpis Członka Rady) 



Załącznik nr 6 
Karta oceny operacji z Lokalnymi Kryteriami Wyboru– Odnowa i Rozwój 
Wsi 
 

KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI  

WEDŁUG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI ZGŁASZANYCH DO 
DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI 

 

Numer wniosku i data złożenia  
 

Tytuł projektu 
 

 

Nazwa Wnioskodawcy 
 

 

(Członek Rady LGD wypełnia wyłącznie białe pola poprzez wpisanie danych dotyczących projektu i 
wnioskodawcy oraz przyznanie punktów w poszczególnych kategoriach.) 

 

Lokalne kryteria wyboru operacji – LGD „Brama Beskidu” 

 

Nazwa kryterium Uwagi Przyznana ocena 

 

Zgodność operacji w ramach działania ODNOWA I ROZWÓJ WSI  z lokalnymi 
kryteriami 

Operacja dotyczy 
obiektu 
zabytkowego  

 

4 pkt – tak obiekt w rejestrze w 
zabytków 

2 pkt – tak obiekt w ewidencji 
zabytków 

0 pkt – nie dotyczy 

Operacja dotyczy 
lub ma bezpośredni 
wpływ na 
zwiększenie 
atrakcyjności 
turystycznej LGD   

 

8 pkt -  tak dotyczy lub ma 
bezpośredni wpływ 

6 pkt - tak częściowo dotyczy lub ma 
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pośredni wpływ 

0 pkt – nie dotyczy 

Miejscowość 
korzystała ze 
środków Odnowy 
Wsi 

 

 

6 pkt – nie 

2 pkt – tak-zrealizowano jeden 
projekt 

0 ptk-tak-zrealizowano więcej niż 
jeden projekt 

Obszar  
oddziaływania 
operacji 

 

8 pkt – wpływa na  cały obszar LGD, 

6 pkt – wpływa na więcej niż jedną 
miejscowość  

4pkt-wpływa tylko na 1 miejscowość  

0pkt-wpływa wyłącznie na 
wnioskodawcę 

Operacja nawiązuje 
do tradycyjnego 
lokalnego stylu  

 

4 pkt - tak, w znacznym stopniu 

2 pkt, tak, w niewielkim stopniu 

0 pkt - nie 

Operacja zawiera 
działania 
promocyjne 

 

2 pkt - powyżej 5 % wartości 
operacji 

0 pkt – poniżej 5% wartości operacji 

Wpływ na poprawę 
warunków dla 
integracji 
mieszkańców  i/lub 
ich rozwoju 
fizycznego,intelektu
alnego i 
kulturalnego 

 

10pkt – w znacznym stopniu 

6pkt- umiarkowanie 

0 pkt- nie wpływa 
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Oryginalność i 
nowatorstwo 
operacji 

 

8 pkt - tak operacja ma charakter 
nowatorski w skali regionu, 

6 pkt - tak operacja ma charakter  
nowatorski w skali miejscowości, 

0 pkt - nie dotyczy 

SUMA 
PUNKTÓW 

 
 

 

…………………………………… 

(data i czytelny podpis Członka Rady) 

 

 

 

Załącznik nr 7 
Karta oceny operacji z Lokalnymi Kryteriami Wyboru– Różnicowanie w 
Kierunku Działalności Nierolniczej oraz Tworzenie i Rozwój 
Mikroprzedsiębiorstw 
 

KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI  

WEDŁUG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU ZGŁASZANYCH DO DZIAŁANIA 
RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOSCI NIEROLNICZEJ 

 

 

Numer wniosku i data złożenia  
 

Tytuł projektu 
 

 

Nazwa Wnioskodawcy 
 

 

(Członek Rady LGD wypełnia wyłącznie białe pola poprzez wpisanie danych dotyczących projektu i 
wnioskodawcy oraz przyznanie punktów w poszczególnych kategoriach.) 
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Lokalne kryteria wyboru operacji – LGD „Brama Beskidu” 

 

Nazwa kryterium Uwagi Przyznana ocena 

 

Zgodność operacji w ramach działania RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI 
NIEROLNICZEJ ORAZ TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW  z lokalnymi 

kryteriami 

Realizacja operacji 
spowoduje utworzenie 
nowych miejsc pracy: 

3 pkt – powyżej 3 miejsc pracy 

2 pkt – conajmniej 2 miejsc pracy, 

1 pkt – conajmniej 1 miejsca pracy, 

0 pkt – 0 miejsc pracy, 

 

Operacja dotyczy lub 
ma wpływ na rozwój 
turystyki 

4 pkt -  tak dotyczy lub ma 
bezpośredni wpływ 

2 pkt - tak częściowo dotyczy lub ma 
pośredni wpływ 

0 pkt – nie dotyczy 

 

Miejsca noclegowe 4 pkt – sześć lub więcej miejsc 
noclegowych 

2 pkt – od czterech do pięciu miejsc 
noclegowych 

1 pkt – do trzech miejsc noclegowych 

 

Operacja wykorzystuje 
lokalne zasoby 
kulturowe, historyczne 
lub przyrodnicze  

 

3 pkt - w dużym stopniu 

2 pkt - niewielkim stopniu  

0 pkt - nie dotyczy 

 

Operacja dotyczy 
wytwarzania, 
przetwórstwa lub 
sprzedaży zdrowej 
żywności albo produktu 
lokalnego  

3 pkt - dotyczy 

0 pkt - nie dotyczy  

 

Oczekiwane 
dofinansowanie  

2 pkt - powyżej 50 000 PLN 

1 pkt – do 50 000 PLN 
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Innowacyjny charakter 
operacji 

3- wykorzystuje niepraktykowane 
dotąd lokalne rozwiązania 
technologiczne  

0 – nie wykorzystuje 

 

Realizacja operacji 
spowoduje utworzenie 
nowych miejsc pracy 

3 pkt – powyżej 3 miejsc pracy 

2 pkt – conajmniej 2 miejsc pracy, 

1 pkt – conajmniej 1 miejsca pracy, 

0 pkt – 0 miejsc pracy, 

 

SUMA PUNKTÓW  

 

…………………………………… 

(data i czytelny podpis Członka Rady) 
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Załącznik nr 8 
Pismo informujące o negatywnym wyniku oceny wniosku 
 

 

…………………………………..   Stary Sącz, dnia……................... 

(pieczęć LGD) 

 

        ………………………………… 

        (nazwa i adres beneficjenta) 

 

 

Nr wniosku:    ……………………………………………….. 

Tytuł projektu  ……………………………………………….. 

Nazwa działania  ……………………………………………….. 

 

 Z przykrością informuję, iż w wyniku analizy przeprowadzonej przez Radę 

LGD Brama Beskidu Państwa wniosek nie został przyjęty do realizacji.  

W załączeniu przesyłam uzasadnienie podjętej decyzji (…wraz z liczbą punktów 

uzyskanych w poszczególnych pozycjach oceny operacji. Poniższa ocena pozwoli 

Państwu na zidentyfikowanie mocnych i słabych stron wniosku, co w przyszłości 

ułatwi aplikowanie.  

Od powyższej decyzji przysługuje Państwu odwołanie do Rady Lokalnej Grupy 

Działania za pośrednictwem Zarządu LGD Brama Beskidu w terminie 7 dni od dnia 

otrzymania niniejszego pisma. 

  

          Z poważaniem 

 

 

 

Załącznik nr 1 Uzasadnienie 
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Załącznik nr 9 
Pismo informujące o pozytywnym wyniku oceny wniosku 
 

…………………………………..   Stary Sącz, dnia……................... 

(pieczęć LGD) 

         

 

 

        ………………………………… 

        (nazwa i adres beneficjenta) 

 

Nr wniosku:    ……………………………………………….. 

Tytuł projektu  ……………………………………………….. 

Nazwa działania  ……………………………………………….. 

 

 

    

 Uprzejmie informuję, iż Państwa wniosek uzyskał pozytywną ocenę Rady 

Lokalnej Grupy Działania „Brama Beskidu” i został rekomendowany do dofinansowania. W 

załączeniu przesyłamy informację dotyczącą liczby punktów uzyskanych w poszczególnych 

pozycjach oceny. 

Lista rankingowa zawierająca Państwa wniosek zostanie przekazana (Samorządowi 

Województwa Małopolskiego/Oddziałowi Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji 

Rolnictwa), które będą się z Państwem kontaktować w celu podpisania umowy na 

dofinansowanie projektu. 

Życzymy powodzenia w realizacji projektu i zapraszamy do dalszej współpracy.  

 

 

 

          Z poważaniem 

 

 

Załącznik 1 Uzasadnienie 



Załącznik Nr 10 
Procedura naboru pracowników Biura LGD Brama Beskidu 
 

Ogólne zasady rekrutacji pracowników  
Biura stowarzyszenia LGD Brama Beskidu  

 

 

PROCEDURA NABORU PRACOWNIKÓW LGD „BRAMA BESKIDU” 

 

1. Ogólne zasady naboru pracowników. 
1.  Procedurę naboru kandydatów na wolne stanowiska pracy w LGD Brama 

Beskidu przeprowadza powołana uchwałą Zarządu Komisja Rekrutacyjna, 

składająca się z 3-5 osób. 

2. Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy w LGD Brama Beskidu  jest 

otwarty i konkurencyjny. 

3. Ogłoszenie o stanowisku oraz naborze kandydatów na to stanowisko umieszcza 

się na stronie internetowej LGD Brama Beskidu oraz gmin – członków LGD Brama 

Beskidu i na tablicy informacyjnej w siedzibie LGD Brama Beskidu.  

4. Termin do składania dokumentów, określony w ogłoszeniu o naborze, nie może 

być krótszy niż 10 dni od dnia opublikowania ogłoszenia w każdym z miejsc 

wskazanych w punkcie 3.  

5. W przypadku braku zgłoszeń kandydatów na wolne stanowisko pracy, Prezes 

Zarządu  może podjąć decyzję o ponownym zamieszczeniu ogłoszenia o naborze. 

6. Dokumenty kandydatów ubiegających się o przyjęcie na stanowisko składane są  

w siedzibie LGD Brama Beskidu w zamkniętej kopercie z dopiskiem nazwy 

stanowiska, na które odbywa się nabór. Biuro LGD nie otwierając koperty, dokonuje 

rejestracji przesyłki w dzienniku podawczym i potwierdza pieczęcią na kopercie datę i 

godzinę otrzymania przesyłki. Zamknięta koperta przekazywana jest Prezesowi 

Zarządu, a w razie jego nieobecności Zastępcy. W przypadku ofert przesyłanych 

pocztą, za datę złożenia oferty przyjmuje się datę doręczenia przesyłki do biura LGD 

Oferty złożone po terminie odsyłanie są do nadawcy. 

7. Wszystkie złożone koperty z dokumentacją kandydatów na stanowisko otwierane 
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są przez zespół przeprowadzający rekrutację w trakcie rozpoczęcia procedury 

naboru na stanowisko.  

8. Każdy etap procesu jest dokumentowany. Wszystkie dokumenty związane z 

procesem rekrutacji przechowuje się w biurze LGD.  

 

2.  Etapy naboru na stanowisko pracy. 
 

1. Zamieszczenie ogłoszenia o naborze na stanowisko na stronie internetowej LGD 

Brama Beskidu oraz gmin – członków LGD. i na tablicy informacyjnej w siedzibie 

LGD Brama Beskidu.  

2. Przeprowadzenie weryfikacji formalnej dokumentów złożonych przez kandydatów 

na stanowisko.  

3. Zakwalifikowanie kandydatów do kolejnego etapu naboru – rozmowy 

kwalifikacyjnej. 

4. Dokonanie naboru na stanowisko.  

5. Upowszechnienie informacji o wyniku naboru na stanowisko.  
 

3) Forma i treść ogłoszenia o naborze pracowników. 
 

1. Ogłoszenie o naborze pracowników na stanowisko powinno zawierać: 

1) nazwę i adres LGD Brama Beskidu 

2) określenie stanowiska, 

3) określenie wymagań związanych ze stanowiskiem zgodnie z opisem danego 
stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które są dodatkowe, 

4) wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku, 

5) wskazanie wymaganych dokumentów, 

6) określenie terminu i miejsca składania dokumentów. 

 

4) Zasady wyboru kandydata 
 

1. Weryfikacji dokumentów złożonych przez kandydatów na stanowisko dokonuje 

Zespół Rekrutacyjny w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zakończenia terminu 
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złożenia dokumentów wskazanego w ogłoszeniu o naborze. 

2. Weryfikacja dokumentów polega na sprawdzeniu wymagań formalnych 

określonych w ogłoszeniu o naborze. 

3. Spośród kandydatów spełniających wymogi formalne Zespół wyłania nie więcej niż 

pięciu najlepszych, dokonując ich uszeregowania według spełnienia przez nich 

poziomu wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze. 

4. Z przeprowadzonej weryfikacji Zespół sporządza protokół.  

5. Protokół z naboru kandydatów na stanowisko powinien zawierać: 

1) określenie stanowiska, na które jest prowadzony nabór, 

2) liczbę kandydatów, 

3) wykaz wszystkich kandydatów, którzy złożyli dokumenty na stanowisko 

określone w ogłoszeniu o naborze, z podaniem ich imion, nazwisk i adresów 

nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów uszeregowanych wg spełnienia 

przez nich poziomu wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze,  

4) informację o zastosowanych metodach i technikach naboru, 

5) uzasadnienie dokonanego wyboru. 

6. Listę kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne określone w ogłoszeniu o 

naborze (o których mowa w pkt. III) upowszechnia się na stronie internetowej LGD 

Brama Beskidu  z podaniem: 

1) imion i nazwisk kandydatów, 

2) miejscowości stałego zamieszkania 

7.  Wyłonieni kandydaci (nie więcej niż pięciu najlepszych) na jedno stanowisko 

zapraszani są na rozmowę kwalifikacyjną. 

8. Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza Zespół Rekrutacyjny. Jej celem jest 

uzyskanie potwierdzenia bądź doprecyzowania informacji złożonych w dokumentacji 

oraz ocena osobowościowych cech kandydata, ważnych z punktu widzenia zadań, do 

realizacji których będzie zobowiązany w przypadku wygrania konkursu.  

9. Rozmowa kwalifikacyjna podlega odrębnej ocenie przez każdego z członków 

zespołu. Każdy z członków zespołu ocenia kandydata w skali 1-10, gdzie 10 

odpowiada ocenie najwyższej. 

10. Po zakończeniu przesłuchania wszystkich kandydatów oblicza się średnią 

ocenę każdego kandydatów.  

11. Zwycięzcą konkursu jest osoba, która uzyskała najwyższą średnią ocenę. W 
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przypadku jeśli taką samą ocenę uzyskało dwóch lub więcej kandydatów, członkowie 

Zespołu dokonują ponownego głosowania, aż do wyłonienia zwycięzcy konkursu.  

12. O wynikach naboru informuje się na stronie www Lokalnej Grupy Działania 

Brama Beskidu.  

13. Z wyłonionym kandydatem Prezes Zarządu podpisuje umowę o pracę w ciągu 

dwóch tygodni od opublikowania informacji o wynikach konkursu.  

14. Jeżeli stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru ustał w ciągu 3 

miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy, możliwe jest zatrudnienie na tym 

samym stanowisku kolejnej osoby spośród najlepszych kandydatów wymienionych w 

protokole tego naboru. 

 

6)Zasady postępowania w przypadku trudności z wyłonieniem kandydata 
spełniającego wymagania  
1. W przypadku wystąpienia jednego z poniższych warunków 

a)  braku złożonych ofert pracy  

b) stwierdzenia, że żadna oferta nie spełnia warunków formalnych określonych 

w ogłoszeniu o naborze, 

c) postępowanie kwalifikacyjne nie zakończyło się wybraniem kandydata na 

dane stanowisko 

Prezes Zarządu podejmuje decyzję o ogłoszeniu dodatkowego terminu naboru 

trwającego nie krócej niż 7 dni.  

2. Jeśli w przeprowadzonym w drugim terminie procesie rekrutacyjnym nie zgłosi się 

żaden kandydat spełniając wymagania, wówczas Zarząd LGD może podjąć uchwałę 

o obniżeniu wymagań niezbędnych i udzielić Prezesowi Zarządu zgody na zawarcie 

umowy o pracę z wybranym kandydatem bez przeprowadzania procedur 

konkursowych.  



Załącznik Nr 11 
Opis stanowisk pracy i profilu wymagań kwalifikacyjnych w Biurze Lokalnej 
Grupy Działania Brama Beskidu 
 

 

Opis stanowiska pracy: Dyrektor Biura 
 

IMIĘ I NAZWISKO PRACOWNIKA  
NAZWA STANOWISKA Dyrektor Biura 

BEZPOŚREDNI PRZEŁOŻONY Prezes Zarządu LGD Brama Beskidu 
STANOWISKA PODLEGŁE Pracownik administracyjny 

CEL STANOWISKA 
Celem stanowiska jest organizowanie  pracy biura dla zapewnienia skutecznego 
wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju oraz podejmowanie efektywnych działań dla 
realizacji celów statutowych Lokalnej Grupy Działania. 

ZAKRES ZADAŃ I ODPOWIEDZIALNOŚCI 
1. Zakres zadań: 

 Zapewnienie sprawnego funkcjonowania LGD 
 Wykonywanie czynności zleconych przez Zarząd LGD oraz bieżący kontakt z 

Zarządem 
 Nadzór nad prawidłowym prowadzeniem dokumentacji organów LGD 
 Nadzór nad przygotowywaniem dokumentacji posiedzeń Walnego Zebrania, 

Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej oraz  innych  spotkań, konferencji itp. 
organizowanych przez stowarzyszenie 

 Prowadzenie  harmonogramu działań oraz dokumentacji naborowych  
i aplikacyjnych 

 Udzielanie informacji, planowanie i organizowanie spotkań z beneficjentami 
 Przygotowywanie dokumentów aplikacyjnych do innych programów i funduszy 
 Prowadzenie dla Beneficjentów doradztwa w zakresie przygotowywania wniosków 

do LSR 
 Pomoc w rozliczaniu przyznanej dotacji 
 Analiza dokumentów merytorycznych 
 Przygotowywanie i nadzór nad odpowiednimi sprawozdaniami 
 Zatwierdzanie wniosków o płatność  pod względem merytorycznym 

 
2. Zakres odpowiedzialności: 

 za prawidłowe funkcjonowanie biura  
 za powierzone wyposażenie stanowisk pracy 
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 za powierzoną dokumentację  
 

ZAKRES UPRAWNIEŃ 

 Podpisywanie bieżącej korespondencji 
 Udział w konferencjach,szkoleniach 
 Planowanie procesu rekrutacji 
 Współdziałanie z przedstawicielami środków masowego przekazu oraz 

informowanie ich o działalności i zamierzeniach stowarzyszenia. 
 Podpisywanie dokumentów ksiegowych pod względem merytorycznym 
 Nadzór nad terminową realizacją zadań 

 

WYMAGANE KWALIFIKACJE 
WYKSZTAŁCENIE Wyższe  
DOŚWIADCZENIE Min. 2 lata doświadczenia w pracy nad opracowywaniem       

wniosków o dofinansowanie oraz obsługą projektów 
współfinansowanych z środków UE w ramach osi 4-Leader 

WYMAGANIA 
FORMALNE 

Kursy, szkolenia, certyfikaty 

UMIEJĘTNOŚCI KONIECZNE  - znajomość PROW 2007-2013 
 - znajomość LSR LGD „BRAMA 
BESKIDU” 

 - praktyczna wiedza dotycząca rozliczana 
przyznanych dotacji 

 - obsługa komputera: MS Office (Word, 
Excel, zarządzanie danymi na www), 

 -rozliczanie projektówrealizowanych  ze 
środków  UE  

  
POŻĄDANE - prawo jazdy kat. B 

- dobra organizacja pracy 
- łatwość w nawiązywaniu kontaktów 
- sumienność, rzetelność, 
odpowiedzialność, 
-terminnowość 
- umiejętność śledzenia zmian w 
przepisach 

SPECJALNE 
WYMAGANIA WOBEC 

STANOWISKA 

 kultura osobista 

WYMIAR CZASU PRACY 
Od poniedziałku do piątku, pełny etat.  

WYPOSAŻENIE STANOWISKA PRACY 
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Biurko, Komputer przenośny,  
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Opis stanowiska pracy: Pracownik administracyjny 
 

IMIĘ I NAZWISKO PRACOWNIKA  
NAZWA STANOWISKA Pracownik administracyjny 

BEZPOŚREDNI PRZEŁOŻONY Prezes Zarządu LGD BRAMA 
BESKIDU/Dyrektor Biura 

STANOWISKA PODLEGŁE Nie dotyczy 
CEL STANOWISKA 

Celem stanowiska pracy jest wykonywanie czynności biurowych zwiazanych z 
funkcjonowaniem LGD Brama Beskidu i realizacja Lokalnej Strategi Rozwoju,  obsługa 
Walnego Zebrania, Zarządu oraz Rady. Rozliczanie projektów realizowanych z dotacji UE 

ZAKRES ZADAŃ I ODPOWIEDZIALNOŚCI 
1. Zakres zadań: 

 Przyjmowanie i wysyłanie korespondencji 
 Rejestrowanie pism przychodzących i wychodzących, 
 Obsługa posiedzeń Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej 
 Obsługa Walnego Zebrania Członków 
 Przygotowywanie projektów uchwał, sprawozdań, informacji i innych materiałów 
 Prowadzenie ewidencji uchwał 
 Prowadzenie ewidencji członków Zarządu 
 Rozliczanie środków z dotacji tj:wnioski o płatność oraz wnioski na funkcjonowanie 
 Zaopatrzenie biura 
 Archiwizacja dokumentów 
 Rejestrowanie składanych wniosków o sfinansowanie operacji w ramach Osi IV 

PPROW 2007-2013. 
 Udzielanie informacji o działalności LGD – telefoniczne, ustne, pisemne lub za 

pośrednictwem Internetu; 
 Obsługa fotograficzna imprez wewnętrznych – spotkań, narad, przyjęć delegacji i 

gości LGD; 
 Wykonanie innych prac wynikających z bieżących działań Biura LGD, 
 Świadczenie usług doradczych dla potencjalnych beneficjentów osi IV PROW. 
 Realizacja innych powierzonych przez Dyrektora obowiązków 

 
 

2. Zakres odpowiedzialności: 

 Za prawidłową realizację powierzonych zadań  
 za wyposażenie stanowiska pracy i prowadzona dokumentację 
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ZAKRES UPRAWNIEŃ 

 bieżąca obsługa biura 

WYMAGANE KWALIFIKACJE 
WYKSZTAŁCENIE Wyższe/średnie  
DOŚWIADCZENIE co najmniej 2 lata doświadczenia na samodzielnym stanowisku pracy   

WYMAGANIA 
FORMALNE 

Kursy, szkolenia, certyfikaty 

UMIEJĘTNOŚCI KONIECZNE  - umiejętność obsługi urządzeń biurowych, 
 - dobra obsługa komputera: MS Office 
(Word, Excel, zarządxzanei zawartościa 
www), 

 - znajomość LSR Brama Beskidu 
 - znajomość zagadnień PROW 2007-2013 
 -doświadczenie w rozliczaniu wniosków o 
płatność i sporządzaniu sprawozdań z 
programu Leader 

POŻĄDANE - znajomość języka angielskiego  
- umiejętność organizacji pracy 
- sumienność, rzetelność, 
odpowiedzialność, 
- umiejętność śledzenia zmian w 
przepisach 

SPECJALNE 
WYMAGANIA WOBEC 

STANOWISKA 

 komunikatywność  
 kultura osobista 

WYMIAR CZASU PRACY 
Od poniedziałku do piątku pełny etat jedna osoba lub dwie osoby po ½ etatu 

WYPOSAŻENIE STANOWISKA PRACY 
Komputer, biurko, faks, telefon, drukarka, ksero, meble  

 

 


