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1. FORMA PRAWNA I NAZWA STOWARZYSZENIA
NAZWA:
FORMA PRAWNA:

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA BRAMA BESKIDU
STOWARZYSZENIE SPECJALNE

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Beskidu” jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym partnerstwem trójsektorowym,
składającym się z przedstawicieli następujących sektorów: publicznego; społecznego; gospodarczego oraz mieszkańców, o celach
niezarobkowych, posiadającym osobowość prawną i zarejestrowanym w KRS. Działa ono na podstawie uregulowań: 1) ustawy z 7
kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.); 2) ustawy z 7 marca 2007 o wspieraniu
rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW; 3) ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW w ramach PROW na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 349); 4) ustawy z dnia 20 lutego
2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. 2015 r., poz. 378); 5) 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 21.10.2005, str. 1); 6) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 17
grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące EFRR, EFS, FS, EFRROW oraz EFMR oraz ustanawiające przepisy
ogólne dotyczące EFRR, EFS, FS i EFMR oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U. UE L z 2013r. Nr 347
poz.320 z późn.zm); 7) Statutu Stowarzyszenia oraz dokumentów wewnętrznych.
2. OBSZAR
Obszar LGD Brama Beskidu (BB) tworzą 3 Gminy o następujących powierzchniach oraz liczbie mieszkańców[BDL, GUS 2013/14]
Zmiana %
Pow. / l. miesz. / nazwa Gminy
Stary Sącz
Podegrodzie
Łącko
Cały obszar LGD:
l. ludności w 3
Powierzchnia Gminy (ha)
10.088
6.473
13.295
29.856
gminach
Liczba mieszkańców (os.) 2013 r.
23.390
12.589
16.051
52.030
2013/2014
Liczba mieszkańców (os.) 2014 r.
23.396
12.729
16.116
52.241
+ 0,41%
W obecnej perspektywie w związku z przystąpieniem do
Stowarzyszenia nowej Gminy - Łącko zasięg terytorialny
obszaru LGD powiększył się w 80%, a liczba ludności wzrosła o 45% (dane z 2014r.). Gminy wchodzące w skład LGD
-BB nie są członkami ani partnerami innych Lokalnych Grup
Działania.
3. UWARUNKOWANIA ORAZ
SPÓJNOŚĆ PRZESTRZENNA
Cały teren LGD „Brama Beskidu” położony jest w obrębie
jednej jednostki administracyjnej, tj. zachodniej części
powiatu nowosądeckiego w woj. małopolskim. Gminy
tworzące LGD – BB to Stary Sącz (miejsko-wiejska) oraz
Podegrodzie i Łącko (wiejskie), które to graniczą ze sobą,
stanowiąc zwarty i jednolity obszar, sąsiadujący ponadto z
gminami: Rytro, Szczawnica i Krościenko n. Dunajcem [od
południa]; Ochotnica Dolna (p. nowosądecki) i Kamienica
(p. limanowski) [od zachodu]; Łukowica (p. limanowski) [od
północy]; Nawojowa, Chełmiec, Miasto Nowy Sącz [od
wschodu].Ten spójny przestrzennie obszar - 3 gmin
tworzących LGD BB składa z 44 sołectw i zawiera się w
29.856 ha, stanowiących 19% powierzchni całego powiatu
nowosądeckiego. Największą powierzchniowo jest Gmina
Łącko, obejmująca 16 sołectw i 13.295 ha powierzchni (44
% pow. obszaru LGD i 9% pow. powiatu), następnie Gmina Stary Sącz - 15 sołectw i 10.088. ha (34% o. LGD i 7% powiatu) oraz
Gmina Podegrodzie - 13 sołectw i 6.473 ha (22% o. LGD i 4% powiatu) [dane BDL GUS 2014]. Łącznikiem gmin jest rzeka Dunajec,
na której znajdują się dwa mosty. Cały obszar z racji spójności terytorialnej i usytuowania w pobliżu prężnie rozwijającego się miasta
Nowego Sącza i Krakowa, posiada bardzo dobrą komunikację, głównie przez położenie w centrum układu komunikacyjnego
Sądecczyzny przy drogach wojewódzkich i rozbudowanej sieci dróg lokalnych. Korzystne położenie przy drogach w kierunku zimowej
stolicy Polski Nowy Targ - Zakopane, czy też Zabrzeży i granicy ze Słowacją, w której to kierunku tłumnie podróżują turyści (zarówno
w sezonie letnim, jak i zimowym), przynosi różnorodne możliwości np. zawiązania współpracy transgranicznej. Dodatkową szansą
rozwojową jest możliwość zbytu produktów i usług z terenu LGD mieszkańcom miasta Nowego Sącza.
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4. POTENCJAŁ LGD
4.1 OPIS PROCESU TWORZENIA, STRUKTURA I DOŚWIADCZENIE PARTNERSTWA – LGD-BB
Inicjatywa utworzenia LGD. Proces powstawania Lokalnej Grupy Działania „Brama Beskidu” (LGD BB), a następnie budowania
Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) trwał kilka miesięcy. Jego inicjatorami byli Fundacja Rozwoju Ziem Górskich (inicjator oddolny odpowiedzialny m.in.za organizowanie inicjatyw społecznych, edukacyjnych, kulturalnych czy gospodarczych oraz Urząd Miejski w
Starym Sączu, a uczestnikami i tym samym współtwórcami, początkowo mieszkańcy Miasta i Gminy Stary Sącz, a następnie także i
Gminy Podegrodzie, reprezentujący różnorodne środowiska – przedstawiciele rad sołeckich, organizacji pozarządowych, instytucji
publicznych i samorządowych, przedsiębiorcy, kościoły i związki wyznaniowe, osoby indywidualne i grupy nieformalne. Powstanie
LGD BB poprzedziły spotkania informacyjne, zorganizowane i przeprowadzone właśnie z powyższymi grupami jesienią 2007 r. na
terenie G. Stary Sącz, a w roku 2008 także G. Podegrodzie. Pierwsze spotkanie założycielskie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Beskidu” odbyło się 05.03.2008r, a drugie ostateczne 12.05.2008 r.(w związku z koniecznością dopełnienia wymagań
KRS). Następnie, 25.08.2008 r. po wcześniejszych konsultacjach i złożeniu przez G. Podegrodzie formalnego wniosku o jej przyłączenie do LGD BB nastąpiło uchwalenie przez Walne Zebranie Członków rozszerzenia obszaru LGD BB o teren G. Podegrodzie, jak
również wybór pierwszych władz Stowarzyszenia. Finalna rejestracja Stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym nastąpiła dnia
31.07.2008 r. pod nr.: 0000310837.
Cel powstania LGD. Na spotkaniu założycielskim za ogólne powody powołania LGD „Brama Beskidu” uznano chęć działania na
rzecz rozwoju obszarów wiejskich, a w szczególności na rzecz: opracowania i wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR); umacniania lokalnej tożsamości i więzi; promocji obszarów wiejskich (zwłaszcza LSR); kształtowania postaw otwartych na współpracę, wiedzę i innowacje; podejmowania inicjatyw i działań pobudzających aktywność społeczności lokalnych; rozwoju przedsiębiorczości,
kapitału ludzkiego, społeczeństwa obywatelskiego i informacyjnego, aktywizacji gospodarczej i zawodowej; przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu i cyfrowemu, patologiom społecznym; propagowaniu zdrowego trybu życia; rozwoju produktów regionalnych,
turystyki i agroturystyki oraz zachowaniu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.
Doświadczenie i ciągłość działalności LGD BB
Działalność LGD BB wiąże się z wieloma latami ciągłego rozwoju (także terytorialnego), intensywnej pracy i zdobytego doświadczenia:
1) Lata 2007/2008 – to początki idei powstania Stowarzyszenia LGD BB, kształtowania się jego działalności, wyboru celów, diagnozowania lokalnych problemów, przeprowadzania spotkań informacyjnych, jak również rozszerzenia obszaru LGD z 1 do 2 gmin.
2) Lata 2008/2015 – to przygotowania do okresu programowania 2007-2013, opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju oraz przedłożenie wniosku o wybór LSR do realizacji. Działania zawarte w LSR BB koncentrowały się wówczas wokół 2 najważniejszych celów ogólnych dot. obszaru: rozwoju turystyki w oparciu o bogactwo przyrodnicze i kulturowe oraz poprawy jakości życia mieszkańców. Jej realizację pomyślnie zakończono w bieżącym roku kalendarzowym (06.2015)
3) Rok 2015 – Początek roku upłynął na przeprowadzonych rozmowach i konsultacjach dotyczących chęci przystąpienia G. Łącko
do LGD BB, złożenia przez nią formalnego wniosku, co ostatecznie zostało zaakceptowane decyzją Zarządu, a następnie uregulowane w Statucie Stowarzyszenia (IV.2015). I tak, LGD BB od tego czasu funkcjonuje już na obszarze 3 Gmin: Stary Sącz, Podegrodzie, Łącko, gdzie podjęto intensywne prace nad opracowaniem niniejszej Strategii dotyczącej nowego okresu programowania 2014-2020. LGD zamierza w okresie 2014-2020 po części kontynuować swoją dotychczasową politykę w zakresie rozwoju
turystyki oraz poprawy jakości życia mieszkańców przez m.in. rozwój niekomercyjnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej, ale
także koncentrować się na rozwoju przedsiębiorczości oraz tworzeniu miejsc pracy, wzmacnianiu powiązań społ. lokalnej z obszarem, pobudzaniu aktywności i oddolnych inicjatyw mieszkańców.
Podczas wszystkich prowadzonych dyskusji i spotkań kluczowe były przede wszystkim podejście oddolne i lokalne.
Dotychczasowe doświadczenie LGD BB w poprzednich okresach programowania
W trakcie wdrażania LSR na lata 2007-2013 LGD udało się wykorzystać budżet na poziomie ok 93 %, w tym przeznaczono na realizacje projektów z zakresu: odnowy i rozwoju wsi 11 projektów - 2 598 287,79 zł; małych projektów 44 projekty – 1.049.686,61 zł;
różnicowania w kierunku działalności nierolniczej 1 projekt – 7.057 zł oraz 2 projektów współpracy - 102 204 zł.
Stowarzyszenie realizowało następujące projekty z zakresu:
- rozwoju ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej, jak i zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz promocji obszaru: ”Akademia Młodego Odkrywcy - wspólne dziedzictwo kulturowe ziemi sądeckiej i wielickiej”(2014)
(mierzalne efekty: powstanie 4 ścieżek questingowych wytyczanych za pomocą aplikacji mobilnej, z której skorzystało 11 szkół i 100
os./rok, publikacja 3000szt map ścieżek); „Szlak Węgierski” (2014/15). Efekty: powstanie szlaku tematycznego związanego ze śladami węgierskimi, strony www. z informacjami dot. szlaku, 6000 szt. map szlaku, 5 tablic informacyjnych, 1 impreza promocyjna.
- promocji obszaru za pomocą produktów lokalnych oraz zachowania dziedzictwa kulturowego: Dwukrotna organizacja Imprezy
„Lachowska Micha”. Efekty: udział 2x500 os. w plenerowym festiwalu smaku G. Stary Sącz i Podegrodzie (2011/12); „Warsztaty
kulinarne-tradycyjna kuchnia Lachów Sądeckich” (2014), oraz „Korowód Podegrodzki” (2010 i 2012) -Impreza plenerowa przebierańców.
- poprawy świadomości z zakresu ochrony środowiska i praktyk proekologicznych mieszkańców G. Podegrodzie i Stary Sącz: Konkurs ekologiczny - 2012/13, gdzie rywalizacji podjęło się 251 uczniów klas IV-VI SP oraz Konkurs na najlepszą zagrodę ekologiczną „W harmonii z przyrodą” –31 uczestników.
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- promocji zarówno regionu, jak i samej działalności LGD: Konkurs fotograficzny w widłach Dunajca i Popradu (2011), Udziały w Targach – Małopolska Giełda Agroturystyczna (2015/2014/2013), 3 Konferencje: (2009/2010/2015) w których uczestniczyło łącznie 259
osób, opracowano materiały promocyjne i informacyjne: biuletyn -1000szt., strona Internetowa, kalendarz ścienny - 500szt., gadżety
600szt., ogłoszenia w prasie.
- pobudzenia lokalnej aktywności, czy przedsiębiorczości, tworzenia nowych miejsc pracy, zmniejszenia bezrobocia na obszarze:
zorganizowano szereg szkoleń, doradztwo dla potencjalnych Beneficjentów, w tym Gmin (119 os.), jak również lokalnych Liderów i
animatorów społecznych (190os.)z zakresu przygotowywania wniosków, ubiegania się o pomoc finansową, pozyskiwania środków.
Zrealizowano także 3 projekty w ramach PO Kapitał Ludzki w tym w ramach: - działania 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia
poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich 2 projekty: „Agroturystyka-szansa na rozwój wsi” 2010/2011r i „Moja praca
moim hobby – kurs wizażu i stylizacji” (2011), celem aktywizacji zawodowej 25 mieszkańców (w tym 20 kobiet) G. Stary Sącz i Podegrodzie przez przygotowanie ich do podjęcia dz. agroturystycznej, czy też nabycie przez nich konkretnych umiejętności. Premiowano
os. bezrobotne i z terenów wiejskich, rodziny objęte pomocą społeczną (w tym wielodzietne). Efekty: Liczba przeprowadzonych szkoleń/kursów - 112h, doradztwa zawodowego - 50h, audytów i konsultacji - 40h, liczba założonych dz. agroturystycznych - 3. Grupy
defaworyzowane: bezrobotni -17, osoby poniżej 24 r.ż. -7, os. 50+ ;
- działania 7.3 projekt „Tacy sami –zajęcia integracyjne” 2011/2012, został zrealizowany celem integracji społecznej 20 mieszkańców
terenu (w tym: 10 niepełnosprawnych i 16 poniżej 24 roku życia). Zgromadzony dzięki realizacji powyższych projektów potencjał, jak
najbardziej zostanie wykorzystany do wsparcia realizacji celów i przedsięwzięć nowej perspektywy programowania PROW.
Doświadczenie kadr niezbędne do zarządzania LGD Brama Beskidu.
Obecna kadra biura LGD (1 etat) posiada udokumentowany potencjał wiedzy i doświadczenia z zakresu podejścia Leader, doświadczenia w zakresie wdrażania i aktualizacji dokumentów strategicznych o zasięgu lokalnym, różnorodnych projektów realizowanych na
obszarach wiejskich (w tym m.in. na rzecz grup defaworyzowanych regionu, rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia miejsc pracy)
znajomości przepisów UE, programów operacyjnych - zdobyty poprzez udział w szkoleniach oraz przede wszystkim doświadczenie
zawodowe:
1. zarządzania/koordynacji - z racji zatrudnienia/pełnienia różnych funkcji w organizacjach pozarządowych (w tym LGD) - bieżące
kierowanie NGO, biurem, pracownikami, sprawy kadrowe, opracowywanie planów, budżetów, sprawozdań, dokumentacji Stowarzyszenia, projektów zmian w statucie i regulaminach, aktualizacja LSR, udział i koordynowanie prac związanych z przygotowaniem
LSR (2014 – 2020), udział w naradach, sympozjach, szkoleniach, uroczystościach dot. działalności Stowarzyszenia, koordynowania
działań wielu różnorodnych projektów (PROW, PO KL, zadań publ. np. ASOS), dotyczących m.in. zakładania działalności gospodarczej, szkoleń, doradztwa, przyznawania dotacji w tym zakresie (praca z grupami wykluczonymi społecznie: 50+, bezrobotni, 25-),
koordynowania wsparcia przygotowawczego PROW 2014-2020 i prac zespołu roboczego ds. opracowania LSR.
2. prowadzenia doradztwa /szkoleń (w tym w ramach LGD) – skierowanych m.in. do podmiotów ekonomii społecznej/organizacji
pozarządowych, liderów społ. lokalnej, potencjalnych beneficjentów PROW, JST, MŚP z tematyki: opracowania i realizacji projektów
w ramach PROW, PO KL na terenach wiejskich; zakładania i prowadzenia NGO; wdrażania lokalnych strategii rozwoju; przygotowywania biznes planów dla osób starających się o preferowane pożyczki na otworzenie działalności gospodarczej; Małopolskiej Sieci
Dialogu Obywatelskiego.
3. promocji i marketingu (w tym LGD) - z racji posiadanej certyfikacji, organizacji konferencji i eventów, opracowywania materiałów
inf.- promocyjnych, podejmowania działań celem pobudzenia mieszkańców do zaangażowania w prace nad LSR i konsultacji wypracowanych elementów LSR.
4. animacji i aktywizacji społeczności lokalnej (w tym LGD) - wsparcie w diagnozowaniu ich potrzeb, tworzeniu planów działania,
nawiązywaniu współpracy i partnerstw (w tym rozwojowych) pomiędzy samorządami lokalnymi, przedsiębiorcami, PES, szkołami na
rzecz rozwiązywania problemów lokalnych, inicjowanie i zakładanie PES, motywowanie i animowanie środowisk lokalnych do podejmowania aktywności ukierunkowanych na rozwój ekonomii społecznej, realizacja planu włączenia społeczności lokalnej w przygotowanie LSR.
5. opracowywania/ rozliczania / monitorowania – projektów (głównie na terenach wiejskich) w ramach PROW, EFS, FIO, ASOS,
wniosków o pomoc finansową na funkcjonowanie LGD i realizację przedsięwzięć określonych w LSR, wniosku na wybór LGD do
realizacji LSR.
6. prowadzenia biura i posiedzeń organów (w tym LGD) - bieżąca administracja, prowadzenie strony internetowej, dokumentacji
oraz jej archiwizacja, organizowanie, dokumentacja i obsługa spotkań zaplanowanych w trakcie prac nad LSR, posiedzeń Zarządu,
Walnego Zebrania Członków, Rady i Komisji Rewizyjnej, obsługa interesantów i beneficjentów.
W skład kadry Zarządu LGD wchodzą nie tylko osoby, których zakres wiedzy i doświadczenia jest tożsamy z wszystkimi lub częścią
opisanych powyżej kompetencji, ale także osoby które z racji pełnienia funkcji samorządowych i w przedsiębiorstwach posiadają
specjalistyczną wiedzę nt. funkcjonowania finansów publicznych, czy z zakresu przedsiębiorczości.
Kadra Rady Stowarzyszenia to m.in. osoby, które w dużej mierze posiadają doświadczenie i wiedzę wymienione w pkt 1-6, ale także
osoby posiadające wiedzę/doświadczenie z zakresu realizacji pilotażowego programu Leader+ Schemat I, projektów w ramach
ZPORR, Grundtvig, Współpracy Transgranicznej, SAPARD, PAOW, SPO, opracowywania strategii (w tym LSR), planów rozwojowych, analiz, realizacji strategii marketingowej i kampanii reklamowych, seminariów czy szkoleń gender. Dodatkowo należy zaznaczyć, że obecnie 11 z 12 członków Rady LGD posiada udokumentowaną wiedzę i doświadczenie z zakresu pełnienia funkcji w organie decyzyjnym LGD, dokonywania oceny projektów oraz wyboru operacji w ramach LSR, natomiast 1 członek posiada doświadczenie z zakresu realizacji projektów w ramach Leader. Mimo bardzo dużego potencjału intelektualnego kadry, jest ona jednak zobligo-

4

wana do nieustannego podnoszenia swojej wiedzy i kompetencji poprzez uczestnictwo w różnorodnych szkoleniach organizowanych
m.in. przez UMWM, CDR, Sieć LGD, czy KSOW oraz zgodnie z opracowanym własnym planem szkoleń LGD BB.
Doświadczenie członków LGD Brama Beskidu
Wiąże się ono ściśle z realizacją projektów/działań, w ramach opisanych poniżej Programów, które umożliwiły zgromadzenie potencjału zarówno intelektualnego, jaki i instytucjonalnego, zaplanowanego do wykorzystania w niniejszej Strategii, celem wsparcia osiągnięcia docelowych rezultatów. Pilotażowy Program Leader+ Schemat I [4 Członków]. SPO (Odnowa wsi oraz zachowanie i
ochrona dziedzictwa kulturowego). PROW (dz. 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - Odnowa i rozwój wsi oraz małe projekty):
organizacja - plenerów malarskich (także międzynarodowych), festiwali podróży i przygody, zawodów sportowych dla dzieci, jarmarków, imprez i festiwali folkowych, koncertów dworskich, tradycyjnych warsztatów garncarskich i regionalnych; modernizacja/budowa boisk sportowych w 7 miejscowościach (m.in. do piłki nożnej, ręcznej, koszykówki, siatkówki, skoku w dal z piaskownicą, ogrodzeniem), 2 budynków szatni (1 z SPO), przystani na Karpackim Szklaku Rowerowym wraz z zapleczem, renowacja zabytkowych kapliczek w 2 miejscowościach, zabytkowego obrazu, remont 2 cmentarzy cholerycznych, 5 świetlic wiejskich (część z doposażeniem w
zest. komputerowe, biurka itp.), Muzeum w Starym Sączu, GOK-u w Podegrodziu, budowa świetlicy w m. Popowice, zagospodarowanie punktów widokowych w Starym Sączu i Woli Kroguleckiej (budowa platformy widokowej), budowa 8 placów zabaw (montaż
urządzeń, ławek, koszy, ogrodzenie itp.) oraz siłowni zewnętrznej w Starym Sączu, utworzenie kafejki internetowej; akcje promocyjne
- gmin (m.in. powstanie filmu, strony www. dot. walorów turystyczno-rekreacyjnych, gadżetów, wydanie przewodnika turystycznego,
słownika gwary Lachowskiej), produktu lokalnego, zespołów regionalnych, starosądeckiej orkiestry (także doposażenie w instrumenty
i/lub stroje), galerii malarstwa; (dz.313,322,323)- przebudowa centrum wsi Brzezna (utwardzenie placu, remont boiska przy gimnazjum i wiaty przystankowej); (dz. Wdrażanie projektów współpracy) - promocja produktów lokalnych i nowych form dystrybucji, m.in.
przez organizację targów, spotkań promocyjnych, utworzenie strony www., albumu i broszury informacyjnej. PO KL (poddz.7.3, 9.5,
6.3, 7.1.1, 9.1.1, 9.1.2): m.in. projekty integracyjne (w tym liderów lokalnych), edukacyjne i aktywizacyjne, np. agroturystyka, utworzenie klubu środowiskowego, podniesienie kwalifikacji i aktywizacja społ-zawodowa (m.in. kursy zawodowe) także osób wykluczonych społecznie, np. objętych opieką społeczną, kobiet, bezrobotnych, młodych, niepełnosprawnych). MRPO – m.in. zakup komputerów wraz z systemem inform. dla Biblioteki w Łącku z 4 filiami; budowa parku rekreacyjno-wypoczynkowego, budynku poczekalni,
placu zabaw z monitoringiem; budowa hali widowiskowo-sportowej. PO IG (8.3) zaopatrzenie gosp. domowych w sprzęt komputerowy i dostęp do Internetu. ZPORR. Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich (PAOW). SAPARD. Program Współpracy Transgranicznej - powstanie partnerskiego produktu turystyki kulturowej. GRUNDTVIG - międzynarodowa wymiana doświadczeń wiejskich organizacji pozarządowych. FIO - „KARPATY 2025 - pozarządowa wizja zrównoważonego rozwoju obszarów górskich". INNE:
Budowa sali gimnastycznej, żłobka, placów zabaw i małej architektury, przebudowa 2 budynków OSP; przygotowanie dokumentacji
technicznej do budowy szkoły Muzycznej.
Obecna struktura partnerstwa jakim jest LGD Brama Beskidu
Na dzień złożenia wniosku o wybór LSR Stowarzyszenie liczy ono łącznie 98 członków, w tym 92 mieszkańców, reprezentujących
wszystkie 3 sektory:
1. sektor SPOŁECZNY – 81 osób (mieszkańcy i organizacje społeczne) - Ochotnicze Straże Pożarne, Koła Gospodyń Wiejskich,
Kluby Sportowe, Towarzystwa, Stowarzyszenia i Fundacje (działające na rzecz os. niepełnosprawnych, rozwoju regionu, społeczno-kulturalne, zespoły ludowe),
2. sektor GOSPODARCZY – 9 osób prowadzących działalność gospodarczą (usługi, ogrodnictwo, przetwórstwo, agroturystyka,
gastronomia, usługi bankowe)
3. sektor PUBLICZNY – 8 osób (reprezentanci: 3 Gmin partnerskich; Ośrodki Kultury; Biblioteki).
Działania stanowiące wyzwania dla Partnerstwa
Partnerstwo jakim jest Lokalna Grupa Działania „Brama Beskidu” dzięki realizacji założonych w niniejszej strategii celów znacząco
przyczyni się do zwiększenia działań na rzecz poprawy zatrudnienia i tworzenia nowych miejsc pracy w regionie poprzez realizację
operacji z zakresu wsparcia rozwoju przedsiębiorczości, powstawania nowych oraz rozwoju już istniejących działalności gospodarczych, dzięki czemu zapewnione zostaną dodatkowe źródła uzyskiwania dochodów przez mieszkańców obszaru LSR. Bezpośrednio
wpłynie to także na przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu mieszkańców terenu LGD BB.
Grupy defaworyzowane, rodzaje operacji im dedykowane i metody komunikacji z tymi grupami
Zgodnie z przeprowadzoną analizą SWOT i informacjami zaczerpniętymi od mieszkańców obszaru LGD, na jej terenie zauważa się
występowanie pewnych osób/grup, które napotykają na duże bariery, mające szczególnie utrudniony dostęp do rynku pracy, czy też
ograniczone możliwości uczestnictwa w życiu społeczno-rekreacyjno-kulturalnym. Są to tzw. grupy defaworyzowane regionu LGD
BB, a zaliczamy do nich: osoby bezrobotne, osoby młode (35-), powyżej 50 roku życia i rodziny wielodzietne, których szczegółowa
analiza została zawarta w rozdziale III. „Diagnoza...”(podr.4). Niniejsza strategia ma na celu zwrócenie szczególnej uwagi na te grupy, poprzez premiowanie nie tylko operacji realizowanych na ich rzecz, ale także operacji mających na celu wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia osób z tych grup, czy możliwości zdobycia przez nich nowej wiedzy i doświadczenia. W celu dotarcia do
w/w grup wykorzystane zostaną nast. metody komunikacji:
- ogłoszenia i informacje przekazywane poprzez: tablice informacyjne; strony internetowe (Urzędów Gminy, LGD, sołectw); portale
internetowe; wydarzenia na obszarze LGD; Newsletter; ulotki; bezpłatny biuletyn LGD (wersja papierowa i elektroniczna); media i
prasę; ogłoszenia parafialne; Punkty Informacyjne FE.
5

- kontakty bezpośrednie poprzez: szkolenia, spotkania informacyjne, w tym dla potencjalnych beneficjentów oraz dla grup defaworyzowanych, dyżury pracowników LGD w gminach i biurze, rozmowy telefoniczne, e-mail, ankiety.
4.2 RADA DECYZYJNA LGD BB, JEJ STRUKTURA ORAZ CHARAKTERYSTYKA ROZWIĄZAŃ STOSOWANYCH W
PROCESIE DECYZYJNYM.
Szczegółowe zasady jej działania określa Regulamin Rady Stowarzyszenia (RS), a do jej głównych kompetencji należy wybór operacji, które mają być realizowane w ramach opracowanej przez Stowarzyszenie LSR oraz ustalanie kwoty wsparcia. Rada Stowarzyszenia LGD BB składa się obecnie z 12 osób, w tym Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz 10 Członków. W podziale na
przedstawicieli poszczególnych sektorów skład Rady przedstawia się następująco:
1. s. społeczny [stanowiący 66% składu RS] - 8 osób (w tym: mieszkańcy - 6; kobiety - 6, os. poniżej 35 r.ż. -1)
2. s. gospodarczy [stanowiący 17 % składu RS] - 2 osoby
3. s. publiczny [stanowiący 17% składu RS] - 2 osoby
Sektor społeczny i gospodarczy (w tym mieszkańcy) stanowią łącznie w strukturze organu decyzyjnego LGD 83%, spełniając zdecydowanie wymóg min. 51% praw głosu łącznie dla tych sektorów, celem zapewnienia wyboru operacji bez dominacji władzy publicznej i jakiejkolwiek grupy interesu. Kobiety stanowią 50%, a os. poniżej 35 roku życia 17% wszystkich
członków Rady Stowarzyszenia.
Kluczowe kwestie w zakresie zapewnienia wyboru operacji (zwięzła charakterystyka rozwiązań stosowanych w
procesie decyzyjnym)
Zarząd LGD BB prowadzi Rejestr Interesów Członków Rady, w którym dokonuje się zapisów wszelkich powiązań Członków z różnymi sektorami oraz branżami na podstawie informacji zebranych i udzielanych przez Członków RS.
Zgodnie ze statutem Członek Rady Stowarzyszenia [RS] nie może: 1. być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo
popełnione umyślnie, 2. być jednocześnie członkiem Zarządu, KR i pracownikiem Stowarzyszenia oraz musi: 3. zachować bezstronność w procesie oceny, 4. zostać wyłączony z oceny w przypadku występowania jego jakiegokolwiek powiązania z wnioskodawcą
ocenianej operacji (informacje z pkt 2-4 zawiera także Regulamin Rady Stowarzyszenia).
Zgodnie z Regulaminem RS Członek Rady Stowarzyszenia nie może: 5. upoważnić innej osoby do jego reprezentacji w RS, a w
przypadku os. prawnej osoby innej niż ta wyznaczona do jej reprezentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami 6. systematycznie
opuszczać posiedzenia RS i w sposób powtarzający nie stosować się do ustalonych kryteriów i wymogów oceny operacji oraz Regulaminu RS (może to skutkować jego odwołaniem) 7. zatrzymać kopii otrzymanych dokumentów, obligując go przy tym do zachowania
tajemnicy. Ponadto, podczas podejmowania decyzji przez RS na każdym etapie wyboru muszą zostać zachowane określone w Regulaminie RS parytety oraz spośród członków RS musi zostać wyznaczona osoba czuwająca m.in. nad: zachowaniem parytetów;
prawidłowym przebiegiem procesu oceny, wyboru i wyłączeniami członków z oceny operacji; poprawnością dokumentacji i jej zgodnością formalną. Żadna władza publiczna ani grupa interesu nie może posiadać więcej niż 49% praw głosu w podejmowaniu decyzji
organu decyzyjnego.
4.3 ZASADY FUNKCJONOWANIA LGD
Podstawowe dokumenty wewnętrzne regulujące zasady działania LGD
1. Statut LGD (dokument wymaga przyjęcia / zmiany uchwałą Walnego Zebrania Członków (WZC), zawiera:
 informacje ogólne - siedzibę, podstawę prawną i obszar działania, czas trwania, cele, majątek i gospodarkę finansową, zasady zmiany statutu, rozszerzania i rozwiązania Stowarzyszenia, organ nadzoru-właściwego Marszałka
 członkostwo: kto i po spełnieniu jakich wymagań może zostać Członkiem Stowarzyszenia, ich podział, wykaz praw i obowiązków, ogólne zasady dot. nabycia i utraty członkostwa w Stowarzyszeniu,
 organizacja stowarzyszenia i opis jego władz - 4 organów: Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia (WZC), Zarządu,
Rady Stowarzyszenia (RS), Komisji Rewizyjnej (KR). Określenie sposobu reprezentacji Stowarzyszenia, zasady wyboru i powołania/uzupełniania/odwołania członków organów, ich kompetencje, liczebność składu, podział pełnionych funkcji, zasady zasiadania oraz wykluczenia z możliwości zasiadania w organach, przydzielania /wygasania / rezygnacji / odbierania członkostwa w Organach, podejmowania uchwał przez organy, określenie ich kadencji, zasady zwoływania posiedzeń, kto może w nich uczestniczyć, określenie wymaganego dla ważności obrad organów quorum i zasady postępowania w przypadku jego braku,
 informacje jakie sektory i w jakiej ilości powinny wejść w skład Rady Stowarzyszenia,
 określenie organów kompetentnych w zakresie: uchwalenia LSR, kryteriów wyboru operacji oraz innych dokumentów wymaganych do przystąpienia do konkursu na realizację LSR, czy jej aktualizacji,
 zasady dotyczące zachowania bezstronności i wykluczania Członka/ów Rady z obrad przy wyborze operacji,
 odwołania do odpowiednich regulaminów gdzie znajdują się szczegółowe zasady postępowania.
2. Regulamin Zarządu (dokument wymaga przyjęcia / zmiany uchwałą WZC), zawiera szczegółowe uprawnienia członków Zarządu, organizację pracy oraz tryb obradowania i podejmowania decyzji,
3. Regulamin Rady Stowarzyszenia (RS) (dokument wymaga przyjęcia / zmiany uchwałą WZC), zawiera:
 kompetencje Rady Stowarzyszenia oraz zasady wynagrodzenia jej członków,
 szczegółowe zasady, tryb i przyczyny przyjmowania / uzupełniania składu/odwoływania członków RS,
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 szczegółowe zasady członkostwa i obowiązki członków RS (kto może/nie może być członkiem, z jakich sektorów, obowiązek
poddania się testowi wiedzy),
 podział pełnionych w RS funkcji, kompetencje z nimi związane, sposób komunikacji,
 szczegółowe zasady, przypadki i tryb wyłączenia członków z oceny i wyboru operacji oraz zasady wyznaczania i pracy zespołów
dokonujących oceny operacji,
 szczegółowe zasady zwoływania, organizacji i prowadzenia posiedzeń organu decyzyjnego (kto zwołuje, w jaki sposób, w jakim
terminie i trybie, czas ich trwania, kto uczestniczy, wymagane quorum i postępowanie w przypadku jego braku, typowy porządek
obrad, zgłaszanie wniosków formalnych, itd.),
 szczegółowe zasady podejmowania decyzji w sprawie wyboru operacji (zasady, tryb, przebieg i sposoby głosowania/podejmowania decyzji, sposób zachowania parytetów i postępowanie w przypadku jego braku, deklaracje bezstronności
członków, zasady zgłaszania wolnych wniosków),
 szczegółowe zasady prowadzenia Rejestru Interesów Członków Rady (kto prowadzi, komu się go przekazuje, zobowiązania
członków Rady do przekazywania i aktualizacji informacji w nim zawartych),
 szczegółowe zasady protokołowania posiedzeń RS (co powinny zawierać, kto sporządza i w jakim terminie, jak jest udostępniany
członkom RS, a następnie publikowany i przechowywany),
4. Regulamin Komisji Rewizyjnej (dokument wymaga przyjęcia/zmiany uchwałą WZC), zawiera szczegółowe uprawnienia, organizację pracy oraz tryb obradowania KR: cel i podstawy jej powołania, liczebność składu, podział pełnionych funkcji, szczegółowe
kompetencje, zasady zwoływania i prowadzenia działań kontrolnych, zebrań Komisji (m.in. ich częstotliwość), sposób i tryb podejmowania decyzji,
5. Regulamin biura LGD (dokument wymaga przyjęcia / zmiany uchwałą Zarządu), zawiera:
 szczegółowe zasady funkcjonowania i rola Biura oraz służb finansowo-księgowych, obowiązującą pieczęć
 zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników, struktura organizacyjna, podział zatrudnienia, szczegółowe zakresy kompetencji, zadań, odpowiedzialności i uprawnień na poszczególnych stanowiskach, jak i zadania w zakresie animacji lokalnej i współpracy oraz metody ich pomiaru wraz z załączonym opisem stanowisk i planem szkoleń
 sposób pomiaru jakości udzielanego doradztwa na odpowiedzialnych za to stanowiskach i opis metody oceny efektywności
świadczonego przez pracowników LGD doradztwa,
 zasady udostępniania informacji, bezpieczeństwa informacji i przetwarzania danych osobowych w LGD,
6. Regulamin Walnego Zebrania Członków (dokument wymaga przyjęcia / zmiany uchwałą WZC), zawiera: szczegółowe zasady
zwoływania i organizacji posiedzeń WZC (kto zwołuje, w jaki sposób, częstotliwość, sposób zawiadamiania, kto bierze udział, podział funkcji i obowiązków, zasady podejmowania decyzji i dokumentowania).
Regulaminy wewnętrzne Stowarzyszenia opisują nie tylko odpowiednie kompetencje pracowników i organów LGD,
ale także przykładowo wymóg zatrudnienia w biurze LGD, zaangażowania w Radzie i Zarządzie LGD co najmniej 50% osób posiadających doświadczenie i niezbędną wiedzę do wdrażania i aktualizacji dokumentów strategicznych o zasięgu regionalnym/lokalnym,
udokumentowane przedłożonymi świadectwami, dyplomami, umowami, opiniami, referencjami itp.

RROOZZDDZZIIAAŁŁ IIII.. PPAARRTTYYCCYYPPAACCYYJJNNYY CCHHAARRAAKKTTEERR LLSSRR
W rozdziale II znajduje się opis partycypacyjnych metod budowania strategii i jej realizacji, ze szczególnym uwzględnieniem partycypacji grup istotnych z punktu widzenia realizacji LSR (w tym grup defaworyzowanych, w szczególności ze względu na dostęp do
rynku pracy i/lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym), na kluczowych etapach przygotowania i realizacji strategii.
LSR LGD Brama Beskidu jest dokumentem wypracowanym przy aktywnym udziale lokalnej społeczności. W niniejszym rozdziale
scharakteryzowano metody, jakich użyto dla zapewnienia oddolnego charakteru LSR, tj. zagwarantowania udziału społeczności lokalnej w procesie tworzenia strategii i jej realizacji wraz z uzasadnienie ich zastosowania wraz z dokumentami potwierdzającymi.
Skutki i wyniki ich użycia znajdują się we właściwych rozdziałach LSR. Taki sposób prezentowania rezultatów angażowania lokalnej
społeczności w przygotowanie LSR obrazuje, że rozwiązania przyjęte w poszczególnych częściach strategii, zostały wypracowane
przy udziale lokalnej społeczności. Przed przystąpieniem do pracy ze społecznością lokalną w pierwszej kolejności w lipcu 2015 r.,
przeprowadzono jej analizę, która pozwoliła określić skład, poznać głównych aktorów i na tej podstawie dobrać najtrafniejsze metody
współpracy.
W trakcie przygotowań LSR użyto różnorodne metody angażowania społeczności lokalnej, w tym: badanie ankietowe; karta pomysłu
na projekt; punkt konsultacyjny w biurze; otwarte spotkania informacyjno – konsultacyjne; spotkania Zespołu Roboczego ds. LSR;
warsztaty dialogu społecznego; spotkania prowadzone metodą World cafe. Cały proces konsultacyjny poprzedziła analiza danych
(desk reserch). Pozwoliła ona uzyskać informacje o strukturze lokalnej społeczności, problemach rynku pracy, rozwoju ekonomii
społecznej czy potencjalnych grupach defaworyzowanych. Diagnoza pozwoliła wstępnie zdefiniować problemy i potencjał obszaru
objętego LSR, wskazać elementy spójności obszaru, ale również poprawnie przygotować narzędzia do metod konsultacyjnych i
uwzględnić w konsultacjach grupy istotne z punktu widzenia realizacji LSR.
Za kompleksowe i ostateczne przygotowanie LSR odpowiedzialny był powołany do tego Zespół roboczy ds. LSR złożony z przedstawicieli różnych sektorów oraz trzech gmin wchodzących w skład LGD.
Poniżej opisano podsumowanie poszczególnych prac ze społecznością lokalną i przedstawiano główne założenia partycypacyjnych
metod tworzenia LSR i jej realizacji, ze szczególnym uwzględnieniem partycypacji grup istotnych z punktu widzenia realizacji LSR,
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wskazujący m.in.: dane z konsultacji społecznych przeprowadzonych na obszarze objętym LSR, które wykorzystane zostały
do opracowania LSR, partycypacyjne metody konsultacji wykorzystane na każdym kluczowym etapie prac nad opracowaniem LSR, wyniki przeprowadzonej analizy wniosków z konsultacji oraz podstawowe informacje dotyczące przeprowadzonych konsultacji LSR ze społecznością lokalną tj. daty spotkań, ilość uczestników.
Dane z konsultacji społecznych przeprowadzonych na obszarze objętym LSR, które wykorzystane zostały do
opracowania LSR w:
a) analizie SWOT została wypracowana przy szerokim udziale społeczności lokalnej, która określiła mocne i słabe strony obszaru oraz jego szans i zagrożenia w rozwoju. Do przygotowania analizy zostały wykorzystane informacje zebrane podczas
przeprowadzonego badania ankietowego wśród mieszkańców obszaru, informacje uzyskane w oparciu o prowadzone konsultacje w biurze LGD, na otwartych spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych przeprowadzonych w każdej gminie oraz
podczas warsztatów dialogu społecznego z lokalnymi liderami, reprezentującymi różne sektory i grupy społeczne. Od początku w prace nad poszczególnymi etapami strategii, w tym analizą SWOT był zaangażowany też zespół roboczy ds. LSR.
Zebrane podczas konsultacji materiały zostały poddane analizie przez członków ww. zespołu i zestawione z wynikami diagnozy obszaru oraz danymi statystycznymi. Przedstawiona poniżej analiza SWOT stanowiła podstawę wyboru kierunków
rozwoju obszaru i wyznaczenia celów i przedsięwzięć.
b) wyborze celów i przedsięwzięć został dokonany w oparciu o wyniki konsultacji społecznych. Identyfikacja głównych problemów obszaru, a następnie wybór pożądanych kierunków rozwoju i wytyczenie celów zostało dokonane z udziałem
mieszkańców, przedstawicieli różnych podmiotów, w tym przedsiębiorców, organizacji społecznych i instytucji publicznych.
Wykorzystanie zróżnicowanych metod partycypacji takich jak: otwarte spotkania informacyjno-konsultacyjne, warsztaty dialogu społecznego, informacje zebrane podczas dyżurów pracownika biura LGD (punkt informacyjno-konsultacyjny), wyniki
badania ankietowego (ankiety udostępniono za pomocą strony internetowej LGD, na spotkaniach konsultacyjnych i punkcie
konsultacyjnym, UG) oraz zgłoszenia propozycji realizacji konkretnych przedsięwzięć na obszarze (z wykorzystaniem kart
projektu) pozwoliły na zebranie obszernego materiału na temat problemów, potrzeb i oczekiwań lokalnej społeczności oraz
jego dogłębne przedyskutowanie z mieszkańcami. Dane zaczerpnięte z ankiety złożonej z 15 pytań, m.in. odpowiedź na pyt.
Co Pana/Pani jest zdaniem najważniejszym potencjałem obszaru LGD „Brama Beskidu” rozumianym, jako spójny obszar
gmin: Łącko, Podegrodzie, Stary Sącz?; odpowiedzi ankietowanych to głównie: przedsiębiorczy i aktywni mieszkańcy (58 %)
infrastruktura okołoturystyczna (46%) oraz odpowiedzi na pyt. 11. Moim zdaniem najważniejsze kierunki rozwoju LGD "Brama Beskidu" (gminy: Łącko, Podegrodzie, Stary Sącz) to: turystyka (rozwój infrastruktury rekreacyjnej, sportowej itp.) - 69 %
ankietow.; rozwój oferty spędzania wolnego czasu (75 % ankietow.); rozwój przedsiębiorczości w tym wsparcie finansowe
przedsiębiorstw - 80 % ankietow. Tak zebrany materiał roboczy został ostatecznie przeanalizowany i uporządkowany przez
członków zespołu roboczego ds. LSR oraz skonfrontowany z diagnozą i analizą SWOT. W trakcie procesu konsultacji społecznych mieszkańcy wyrazili poparcie dla określonych w LSR celów. Wiele uwag dotyczyło rozszerzenia zakresu tematycznego strategii o elementy typu: remont zabytków, organizacja imprez cyklicznych, wsparcie dla różnych form zatrudnienia
(płatne staże, praktyki itp.), doposażenia świetlic wiejskich, organizację systemu wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci
(część wniosków odrzucona z uwagi na niezgodności wielu pomysłów z przepisami PROW 2014-2020). E fektem końcowym
są określone w strategii cele i przedsięwzięcia. Wyniki konsultacji społecznych wskazują na kilka głównych problemów występujących na obszarze:
1. Niewystarczająca liczba miejsc pracy,
2. Znaczne ubóstwo i wykluczenie z życia społecznego rodzin wielodzietnych z uwagi na brak środków finansowych;
3. Słaba świadomość i wiedza mieszkańców z zakresu ochrony środowiska oraz niewystarczająca dbałość o stan środowiska naturalnego,
4. Słaba oferta spędzania czasu wolnego spowodowana niskim standardem lub brakami infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej,
5. Słabnąca integracja, aktywizacja i współpraca mieszkańców, niski poziom kapitału społecznego, słabnące więzi lokalne
6. Niewykorzystany potencjał obszaru w zakresie przetwórstwa rolno-spożywczego, produktów lokalnych, brak kompleksowej oferty promocji i sprzedaży produktów lokalnych z terenu LGD Brama Beskidu.
7. Słaba promocja oraz niewykorzystany potencjał turystyczny obszaru LGD.
8. Ponadto wyraźnie zauważalna i zgłaszana podczas konsultacji z mieszkańcami jest potrzeba/konieczność/ nieustannego podtrzymywania zarówno lokalnej kultury, twórczości ludowej i rzemiosła artystycznego, celem ich przetrwania
dla potomnych
Powyższe problemy rodzą poważne konsekwencje w postaci:
1. Wysokiego bezrobocia, dotykającego szczególnie ludzi młodych, osoby starsze po 50 roku życia, kobiety, oraz rodziny
wielodzietne,
2. Powolnego wyludnianie się obszaru, spowodowane głównie potrzebą znalezienia pracy w ogóle lub lepiej płatnej,
Odpowiedzią na powyższe problemy będzie realizacja w nowej perspektywie 2014-2020 celów ogólnych, celów szczegółowych i przedsięwzięć wskazanych i opisanych w tabelach w dalszych częściach rozdziału oraz opisanych poniżej.
W trakcie konsultacji społecznych mieszkańcy uznali, że rozwój obszaru powinien zmierzać w dwóch głównych kierunkach: wzrostu jego atrakcyjności osadniczej i umacniania więzi z obszarem oraz w kierunku wzrostu konkurencyjności obszaru. związku z tym sformułowane zostały dwa ogólne cele rozwojowe:
1 cel ogólny: Poprawa atrakcyjności obszaru wzmacniająca powiązanie społeczności lokalnej z obszarem
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2 cel ogólny: Wzmacnianie konkurencyjności gospodarczej obszaru LGD Brama Beskidu.
c) Utworzeniu Planu komunikacyjnego. W celu włączenia mieszkańców/interesariuszy w dyskusje na temat zakresu planu,
zorganizowano punkt konsultacyjny w biurze, prowadzono otwarte spotkania informacyjno – konsultacyjne oraz spotkania z
grupą roboczą. W trakcie konsultacji głównie osoby młode zgłaszały, aby informacje o działaniach aktywizacyjnych były rozpowszechniane przez facebook i inne media społecznościowe. Sposoby obustronnej komunikacji zostały wypracowane na
spotkaniach prowadzonych metodą World cafe. Strategiczne planowanie komunikacji to myślenie o niej w kategoriach celów
i działań służących ich realizacji. Dodatkowo określono odbiorców komunikatów, czyli grup docelowych, kanałów jakimi
można do nich dotrzeć, zasobów jakimi dysponuje LGD oraz horyzont czasowy.
W ten sposób wypracowany Plan komunikacji zawiera:
a. Prezentację głównych celów i przesłanek leżących u podstaw jego opracowania,
b. opis działań komunikacyjnych i grup docelowych oraz środków przekazu, w tym działań podejmowanych w przypadku
problemów z realizacją LSR, niskim poparciu społecznym dla działań realizowanych przez LGD,
c. opis zakładanych wskaźników realizacji działań komunikacyjnych oraz efektów działań komunikacyjnych,
d. analizę efektywności działań komunikacyjnych i zastosowanych środków przekazu (w tym tryb korygowania planu komunikacji)
e. opis sposobu wykorzystania w procesie realizacji LSR wniosków/opinii zebranych podczas działań komunikacyjnych,
f. budżet przewidziany na działania komunikacyjne.
d) Formułowaniu ogólnej charakterystyki zasad prowadzenia monitoringu oraz ewaluacji wskazując na główne elementy
podlegające badaniom oraz podmioty dokonujące monitorowania i ewaluacji, skonsultowanych w trakcie tworzenia zapisów
do LSR w trakcie otwartych spotkań informacyjno – konsultacyjnych, w punkcie konsultacyjnym w biurze, spotkań z grupą
roboczą oraz metodą World cafe. Uwagi zgłoszone w procesie konsultacji społecznych: głownie członków LGD, którzy zgłosili aby ewaluację także zaplanować w realizacji przez podmiot zewnętrzny, aby zachować bezstronność. Zwrócono uwagę
na konieczność bieżącego monitorowania środków dostępnych w naborach.
e) Opracowaniu zasad wyboru operacji i ustalania kryteriów wyboru były konsultowane w punkcie konsultacyjnym w biurze, w trakcie otwartych spotkań informacyjno – konsultacyjnych, spotkań z Zespołem roboczym ds. LSR oraz warsztatów
dialogu społecznego. Sposób wyboru i oceny operacji oraz sposób ustanawiania kryteriów wyboru zostały wyodrębnione
m.in. na podstawie dokumentów obowiązujących oraz doświadczeń w perspektywie finansowej na lata 2007-2013 (w tym
danych z ewaluacji). Nad kryteriami wyboru operacji oraz sposobie wyboru i oceny operacji pracowały również: Rada LGD,
Zarząd LGD i pracownicy biura. Zgłoszono mi.in. uwagi aby: premiować udział w szkoleniach/doradztwie LGD, zwrócono też
uwagę, by działania aktywizujące i szkoleniowe kierowane do grup defaworyzowanych były dodatkowo punktowane, premiować realizację operacji w miejscowościach zamieszkanej przez mniej niż 1 tys. mieszkańców W trakcie konsultacji wybrano kryteria do operacji realizowane indywidualnie w ramach wniosków składanych przez beneficjentów innych niż LGD i
wybieranych przez organ decyzyjny, a następnie przedkładanych do weryfikacji do SW, projektów grantowych, operacji własnych oraz projektów współpracy.
Poniżej opisano podsumowanie poszczególnych prac ze społecznością lokalną i przedstawiano ich główne założenia.
1. Opis metod angażowania społeczności lokalnej w przygotowanie LSR, z określeniem grup docelowych, do których metody
te były skierowane, w rozbiciu na cztery etapy.
I etap. Partycypacyjna diagnoza, czyli definiowanie potrzeb i problemów(etap kluczowy I Diagnoza i analiza SWOT). Zadbano
o to, aby w pracach na tym etapie brali udział, na równych zasadach i przy zachowanych proporcjach, przedstawiciele wszystkich
sektorów, na których oparte jest działanie LGD, tj. przedstawiciele sektora społecznego, publicznego, gospodarczego i mieszkańców.
I.1. Badanie ankietowe. Kwestionariusz przygotowany do badania potrzeb i problemów mieszkańców był dostępny na stronie internetowej LGD Brama Beskidu oraz rozdawany był w biurze, Gminach oraz na spotkaniach z mieszkańcami. Pytania ankietowe służące w następnej fazie konstruowaniu celów, były sformułowane w formie wypunktowanego spisu problemów i propozycji ich rozwiązania, z którego respondent wybrał te, które jego zdaniem były najważniejsze. LGD mając świadomość pewnych problemów, z istnienia
których nie zdają sobie sprawy podmioty biorące udział w konsultacjach, opracowała kwestionariusz z 15 pytaniami zamkniętymi i
otwartymi dotyczącymi potrzeb mieszkańców i ich problemów w rozwoju obszaru LGD Brama Beskidu.
Łącznie wypełniono 106 ankiet. W badaniu brali udział mieszkańcy obszaru.
Termin: sierpień-październik 2015 r.
I.2. Karta pomysłu na projekt. W celu głębszego zdefiniowania potrzeb, LGD Brama Beskidu opracowała formularz „Karta pomysłu
na projekt”. Respondent w karcie mógł opisać swój planowany projekt w ujęciu na działania projektowe, koszt i rodzaj beneficjanta, a
następnie złożyć pomysł w LGD. Karta pomysłu na projekt dostępna była na stronie LGD Brama Beskidu, rozdawana w biurze oraz
na spotkaniach z mieszkańcami. Wypełnione karty spływały do LGD pocztą tradycyjną i elektroniczną, oraz dostarczane osobiście
przez mieszkańców. Wnioski z analizy kart zobrazowały potrzeby mieszkańców obszaru LGD a zarazem kierunek w którym należy
"pójść" w LSR odnośnie jej założeń.
Łącznie wypełniono 80 kart. W badaniu brali udział mieszkańcy obszaru.
Termin: sierpień-październik 2015 r.
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I.3. Punkt konsultacyjny w biurze – to kolejne miejsce, w którym osoby zainteresowane budowaniem LSR mogły zapoznać
się z materiałami informacyjnymi, złożyć swoje opinie i uwagi, przedyskutować z osobami odpowiedzialnymi za budowę strategii
interesujące ich kwestie czy wypełnić ankietę bądź kartę pomysłu. Mieszkańcy poprzez bezpośredni kontakt z pracownikiem biura
wskazywali na problemy istniejące na obszarze LGD, a i zarazem wskazywali szanse jakie niosą za sobą środki finansowe możliwe
do pozyskania w połączeniu z własnym pomysłem.
Termin przeprowadzenia: sierpień – grudzień 2015 r., zrealizowano 21 konsultacji
I.4. Otwarte spotkania informacyjno – konsultacyjne. Na zaproszenie LGD, w spotkaniach wzięli udział zainteresowani mieszkańcy obszaru LGD Brama Beskidu. W trakcie spotkań przedstawione zostały założenia realizacji nowego okresu programowego oraz
możliwości korzystania ze środków dostępnych za pośrednictwem LGD. Spotkanie otwarte były dla przedstawicieli organizacji społecznych, instytucji publicznych, osób prowadzących działalność gospodarczą, rolników, głównie mieszkańców. Czynny udział
w spotkaniu pozwolił na określenie problemów, które są istotne i wymagają wsparcia przy ich rozwiązywaniu. Wynikiem konsultacji
było przygotowanie propozycji celów i działań do zawarcia w LSR. Termin: Spotkania zorganizowano w Starym Sączu w dniu
18.08.2015, w Podegrodziu 19.08.2015, w Łącku 20.08.2015. oraz 21.08.2015 r. W spotkaniach łącznie udział wzięło 88 osób.
I.5. Spotkania Zespołu Roboczego ds LSR. Podstawowym celem spotkań była analiza aktualnych danych statystycznych i trendów
obszaru LGD oraz bieżąca analiza wyników konsultacji społecznych (analizy SWOT), a także przeprowadzenie narady w zakresie
określenia priorytetowych celów oraz kierunków rozwoju obszaru działania LGD Brama Beskidu, które powinny znaleźć się w nowej
strategii rozwoju lokalnego na lata 2016-2023.
Termin: Spotkania odbyły się w Starym Sączu 06.08.2015 r. oraz 05.10.2015 r. w Podegrodziu. W spotkaniach udział wzięło łącznie
19 osób.
I.6. Warsztaty dialogu społecznego – to eksperymentalne warsztaty animujące partycypację obywatelską na poziomie lokalnym.
Warsztaty były poprzedzone diagnozą lokalną, która obejmowała analizę istniejących materiałów oraz serię wywiadów indywidualnych w punkcie konsultacyjnym. Celem diagnozy było rozpoznanie lokalnego kontekstu oraz potrzeb społecznych. Warsztaty obejmowały spotkania z różnymi grupami interesariuszy: mieszkańcami, przedsiębiorcami, rolnikami i przedstawicielami organizacji pozarządowych. Warsztaty tego typu mają charakter wstępu do działań partycypacyjnych, spotkania służyły zatem wymianie informacji
oraz wspólnemu poszukiwaniu nowych rozwiązań służących analizie SWOT. Kwestie o dużym znaczeniu dla lokalnej społeczności,
które podnoszone były podczas warsztatów, posłużyły za temat konsultacji społecznych. Utworzone zostały również postulaty dotyczące pożądanych zmian i inwestycji w obszarze LGD. Warsztaty służyły włączeniu mieszkańców w życie publiczne, zachęceniu ich
do współpracy z władzami i innymi grupami interesu. Pokazały możliwości, jakie niesie partycypacja społeczna. Podczas spotkań
wykorzystywano techniki pracy warsztatowej: praca w grupach, burza mózgów. Ze względu na dużą liczbę uczestników reprezentujących różne grupy spośród lokalnej społeczności najczęściej stosowano formę „okrągłego stołu na raty”: spotkania z poszczególnymi
grupami przeprowadzane były osobno, zaś ich wyniki omawiane zostały na zakończenie warsztatów. Warsztaty poprzedzone były
otwartymi spotkaniami informacyjno-konsultacyjnymi.
Termin: Spotkania zorganizowano w Starym Sączu w dniu 18.08.2015 r., w Podegrodziu 19.08.2015 r. , w Łącku 20.08.2015 r. oraz
21.08.2015 r. W spotkaniach udział wzięło 88 osób.
Rezultat: zdefiniowano potrzeby i problemy obszaru LGD Brama Beskidu.
II etap. Określanie celów i ustalania ich hierarchii oraz formułowania wskaźników realizacji LSR (etap kluczowy II - Określenie celów wskaźników w odniesieniu do opracowania LSR oraz opracowania planu działania).
II.1. Badanie ankietowe. Pytania ankietowe służące konstruowaniu celów były sformułowane w formie wypunktowanego spisu problemów i propozycji ich rozwiązania, z którego respondent wybrał te, które jego zdaniem były najważniejsze, LGD opracowała kwestionariusz z 15 pytaniami zamkniętymi i otwartymi dotyczącymi problemów, potencjału i kierunków rozwoju obszaru LGD Brama
Beskidu. Ankietę można było wypełnić w formie papierowej oraz online (ankieta.
Łącznie wypełniono 106 ankiet.
Termin: sierpień-październik 2015 r.
II.2. Karta pomysłu na projekt. Pytany mógł w karcie opisać planowane działania projektowe. Opisane dzięki temu projekty przysłużyły się do lepszego skonstruowania celów i ustalenia ich hierarchii oraz sformułowania wskaźników.
Obie te metody, opisane szczegółowo powyżej (pkt. I.2.), w sposób komplementarny wspomogły doprecyzowanie zapisów etapu II.
Termin: sierpień-październik 2015 r. Łącznie wypełniono 80 kart.
II.3. Punkt konsultacyjny w biurze – również na tym etapie osoby zainteresowane mogły zapoznać się w biurze LGD Brama Beskidu z materiałami informacyjnymi, złożyć swoje opinie i uwagi, przedyskutować z osobami odpowiedzialnymi za budowę strategii
interesujące ich kwestie odnośnie konstruowania celów i wskaźników LSR.W trakcie indywidualnych rozmów mieszkańcy wskazywali
na kluczowe kwestie jakie należałoby w rozwiązać na terenie LGD. Wizyty w biurze były niejednokrotnie długimi rozmowami z mieszkańcami, z których wyciągano istotne wnioski służące do dalszych etapów prac przy opracowywaniu LSR.
Termin: sierpień – grudzień 2015 r., ilość udzielonych konsultacji 21 osób
II.4. Warsztaty dialogu społecznego
W trakcie warsztatów dialogu społecznego (opisanego wyżej pkt. I.6.) po zdiagnozowaniu mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń występujących na obszarze działania LGD Brama Beskidu, przystąpiono do próby określenia celów wraz z ich hierarchią oraz
dopasowaniem do nich wskaźników realizacji LSR.

10

Termin: Spotkania zorganizowano dwa razy w Starym Sączu w dniach 18.08.2015 r., w Podegrodziu 19.08.2015, w Łącku
20.08.2015 oraz 21.08.2015 r.. W spotkaniach udział wzięło 88 osób.
II.5. Spotkania Zespołu Roboczego ds LSR.
Ważnym celem spotkań była również bieżąca analiza wyników konsultacji społecznych w postaci warsztatów dialogu społecznego, a
także przeprowadzenie dyskusji w zakresie określenia priorytetowych celów oraz kierunków rozwoju obszaru działania LGD Brama
Beskidu, które powinny znaleźć się w nowej strategii rozwoju lokalnego na lata 2014-2020.
Termin: Spotkania odbyły się w Łącku 06.08.2015 r. oraz 05.10.2015 r. w Podegrodziu. W spotkaniach udział wzięło łącznie 19
osób.
II.6 Spotkania konsultacyjne mające na celu skonsultowanie rozwiązań wypracowanych w ramach poprzednich etapów prac tj.
przeprowadzonej analizy SWOT, analizy celów i wskaźników LSR oraz tworzenia planu działania.
Termin: 03.11.2015 r. Urząd Gminy Łącko i Gminny Ośrodek Kultury w Podegrodziu; 05.11.2015 r. UM Stary Sącz (10 osób)
Rezultat: określone zostały mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia obszaru, określano cele we właściwej hierarchii oraz sformułowano wskaźniki realizacji LSR.
III etap. Poszukiwanie rozwiązań, stanowiących sposoby realizacji strategii. Na tym etapie zweryfikowano adekwatność rozwiązań w kontekście faktycznych potrzeb społecznych poprzez:
III.1. Karta pomysłu na projekt.
Opisano w pkt. I.2. Łącznie wypełniono 80 kart. Termin: sierpień-październik 2015 r.
III.2. Punkt konsultacyjny w biurze. Opisano w pkt. I.3. .
Termin: sierpień – listopad 2015 r., ilość udzielonych konsultacji 21osób
III.3. Otwarte spotkania informacyjno – konsultacyjne. Opisano w pkt. I.4.
Termin: Spotkania zorganizowano w Starym Sączu w dniu 18.08.2015, w Podegrodziu 19.08.2015, w Łącku 20.08.2015 oraz
21.08.2015 r. W spotkaniach łącznie udział wzięło 88 osób.
III.4. Warsztaty dialogu społecznego.
Opisano w pkt. I.6. Spotkania zorganizowano dwa razy w Starym Sączu w dniach 18.08.2015 r., w Podegrodziu 19.08.2015, w Łącku
20.08.2015 oraz 21.08.2015 r. W spotkaniach udział wzięło 88 osób.
Rezultat: sformułowano rozwiązania stanowiące o sposobach realizacji strategii.
IV etap. Identyfikacja grup docelowych strategii. W trakcie spotkań i warsztatów, w punkcie konsultacyjnym oraz poprzez kartę
pomysłu na projekt i ankietę, które zostały opisane powyżej, zdefiniowano grupy docelowe co pozwoliło określić target działań pod
poszczególne zakresy projektów ujętych w strategii. Identyfikacja grup nastąpiła poprzez:
IV.1. Badanie ankietowe.
IV.2. Punkt konsultacyjny w biurze.
IV.3. Karta pomysłu na projekt.
IV.4. Warsztaty dialogu społecznego.
IV.5. Otwarte spotkania informacyjno – konsultacyjne.
IV.6. Spotkania Zespołu Roboczego ds LSR
Rezultat: zidentyfikowano grupy docelowe dla działań ujętych w strategii w tym grupy defaworyzowane.
2. Metody angażowania społeczności lokalnej w proces realizacji strategii z określeniem grup docelowych, do których
metody te były skierowane.
1. Opracowania zasad i zmiany lokalnych kryteriów wyboru konsultowano poprzez poniższe metody (etap kluczowy III - Opracowanie zasad wyboru operacji i ustalenia kryteriów wyboru):
 W punkcie konsultacyjnym w biurze, gdzie od października do grudnia 2015 r. osoby zainteresowane mogły zapoznać się z
treścią dotyczącą lokalnych kryteriów wyboru ( 21 osób),
 Dnia 26 listopada 2015 r. miały również miejsce warsztaty dialogu społecznego, w trakcie którego uczestnicy rozważali poprzez
burzę mózgów na temat wagi, przejrzystości i znaczenia lokalnych kryteriów oraz możliwości dostosowania do warunków lokalnych (18 osób).
 W trakcie otwartych spotkań informacyjno – konsultacyjnych, które odbyły się w dniu 27.11.2015 r. w Centrum Kultury i Sztuki
im. Ady Sari w Starym Sączu; sali obrad Urzędu Gminy Łącko oraz w Gminnym Ośrodku Kultury w Podegrodziu wzięło udział 9
osób.
 Kwestie dotyczące opracowania zasad i zmiany lokalnych kryteriów wyboru omawiane były również w trakcie spotkań Zespołu
Roboczego ds LSR w dniach 11 i 15.12.2015 r. w UM Stary Sącz (13 osób).
Grupy docelowe: mieszkańcy, organizacje pozarządowe, Zespół Roboczy ds LSR składający się z reprezentantów trzech sektorów: społecznego (mieszkańcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych), gospodarczego, publicznego.
2. Monitoring i ocena (ewaluacja) realizacji strategii oraz aktualizacji strategii konsultowano poprzez poniższe metody (etap kluczowy IV - opracowanie zasad monitorowania i ewaluacji):
 W punkcie konsultacyjnym w biurze, gdzie od listopada do grudnia osoby zainteresowane mogły zapoznać się z treścią dotyczącą zasad monitorowania i ewaluacji LSR (21 osób),
11



Dnia 26 listopada 2015 r .miało również miejsce spotkania prowadzone metodą World cafe, w trakcie którego uczestnicy w sposób rotacyjny dyskutowali na temat sposobów monitoringu i ewaluacji, tak aby treści ujęte w tym zakresie odpowiadały realnym
zapisom w LSR (18 osób).
 W trakcie otwartych spotkań informacyjno – konsultacyjnych, które odbyły się w dniu 27.11.2015 r. w Centrum Kultury i Sztuki
im. Ady Sari w Starym Sączu; sali obrad Urzędu Gminy Łącko oraz w Gminnym Ośrodku Kultury w Podegrodziu wzięło udział 9
osób.
 Kwestie dotyczące zakresu procedury monitoringu i ewaluacji LSR omawiane były również w trakcie spotkań Zespołu Roboczego ds LSR w dniach 11 i 15.12.2015 r. w UM Stary Sącz (13 osób).
Grupy docelowe: mieszkańcy, organizacje pozarządowe, Zespół Roboczy ds LSR składający się z reprezentantów trzech sektorów: społecznego (mieszkańcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych), gospodarczego, publicznego.
3. Przygotowanie planu komunikacyjnego w odniesieniu do realizacji LSR konsultowano poprzez poniższe metody (etap kluczowy V- przygotowanie planu komunikacyjnego w odniesieniu do realizacji LSR):
 W punkcie konsultacyjnym w biurze, gdzie od września do grudnia 2015 r. osoby zainteresowane mogły zapoznać się z treścią
planu komunikacyjnego oraz zgłosić swoje uwagi co do sposobów komunikacji z lokalną społecznością (21 osób).
 Dnia 26 listopada 2015 r. miało również miejsce spotkania prowadzone metodą World cafe, w trakcie którego uczestnicy w sposób rotacyjny dyskutowali na temat komunikacji i jej sposobów, tak aby w sposób właściwy, a przede wszystkim skuteczny porozumiewać się z mieszkańcami obszaru LGD Brama Beskidu w celu sprawnej realizacji LSR (18 osób).
 W trakcie otwartych spotkań informacyjno – konsultacyjnych, które odbyły się w dniu 27.11.2015 r. w Centrum Kultury i Sztuki
im. Ady Sari w Starym Sączu; sali obrad Urzędu Gminy Łącko oraz w Gminnym Ośrodku Kultury w Podegrodziu (9 osób).
 Kwestie dotyczące zakresu planu komunikacji, sposobów obustronnego dialogu z mieszkańcami omawiane były również w trakcie spotkań Zespołu Roboczego ds LSR w dniach 11 i 15.12.2015 r. w UM Stary Sącz z uwzględnieniem badania ankietowego
oraz wyników ewaluacji wdrażania LSR na lata 2007-2013 r, które są zawarte w raporcie (13 osób).
Grupy docelowe: mieszkańcy, organizacje pozarządowe, Zespół Roboczy ds LSR składający się z reprezentantów trzech sektorów: społecznego (mieszkańcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych), gospodarczego, publicznego.
3. Wskazanie i zwięzła charakterystyka planowanych metod do wykorzystywania w celu animacji społeczności lokalnej i
współpracy - LGD planuje wspierać słabszych członków społeczności w procesie rozwoju lokalnego poprzez analizę sytuacji lokalnej, identyfikację i rozwój potencjalnych projektów, stymulowanie potencjalnych beneficjentów oraz pomoc lokalnym koordynatorom projektów w rozwijaniu własnych pomysłów w projekty kwalifikujące się do wsparcia finansowego poprzez organizację spotkań i szkoleń prowadzonych przez doradców i/lub ekspertów z dziedziny pisania i rozliczania projektów unijnych, doradztwo grupowe i indywidualne oraz szeroką kampanię informacyjną.
Tabela. Zestawie kluczowych etapów przygotowania LSR z użytymi metodami partycypacyjnymi
Użyte metody
Badanie
ankietowe

Karta
pomysłu
na projekt

Punkt
konsultacyjny w
biurze

Otwarte spotkania informacyjno - konsultacyjne

Spotkania z
grupą
roboczą

Warsztaty
dialogu
społecznego

Diagnoza i analiza SWOT

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Określanie celów i
wskaźników w LSR oraz
opracowanie planu działania

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Opracowanie zasad wyboru operacji i ustalania
kryteriów wyboru

Tak

Tak

Tak

Tak

Opracowanie zasad monitorowania i ewaluacji

Tak

Tak

Tak

Tak

Przygotowanie planu
komunikacyjnego w odniesieniu do realizacji
LSR

Tak

Tak

Tak

Tak

Kluczowe etapy przygotowania LSR

Spotkania
prowadzone
metodą
World cafe
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Przy wyborze właściwych metod współpracy, z mieszkańcami i podmiotami działającymi na obszarze objętym LSR, korzystano z
Bazy dobrych praktyk partycypacji prowadzoną w ramach projektu „Decydujmy razem”, dostępna na stronie
www.dobrepraktyki.decydujmyrazem.pl. Pracując nad LSR użyto narzędzia, metody i techniki opisane na stronie, które posłużyły
do prowadzenia działań partycypacyjnych na poszczególnych etapach prac nad strategią.
Wyniki przeprowadzonej analizy wniosków z konsultacji
W proces tworzenia LSR były angażowane w pierwszej kolejności przede wszystkim te grupy, których wiedza, doświadczenie, bądź
plany odnośnie przyszłego rozwoju, łączyły się z zakresem i tematyką strategii. Mieszkańcy informowani byli o możliwości udziału
partycypacyjnego poprzez ogłoszenia parafialne oraz zamieszczane informacje na stronach internetowych LGD, gmin, na portalach
społecznościowych, wysyłkę pocztą tradycyjną zaproszeń na spotkania oraz telefoniczny kontakt. Dodatkowo przed spotkaniami w
sierpniu 2015 r. rozdystrybuowano plakaty oraz ulotki z informacją o spotkaniach w budynkach użyteczności publicznej oraz na tablicach ogłoszeń w miejscowościach poszczególnych gmin wchodzących w skład LGD. Zamieszczono także artykuły z informacjami na
lokalnych portalach internetowych.
Ponadto kluczowe elementy strategii konsultowane były drogą elektroniczną poprzez rozsyłanie informacji m.in. do członków Zespołu
roboczego ds. LSR, członków Rady, Zarządu, a także podczas Walnych Zebrań Członków LGD. Spotkania i warsztaty prowadzone
były przez członków Zarządu, a udokumentowane zostały za pomocą m.in. dokumentacji zdjęciowej, list obecności, protokołów oraz
w notatkach.
W trakcie spotkań Zespołu Roboczego d.s. LSR prowadzono szczegółową analizę wszystkich zgłaszanych postulatów i wniosków na
poszczególnych etapach budowania strategii. Część z nich, z uwagi na nie realne zapisy lub wykraczające poza możliwości realizacyjne strategii, zostały zebrane i zamieszczone w osobnym dokumencie. Dane i wnioski z konsultacji społecznych przeprowadzonych
na obszarze objętym LSR, które wykorzystane zostały do opracowania LSR, zostały każdorazowo zaprezentowane
przy charakterystyce poniższych etapów prac:
1. diagnoza i analiza SWOT,
2. określanie celów i wskaźników w odniesieniu do opracowania LSR oraz opracowanie planu działania
3. opracowanie zasad wyboru operacji i ustalania kryteriów wyboru
4. opracowanie zasad monitorowania i ewaluacji,
5. przygotowanie planu komunikacyjnego w odniesieniu do realizacji LSR.
Pomysły i wskazówki z poszczególnych etapów prac nad strategią analizowane były przez pracowników Biura LGD oraz członków
Zarządu. Dokonano analizy przyjęcia bądź odrzucenia wniosków z konsultacji. Część tych wniosków została uwzględniona w LSR,
natomiast pozostała część albo nie nadawała się do ujęcie w LSR, bądź była niezgodna z wytycznymi/przepisami prawa. Dołożono
wszelkich starań, aby uspołeczniony proces opracowania strategii przełożył się na zaplanowanie działania adekwatnie do potrzeb i
wykorzystania szans rozwojowych oraz większego włączenia społecznego mieszkańców. Różnorodność zastosowanych metod partycypacyjnych i prowadzonych działań włączających mieszkańców obszaru LGD Brama Beskidu, stanowi istotny mocny fundament,
dla określonych celów LSR. W trakcie prac uwzględniono wyniki badań własnych prowadzonych na potrzeby niniejszej LSR, głównie
z zakresu danych zbieranych z terenu ale także z innych źródeł. Ponadto istotnym źródłem niektórych wniosków/zapisów były wyniki
ewaluacji prowadzonej w bieżącym roku w LGD (powstał raport z ewaluacji w I kw. 2015 roku). Badanie koncentrowało się na ocenie stopnia osiągnięcia wartości dodanej w ramach LSR LGD Brama Beskidu. W związku z powyższym analiza prowadzona była w
dwóch obszarach: wartość dodana na poziomie LGD – działania podejmowane przez LGD, które przyczyniały się do generowania
wartości dodanej, wartość dodana na poziomie poszczególnych projektów zrealizowanych w ramach działania 413 „Wdrażanie LSR
na lata 2007-2013” - dodatkowe korzyści osiągnięte przez beneficjentów działania. Zgodnie z przyjętymi założeniami próba badawcza obejmowała beneficjentów, których projekty zostały zakończone i rozliczone w momencie realizacji. Wnioski z ewaluacji i badań
własnych zostały wykorzystane w opracowaniu diagnozy obszaru, analizy SWOT, celów i wskaźników, sposobu wyboru i oceny operacji oraz sposobu ustanawiania kryteriów wyboru, planu działania, planu komunikacji oraz zasad monitoringu i ewaluacji.
Podstawową zaletą partycypacji społecznej w partnerstwie międzysektorowym jest zróżnicowanie perspektyw, uczenia się z doświadczeń różnych członków. Celem LGD Brama Beskidu jest zatem otwarty charakter organizacji tak by umożliwić korzystanie z
tych różnorodnych zasobów, a jednocześnie na tyle określona by zapewnić spójność działań. Temu właśnie służy partycypacyjny
charakter tworzenia LSR – a więc uczestnictwo różnorodnych grup społecznych, także tych de faworyzowanych na poszczególnych
etapach budowania strategii. Zaangażowanie społeczności lokalnej w procesie planowania strategicznego pozwoliło osiągnąć szereg
korzyści a także w odpowiedni sposób sprostać oczekiwaniom mieszkańców co w konsekwencji pozwoli na większe ich zaangażowanie we wdrażanie LSR.

RROOZZDDZZIIAAŁŁ IIIIII.. DDIIAAGGNNOOZZAA -- OOPPIISS OOBBSSZZAARRUU II LLUUDDNNOOŚŚCCII..
AANNAALLIIZZAA ZZAASSOOBBÓÓW
W II PPOOTTEENNCCJJAAŁŁUU OORRAAZZ
PPRROOBBLLEEM
Ó
W
I
P
O
T
R
Z
E
B
T
E
R
Y
T
O
M Ó W I P O T R Z E B T E R Y T ORRIIUUM
M OORRAAZZ SSPPOOŁŁEECCZZNNOOŚŚCCII LLGGDD ––BBBB
1. CHARAKTERYSTYK A GRUP DOCELOWYCH I GRUP SZCZEGÓLNIE ISTOTN YCH Z
PUNKTU WIDZENIA REALIZACJI LSR, ICH PROBLEMÓW I OBSZARÓW INTERWENCJI
Określenie grup docelowych LSR
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Zgodnie z przeprowadzoną diagnozą obszaru i zidentyfikowanymi kluczowymi problemami poszczególnych grup osób (opisanymi w
poniższych podrozdziałach w zależności od ich charakteru), do grup docelowych LSR LGD BB zaliczamy:
1. osoby fizyczne zamieszkałe na terenie wiejskim gmin partnerskich(w tym także rolnicy, dzieci, młodzież, liderzy lokalni), które
dzięki realizacji LSR LGD BB skorzystają m.in. z nowych obiektów i usług umożliwiających zagospodarowania czasu wolnego,
podniosą swoją wiedzę i wpłyną na ochronę środowiska oraz ekologie, zwiększą swoją aktywność, poziom integracji oraz
uzyskają zatrudnienie na terenie LGD.
2. osoby fizyczne nie zamieszkałe na obszarze LGD (turyści/przyjezdni, w tym też os. młode), którzy skorzystają m.in. z
oferowanych przez region różnorodnych i uatrakcyjnionych usług turystycznych czy rekreacyjnych.
3. pełnoletnie, osoby fizyczne, które są obywatelami państwa członkowskiego UE, zamierzające prowadzić lub prowadzące
działalność gospodarczą, której miejsce wykonywania znajdzie/znajduje się na terenie wiejskim obszaru LSR LGD BB i spełniają
warunki Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi z dnia 24.09.2015r. (w sprawie szczegółowych warunków i trybu
przyznawania pomocy finansowej w ramach poddz.„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014–2020) oraz dzięki realizacji LSR otrzymają zatrudnienie, czy też
wpłyną na zwiększenie poziomu przedsiębiorczości regionu.
(pkt 1 i 3) - w tym grupy defaworyzowane regionu: os. bezrobotne; poniżej 35; powyżej 50 roku życia; rodziny wielodzietne
4. osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną oraz
grupy nieformalne, których siedziba lub ich oddział znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR LGD BB. Będą to podmioty
działające lub wyrażające chęć działania na obszarze LGD BB, wpływając w ten sposób na jego rozwój. Zaliczamy do nich także
wszelkiego rodzaju organizacje pozarządowe, OSP, Koła Gospodyń wiejskich, zespoły regionalne, zamierzające realizować
projekty na rzecz mieszkańców obszaru LGD lub na rzecz rozwoju lokalnego.
5. Jednostki samorządu terytorialnego - gminy partnerskie (JSFP), które dzięki realizacji LSR przeprowadzą działania służące dobru
mieszkańców czy zwiększeniu atrakcyjności obszaru LGD.
6. LGD Brama Beskidu: pracownicy, członkowie, którzy dzięki realizacji LSR podniosą swoje kompetencje i wiedzę z zakresu
działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.
Charakterystyka grup szczególnie istotnych z punktu widzenia realizacji LSR , ich problemów i obszarów
interwencji odnoszących się do tych grup
Grupy
osoby
bezrobotne
osoby
poniżej
35 roku
życia
osoby
powyżej
50 roku
życia
rodziny
wielodzietne

Najważniejsze problemy
(szerzej opisano w podr.4. Rynek pracy:…)
-Ubóstwo / niski poziom życia,
-Konieczność korzystania ze wsparcia pomocy społecznej,
-Brak zatrudnienia, spowodowany: niekorzystną sytuacją
na rynku pracy; małym lub żadnym doświadczeniem
zawodowym; dużą liczbą młodych aplikujących na nielicznie dostępne stanowiska; starszym wiekiem; stanem
zdrowia; stereotypowym „wypaleniem się” os. starszych;
czy trudnościami w pogodzeniu życia zawodowego z
rodzinnym),
-Wykluczenie społeczne, spowodowane złą sytuacją
finansową, ale także słabą ofertą zagospodarowania
czasu wolnego i słabym dostępem do ogólnodostępnej i
niekomercyjnej infrastruktury społeczno-kulturalnej,
-Ograniczenia w uczestnictwie w życiu społecznokulturalnym, powodujące wycofywanie się tych osób z
życia społeczności lokalnej i zaprzestawanie kultywowania lokalnych tradycji i obyczajów.

Obszary interwencji
-Działania ukierunkowane na zagospodarowanie czasu
wolnego poprzez stworzenie oraz modernizację infrastruktury służącej aktywizacji osób obszaru LGD i zapobieganiu negatywnym zjawiskom w sferze społecznej, inicjatywy oddolne nakierunkowane na wsparcie
tych grup osób oraz działania w postaci szkoleń/warsztatów/wydarzeń w których będą brały one
udział - przedsięwzięcie 1.1.1, 1.4.1,1.4.2;
-Dodatkowo w ramach działań z zakresu kultywowania
tradycji lokalnych, zachowania tożsamości regionalnej
będą premiowane również projekty zapewniające udział
tych osób - przedsięwzięcie 1.3.2;
-Przewidziano także środki na dofinansowanie tworzenia miejsc pracy przez te osoby oraz środki na wspieranie rozwoju przedsiębiorstw, które będą kierować
swoje usługi do osób z tych grup (żłobki, przedszkola,
opieka nad osobami zależnymi) - przedsięwzięcie
2.1.1, 2.1.2.

Krótka charakterystyka demograficzna mieszkańców obszaru LGD BB
Liczba ludności obszaru LGD BB na dzień 31.12.2014 r. liczy 52.241 osób, w tym 45% to mieszkańcy G. Stary Sącz, 31% G. Łącko i
24% G. Podegrodzie (ogółem 50,1% mężczyzn, 49,9% kobiet). Największą liczbę na obszarze LGD stanowią: dzieci i młodzież
szkolna (0-19 lat) – 14.034 (27% całkowitej ludności obszaru LGD); jak również osoby młode w przedziale wiekowym 20-34 lat 12.735 (24% ludności LGD, w tym 51%M, 49%K),czyli osoby w wieku produkcyjnym, co jest dużym plusem, z punktu widzenia potencjalnej siły roboczej; następnie grupa wiekowa 35-49 – 10.891 (21% ludności obszaru, w tym 51%M, 49%K); grupa wiekowa „50+”
50-64 – 8.679 (17% ludności obszaru, w tym 51%M, 49%K); a na końcu osoby „65+” 5.902 (11% ludności obszaru LGD). Średnia
gęstość zaludnienia na obszarze LGD w 2014 r. w stosunku do powiatu (137 os./km2) była większa i wynosiła 183 os./ km2 (121
Łącko, 197 Podegrodzie, 232 Stary Sącz). Korzystnie wygląda także przyrost naturalny, który jest dodatni i znaczny - największy jest
w g. Łącko +6,7 i Podegrodzie +5,5, najmniejszy w g. Stary Sącz +2,7. Gminy zajmują pod tym względem na 16 miejsc w powiecie
odpowiednio 2, 6 i 11 miejsce (średnia powiatu to 4,7). Zagrożeniem może się tu okazać jednak postępująca sytuacja demograficzna
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kraju i Europy.. Według danych GUS – Spis powszechny ludności z 2011 największą grupę w powiecie nowosądeckim stanowiły
osoby dobrze wykształcone, czyli z dużym potencjałem intelektualnym- wykształceniem średnim i policealnym (31%-w tym 58% kobiet), a następnie zasadniczym zawodowym (29%-w tym 64% mężczyzn), oraz podstawowym (22%-w tym 47% mężczyzn). Wciąż
wzrasta odsetek osób z wykształceniem wyższym, które stanowiły 10% ogółu mieszkańców powiatu (w tym 63% kobiet), co związane jest z dobrą bazą oświatową obszaru (duża liczba szkół, dobrze wyposażonych, przedszkoli, bibliotek). Niekorzystnie wygląda
jednak ujemne saldo migracji zagranicznych z wynikiem dla trzech gmin -21 (51% M, 49%K) oraz ujemne saldo migracji wewnętrznych gminnych na pobyt stały wynoszące -11(migracje poza teren gmin Sądecczyzny, do większych miast). Według najnowszych
danych GUS 2014 największy udział w ujemnym saldzie migracji mają w Małopolsce osoby młode w wieku produkcyjnym, a z punktu
widzenia wykształcenia osoby z wyksz. średnim i zas. zawodowym (dane 2005), co niewątpliwie jest związane z niskim poziomem
życia ludności (ogólnie kraju, jak i obszaru LGD),a co za tym idzie niską tożsamością lokalną i migracjami w celach zarobkowych
(celem poprawienia swojej niekorzystnej sytuacji), czy edukacyjnych.
Najważniejsze problemy społeczne, w tym ubóstwo i wykluczenie społeczne oraz osoby objęte opieką pomocy
społecznej obszaru LGD
Liczba osób korzystających z pomocy opieki społecznej na obszarze LGD wynosiła w 2014 r. 5702 (11% jej mieszkańców) i
wzrosła od roku 2012 o 3%. Zgodnie z danymi zaczerpniętymi z OPS najczęstszymi problemami społecznymi z jakimi zmagają się
mieszkańcy obszaru oraz z których to tytułów otrzymują oni wsparcie są:1. ubóstwo (średnio 83% podopiecznych OPS); 2. potrzeba
ochrony macierzyństwa (52%); 3. Wielodzietność (44%); 4. bezrobocie (44%); 5.dlugotrwała lub ciężka choroba (32%); 6. niepełnosprawność (29%). Dodatkowo średnio 49 na 1000 mieszkańców obszaru korzysta z dożywiania (w tym 21% dzieci).
Skalę zjawiska ubóstwa potwierdza także raport krajowy GUS „Sytuacja gospodarstw domowych w 2014 r. w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych”, który wskazał ciągły spadek ilościowego spożycia większości podstawowych artykułów żywnościowych i bardzo duży, bo aż 80 % udział wydatków w dochodzie rozporządzalnym. Prawie połowa tych wydatkowanych kwot
przeznaczana jest na zaspokojenie podstawowych potrzeb (żywność, napoje) i opłaty, a dodatkowo 79% mieszkańców terenu LGD
korzystających z pomocy społecznej znajduje się poniżej kryterium dochodowego, co świadczy o bardzo niskim poziomie ich życia.
Wszystkie powyższe problemy często powodują wykluczenie społeczne, czyli wyłączenie jednostek z funkcjonowania w życiu społecznym. Należy zaznaczyć jednak, iż ubóstwo może powodować wykluczenie, ale i może być jego skutkiem. Wykluczenie społeczne
najbiedniejszych mieszkańców obszaru LGD niejednokrotnie powoduje także fakt, iż ludność obszaru LGD ma słaby dostęp do
infrastruktury społeczno-kulturalno-rozrywkowej, wciąż bowiem niewystarczająca jest tu liczba i/lub słaby standard tego typu
obiektów. Dzieje się tak ze względu na stan finansów publicznych państwa- gminy nie maja wystarczającej ilości środków na rozbudowanie/renowację np. kosztownej infrastruktury sportowej, domów kultury, świetlic, czy placów zabaw w mniejszych wioskach. Na
terenie LGD BB owszem znajdują się obiekty kulturalne i sportowo-rekreacyjne, ale ich ilość/jakość w dalszym ciągu, nie tylko nie
przysparza atrakcyjności obszarowi, ale przede wszystkim uniemożliwia uczestnictwo ludności wiejskiej w życiu społecznokulturalnym na takim samym poziomie jak mieszkańców większych i bogatszych ośrodków miejskich. Wszystko powyższe rzutuje na
wciąż słabą ofertę spędzania wolnego czasu na obszarze, zwłaszcza dla ludzi starszych, ale i także turystów.
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2. GOSPODARKA / PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I SPÓJNOŚĆ EKONOMICZNA OBSZARU
W samych latach 2012-2014 obserwuje się wzrost liczby podmiotów gospodarczych na obszarze LGD o 6,9%, które osiągnęły w
2014 r. liczbę 3463 firm, co stanowi 23% wszystkich podmiotów gospodarczych w p. nowosądeckim. Niestety gorzej już wygląda
sytuacja jeżeli chodzi o ogólny poziom przedsiębiorczości zarówno obszaru LGD jak i powiatu, gdyż oba charakteryzują się bardziej
średnim jego poziomem. Przeciętnie na 1 tys. mieszkańców, zarejestrowanych w rejestrze REGON na terenie LGD jest 66 podmiotów, a w powiecie nowosądeckim 71, podczas gdy w woj. małopolskim 106. Dzieląc podmioty gospodarcze wg. sektorów własnościowych możemy stwierdzić na korzyść regionu, iż zdecydowaną większość 97 % stanowi sektor prywatny z 7% wzrostem (od 2012
r.), a sektor publiczny jedynie 3 % i nie podlega praktycznie wahaniom ilości. Dodatkowo, sektor prywatny aż w 85% (zarówno LGD i
powiat) tworzą osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a te z terenu LGD stanowiły 23 % wszystkich z terenu powiatu
nowosądeckiego. W 2014 r. ich liczba na obszarze LGD wynosiła 2860 podmiotów, a najwięcej (51%) było ich zarejestrowanych w G.

Stary Sącz. Niestety jednak, analizując trend zmian ilości jednoosobowych działalności gospodarczych na terenie gmin LGD
2012/2014 zauważa się średni ich wzrost na tle innych gmin w powiecie: Podegrodzie i Łącko -miejsce 6 i 7 (9% wzrost), Stary Sącz
– m. 4 od końca (4%). Wynik powiatu to 5% wzrost. Dzieje się tak głównie przez zawiłe i niestabilne przepisy prawne utrudniające
prowadzenie działalności, brak bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich oraz przede wszystkim biurokracja, ograniczone możliwości w pozyskiwaniu i niska dostępność kapitału zarówno na zakładanie nowych działalności, jak i utrzymanie/rozwój już istniejących, a przecież ilość mikro i małych przedsiębiorstw na terenie LGD stanowi ogromną większość - aż 99%. Z drugiej strony przeważająca ich ilość ukazuje znikomą liczbę dużych pracodawców mogących zatrudnić większe ilości osób, co ważne często na stabilnych i długookresowych warunkach .
Branże z potencjałem rozwojowym na obszarze LGD

1.

Podmioty gospodarki narodowej na terenie LGD wg przodujących sekcji PKD2007 (BDL GUS 2014)
Liczba % w całk. l. podm Zmiana %
Wyszczególnienie
podm.
na o. LGD
od 2012
F. Budownictwo
895
26,48%
14,00%

2.

G. Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych..

Lp.

837

24,76%

5,00%

3.

C. Przetwórstwo przemysłowe
304
8,99%
7,00%
S. Pozostała działalność usługowa oraz
4. T. Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa do218
6,45%
17,00%
mowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby
5. H. Transport i gospodarka magazynowa
217
6,42%
15,00%
6. M. Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
189
5,59%
12,00%
7. P. Edukacja
153
4,53%
8,00%
8. Q. Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
140
4,14%
21,00%
9. A. Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
83
2,46%
-47,00%
We wszystkich gminach, tworzących LGD, największe znaczenie odgrywają przedsiębiorstwa z sekcji Budownictwo oraz Handel i
naprawy, stanowiące odpowiednio 26% i 24% wszystkich podmiotów na jej terenie. Są to przede wszystkim podmioty zajmujące się
działalnością remontowo-budowlaną, różnorodną sprzedażą detaliczną i hurtową oraz drobnymi usługami. Firmy te w zdecydowanej
większości są działalnością osób fizycznych, bardzo często o charakterze jednoosobowym lub rodzinnym. Stanowią one poważny
element samozatrudnienia, ale także źródło ofert pracy dla mieszkańców regionu. Niestety z racji specyfiki zawodu budownictwa, jak
i naprawy pojazdów zatrudnienie znajdują w większości mężczyźni. W działalności handlowej szanse kobiet i mężczyzn są już bardziej wyrównane.
Rolnictwo, rynek rolny oraz produkty lokalne regionu
Rolnictwo na obszarze LGD znajduje się z wynikiem 2,46% na ostatnim miejscu rankingu m.in. ze względu na bariery jakie napotyka.
Zaliczamy do nich klęski żywiołowe (osuwiska, powodzie, susze), postępujące rozdrobnienie gospodarstw rolnych, słaba promocja
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lokalnych produktów i słaba identyfikacja produktów lokalnych z obszarem, brak lub ograniczone środki wspierające rolnictwo lub
nieumiejętności aplikowania o fundusze na usprawnienie i zwiększenie efektywności gospodarstw, ich nisko-dochodowość, która
popycha do wyboru przez młodsze pokolenia (następców gospodarzy) innych zawodów, czy migracje zarobkowe. Według Powszechnego spisu rolnego GUS 2010 ilość gospodarstw rolnych na obszarze LGD to 5607, z czego aż 54 % stanowią gospodarstwa
o wielkości 1-5 ha, a 38% te o wielkości poniżej 1 ha, co potwierdza, iż obszar charakteryzuje się nieduża ilością aktywnych i za
razem małych rodzinnych gospodarstw rolnych. Największy udział wśród rodzajów zasiewów mają tu zboża (85%), ziemniaki (84%)
oraz warzywa gruntowe (7%). Należy wspomnieć w tym miejscu, iż ze względu na charakter gospodarczy (brak przemysłu) głównie
G. Łącko, sprzyjające warunki ekologiczne oraz występujący rodzaj gleb przoduje tu produkcja roślinna, warzywna, a szczególnie
rozwój sadownictwa i uprawa tradycyjnych produktów – jabłek łąckich oraz śliwek węgierek, z których wytwarza się słynny trunek
spirytusowy – śliwowicę łącką. Podegrodzie słynie za to z upraw pod osłonami. Podczas konsultacji społecznych mieszkańcy zgłaszali jednak problem słabo rozwiniętego przetwórstwa rolno-spożywczego w stosunku do posiadanego potencjału regionu. Udział
pracujących w rolnictwie w stosunku do ogółu pracujących w powiecie nowosądeckim wynosił 54,6% (dane BDL GUS 2012)
Do produktów lokalnych obszaru zaliczamy zarówno te wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych: Śliwowica łącka; Jabłka łąckie;
Żytko/Żytniówka; Nalewka łazowska-jałowcówka; Kukiełka podegrodzka; Placki z blachy; Słonina rosolona podegrodzka; Szynka
podegrodzka; Boczek podegrodzki; Kiełbasa wiejska podegrodzka; Kapuśniorka z grzybami; Fasola z orzełkiem; jak również inne
regionalne przysmaki m.in. Lachów sądeckich o wieloletniej tradycji wytwarzania: Żur z zakwasu z białą kiełbasą; Barszcz czerwony
kwaszony; Groch z kapustą; Jucha z ziemniakami, słoniną lub śmietaną; Żur z bobem ze słoniną; Kawa zbożowa z mlekiem; Chleb
na łopacie; Podpłomyk; Kołocz na łopacie z serem; Pierogi z kapustą; Barszcz czerwony z uszkami; Kompot z suszonych śliwek;
Kapusta z grochem bombą; Pierogi z serem na słodko, Golonka z kapustą, Ser klagany i inne.
Region słynie przede wszystkim z tłoczenia różnego rodzaju soków owocowych, ale także poszczycić się może produkcją syropów,
produktów pasiecznych, wina, nalewek, okowit owocowych, czy Cydru (m.in. Tłocznia Maurer, czy Sok z Gór). Niestety jednak konsultacje społeczne wykazały, iż brak jest kompleksowej oferty, zarówno promocji, jak i sprzedaży produktów lokalnych, która przyczyniłaby się do pełnego wykorzystania dużego potencjału regionu w tym zakresie. Produkty lokalne można nabyć głównie jedynie na
imprezach/wydarzeniach na terenie gmin obszaru LGD BB oraz na targach/wystawach poza obszarem LGD. Natomiast wspomniane
soki z terenu gmin ogólnodostępne w sklepach. Stąd też działania LGD BB będzie podejmować działania ukierunkowane na wzmocnienie marki produktu lokalnego ze swojego obszaru we współpracy z innymi podmiotami.
Znaczenie branż usług turystycznych i okołoturystycznych obszaru w kontekście jego rozwoju
Kluczowe znaczenie dla rozwoju i poprawy atrakcyjności obszaru LGD ma infrastruktura turystyczna i okołoturystyczna obszaru (zarówno komercyjna jak i ogólnodostępna) obejmująca obiekty turystyczne, jak i rekreacyjne oraz świadczące usługi zarówno na rzecz
ludności miejscowej jak i turystów. Ważnymi elementami są baza noclegowa i gastronomiczna, infrastruktura towarzysząca oraz
dostępność komunikacyjna. O ubogiej bazie noclegowej obszaru LGD, czy chociażby słabej informacji i/lub promocji turystycznej
obszaru świadczą już bardzo skromne informacje BDL GUS 2014. Według nich baza noclegowa obszaru LGD to jedynie 6 obiektów
turystycznych: 4 na terenie G. Stary Sącz i 2 w G. Łącko, które oferują łącznie 128 miejsc noclegowych (102 SS i 26 Łącko). Zaliczamy do nich jedynie pensjonaty i pozostałe obiekty niesklasyfikowane. Według danych GUS wyraźnie zauważalny jest też na terenie LGD (w stosunku do roku 2007) 14% spadek ilości obiektów, a już samych miejsc noclegowych aż o 70%. Dane wskazują także,
że na terenie LGD nie ma pól biwakowych, kempingów, czy infrastruktury noclegowej w postaci hoteli, domów wczasowych. Zgodnie
z Informacją Turystyczną na terenie LGD dostępne są natomiast łącznie 621 miejsca noclegowe, w następujących obiektach:
Stary Sącz: 1 dom pielgrzyma (obiekt hotelarsko-rekolekcyjno-wypoczynkowy), 2 Motele, 1 Ośrodek kolonijno-wypoczynkowy, 1
ośrodek rekreacyjno-wypoczynkowy, 1 zajazd, 9 gospodarstw agroturystycznych, 1 schronisko, 1 camping oraz pole namiotowe.
Łącko i Podegrodzie: 2 schroniska, 1 zajazd, 1 pensjonat, 2 ośrodki wypoczynkowo-rekreacyjne, 1 pole namiotowe, 2 obiekty oferujące pokoje gościnne, 9 gospodarstw agroturystycznych. Pomimo ogromnego atutu, jakim są: bogactwo walorów środowiska naturalnego, miejsca widokowe, szlaki górskie, rowerowe, konne oraz szlaki turystyki wodnej na Dunajcu i Popradzie, rozwój usług turystyczno-wypoczynkowych przebiega tu bardzo wolno i wciąż brak jest kompleksowej oferty turystycznej, w tym agroturystycznej.
Również wolno, rozwija się baza gastronomiczna oraz ilość miejsc noclegowych we wspomnianych gospodarstwach agroturystycznych, która obecnie kształtuje się na poziomie 61 miejsc.
Dla zwiększenia poziomu rozwoju i poprawy atrakcyjności obszaru konieczne jest podreperowanie niewystarczającej bazy
turystycznej i okołoturystycznej (brak wystarczającej ilości miejsc noclegowych, niedostateczna informacja i promocja,
także o gospodarstwach agroturystycznych). Wymaga to kooperacji i współpracy międzygminnej oraz z miastem Nowy
Sącz, w zakresie skoordynowanej i trafnej polityki promocyjnej regionu skierowanej do różnych grup potencjalnych gości,
czy realizacji inwestycji o znaczeniu ponadlokalnym. Ważnym uzupełnieniem bazy noclegowej jest oferta gastronomiczna, tzw.
infrastruktura żywieniowa. Składają się na nią na terenie LGD restauracje, zakłady gastronomiczne, zajazdy, karczmy, bary, pizzerie.
Usługi gastronomiczne świadczone są także w istniejących obiektach noclegowych, przede wszystkim w gospodarstwach agroturystycznych. Ilość i rozmieszczenie obiektów ułatwiających codzienne funkcjonowanie turystów jest korzystna, lecz wolno się rozwijająca. Najlepiej przedstawia się sieć obiektów związanych z życiem codziennym, tj. stacje benzynowe, komunikacja, apteki, poczty,
sklepy spożywcze.
Dostęp mieszkańców i turystów do infrastruktury turystyczno -rekreacyjnej oraz społeczno-kulturalnej.
Mimo, iż na terenie LGD istnieją liczne szlaki turystyczne, tematyczne, ścieżki rowerowe (te ostatnie głównie wzdłuż ulic), zauważalny jest jednak przez mieszkańców terenu i zgłaszany na konsultacjach społecznych ogólny niedostatek i niski poziom infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej, w tym tej odpowiedzialnej za informowanie turystów-oznakowanie, mapy, portale i materiały informa17

cyjne. Szlaki na obszarze LGD: 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 wszystkie gminy wchodzące w skład LGD. Na szlaku znajduje się już ponad 300 obiektów przede wszystkim gospodarstwa sadownicze);
„Szlak Solny św. Kingi”(jako kolejny regionalny produkt turystyczny, przebiegający przez miejscowości związane z wydobyciem i
handlem solą w średniowieczu oraz postacią św. Kingi); Pieszy szlak turystyczny im Jana Pawła II (nazywany szlakiem papieskim);
Pieszy szlak turystyczno – przyrodniczy im hrabiego Adama Stadnickiego; Karpacki Szlak Rowerowy – biegnący od granicy polskosłowackiej 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).
Jednym z ważniejszych produktów turystycznych obszaru jest także turystyka pielgrzymkowa związana z kultem Stanisława Papczyńskiego w Podegrodziu i św. Kingi, założycielki starosądeckiego klasztoru Klarysek, której ośrodkiem jest powstałe obok ołtarza
papieskiego Diecezjalne Centrum Pielgrzymowania.
Ważnym miejscem rekreacyjno-wypoczynkowym są położone u zbiegu rzek Dunajec i Poprad starosądeckie stawy, będące największym akwenem wodnym w Dolinie Popradu, jak i miejscem sprzyjającym rekreacji i spędzaniu wolnego czasu w okresie wiosennoletnim na obszarze LGD.
Jeżeli chodzi o infrastrukturę społeczno-kulturalną i obiekty o charakterze sportowym czy rozrywkowym na obszarze LGD to występuje dość słaby ich poziom(wciąż niewystarczająca ich liczba i/lub słaby standard). Ze względu na stan finansów publicznych państwa gminy nie maja wystarczającej ilości środków na rozbudowanie/renowację np. kosztownej infrastruktury sportowej, domów kultury, świetlic, czy placów zabaw w mniejszych wioskach itp. Na terenie LGD BB owszem znajdują się obiekty kulturalne i sportoworekreacyjne, ale ich ilość/jakość w dalszym ciągu nie przysparza atrakcyjności obszarowi. Słaba jest wciąż oferta spędzania wolnego
czasu, zwłaszcza dla ludzi starszych i turystów. Planowany rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej czy kulturalnej ma
na celu zwiększenie atrakcyjności obszaru, jak również znalezienie przez jego mieszkańców pozarolniczych źródeł dochodu. Walory przyrodnicze, dziedzictwo historyczno - kulturowe, wykorzystane zostaną w promocji i szerokim rozwoju obszaru LGD.
3. DZIAŁALNOŚĆ
SEKTORA
SPOŁECZNEGO,
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ OBSZARU LGD I
SEKTORA NA ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

CHARAKTERYSTYKA
WPŁYW TRZECIEGO

Nie można zapominać o działających na obszarze LGD organizacjach społecznych (w tym fundacjach, stowarzyszeniach, klubach
sportowych itd..), które są niewątpliwym źródłem i świadectwem podejmowania różnorodnych oddolnych inicjatyw przez mieszkańców obszaru, angażujących się w życie lokalnej społeczności, czy rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, czyli aktywnego i zdolnego do samoorganizacji, określania i osiągania wyznaczonych celów bez impulsu ze strony władzy państwowej. Stanowią one wg
danych GUS 4% podmiotów sektora prywatnego obszaru LGD (tyle samo co w powiecie i o 1% więcej niż w Małopolsce). Zgodnie z
danymi GUS 2014 oraz Urzędów Gmin na obszarze LGD jest ich zarejestrowanych 136, a najwięcej w G. Stary Sącz -60. Realizują
m.in. cele z zakresu pożytku publicznego - działania na rzecz rozwoju kultury, sportu, oświaty, ochrony zdrowia, rozwoju regionu i
danych gmin, czy też osób starszych, os. niepełnosprawnych, przedsiębiorczości, przetwórstwa, lecz jedynie 5 z nich w roku 2015
posiadało status OPP, uprawniający do pobierania tzw. „1% podatku”.
Przedsiębiorczość społeczna, to inaczej działalność gospodarcza, łącząca w sobie cele społeczne i ekonomiczne. Niestety na
obszarze LGD oprócz kilku organizacji pozarządowych wpisanych do rejestru przedsiębiorców, nie działają żadne spółdzielnie socjalne, łączące cechy przedsiębiorstwa i organizacji społecznej. Wyniki konsultacji społecznych pokazały jednak sporą chęć tworzenia tego typu podmiotów przez mieszkańców, dlatego też LGD zamierza inicjować tego typu działania i wspierać przedsiębiorczość
społeczną obszaru (także przez współpracę z OWES).
Należy wspomnieć, iż wskazaną powyżej ilość organizacji społecznych rejestrowych powiększają organizacje niezarejestrowane,
takie jak Koła Gospodyń Wiejskich, czy inne grupy nieformalne, które prężnie działają na obszarze LGD integrując lokalną społeczność. Mimo, że na terenie LGD mamy do czynienia z dość dużą liczbą NGO, borykają się one jednak z wieloma zgłoszonymi podczas spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami barierami: głównie finansowymi i związanymi z zawiłościami przepisów, czy zasad
aplikowania o środki zewnętrzne na swoją działalność; ale także niewystarczającą liczbą lokalnych liderów (związaną z „wypaleniem
się” i wiekiem dotychczasowych działaczy lokalnych); słabą integracją mieszkańców i współpracą pomiędzy mieszkańcami oraz
podmiotami. Wszystko to niewątpliwie ogranicza możliwości oddolnego zaangażowania się sektora społecznego w szeroko rozumiany rozwój regionu. Organizacje na spotkaniach konsultacyjnych wyraźnie zgłaszały potrzebę pojawienia się możliwości i pomocy w
aplikowaniu o środki finansowe, umożliwiające im realizację celów statutowych. Nowy okres programowania UE i dostępność środków zewnętrznych dają realne szanse na przełamanie powyższych barier. Oceniając aktywność obywatelską społeczeństwa obszaru
LGD możemy posłużyć się także przejawianą frekwencją wyborczą podczas wyborów samorządowych np. w 2014 r. Dla całego
obszaru LGD wyniosła średnio 56%, co było wielkością przeciętną wśród wartości frekwencji innych gmin niebędącymi miastami na
prawach powiatów.
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4 . R Y NE K PR ACY : GR UPY PO ZO STAJ Ą CE PO ZA NIM, Z AG R O ŻO NE UBÓ STW E M I
W YKLUCZENIEM SPOŁECZNYM (GRUPY DEFAWORYZOWANE OBSZARU LGD)
Poziom zatrudnienia
Zgodnie z danymi BDL GUS łączna liczba zatrudnionych w powiecie nowosądeckim w roku 2014 wynosiła 51745 os., z czego:
ponad połowa w sektorach - rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo; 17% w pozostałych usługach; 16% w przemyśle i budownictwie, a 12% w sektorach - handel, naprawa pojazdów samochodowych, transport i gospodarka magazynowa, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja. Wskaźnik zatrudnienia (określający jaki odsetek ludności w wieku od 15 do 64 roku życia
pracuje zawodowo) wynosił w III kwartale 2015 w województwie małopolskim 51,6%, zbliżając się do wielkości krajowej, 52,4%.
Średnia tego wskaźnika w całej UE wynosiła natomiast w 2012 r. 64,2%, a zgodnie z Europejską Strategią Zatrudnienia powinna ona
wzrosnąć i wynieść do roku 2020 75%, co jest niełatwym zadaniem dla Polski, a co za tym idzie, obszaru LGD.
Poziom bezrobocia i grupy defaworyzowane obszaru LGD
Według BDL GUS na obszarze LGD BB zarejestrowanych było natomiast w XII 2014 r. 2819 bezrobotnych co stanowi 26% bezrobotnych powiatu nowosądeckiego. Ilość osób bezrobotnych w poszczególnych gminach kształtowała się od 751 Podegrodzie (27 %
bezrobotnych obszaru LGD) i 798 Łącko (28% o.LGD) do 1270 Stary Sącz (45% o. LGD). Rozkład bezrobotnych względem płci na
obszarze LGD to 59% kobiet i 41 % mężczyzn. Trend co do ilości bezrobotnych na terenie LGD jest malejący (także w skali powiatu i
województwa). Stopa bezrobocia całego powiatu była jedną z najwyższych w woj. wynosząc 14,6 %, co plasowało go na 20 miejscu
(z 22) w Małopolsce (rok: 2013- 17,6%; 2012-18%; 2011-17,3% 2010-17,6%;). Wg. danych PUP w Nowym Sączu na 31.10.2015
stopa bezrobocia powiatu wynosiła 12,9.% (Małopolska 8,2%, kraj 9,6%). Średni udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie
ludności w wieku produkcyjnym na terenie LGD w 2014r. wynosił 8,6% (10,83%K i 6,87%M), w latach: 2013-10,4%; 201210,7%;2011-10,2%; 2010-10,3%. Oznacza to, iż w liczba osób bezrobotnych do liczby osób w wieku produkcyjnym, a dokładniej
liczba osób bezrobotnych na 1000 osób w wieku produkcyjnym obszaru LGD wynosiła 86 osób (w powiecie -83 os., w Małopolsce 66 os.) Niekorzystnie wygląda także trend długości pozostawania bez pracy dotyczący zarówno obszaru LGD, powiatu oraz województwa, wskazujący, że im dłużej pozostaje się w grupie bezrobotnych, tym ciężej opuścić jej szeregi. Na terenie LGD jest zarejestrowanych 617 bezrobotnych pozostających bez pracy powyżej 2 lat i stanowią oni 22% ogółu bezrobotnych obszaru LGD.

Najwięcej bezrobotnych z terenu LGD to osoby z wykształceniem zas. zawodowym (914), śr. zawodowym oraz policealnym (853),
stanowiąc 63% ogółu bezrobotnych obszaru LGD (podobna sytuacja jest w powiecie z wynikiem 62%). Wyraźnie zauważalnie grupą
znajdującą się w najniekorzystniejszej sytuacji są osoby młode (do 35 roku życia), które są najliczniejszą grupą (1562-LGD, 5882powiat), stanowiąc wśród ogółu bezrobotnych 55%-LGD, 54 %-powiat. Dodatkowo należy wspomnieć, iż osoby młode to głównie
osoby z niskim lub żadnym stażem zawodowym (0-5 lat), które stanowią aż 60% ogółu bezrobotnych na terenie LGD, a w powiecie
58%. Są oni kolejną grupą defaworyzowaną, najczęściej borykającą się z problemem znalezienia pracy. Nawet w sytuacji jej znalezienia z racji tego iż, podaż osób młodych na rynku pracy jest spora, a ich wykształcenie i poziom doświadczenia na porównywalnym
poziomie, pracodawcy oferują im najniższe możliwe wynagrodzenia, często na tzw. umowy śmieciowe. Niskie zarobki uniemożliwiają
im rozwój (nie mówiąc już o założeniu własnej działalności), a obawa przed utratą pracy i jakichkolwiek środków do życia powoduje
akceptację tej niekorzystnej sytuacji i brak odwagi na zamianę jej na lepszą.
Kolejną grupą defaworyzowaną regionu są rodziny wielodzietne, czyli rodziny posiadające na utrzymaniu co najmniej 3 dzieci, stanowiące ponad 25% wszystkich rodzin powiatu nowosądeckiego (GUS 2011), który zajmuje z tym wynikiem, zaraz po p. limanowskim czołowe miejsce w województwie. Zgodnie z raportem GUS „Sytuacja gospodarstw domowych w 2014 …” to właśnie rodziny
wielodzietne znalazły się w najgorszej sytuacji materialnej, a ich przeciętny dochód rozporządzalny na osobę był niższy o ok. 40%, a
wydatki na osobę niższe o ok. 36% niż średnia krajowa. Potwierdza to fakt, iż często są to rodziny ubogie, korzystające z pomocy
społecznej przez ograniczone możliwości finansowe ich nierzadko bezrobotnych członków (głównie kobiet/matek). Stanowią one
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bowiem większą połowę ogółu bezrobotnych terenu LGD-59%, jak i powiatu-58 %, w większości z uwagi na wykluczenia z aktywności zawodowej (macierzyństwo), stereotypową rolę społeczną (gospodyni domowej i opiekunki), narażenie na duże bariery w znalezieniu pracy, co tym samym powoduje większe bezrobocie i ubóstwo w tej grupie defaworyzowanej. Rodziny te nie mogą uczestniczyć w życiu społeczności lokalnej w takim wymiarze, w jakim uczestniczą rodziny nieborykające się z problemami finansowymi.
Szczególnie zatem dedykowane tym właśnie grupom będą operacje nakierowane z jednej strony na rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-kulturalnej, a z drugiej umożliwiające samozatrudnienie i pogodzenie życia zawodowego z rodzinnym. Wspieranie instytucji rodziny oraz samych kobiet, aby miały warunki do wychowywania dzieci pośrednio wpłynie także na działania w kierunku przezwyciężenia kryzysu demograficznego. Kolejną grupą defaworyzowaną obszaru LGD są osoby powyżej 50 roku życia,
które są szczególnie narażone na utratę pracy, głównie ze względu na swój wiek, stan zdrowia lub niesłuszne stereotypowe „wypalenie się”. Zgodnie z danymi GUS wśród osób z grupy powyżej 50 r.ż. w 2014 r. aż 69% nie posiadało zatrudnienia. Sytuację pogarsza
w dodatku fakt, iż ta grupa wiekowa raz tracąca zatrudnienie ma ogromne problemy z ponownym zatrudnieniem, co potwierdzają
informacje/problemy zgłoszone podczas konsultacji społecznych na obszarze LGD. To, że bezpośrednim skutkiem bezrobocia
jest wykluczenie społeczne, ubóstwo i patologie, które dotykają każdą z powyższych grup nie trzeba przypominać. Należy
jednak pamiętać o konieczności wprowadzenia mechanizmów i sposobów jego jak najskuteczniejszego niwelowania, chociażby przez operacje pobudzające lokalną przedsiębiorczość, które nie tylko umożliwią samozatrudnienie bezrobotnym
potencjalnym przedsiębiorcom regionu, ale także powstawanie nowych miejsc pracy dla innych jego mieszkańców.
5. UWARUNKOWANIA ORAZ SPÓJNOŚĆ P RZYRODNICZA I GEOGRAFICZNA OBS Z ARU
Omawiany obszar leży w środkowo-zachodniej części Kotliny Sądeckiej oraz na terenie trzech malowniczych krain geograficznych:
Beskidu Sądeckiego, Beskidu Wyspowego i Gorców, u zbiegu dwóch dolin Dunajca i Popradu. Na tym spójnym geograficznie obszarze dominuje zróżnicowana rzeźba terenu: podgórska i dolinna, którą tworzą z jednej strony dna dolin Popradu i Dunajca, z drugiej
zaś kontrast krajobrazowy tworzy pas Beskidu Sądeckiego.
Klimat, gleby, lesistość i obszary objęte ochroną
Średnie temperatury w ciągu roku wynoszą ok. 7-8oC, a okres wegetacyjny trwa od 210 –225 dni. Swoisty, łagodny mikroklimat charakteryzuje się niskimi opadami atmosferycznymi, małym zachmurzeniem, późnymi pierwszymi przymrozkami oraz wysokim poziomem wód podziemnych i powierzchniowych, a zwiększone nasłonecznienie stoków południowych tworzy dogodny klimat do prowadzenia produkcji sadowniczej. Według ogólnej klasyfikacji gleby gmin Stary Sącz i Podegrodzie zaliczają się do gleb bardziej górskich (wymagające intensywnego użyźniania oraz pielęgnacji). Wśród użytków rolnych przeważają gleby V i VI klasy bonitacyjnej
(62%). Duży jest również udział gleb bardziej urodzajnych, tj. klasy IV z enklawami klasy III i II (38%), gdyż w samej Kotlinie Łąckiej
występują gleby aluwialne. Część mieszkańców terenu LGD, która napotyka niekorzystne warunki do uprawy roli, czy sadownictwa zmuszona jest kierować swoje działania w kierunku działalności pozarolniczej. Nie jest to jednak zadaniem prostym
ze względu na różnorodne ograniczenia jakie napotykają, np. brak środków na wdrożenie i realizację pomysłów. To ostatnie
rzutuje także na tych, którzy mają korzystne warunki do uprawy roli i niezdegradowane gleby, lecz ograniczone finanse
powodują, iż nie są oni w stanie wykorzystać tego potencjału w 100% (np. w kierunku rozwoju ekologicznej produkcji rolniczej wysokiej jakości i bardzo modnej dzisiaj zdrowej żywności).
Bogata flora wszystkich gmin partnerskich zaliczana jest do strefy roślinności podgórskiej, charakteryzującej się występowaniem
dużej ilości lasów. Obszar LGD BB porastają bowiem aż w 36 % lasy. Przoduje pod tym względem G. Łącko, gdzie oprócz gruntów
rolnych, największą część gminy stanowią lasy – ok. 5.457 ha (41% jej powierzchni), a siedliska leśne są bardzo żyzne. Około 80 %
lasów należy do typu siedliskowego lasu górskiego i 20 % do lasu mieszanego górskiego. Także w G. Stary Sącz 40% jej powierzchni porastają lasy (głównie mieszane) – 4.112 ha. G. Podegrodzie zalesiona jest w 18% -1.185 ha. (lesistość wzrosła tu od 2006r. o
5%). Duże obszary leśne występują na południu G. Stary Sącz i Łącko – obszarze położonym w jednym z największych w Polsce Popradzkim Parku Krajobrazowym, który obejmuje swoim terenem obszar 54.392 ha i został utworzony w celu ochrony wartości
przyrodniczych, historycznych, kulturowych i walorów krajobrazowych. Z racji czego G. Łącko i Stary Sącz częściowo objęte są
ochroną przyrody Natura 2000. Na terenie LGD znajduje się 26.725ha obszarów prawnie chronionych (obszary chronionego krajobrazu 84% i parki krajobrazowe 16%), stanowiących 90% jej powierzchni. Najwięcej z nich znajduje się na terenie G. Łącko i Stary
Sącz (100% ich powierzchni), a w G. Podegrodzie stanowią ponad połowę jej powierzchni. LGD BB może pochwalić się występowaniem na swoim terenie także sporej ilości pomników przyrody -26 (z tego Stary Sącz -23) [BDL- GUS 2014]. Bogaty jest także świat
ptaków i ssaków, gdzie występują: sarny, lisy, żbiki, zające, dziki , kuny, łasice, wiewiórki pospolite i szare, nietoperze, bobry, wilki,
rysie, niedźwiedzie, jastrzębie, dzikie gołębie, jarząbki, kuropatwy, przepiórki, a także obfitujące w ryby rzeki.
Na terenie LGD występują złoża kruszyw mineralnych, surowców ilastych ceramiki budowlanej (Łącko), złoża żwirów (Stary Sącz i
Podegrodzie), złoża piaskowca (Stary Sącz). Te ostatnie sięgające kilkunastu mln ton są słabo wykorzystane.
Piękny obszar, spójny przyrodniczo i klimatycznie, z oszałamiającymi walorami krajobrazowymi, ogromnym potencjałem
turystycznym, wzbogaconym dodatkowo życzliwym nastawieniem mieszkańców względem siebie i turystów daje możliwości rozwoju różnorodnych form turystyki i rekreacji, w tym zagospodarowania czasu wolnego (turystyki jednodniowej, pieszej, rekreacyjnej, rowerowej, konnej), co jest jak najbardziej zbieżne z aktualnymi trendami związanymi ze zmianą stylu
życia, coraz bardziej kładącego nacisk na zdrowie i aktywność fizyczną. Stwarza także szanse rozwoju rolnictwa, agroturystyki, czy przedsiębiorczości mieszkańców w takim zakresie. Wymaga to jednak nie tylko szerokiej promocji terenu, wzbogacenia oferty spędzania czasu wolnego, infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-kulturalnej, ale także działań mających na
celu utrzymanie otaczającego środowiska w stanie niepogorszonym. Wszystko to pokrywa się z najbardziej pożądanymi
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kierunkami rozwoju obszaru zgłaszanymi przez mieszkańców podczas konsultacji społecznych prowadzonych na terenie
LGD BB.
Stan środowiska i czystość wód
Najbliższe stanowisko pomiarowe jakości powietrza, zlokalizowane jest w sąsiadującym z LGD mieście Nowy Sącz, gdzie przekroczenia pewnych parametrów wpływają także na zanieczyszczenie obszaru LGD. Mimo, iż Doliny Dunajca i Popradu, stanowią naturalny uprzywilejowany kanał przewietrzania (średnia prędkość wiatru to ok. 1,8 m/s., a liczba dni bezwietrznych ok 12%) i zapewniają
względnie dobrą jakość środowiska poza strefą mieszkalnictwa, to w pozostałych miejscach zgodnie z „Oceną jakości powietrza w
woj. małopolskim w 2014 roku” na Sądecczyźnie zanotowano 94 przekroczenia dopuszczalnego poziomu pyłu zawieszonego PM10,
a pod kątem ogółu zanieczyszczeń uzyskała ona najgorszą klasę C. Główną przyczyną zanieczyszczenia powietrza na terenie LGD
jest emisja zanieczyszczeń, w szczególności pyłów PM10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenu, zagrażających zdrowiu i życiu. Trzeba zaznaczyć, że do znaczących przekroczeń dochodzi głównie w sezonie jesienno-zimowym, co już wskazuje na istotny problem tzw. niskiej
emisji pochodzącej głównie z gospodarstw domowych (np. użytkowanie domowych pieców węglowych), ale także związanej z transportem drogowym. Jest ona trudna do zbilansowania i nie jest kontrolowana ze względu na charakter i rozproszenie oraz wiąże się
bezpośrednio z niską wiedzą i świadomością ekologiczna mieszkańców, zwyczajnie niedbających o środowisko. Swoją niewiedzą
wpływają oni także na stan wód obszaru LGD, gdyż największym zagrożeniem jest tu działalność człowieka - gospodarcza (pobór
wód na różne cele, wprowadzanie ścieków komunalnych i przemysłowych oraz zanieczyszczenia obszarowe, głównie z terenów
użytkowanych rolniczo, spływające z wodami opadowymi), słaba sieć wodno-kanalizacyjna i niski % ludności obsługiwanej przez
oczyszczalnie ścieków komunalnych. Na całym obszarze LGD BB funkcjonuje 6 oczyszczalni. Najwięcej z nich – 3 działa w G. Stary
Sącz (54 przydomowych), 2 obiekty funkcjonują w G. Łącko (92 przydomowych), a 1 – w G. Podegrodzie (34 przydomowych). O
słabym poziomie infrastruktury technicznej świadczą niekorzystne dla obszaru LGD wskaźniki średniego procentu ludności korzystających z instalacji: kanalizacyjnej -23%; wodociągowej- 45% i gazowej - 20%. Według oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych w Małopolsce w 2014 r., prowadzonej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie, ogólna ocena stanu
dwóch głównych rzek obszaru LGD wykazała, że jedynie stan rzeki Dunajec można skwalifikować jako „dobry” (klasa II), natomiast
stan rzeki Poprad zalicza się już niestety do złych – klasa III. Podobnie jest z niedostatecznym poziomem wiedzy mieszkańców obszaru LGD na temat właściwej segregacji różnego rodzaju odpadów. Na terenie gmin gospodarką odpadami zajmują się Zakłady
Gospodarki Komunalnej, a wprowadzony system gospodarowania odpadami komunalnymi wymaga, aby każdy właściciel nieruchomości zadeklarował, czy będzie gromadził odpady w sposób selektywny lub też nie (od czego uzależniona jest opłata za ich wywóz).
Mimo, iż w poprzednich latach ograniczono masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych do składowania
oraz wzrósł poziom recyklingu, to wciąż problemem jest niewiedza mieszkańców nt. właściwej segregacji różnego rodzaju odpadów i
dokonywania tego w sposób poprawny, a także wciąż składowanie przez mieszkańców odpadów komunalnych na tzw. „dzikich“
wysypiskach, których lokalizacja stwarza zagrożenie dla cennego otaczającego środowiska na obszarze LGD.
W celu ochrony zdrowia, życia oraz posiadanego bogactwa przyrodniczego oraz sprostania państwowym i unijnym regulacjom w tym
zakresie (restrykcyjny dla Polski „Pakiet energetyczny 3 x 20”, zakładający do 2020 r. 20% 1. zmniejszenie emisji CO2, 2. zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych i 3.efektywności energetycznej) należy wprowadzić działania wdrażające te założenia w
życie codzienne regionu, przez po pierwsze edukację mieszkańców w zakresie ekologii i ochrony środowiska, a następnie usprawnienie gospodarki wodno-ściekowej, ograniczenie zanieczyszczeń dopływających do wód, wymianę źródeł ogrzewania na ekologiczne (np. gazowe lub elektryczne), czy większe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Do tych ostatnich zaliczamy energię słoneczna. Na terenie LGD i generalnie w Polsce istnieją dość dobre warunki do wykorzystania energii promieniowania słonecznego,
przez technologie oparte na wykorzystaniu kolektorów słonecznych, gdyż średnia roczna gęstość promieniowania słonecznego w
Polsce na płaszczyznę poziomą to 950 – 1250 kWh/m2, a średnie usłonecznienie wynosi 1600 h/rok. Średnioroczna wielkość promieniowania słonecznego na terenie LGD to ok. 950 kWh/m2/rok i jest to wciąż dobra potencjalna użyteczność energii słonecznej,
która odpowiada zużyciu 100 l oleju opałowego lub 100 m3 gazu ziemnego. Obecnie jednak oprócz G. Łącko, która w dużej części
sfinansowała montaż instalacji solarnych w 60 budynkach mieszkalnych i budynku gimnazjum w gminie, instalacje takie są nieliczne,
nie mają znaczenia w gospodarce energetycznej pozostałych gmin, można je traktować, jako obiekty referencyjne przyszłych instalacji. Dzieje się tak głównie przez brak możliwości finansowych, zarówno gmin (kryzys finansów publicznych), jak i mieszkańców terenu do zwiększenia poziomu ochrony środowiska w tym zakresie ze względu na kosztowne, innowacyjne i proekologiczne inwestycje, bazujące na odnawialnych źródłach energii.
6. UWARUNKOWANIA I SPÓJNOŚ Ć H IS TORYCZNA OBSZARU
Obszar działania LGD Brama Beskidu to teren związany z początkami osadnictwa dzisiejszej Sądecczyzny. Pierwsze ślady obecności człowieka już w górnym paleilicie dowodzą znalezione w Gostwicy płoszce typu jerzmanowickiego (ok. 20 tys. lat p. n. e.). Około
VI wieku pojawili się tu Słowianie, zajmujący się uprawą roli i hodowlą bydła, zakładając osady obronne, a pod koniec X wieku Sądecczyzna weszła w skład tworzonego przez Piastów państwa Polskiego. Gród w Podegrodziu -Na" Zamczysku" (później na "Grobli"), pełnił funkcję centrum Sądecczyzny („Sącz Podegrodzki") do około XIIIw. Osada pod nazwą Sącz powstała początkiem XIII
wieku za panowania Bolesława Chrobrego. Z badań archeologicznych wynika, że już na przełomie XII i XIII w. 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 (28 wsi, w tym wszystkie 3 gminy partnerskie) swojej małżonce Kindze – córce króla Węgier. Kinga okazała się panią gospodarną i zapobiegliwą, a położenie Sącza przy szlaku handlowym (wzdłuż Popradu), spowodowało przeniesienie
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właśnie do niego centrum Sądecczyzny. 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 nadała Klaryskom ziemię sądecką i
już pod jurysdykcją klasztoru dzisiejsze 3 gminy Stary Sącz, Podegrodzie i Łącko żyły, rozwijały się, przeżywały wzloty i upadki, cierpiały od najazdów Tatarów i innych nacji, a także wskutek wojen domowych. Po śmierci Kingi w 1292 roku Sącz zaczął tracić na
znaczeniu na rzecz lokacji sąsiadującego miasta Kamienica (dziś Nowy Sącz). W 1770r. po aneksji terenów dzisiejszego LGD dokonanej przez Austrię 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
się nie podniósł, a Klaryski przetrwały do dnia dzisiejszego. W 1835 r. Łącko nabył od władz austriackich hrabia, który zainicjował
bezskuteczne poszukiwanie legendarnego łąckiego złota. W dziejach Łącka bardzo istotny był rok 1875, kiedy to właścicielem zostaje wielki przemysłowiec pochodzenia żydowskiego Michał Ader, który m.in. stworzył początki przemysłu drzewnego i przetwórstwa
owocowego. Ogólnie na obszarze LGD istnieje 69 zabytków nieruchomych wpisanych do Rejestru Zabytków Nieruchomych Województwa Małopolskiego prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie (dane z maja 2015r.). Najwięcej w
G. Stary Sącz – 63 zabytków, w G. Łącko – 4, w G. Podegrodzie-2.
Bogata historia terenu LGD BB, zachowane zabytki i dziedzictwo historyczno-kulturowe, związane m.in. z działalnością św.
Kingi i klasztoru Klarysek z jednej strony są swoistą atrakcją turystyczną obszaru, z drugiej wymagają kosztownych nakładów finansowych zarówno na działania związane z ich ochroną i zachowaniem dla potomnych (co ma służyć także zwiększeniu tożsamości lokalnej), jak i te ukierunkowane na udostępnienie / przedstawienie ich światu i tym samym promocję
regionu pod kątem turystycznym.
7. UWARUNKOWANIA I SPÓJNOŚ Ć KUL TU ROWA OBSZARU
Bogate dziedzictwo kulturowe, zwyczaje i obrzędy kultywowane przez Lachów oraz Górali Sądeckich obszaru łączą się ściśle z historyczną rolą jaką tereny LGD odegrały w rozwoju Sądecczyzny od czasów piastowskich. Podegrodzie oraz Łącko uznawane są głównie za centrum lokalnej kultury i folkloru ludowego, a ich silne tradycje lokalne i obrzędy podtrzymywane są przez różnorodne zespoły, kapele, czy muzea regionalne. Zespół folklorystyczny „Podegrodzie” (od 1937 r.), 3-krotny zdobywca „Złotej Ciupagi” w swych
przedstawieniach prezentuje zwyczaje, obrzędy, tańce (m.in. „krzyżak”, „sztajer”, „tramelka”, „surok”, walce, polki), pieśni, i gwarę
ludową oraz przedstawia różnorodność ubioru lachowskiego, który z pokolenia na pokolenie jest przekazywany i noszony [męskigranatowy sięgający kolan kaftan (w lecie kamizelka), bogato zdobiony haftem, mosiężnymi guzikami i chwaścikami z włóczki, spodnie wyszywane ozdobami w kształcie serca, biała wyszywana na kołnierzyku, mankietach i gorsie haftem angielskim (białym lub
czerwonym)koszula, z okazji uroczystości spinana tzw. cioskiem, do tego pas skórzany typu góralskiego, buty z wysokimi cholewkami, filcowy kapelusz przybrany wstążką lub rogatywką z pawim piórem. Damski- biała płócienna koszula z czerwonym lub białym
haftem, ciemny aksamitny gorset (a mężatki - katanki z długimi rękawami tzw. wizytki), wyszywany koralikami o stonowanych kolorach w kształcie kwiatonów, fałdzista spódnica, w drobne kwiatowe wzory, szyto też strojne spódnice z cienkiego białego płócienka
haftowane na biało tzw. fartuchy, ubierano także zdobione w motywy kwiatowe płócienne/wełniane chusty i sznury prawdziwych
korali] . Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Górale Łąccy” (od1933 r.) w swoich spektaklach odtwarza żywiołowe tańce i śpiewy, ale
także obrzędy weselne regionu (pytacka, oracje drużbów i starostów, błogosławieństwo, ocepiny). Występuje na licznych koncertach
polskich i zagranicznych, zdobywając wyróżnienia np. Srebrną Ciupagę. Strój ludowy białych górali (Łącko)- męski składał się z białej, haftowanej koszuli, spiętej na piersiach spinką, białych, sukiennych spodni, zdobionych parzenicami koło przyporów z kolorowych
sznurków, kamizelki z niebieskiego sukna, a zimą krótkiego kożuszka bez rękawów, na wierzch haftowana biała lub brązowa gurmana (rodzaj kurtki), zimą kożuch, czarny kapelusz, kierpce lub buty z cholewami. Strój kobiecy składał się z białej, haftowanej koszuli,
dwóch spódnic (białej i kolorowej ubieranej na wierzch)oraz z zapaski, czarnego, aksamitnego gorsetu haftowanego koralikami mężatki nosiły bluzki tzw. wizytki i białe chusty na głowie, wiązane w czepiec. W zimie ubierano kurtki – katanki, plecy okrywała
wełniana, barwna chusta. Zespoły dziecięce - Regionalny Zespół Pieśni i Tańca "Małe Łącko” (od 1952 r.), któremu przygrywa także
dziecięca kapela góralska i "Małe Podegrodzie"(od 1954r)- kontynuują dziedzictwo swoich ojców, upowszechniając tradycję regionu.
Orkiestra Dęta Ogniska Muzycznego im. Tadeusza Moryto w Łącku (od 1946 r.) należy do najlepszych amatorskich orkiestr Małopolski, prezentując się w pięknych strojach regionalnych "górali białych". Repertuar: muzyka regionalna i poważna, marszowa, jazzowa,
utwory patriotyczne, religijne, rozrywkowe. Inne: Kapela góralska Ciupaga, prezentująca tradycyjną muzykę regionu; Starosądecka
Międzyszkolna Orkiestra Dęta; Młodzieżowy Zespół Regionalny „Starosądeczanie”; Grupa artystyczna Tambourmajorek (uczennice
gimnazjum, prezentujące marsz i musztrę artystyczną). Muzeum Lachów Sądeckich. z filią w Podegrodziu im. Zofii i Stanisława
Chrząstowskich -największa na Sądecczyźnie regionalna placówka zbiorów prywatnych (od lat 30). Zgromadzono stroje i hafty podegrodzkie, przedmioty użytku codziennego, sprzęty i narzędzia gospodarskie, sztukę, stroje ludowe i obrzędowe regionu. Ekspozycja
poświęcona jest tradycyjnej kulturze materialnej regionu lachowskiego: rolnictwu, wiejskim rzemiosłom (garncarstwo, kowalstwo,
obróbka drewna i włókna), jak i współczesnej sztuce i plastyce ludowej.Oryginalna XVIII Zagroda Lachowska „Kubalówka” (odremontowana z PROW)- relikt rodzimej architektury drewnianej Podegrodzia, składająca się aktualnie z chałupy, spichlerza i kuźni, wyposażonych w stare, tradycyjne sprzęty wsi lachowskich. Odbywają się tam liczne pokazy tradycyjnych zajęć wiejskich (pieczenie chleba, opłatków wigilijnych, wykonywanie tradycyjnych ozdób obrzędowych). Na uwagę zasługuje także kult bł. Stanisława Papczyńskiego w Podegrodziu- księdza wykształconego w najlepszych kolegiach jezuickich, spowiednika króla Jana III Sobieskiego, który
próbował reformować zakon pijarów, aż wreszcie założył Zgromadzenie Księży Marianów. Duża aktywność mieszkańców (zwłaszcza
młodzieży i os. starszych) obszaru przejawia się głównie przez ich działalność przy organizacjach kościelnych, zespołach regionalnych, ośrodkach kultury, które zajmują się organizacją życia kulturalnego i dbałością o zachowanie dziedzictwa kulturowego. Zaliczamy do nich głównie: Gminny Ośrodek Kultury w Podegrodziu i Łącku, Starosądeckie Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari, czy
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społeczno – kulturalne: miesięcznik „Kurier Starosądecki”, półrocznik Almanach Łącki, magazyn Wieści Podegrodzkie. Niestety Wiejskie Domy Kultury i świetlice na obszarze LGD należą do rzadkości.
Stary Sącz jest jednym z najstarszych i najbardziej atrakcyjnych miasteczek Małopolski. W średniowieczu ważny ośrodek administracyjno – gospodarczy, którego dziedzictwo historyczno-kulturowe wiąże się ściśle z klasztorem Klarysek. Średniowieczny owalnicowy
układ urbanistyczny, a także historyczne unikatowe przedmieścia, jeden z największych w Polsce pochodzący z XVII i XIX w. Rynek,
gdzie wyróżnia się, z charakterystyczną bryłą „Dom na Dołkach” - dom mieszczański z XVII w. (obecnie siedziba Muzeum Regionalnego działającego od 1948 r., które posiada bogate ponad 2 tyś. zbiory malarstwa świeckiego, religijnego, świątki, rzemiosło oraz
zbiory etnograficzne i militaria). Zespół klasztorny ss. Klarysek składający się z kościoła Św. Trójcy z 1332 r. oraz budynków mieszkalnych i gospodarczych, otoczony murami obronnymi z basztą i licznymi strzelnicami to 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, np. najstarszy w Polsce klawikord. Kapliczka Św. Kingi - wzniesiona w 1779 r.,
przy kultowym źródełku związanym z postacią Św. Kingi. Kościół parafialny św. Elżbiety (z 1299 r.) - jest to jednonawowa murowana
budowla gotycka (odbudowany po pożarze z 1644). Stary cmentarz z 1783 r. z zabytkowymi nagrobkami, otoczony kamiennym murem oraz barokowy kościół św. Rocha (po 1644 r.). 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 w. Dziewiętnastowieczna zabudowa starej części wsi Gołkowice
Dolne, czy zabytkowa drewniana architektura wsi Jazowsko, a wzdłuż szosy krzyże przydrożne i kapliczki. W Podegrodziu kilkadziesiąt stuletnich drewnianych domów oraz kilka zabytkowych kościołów i kaplic, bogate niegdyś tradycje rzemieślnicze, dziś reprezentowane przez trzy działające kuźnie oraz kilku twórców ludowych., którzy także w Łącku podtrzymują tradycje artystyczne w dziedzinie: haftu, rzeźby, malarstwa na szkle, rysunku itp.
Zabytki Łącka to m.in. Kościoły parafialne pod wezwaniami: Św. Jana Chrzciciela z 1728 r., św. Marcina z 1400 r. w Czarnym Potoku, Narodzenia Najświętszej Marii Panny z 1796 r. w Jazowsku, Niewielki skansen regionalny „Faronówka”, Rynek w Łącku, Obelisk
na górze Zyndrama w Maszkowicach,
Gwara łącka - specyficzna dla regionu, którą wciąż posługują się rdzenni mieszkańcy– biali górale.
Nie wolno zapomnieć o słynnej na cały kraj „Śliwowicy Łąckiej”- mocny żółtawy napój alkoholowy (do 80 %) produkowany wyłącznie
w Gminie Łącko, w sposób tradycyjny, ze śliwek. Wpisana na Listę Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i uznana za
niematerialne dobro kultury narodowej.
Stary Sącz jest kolebką najróżniejszych festiwali i widowisk: Starosądecki Festiwal Muzyki Dawnej (międzynarodowy), Festiwal Podróży i Przygody – Bonawentura.org, Pannonica Folk Festiwal, Starosądecki Jarmark Kulturalny - prezentacja rękodzieła ludowego i
artystycznego gmin regionu oraz słowackich i węgierskich, Międzynarodowy Plener Malarski, widowisko ludyczne -Pierścień Świętej
Kingi, Biesiada Karpacka i in.
Spójne uwarunkowania tradycyjno-kulturowe sprzyjają możliwości: promocji regionu (także w oparciu o dotychczas zachowane i wciąż wiernie odtwarzane sfery tradycji, kultury, folkloru i produktów regionalnych); organizacji życia społeczno kulturalnego mieszkańców (nie tylko w placówkach stacjonarnych, ale także poprzez imprezy i festyny na wolnym powietrzu), co umożliwi zapoznanie się (także przyjezdnych) z lokalnymi tradycjami, obrzędami, kulturą i produktami oraz będzie
świetną formą zagospodarowania czasu wolnego. W poprzednim okresie działania promocyjne przyniosły zamierzone efekty, lecz wciąż ze względu na postęp cywilizacyjny wyraźnie zauważalna i zgłaszana podczas konsultacji z mieszkańcami jest
potrzeba / konieczność nieustannego podtrzymywania zarówno lokalnej kultury, twórczości ludowej i rzemiosła artystycznego, celem ich przetrwania dla potomnych.
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Analiza SWOT była jednym z narzędzi analizy strategicznej wykorzystanym podczas prac nad opracowaniem niniejszej strategii.
Istotą przeprowadzonej analizy SWOT była identyfikacja czynników, które mogą wpływać na funkcjonowanie obszaru, a następnie
ich kategoryzacja w czterech grupach:
 Mocne strony - S (Strengths) - czyli czynniki/cechy wewnętrzne pozytywne obszaru, stanowiące jego atuty, przewagę, zaletę, wyróżniające obszar LSR na tle innych obszarów;
 Słabe strony - W (Weaknesses) – czynniki/cechy wewnętrzne negatywne, które stanowią słabość, barierę, wadę obszaru,
będącą konsekwencją ograniczeń zasobów;
 Szanse - O (Opportunities) - czynniki zewnętrzne pozytywne, korzystne tendencje w otoczeniu, stwarzające dla analizowanego obszaru szansę korzystnej zmiany, właściwie wykorzystane mogą stanowić impuls rozwojowy;
 Zagrożenia - T (Threats) - czynniki zewnętrzne, negatywne, czyli to co stwarza dla obiektu niebezpieczeństwo zmiany niekorzystnej, niekorzystne tendencje w otoczeniu zewnętrznym, które mogą być barierą dla rozwoju obszaru.
Analiza SWOT została wypracowana przy szerokim udziale społeczności lokalnej. Do przygotowania analizy zostały wykorzystane
informacje zebrane podczas przeprowadzonego badania ankietowego wśród mieszkańców obszaru, informacje uzyskane w oparciu
o prowadzone konsultacje w biurze LGD, na otwartych spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych przeprowadzonych w każdej gminie oraz podczas warsztatów dialogu społecznego z lokalnymi liderami, reprezentującymi różne sektory i grupy społeczne. Od początku w prace nad poszczególnymi etapami strategii, w tym analizą SWOT był zaangażowany też zespół ds. opracowywania LSR.
Zebrane podczas konsultacji materiały zostały poddane analizie przez członków ww. zespołu i zestawione z wynikami diagnozy ob23

szaru oraz danymi statystycznymi. Przedstawiona poniżej analiza SWOT stanowiła podstawę wyboru kierunków
wyznaczenia celów i przedsięwzięć.
Odniesienie do
Mocne strony
Słabe strony
diagnozy
Bliskość ośrodków miejskich (Krakowa i
Wysoki poziom bezrobocia na obszarze LGD,
Nowego Sącza (ośrodka usług publicz- Rozdział I, podr.
mała liczba większych zakładów pracy, będących
nych) oraz rynku zbytu produktów wy- 3 diagnozy
dużymi pracodawcami
twarzanych na terenie obszaru LGD)
Korzystne położenie przy drogach wojeRozdział I, podr. Wysoki odsetek osób młodych do 35 roku życia
wódzkich Stary Sącz-Nowy Targ, Stary
3 diagnozy
(55%) wśród osób bezrobotnych
Sącz-Zabrzeż
Niekorzystna sytuacja finansowa rodzin wieloDogodne położenie – w centrum układu Rozdział I, podr. dzietnych, niska aktywność zawodowa kobietkomunikacyjnego Sądecczyzny),
3 diagnozy
matek i co się z tym wiąże wysokie bezrobocie i
ubóstwo w tej grupie społecznej
Blisko granicy polsko-słowackiej

rozwoju obszaru i
Odniesienie
do diagnozy
Rozdział III,
podr. 4 i 2
diagnozy
Rozdział III,
podr. 4 diagnozy
Rozdział III,
podr. 4 diagnozy

Rozdział III,
Rozdział I, podr. Wysoki odsetek osób bezrobotnych powyżej 50 r.
podr. 4 dia3 diagnozy
życia (aż 69% )
gnozy

Wysokie walory przyrodnicze i krajobraMigracja (zarobkowa i edukacyjna) młodych i
zowe obszaru – atrakcyjność przyrodni- Rozdział
III,
wykształconych osób poza region Sądecczyzny i
cza i turystyczna obszaru LGD Brama podr. 5 diagnozy
za granicę.
Beskidu
Niski poziom życia dużej liczby mieszkańców
Malownicze położenie obszaru w doli- Rozdział
III, przekładający się na odpływ młodych osób do
nach rzek Dunajca i Popradu
podr. 5 diagnozy większych ośrodków miejskich oraz za granicę.
(ujemne saldo migracji)
Niewystarczająca baza turystyczna i okołoturyZróżnicowana rzeźba terenu, bliskość
Rozdział
III, styczna – zbyt mało miejsc noclegowych, mała
Gór i szlaków turystycznych, miejsca
podr. 2 i 5 dia- liczba gospodarstw agroturystycznych, znikoma
widokowe, duża ilość lasów, rzeki obfitugnozy
liczba campingów, pól namiotowych, słaba baza
jące w ryby
gastronomiczna;
Bogactwo flory i fauny, znaczna część
obszaru LGD położona w strefach Rozdział
III, Brak kompleksowej oferty gospodarstw agroturyochrony przyrody (Popradzki Park Krajo- podr. 5 diagnozy stycznych i ich aktywnej promocji
brazowy, Natura 2000)
Słaba promocja i informacja turystyczna o obszarze – brak oznakowania przysiółków oraz słabe
Dobre warunki do uprawiania różnych Rozdział
III, oznakowanie lub brak oznakowania szlaków
form turystyki i agroturystyki
podr. 5 diagnozy turystycznych, tras/ścieżek rowerowych, brak
materiałów informacyjnych (np. map pokazujących szlaki, atrakcje turystyczne, zabytki itp.)
Istniejące stawy rekreacyjne w Starym
Słaba oferta spędzania czasu wolnego, zwłaszcza
Sączu, u zbiegu rzek Dunajec i Poprad, Rozdział
III,
dla ludzi starszych i turystów
stanowiące największy akwen wodny w podr. 2 diagnozy
Dolinie Popradu sprzyjające rekreacji
Słaby poziom infrastruktury rekreacyjnej i kultuIstniejące liczne szlaki turystyki pieszej i Rozdział
III, ralnej (niewystarczająca liczba lub/i słaby stanrowerowej, a także szlaki tematyczne
podr. 2 diagnozy dard obiektów sportowych, ośrodków kultury,
świetlic wiejskich, placów zabaw)
Duży potencjał dla rozwoju turystyki
pielgrzymkowej (Sanktuarium św. Kingi i
Diecezjalne Centrum Pielgrzymowania w Rozdział
III, Słaba promocja lokalnych produktów oraz słaba
Starym Sączu, kult błogosławionego podr. 2 diagnozy identyfikacja produktów lokalnych z obszarem
Stanisława Papczyńskiego w Podegrodziu)
Szybkie zanikanie tradycji rzemieślniczych, rękoŻyczliwe
nastawienie
mieszkańcy Rozdział
III, dzielniczych, bogatych tradycji ludowych – w
(względem siebie i turystów)
podr. 5
sytuacji zaniechania ich podtrzymywania (kultywowania)
Liczne zabytki architektury sakralnej i Rozdział
III, Słaba integracja i aktywizacja mieszkańców i

Rozdział III,
podr. 1 diagnozy
Rozdział III,
podr. 1 diagnozy
Rozdział III,
podr. 2 diagnozy
Rozdział III,
podr. 2 diagnozy
Rozdział III,
podr. 2 i 7
diagnozy
Rozdział III,
podr. 2 diagnozy
Rozdział III,
podr. 2 diagnozy
Rozdział III,
podr. 2 diagnozy
Rozdział III,
podr. 7 diagnozy
Rozdział

III,
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świeckiej, w tym obiekty związane ze
Szlakiem Architektury Drewnianej
Silne tradycje lokalne, kultywowane w
zespołach artystycznych i grupach nieformalnych, silne poczucie tożsamości
lokalnej, zespoły folklorystyczne z długimi tradycjami, różnorodność, bogactwo
lokalnych produktów;
Wysoki potencjał demograficzny - korzystny przyrost naturalny oraz korzystna
struktura wiekowa mieszkańców: duży
odsetek ludzi młodych
Dobra baza oświatowa (duża liczba
szkół, dobrze wyposażonych, przedszkoli, bibliotek)
Przedsiębiorczy i pracowici mieszkańcy
(23% wszystkich podmiotów gospodarczych w p. nowosądeckim znajduje się
na obszarze LGD); korzystny trend związany z rosnącą liczbą rejestrowanych
podmiotów gospodarczych
Wysoki udział mikro i małych przedsiębiorstw (prowadzonych głównie przez
osoby fizyczne prowadzące działalność
gospodarczą)
Duża aktywność mieszkańców (zwłaszcza młodzieży i osób starszych, dużo z
nich działa przy organizacjach kościelnych, zespołach regionalnych)
Wysoka liczba prężnie działających
organizacji pozarządowych (prężnie
działające kluby sportowe, dobrze zorganizowane struktury OSP)
Dobrze rozwinięta produkcja sadownicza
i warzywnicza (w gm. Podegrodzie, dużo
upraw pod osłonami); silne tradycje
sadownicze na całym obszarze LGD,
dogodne warunki przyrodnicze do prowadzenia produkcji sadowniczej;

Dobry stan techniczny dróg lokalnych

podr. 2 i 6, 7 współpraca pomiędzy mieszkańcami, podmiotami
diagnozy

podr. 3 diagnozy

Rozdział
III,
Rozdział III,
Niewystarczająca liczba lokalnych liderów (wypapodr. 7 i 2 diapodr. 3 dialenie i wiek działaczy lokalnych)
gnozy
gnozy
Niska dostępność NGO do kapitału, ograniczenia Rozdział III,
Rozdział
III,
finansowe i prawne utrudniające im realizację podr. 3 diapodr. 1 diagnozy
działań społecznych
gnozy
Niska dostępność kapitału mikro i małych przed- Rozdział III,
Rozdział
III,
siębiorców, a także dla rozpoczynających działal- podr. 2 diapodr. 1 diagnozy
ność gospodarczą (trudności w jego pozyskaniu)
gnozy
Zbyt mała liczba dobrych miejsc pracy (oferują- Rozdział III,
Rozdział
III,
cych godziwe wynagrodzenie);
podr. 2 diapodr. 2 diagnozy
gnozy
Liczba podmiotów zarejestrowana w rejestrze Rozdział III,
Rozdział
III,
REGON niższa niż w powiecie i województwie podr. 2 diapodr. 2 diagnozy
(LGD – 66, powiat – 71, województwo – 106)
gnozy
Rozdział
III,
podr. 7 diagno- Słabo rozwinięte przetwórstwo rolno-spożywcze
zy

Rozdział III,
podr. 2 diagnozy

Niekorzystna struktura agrarna - rozdrobnione i Rozdział III,
Rozdział
III,
niskodochodowe rolnictwo, mała liczba aktywnych podr. 2 diapodr. 3 diagnozy
gospodarstw rolnych;
gnozy
Rozdział
III,
Rozdział III,
Brak następców w gospodarstwach rolnych popodr. 2 i 5 diapodr. 2 diawodujący wypadanie gruntów z produkcji
gnozy
gnozy
Niewystarczająca dbałość mieszkańców o środowisko naturalne wynikająca z niskiej świadomości
zagrożeń, okresowa zła jakość powietrza - spoRozdział III,
Rozdział I, podr. wodowane niską emisją spalin z kotłowni domopodr. 5 dia3 diagnozy
wych;
gnozy
Niska świadomość społeczna mieszkańców w
zakresie ekologii, ochrony środowiska;
Rozdział III,
Niski stopień wykorzystania energii ze źródeł podr. 5 diaodnawialnych
gnozy

Rozdział
III,
Rozdział III,
Dobre warunki do wykorzystania energii
Słaby poziom infrastruktury technicznej (sieć
podr. 5 diagnopodr. 5 diapromieniowania słonecznego
kanalizacyjna, wodociągowa, gazowa)
zy
gnozy

Szanse

Odniesienie do
diagnozy

Rozdział III,
Brak dostępności do bezpłatnych porad obywatelpodr. 2 diaskich, prawnych
gnozy
Odniesienie
Zagrożenia
do diagnozy
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Postępująca niekorzystna sytuacja demograficzna Rozdział III,
Nowy okres programowania unijnego, Rozdział
III,
w kraju i Europie
podr. 1 diadostępność środków zewnętrznych
podr. 3 diagnozy
gnozy
Rozwój Nowego Sącza jako rynku zbytu
Rozdział III,
Rozdział I, podr. Stan finansów publicznych państwa prowadzący
produktów i usług lokalnych obszaru
podr. 2 i 5
3 diagnozy
do ograniczania możliwości inwestycyjnych JST
LGD
diagnozy
Rozwój nowych form turystycznych (tuRozdział III,
Rozdział
III, Biurokracja w pozyskiwaniu środków
rystyka jednodniowa, rekreacyjna, piepodr. 2 i 3
podr. 5 diagnozy pomocowych,
sza, rowerowa, konna).
diagnozy
Rozdział III,
Rozwój ekologicznej produkcji rolniczej i Rozdział
III, Niestabilne przepisy prawne utrudniające prowapodr. 2 diamoda na zdrową żywność
podr. 5 diagnozy dzenie działalności (gospodarczej, społecznej)
gnozy
Zmiana stylu życia coraz bardziej kładąRozdział III,
Rozdział
III, Zbyt małe wsparcie rozwoju rolnictwa i wsi,
cego nacisk na zdrowie i aktywność
podr. 2 diapodr. 5 diagnozy
fizyczną
gnozy
Kooperacja i współdziałanie z sąsiednimi
gminami oraz miastem Nowy Sącz w Rozdział
III,
Rozdział III,
zakresie promocji regionu oraz realizacji podr. 2 diagnozy Zagrożenia przyrodnicze i klęski żywiołowe (osupodr. 2 diainwestycji o znaczeniu ponadlokalnym.
wiska gruntu, powodzie, susze).
gnozy
Rozdział I, podr.
Współpraca transgraniczna
3 diagnozy
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1. SPECYFIKACJA
CELÓW
OGÓLNYCH,
SZCZEGÓŁOWYCH
PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAZ Z UZASADNIE M ICH WYBORU

I

PLANOWANYCH

Lokalna Strategia Rozwoju LGD Brama Beskidu wytycza dwa ogólne cele pokazujące główne kierunki rozwoju obszaru LGD. W
ramach celów ogólnych wytyczono 6 celów szczegółowych. Zaprojektowanych w LSR 11 przedsięwzięć ma przyczynić się do osiągnięcia wskazanych celów szczegółowych oraz założonych celów ogólnych. Wybór celów i przedsięwzięć został dokonany w oparciu
o wyniki konsultacji społecznych. Identyfikacja głównych problemów obszaru, a następnie wybór pożądanych kierunków rozwoju i
wytyczenie celów zostało dokonane z udziałem mieszkańców, przedstawicieli różnych podmiotów, w tym przedsiębiorców, organizacji społecznych i instytucji publicznych. Wykorzystanie zróżnicowanych metod partycypacji takich jak: otwarte spotkania informacyjnokonsultacyjne, warsztaty dialogu społecznego, informacje zebrane podczas dyżurów pracownika biura LGD (punkt informacyjnokonsultacyjny), wyniki badania ankietowego oraz zgłoszenia propozycji realizacji konkretnych przedsięwzięć na obszarze (z wykorzystaniem kart projektu) pozwoliły na zebranie obszernego materiału na temat problemów, potrzeb i oczekiwań lokalnej społeczności
oraz jego dogłębne przedyskutowanie z mieszkańcami. Tak zebrany materiał roboczy został ostatecznie przeanalizowany i uporządkowany przez członków zespołu roboczego ds. opracowania strategii oraz skonfrontowany z diagnozą i analizą SWOT. Efektem
końcowym są określone w strategii cele i przedsięwzięcia. Wyniki konsultacji społecznych wskazują na kilka głównych problemów
występujących na obszarze:
1. Niewystarczająca liczba miejsc pracy,
2. Znaczne ubóstwo i wykluczenie z życia społecznego rodzin wielodzietnych z uwagi na brak środków finansowych;
3. Słaba świadomość i wiedza mieszkańców z zakresu ochrony środowiska oraz niewystarczająca dbałość o stan środowiska
naturalnego,
4. Słaba oferta spędzania czasu wolnego spowodowana niskim standardem lub brakami infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej,
5. Słabnąca integracja, aktywizacja i współpraca mieszkańców, niski poziom kapitału społecznego, słabnące więzi lokalne
6. Niewykorzystany potencjał obszaru w zakresie przetwórstwa rolno-spożywczego, produktów lokalnych, brak kompleksowej
oferty promocji i sprzedaży produktów lokalnych z terenu LGD Brama Beskidu.
7. Słaba promocja oraz niewykorzystany potencjał turystyczny obszaru LGD.
8. Ponadto wyraźnie zauważalna i zgłaszana podczas konsultacji z mieszkańcami jest potrzeba/konieczność/ nieustannego
podtrzymywania zarówno lokalnej kultury, twórczości ludowej i rzemiosła artystycznego, celem ich przetrwania dla potomnych
Powyższe problemy rodzą poważne konsekwencje w postaci:
1. Wysokiego bezrobocia, dotykającego szczególnie ludzi młodych, osoby starsze po 50 roku życia, kobiety, oraz rodziny wielodzietne,
2. Powolnego wyludnianie się obszaru, spowodowane głównie potrzebą znalezienia pracy w ogóle lub lepiej płatnej,
Odpowiedzią na powyższe problemy będzie realizacja w nowej perspektywie 2014-2020 celów ogólnych, celów szczegółowych i
przedsięwzięć wskazanych i opisanych w tabelach w dalszych częściach rozdziału oraz opisanych poniżej.
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Uzasadnienie wyboru celów i przedsięwzięć
W trakcie konsultacji społecznych mieszkańcy uznali, że rozwój obszaru powinien zmierzać w dwóch głównych kierunkach: wzrostu
jego atrakcyjności osadniczej i umacniania więzi z obszarem oraz w kierunku wzrostu konkurencyjności obszaru. związku z tym
sformułowane zostały dwa ogólne cele rozwojowe:
1 cel ogólny: Poprawa atrakcyjności obszaru wzmacniająca powiązanie społeczności lokalnej z obszarem
2 cel ogólny: Wzmacnianie konkurencyjności gospodarczej obszaru LGD Brama Beskidu
Zwiększaniu atrakcyjności obszaru i budowaniu powiązań mieszkańców z obszarem LGD Brama Beskidu (CO1) sprzyjać będzie
realizacja celów szczegółowych (operacyjnych), które zostały sformułowane w odpowiedzi na zidentyfikowane problemy i potrzeby
mieszkańców. Cele szczegółowe zostały więc ukierunkowane na podniesienie wiedzy i poprawę świadomości mieszkańców z zakresu ochrony środowiska i ekologii (1.1), poprawę infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej (1.2), zachowanie dziedzictwa
kulturowego i przyrodniczego obszaru (1.3) oraz wzmacnianie kapitału społecznego poprzez działania integrujące i aktywizujące
mieszkańców (1.4). Charakter przedsięwzięć 1.1.1 oraz 1.4.2 wskazuje, że grupą docelową tych przedsięwzięć są mieszkańcy. Natomiast pozostałe przedsięwzięcia w CO1 skierowane są zarówno do mieszkańców jak też turystów, gdyż dotyczą one możliwości
spędzania czasu wolnego oraz korzystania z infrastruktury i obiektów przez obie te grupy docelowe. Dzięki inwestycjom w tworzenie
niekomercyjnej i ogólnodostępnej infrastruktur oraz realizacji przedsięwzięć z zakresu udostępniania dziedzictwa kulturowego, o
charakterze edukacyjnym i kulturalnym, jak też z zakresu rozwoju oferty czasu wolnego, czy aktywizacji i integracji mieszkańców,
dostęp do ciekawej oferty spędzania czasu wolnego oraz możliwość korzystania z obiektów infrastruktury objętych wsparciem będą
miały też osoby znajdujące się w gorszej sytuacji finansowej, co pozwoli zapobiegać ich marginalizacji i wykluczeniu społecznemu
tych osób. Realizacja zaplanowanych i opisanych w tabeli przedsięwzięć wpłynie na osiągnięcie poszczególnych celów szczegółowych oraz przyczyni się do osiągnięcia celu ogólnego 1 w zakresie poprawy atrakcyjności obszaru i umacniania więzi (powiązań)
lokalnych. Tym samym zostanie ograniczone niekorzystne zjawisko stopniowego wyludniania się obszaru.
Do wzrostu konkurencyjności gospodarczej obszaru (cel ogólny 2) przyczyni się natomiast realizacja celu szczegółowego 2.1 zorientowanego na rozwój lokalnej przedsiębiorczości i tworzenie miejsc pracy oraz celu szczegółowego 2.2, którego realizacja wpłynie na
wzmocnienie kooperacji i współpracy lokalnych podmiotów na rzecz rozwoju turystyki z wykorzystaniem produktów lokalnych. Udzielanie dotacji na założenie oraz rozwój działalności gospodarczej (przedsięwzięcia 2.1.1 i 2.1.2) wpłynie na ograniczenie niekorzystnego zjawiska wysokiego bezrobocia i co się z nim wiąże – ubóstwa. W ramach tych przedsięwzięć planuje szczególnie wspierać
powstawania i rozwój przedsiębiorstw społecznych, czemu służyć będą kryteria wyboru premiujące tego rodzaju operacje. Szczególnie premiowane będą też operacje związane z podejmowaniem lub rozwojem działalności opartych o wykorzystanie potencjału turystycznego obszaru (usługi turystyczne, branża gastronomiczna, przemysły czasu wolnego) a także działalności oparte na innowacjach, działalności mające pozytywny wpływ na środowisko (np. wykorzystujące odnawialne źródła energii). Także osoby/podmioty
tworzące większą niż wymagane minimum liczbę miejsc pracy będą traktowane preferencyjnie. Omawiane przedsięwzięcia kierowane są do: mieszkańców, w tym m.in. osób z grup defaworyzowanych (2.1.1) oraz przedsiębiorców (2.1.2). Natomiast w ramach celu
szczegółowego 2.2 realizowane będą działania promujące lokalne produkty i żywność wysokiej jakości zmierzające do wzrostu dostępności tych produktów na rynku (tworzenie strategii marketingowej, sieci dystrybucji i logistyki lokalnych produktów–
przedsięwzięcie 2.2.2 projekt współpracy). Przedsięwzięcia te są odpowiedzią na problem braku kompleksowej oferty, zarówno promocji, jak i sprzedaży produktów lokalnych, która przyczyniłaby się do pełnego wykorzystania dużego potencjału regionu w tym zakresie. Realizowane przedsięwzięcia wpłyną na rozwój lokalnego przetwórstwa, wykorzystując potencjał i tradycje sadownicze obszaru oraz stworzą możliwość rozwoju gospodarstw ekologicznych i tradycyjnych. Realizacji przedsięwzięć z zakresu przetwórstwa
opartego na produktach lokalnych i żywności wysokiej jakości sprzyjać będzie rosnąca moda na zdrowy i ekologiczny styl życia.
Grupę docelową w P2.2.2 stanowią przede wszystkim rolnicy i przedsiębiorcy, zainteresowani wytwarzaniem i obrotem produktami
wysokiej jakości. W ramach CSZ2.2 realizowane będzie też P2.2.3 odpowiadające na problem słabej promocji i niewykorzystanego
potencjału turystycznego obszaru LGD. Grupę docelową stanowią tu przede wszystkim turyści, chociaż w działaniach promujących
obszar uczestniczyć będą też mieszkańcy obszaru.
Szczegółową specyfikację celów ogólnych, szczegółowych i przedsięwzięć wraz z opisem przedsięwzięć oraz specyfikację i sposoby
pomiaru wskaźników przedstawiają tabele przedstawione w dalszej części rozdziału. Określone cele i przedsięwzięcia stanowią odpowiedź na zidentyfikowane podczas konsultacji społecznych problemy obszaru LGD Brama Beskidu oraz odpowiadają oczekiwaniom lokalnej społeczności zgłaszanym podczas konsultacji. Ich realizacja przyczyni się do rozwiązania problemów wynikających z
diagnozy obszaru oraz pomoże zniwelować słabe strony obszaru, wykorzystać mocne strony oraz szanse wskazane w analizie
SWOT.
2. ZGODNOŚĆ CELÓW LSR Z CELAMI LEADER W PROW 2014-2020
Określone w LSR cele ogólne korespondują z celami działania LEADER w PROW 2014-2020 i są zgodne z celem szczegółowym: 6B
„wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich” w ramach priorytetu 6 „wspieranie włączenia społecznego, ograniczenia ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich”. Opracowana oddolnie, z udziałem lokalnej społeczności strategia odwołuje
się do lokalnych uwarunkowań, zasobów, potencjałów wewnętrznych biorąc pod uwagę nie tylko kwestie związane z wykluczeniem
społecznym ale także zagadnienia środowiskowo- klimatyczne.
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu realizowane jest poprzez wskazanie w LSR grup defaworyzowanych, mających największe problemy z wejściem i utrzymaniem się na rynku pracy. Na obszarze LGD Brama Beskidu do takich grup zaliczono bezrobotnych, osoby do 35 roku życia, osoby pow. 50 roku życia oraz rodziny wielodzietne. Wyniki diagnozy obszaru i analizy SWOT
wskazują na utrudniony dostęp tych grup do rynku pracy. Osobom z tych grup dedykowane jest bezpośrednie wsparcie w ramach
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następujących przedsięwzięć: 2.1.1 „Wspieranie podejmowania działalności gospodarczej w tym też działalności innowacyjnych oraz
zakładanych przez osoby z grup defaworyzowanych”, 1.4.2 „Wspieranie inicjatyw oddolnych mieszkańców na rzecz aktywizacji i
integracji lokalnej społeczności”. Ponadto w ramach wszystkich celów i przedsięwzięć premiowane są operacje ukierunkowane na
zaspokojenie potrzeb z wymienionych grup defaworyzowanych – dzięki stosowanie kryterium wyboru w tym zakresie. Przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu będzie realizowane też poprzez wsparcie tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw
społecznych w ramach przedsięwzięć 2.1.1 i 2.1.2. Zaplanowane w LSR cele i przedsięwzięcia wpisują się w cele przewidziane do
wsparcia w ramach działania LEADER w PROW 2014-2020, w tym: a) wzmocnienie kapitału społecznego, w tym z wykorzystaniem
rozwiązań innowacyjnych i wspieranie partycypacji społeczności lokalnej w realizacji LSR, b) zakładanie działalności gospodarczej i
rozwój przedsiębiorczości, c) dywersyfikację źródeł dochodu, d) podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska, zmian klimatycznych a także innowacji, e) rozwój produktów lokalnych, f) rozwój rynków zbytu, z wyłączeniem targowisk, g)
zachowanie dziedzictwa lokalnego, h) rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej. Cele określone w LSR realizują też inne powiązane cele szczegółowe, które realizuje LEADER, w tym: Cel szczegółowy 3A:
„Poprawa konkurencyjności producentów rolnych poprzez lepsze ich zintegrowanie z łańcuchem rolno-spożywczym poprzez systemy
jakości, dodawanie wartości do produktów rolnych, promocję na rynkach lokalnych i krótkie cykle dostaw, grupy i organizacje producentów oraz organizacje międzybranżowe” – poprzez zaplanowanie w LSR realizacji przedsięwzięć tworzenia sieci dystrybucji i logistyki, rozwoju rynków lokalnych oraz działań promocyjnych i marketingowych (P 2.2.2).
Cel szczegółowy 6A: „ułatwianie różnicowania działalności, zakładania i rozwoju małych przedsiębiorstw i tworzenia miejsc pracy” –
poprzez zaplanowanie wsparcia dla osób zakładających działalność gospodarczą (P2.1.1) i rozwijających działalność (P2.1.2).
3. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA CELÓW I WSKAŹNIKÓW
Wszystkie cele LSR , w tym: cele ogólne, szczegółowe, a w ich ramach przedsięwzięcia oraz wskaźniki do nich przypisane będą
realizowane wyłącznie w ramach PROW na lata 2014-2020 i finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w proporcji: EFRROW – 63,63%, wymagany wkład krajowych środków publicznych – 36,37%.
4. REALIZACJA CELÓW PRZEKROJOWY CH PROW 2014- 2020 POPRZEZ W DRAŻANIE
LSR BRAMA BESKIDU
Lokalna społeczność jest w zainteresowana zrównoważonym rozwojem i przeciwdziałaniem pogorszeniu stanu środowiska, którego
jakość w sposób bardzo istotny wpływa na warunki ich życia a także możliwości rozwojowe obszaru w kierunku rozwoju turystyki.
Jednym z celów LSR, który wpływa na osiągnięcie celu przekrojowego w zakresie ochrony środowiska i klimatu jest realizacja celu
szczegółowego 1.1 „Podnoszenie świadomości społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska oraz promowanie rozwiązań
proekologicznych”, w ramach którego założono wspieranie wszelkiego rodzaju projektów podnoszących wiedzę i świadomość mieszkańców w zakresie ekologii, ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Ponadto do osiągnięcia celu przekrojowych ochrona środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu przyczyni się fakt, że w ramach realizacji wszystkich celów w LSR
premiowane będą operacje przewidujące zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu oraz promujące
rozwiązania proekologiczne dzięki stosowaniu do oceny projektów kryterium „środowiskowego”. Do realizacji celów przekrojowych
w zakresie ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu przyczynią się też przedsięwzięcia związane z inwestycjami
w rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej, zachowanie dziedzictwa lokalnego,
związane z rozwojem turystyki, zielonymi miejscami pracy (działania edukacyjne, punkty widokowe, tablice informacyjne a także
rozwój przedsiębiorczości powiązanej z branżą turystyczną) a także przedsięwzięcia ukierunkowane na rozwój lokalnego przetwórstwa, wykorzystującego w sposób zrównoważony lokalny potencjał rolniczo-sadowniczy, opartego w dużej mierze na ekologicznych,
tradycyjnie uprawianych produktach rolnych. W ramach działalności szkoleniowej będą realizowane operacje z zakresu podnoszenia
wiedzy i świadomości czy promowania postaw prośrodowiskowych i działań edukacyjnych związanych z przeciwdziałaniem zmianom
klimatycznym, a także promujących stosowanie innowacyjnych rozwiązań opartych o wykorzystanie odnawialnych źródeł energii
(OZE).
Do realizacji celu przekrojowego w zakresie innowacyjności przyczyni się realizowanie bezpośrednio celów i przedsięwzięć innowacyjnych, co ma odzwierciedlenie we wskaźnikach produktu i rezultatu. Operacje te będą bezpośrednio wspierane w ramach
przedsięwzięcia 2.1.1. „Wspieranie podejmowania działalności gospodarczej, w tym też działalności innowacyjnych oraz zakładanych przez osoby z grup defaworyzowanych” poprzez wsparcie operacji polegająca na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa o
charakterze innowacyjnym – co ma odzwierciedlenie bezpośrednio we wskaźniku produktu (wsparcie trzech innowacyjnych zakładanych działalności) i rezultatu (liczba miejsc pracy w przedsiębiorstwach innowacyjnych). Do realizacji celu w zakresie innowacyjności
przyczyni się też przedsięwzięcie 2.2.3 „Budowanie marki obszaru w oparciu o lokalne zasoby przyrodnicze i kulturowe z wykorzystaniem innowacyjnych metod marketingowych”, w ramach którego wykorzystywane będą innowacyjne narzędzia i metody
promocji obszaru LGD i budowania marki obszaru – co ma odzwierciedlenie bezpośrednio we wskaźniku produktu. Ponadto do realizacji operacji innowacyjnych przyczyni się stosowanie kryterium innowacyjności przy wyborze operacji, które ma zastosowanie do
wszystkich celów i przedsięwzięć.
5. OPIS I UZA SADNIE NIE WYBORU WSKAŹNIKÓW
Przy wyborze wskaźników produktu, rezultatu, oddziaływania zastosowano wytyczne Poradnika dla Lokalnych Grup Działania
w zakresie opracowania lokalnych strategii rozwoju na lata 2014-2020, aby w zrozumiały i prosty sposób oddawały istotę mierzonych
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celów i przedsięwzięć i były racjonalne finansowo. Pozyskiwanie danych do pomiaru wskaźników produktu i rezultatu bazuje na informacjach z dokumentów przechowywanych w LGD, instytucji wdrażającej oraz danych otrzymywanych od beneficjentów/grantobiorców. W przypadku wskaźników oddziaływania dane pozyskiwane są ze statystyki publicznej – z Banku Danych Lokalnych. Wskaźniki produktu, rezultatu i oddziaływania są wskaźnikami mierzalnymi, a ich pomiar będzie stosunkowo prosty i
racjonalny finansowo. Ustalenie wartości wskaźników produktu i rezultatu: Zastosowane wsk. produktu mierzą bezpośrednie fizyczne efekty zrealizowanych operacji (dostarczone produkty, usługi, roboty) w ramach poszczególnych przedsięwzięć; ich wartość wyjściowa wynosi więc „0”. Zastosowane wskaźniki rezultatu mierzą bezpośrednie efekty (korzyści) dla beneficjentów/grup docelowych
powstałe w wyniku realizacji operacji w ramach przedsięwzięć. Rezultaty mierzone są w odniesieniu do operacji i Beneficjentów/grup
docelowych objętych wsparciem stąd wartość bazowa wynosi „0”. Pomiar zmiany jaka zaszła wśród beneficjentów/grup docelowych
będzie możliwy poprzez porównanie rezultatów po realizacji operacji ze stanem wyjściowym podanym przez Beneficjenta na etapie
składania wniosku lub/i w ankiecie monitorującej. Sposób pomiaru: Przy projektach realizowanych w trybie konkursów ogłaszanych
przez LGD wsk. produktu i rezultatu mierzone będą co najmniej raz w roku, na dn. 31.12 do momentu złożenia ostatniego wniosku o
płatność przez LGD w ramach działania 19.4, rezultaty operacji własnych, projektów współpracy monitorowane będą bezpośrednio
po zakończeniu operacji przez LGD (w kolejnych latach nie ma uzasadnienia ich monitorowania) Pomiar wskaźników produktu i rezultatu w ramach Aktywizacji i Kosztów bieżących odbywa się na na koniec każdego roku (31.12) do momentu zakończenia realizacji
LSR w 2023 roku. Pomiar wsk. produktów i rezultatów w ramach PG1 dokonywany będzie po zakończeniu realizacji PG przez LGD.
Przy projektach nie inwestycyjnych beneficjenci/grantobiorcy przekazują informacje jeden raz po zakończeniu operacji (zadania),
natomiast przy operacjach inwestycyjnych będą przekazywać dane na koniec każdego roku, do roku 2023. Przy ustalaniu poziomów
wskaźników docelowych produktu wykorzystano karty projektów, wyniki ankiet, spotkań konsultacyjnych oraz doświadczeniami z
poprzedniego okresu 2007-2013 (np. średnia wysokość dofinansowania projektu i spodziewana liczba projektów, zakres operacji).
Do ustalenia poziomów docelowych wsk. rezultatu również wykorzystano informacje z poprzedniego okresu wdrażania LSR dotyczące liczby osób korzystających z efektów zrealizowanych operacji. W strategii zawarto wskaźniki kluczowe oraz wskaźniki dodatkowe. Za prawidłowe mierzenie wartości wskaźników produktu i rezultatu i przekazanie ich do LGD odpowiedzialni będą beneficjenci i grantobiorcy, źródłem danych o tych wskaźnikach będą sprawozdania beneficjentów/grantobiorców (lub kopie tych sprawozdań),
ankiety monitorujące, ankiety ewaluacyjne, informacje przekazywane od podmiotu wdrażającego dotyczące ostatecznie zrealizowanych płatności; w przypadku operacji, gdzie beneficjentem jest LGD (operacje własne, projekty współpracy, zadania w ramach „aktywizacji”) – źródłem danych będzie dokumentacja własna LGD, np. listy obecności, ankiety ewaluacyjne, listy doradztwa. Sposób
obliczeń wskaźników produktu i rezultatu: Dokonując obliczeń wartości wskaźnika produktu na dany moment należy dokonać sumowania (narastająco na dany moment pomiaru) efektów rzeczowych, które powstały w wyniku realizacji operacji (lub zadania –
projekty grantowe) odpowiadających zakresowi danego wskaźnika; przykładowo: wartość wskaźnika produktu: „Liczba szkoleń z
zakresu ekologii i ochrony środowiska” oblicza się poprzez zsumowanie wszystkich szkoleń z zakresu ekologii i ochrony środowiska
(realizowanych w przedsięwzięciu 1.1.1 dla którego określono ten wskaźnik) od początku realizacji LSR do momentu dokonywania
pomiaru wartości wskaźnika. Analogicznie należy postępować z pozostałymi wskaźnikami produktu. Dokonując obliczeń wartości
wskaźników rezultatu należy zsumować liczbę uczestników/osób/odbiorców korzystających z efektów projektów – w zależności od
nazwy konkretnego wskaźnika rezultatu [np. wsk. rezult.: „Liczba osób uczestnicząca w inicjatywach prośrodowiskowych i proekologicznych” (1.1.1) - sumuje się osoby uczestniczące w inicjatywach prośrodowiskowych i proekologicznych realizowanych w ramach
przedsięwzięcia 1.1.1]; w przypadku projektów współpracy – polega na sumowaniu rezultatów w postaci liczby zrealizowanych projektów współpracy, w przypadku wsparcia działalności gospodarczej – sumowanie liczby utworzonych miejsc pracy; Za pomiar i
przekazywanie danych do LGD odpowiadać będą beneficjenci i grantobiorcy, a w przypadku operacji własnych, oraz zadań realizowanych w ramach działań 19.3 i 19.4 – LGD. Dokonując pomiaru wskaźników produktu i rezultatu dokonuje się zatem sumowania
odpowiednich operacji/zadań narastająco, tj. od początku wdrażania LSR do momentu, na który wykonuje się pomiar.
Uzasadnienie wyboru wskaźników produktu i rezultatu: Określając wskaźniki produktu i rezultatu dla poszczególnych
przeds. i celów szczegółowych kierowano się charakterem tych przedsięwzięć i celów szczegółowych które te wskaźniki
mają mierzyć. Stąd wybrane wskaźniki produktu są adekwatne do przedsięwzięć a wskaźniki rezultatu – do celów szczegółowych. Wsk. prod.: „Liczba szkoleń z zakresu ekologii i ochrony środowiska” – wskaźnik jest adekwatny do zakresu P 1.1.1 które
zakłada organizację przedsięwzięć edukacyjnych, informacyjnych i promocyjnych z zakresu ekologii i ochrony środowiska; wskaźnikiem rezultatu powiązanym z tym przeds. jest: „Liczba osób uczestnicząca w inicjatywach prośrodowiskowych i proekologicznych”
(1.1.1), wskaźn. ten jest adekwatny do pomiaru celu szcz. 1.1 Podnoszenie świadomości społeczności lokalnej w zakresie ochrony
środowiska oraz promowanie rozwiązań proekologicznych. Wsk. prod.„Liczba nowych lub/i zmodernizowanych obiektów i miejsc
infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej” i „Liczba nowych lub/i zmodernizowanych obiektów infrastruktury kulturalnej i społecznej”
odpowiada zakresowi przedsięwzięcia 1.2.1 ukierunkowanego na wsparcie inwestycji w zakresie poprawy istniejącej i rozwoju nowej
ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i/lub kulturalnej oraz zwiększenie estetyki przestrzeni publicznej; jako wskaźnik rezultatu wybrano „Liczba osób które skorzystały w wyniku realizacji operacji z nowych lub/i zmodernizowanych obiektów i miejsc infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej i/lub społecznej (1.2.1)” – jest on odpowiedni do pomiaru
celu szcz. 1.2 „Poprawa i rozwój ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej”. Wsk. prod.
„Liczba działań z zakresu udostępniania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego obszaru” jest adekwatny do pomiaru realizacji
P1.3.1 w zakresie ochrony i udostępniania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego obszaru; Liczba podmiotów działających w
sferze kultury, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR i Liczba operacji obejmujących wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury są wskaźnikami odpowiednimi do pomiaru P1.3.2 dot. kultywowania tradycji lokalnych, zachowania tożsamości
1
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regionalnej oraz promocji i udostępniania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego obszaru; do pomiaru realizacji projektów współpracy w ramach P1.3.2 służą wskaźniki: Liczba zrealizowanych projektów współpracy (międzynarodowych). Liczba LGD uczestnicząca w międzynarodowym projekcie współpracy Liczba zorganizowanych przedsięwzięć kulturalno-promocyjnych w ramach projektu
współpracy, które zostały wybrane jako najbardziej właściwe; adekwatnym wskaźn. rezultatu dla przedsięwzięć 1.3.1 i 1.3.2 są
wskaźniki: „Liczba odbiorców działań związanych z kultywowaniem tradycji, zachowaniem tożsamości regionalnej oraz ochroną i
udostępnianiem dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego obszaru (w tym - liczba osób z grup defaworyzowanych)” , „Liczba zrealizowanych projektów współpracy (międzynarodowych) skierowanych do mieszkańców i turystów” (1.3.2), wskaźniki te są odpowiednie do pomiaru celu szcz. 1.3 Zachowanie i pielęgnowanie lokalnego dziedzictwa, kulturowego i przyrodniczego obszaru. Wskaźniki
prod. „Liczba nowych lub/i zmodernizowanych obiektów i miejsc infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej”, „Liczba wydarzeń promujących zdrowy i aktywny styl życia” są adekwatne do pomiaru realizacji przeds.1.4.1 w zakresie rozwoju oferty spędzania czasu wolnego - wsparcie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz promocja aktywnego trybu życia, wskaźniki prod. „Liczba wydarzeń
aktywizujących i integrujących lokalną społeczność” i „Liczba wydarzeń aktywizujących i integrujących skierowanych do grup defaworyzowanych” są adekwatne do pomiaru realizacji P 1.4.2 którego zakres dotyczy wspierania inicjatyw oddolnych mieszkańców na
rzecz aktywizacji i integracji lokalnej społeczności. Wskaźnikiem rezultatu powiązanymi z P.1.4.1 i 1.4.2 są: „Liczba uczestników/odbiorców wydarzeń promujących zdrowy i aktywny styl życia w tym- liczba osób z grup defaworyzowanych” (1.4.1) oraz
„Liczba osób uczestniczących w działaniach aktywizujących i integrujących lokalną społeczność, w tym- liczba osób z grup defaworyzowanych” (1.4.2) – te wskaźniki rezultatu są odpowiednie dla pomiaru osiągnięcia celu szcz. 1.4 „Wzmacnianie kapitału społecznego, pobudzanie aktywności i integracji mieszkańców”. Wskaźniki produktu: „Liczba operacji polegająca na utworzeniu nowego
przedsiębiorstwa”, „Liczba operacji polegająca na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa o charakterze innowacyjnym”, „Liczba
operacji polegająca na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa, w sektorze turystyki i czasu wolnego”, „Liczba operacji polegająca na
utworzeniu nowego przedsiębiorstwa przez osoby z grup defaworyzowanych” są odpowiednie dla mierzenia realizacji przedsięwzięcia 2.1.1 ukierunkowanego na Wspieranie podejmowania działalności gospodarczej, w tym też działalności innowacyjnych
oraz zakładanych przez osoby z grup defaworyzowanych; dla pomiaru P 2.1.2 dotyczącego wspierania rozwoju przedsiębiorstw
adekwatny są wskaźnik prod. „Liczba operacji polegająca na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa poza sektorem turystyki i czasu
wolnego” oraz „Liczba operacji polegająca na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa w sektorze turystyki i czasu wolnego”, „Liczba
operacji polegająca na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa w sektorze przetwórstwa lokalnego” – ponieważ zamierza się wspierać
ogólnie przedsiębiorczość w tym przedsięwzięciu. Wskaźnikiem rezultatu dla tych przeds. jest „Liczba utworzonych miejsc pracy
(ogółem)” w podziale na - w przedsiębiorstwa innowacyjne, w sektorze turystyki i czasu wolnego, dla osób z grup defaworyzowanych,
w przedsiębiorstwach poza sektorem turystyki i czasu wolnego; wskaźnik rezultatu dobrze służy do pomiaru celu szcz. 2.2. „Rozwój
lokalnej przedsiębiorczości i tworzenie miejsc pracy”. Wsk. prod. „Liczba zrealizowanych projektów współpracy międzynarodowych”,
„Liczba LGD uczestnicząca w projektach współpracy” są adekwatne do pomiaru P 2.2.2 dot. realizacji projektu współpracy międzynarodowej, z kolei wsk. prod.: „Liczba przeprowadzonych działań promocyjnych/marketingowych”, „Liczba zastosowanych innowacyjnych metod promocyjnych/marketingowych” są odpowiednie do pomiaru P2.2.3 w zakresie budowania marki obszaru w oparciu o
lokalne zasoby przyrodnicze i kulturowe z wykorzystaniem innowacyjnych metod marketingowych. Dla w/w przedsięwzięć określono
następujące wsk. rezult: "Liczba zrealizowanych projektów współpracy (międzynarodowych) skierowanych do mieszkańców i rolników" (2.2.2), Liczba odbiorców działań promujących lokalne produkty i żywność wysokiej jakości (2.2.2), "Liczba odbiorców działań
promujących lokalne zasoby i/lub walory kulturowe, historyczne, przyrodnicze" (2.2.3) – wskaźniki te są adekwatne do powstałych
rezultatów w wyniku realizacji tych przedsięwzięć i są odpowiednie do pomiaru celu szcz. 2.2 „Skuteczna kooperacja i promocja obszaru na rzecz rozwoju turystyki w oparciu o wykorzystanie produktów lokalnych”.
Uzasadnienie wyboru wskaźników oddziaływania: Założono, że wskaźnikami mierzącymi rosnącą atrakcyjność obszaru jako
miejsca zamieszkania, życia, spędzania czasu wolnego (CO1) będą: „Saldo migracji” - obecnie wartość ujemna i „Liczba fundacji,
stowarzyszeń i organizacji społecznych na 10 tys. mieszkańców”. Wartość bazowa wskaźnika „saldo migracji” - pozyskana z BDL,
mierzy różnicę między napływem zameldowanych na pobyt stały w gminach objętych LSR i odpływem ludności z terenu gmin. Malejąca wartość wskaźnika „saldo migracji” oznaczać będzie, że coraz mniej ludzi decyduje się opuścić obszar, co będzie świadczyć o
jego rosnącej atrakcyjności osadniczej. Z kolei rosnąca liczba organizacji pozarządowych będzie świadczyć o rosnącej aktywności i
integracji mieszkańców a to z kolei o wzmocnieniu powiązań (więzi) mieszkańców z obszarem. Wartość bazową tego wskaźnika
pozyskano z BDL za rok 2014, obliczono ją przez zsumowanie fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych łącznie dla obszaru
LGD Brama Beskidu a następnie przeliczono na 10 tys. mieszkańców. Wskaźnikami adekwatnymi do pomiaru realizacji celu ogólnego 2, mierzącymi wzrost konkurencyjności obszaru będą: rosnąca wartość wskaźnika: „Liczba podmiotów wpisanych do rejestru
REGON na 10 tys. Ludności” (wartość bazową obliczono sumując wszystkie podmioty wpisane do rejestru REGON na obszarze LGD
i przeliczono na 10 tys. ludności); rosnąca wartość wskaźnika: „Liczba osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na
1000 ludności” (wartość bazową obliczono sumując wszystkie osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na obszarze
LGD i przeliczono na 1000 ludności), oraz malejąca wartość wskaźnika: „Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w
wieku produkcyjnym” (bezrobotnych zarejestrowanych oraz ludność w wieku produkcyjnym zsumowano łącznie dla całego obszaru
LGD) . Powyższe wskaźniki świadczą o poprawie sytuacji gospodarczej obszaru, ograniczeniu bezrobocia i jego niekorzystnych
skutków (ubóstwa, wykluczenia społecznego) a tym samym wzroście konkurencyjności gospodarczej obszaru. WW. wsk. oddziaływania są więc adekwatne do zaproponowanych w LSR celów ogólnych (CO 1 i CO2), są mierzalne i bazują na danych pochodzących ze statystyki publicznej. Ustalenie wartości wskaźników oddziaływania i sposób pomiaru: Wartości bazowe wsk.
oddziaływania za rok 2014 ustalono w oparciu o dane z BDL, a wartości docelowe oszacowano na podstawie zmian wartości tych
wskaźników na przestrzeni lat od 2010 do 2014 r. Pomiar wartości docelowych tych wskaźników zostanie dokonany w 2023 r. po
zakończeniu realizacji LSR. Szczegółową specyfikację celów ogólnych, szczegółowych oraz przedsięwzięć i specyfikację,
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sposoby i częstotliwość pomiaru oraz źródła danych do pomiaru poszczególnych rodzajów wskaźników przedstawia tabela
„Matryca logiczna…”. Dodatkowo w tabeli „Matryca powiązań…” przedstawiono powiązania pomiędzy diagnozą obszaru,
analizą SWOT, celów i przedsięwzięć oraz wskaźników.
Dla wskaźników produktu ustalono poziomy przejściowe przedstawione w załączniku Plan Działań (załącznik do LSR), dla wskaźników rezultatu i oddziaływania nie ustalono poziomów przejściowych tych wskaźników tylko wartości docelowe wykazane w tabeli
„Matryca logiczna…”. Sposób obliczeń dla wskaźników oddziaływania przedstawiono w tabeli
Tabela. Sposób obliczania wskaźników oddziaływania
Wskaźniki oddziaływania
Nr

Nazwa

Saldo migracji

w1.0
Liczba fundacji,
stowarzyszeń i
organizacji społecznych na 10
tys. mieszkańców

Liczba podmiotów
wpisanych do
rejestru REGON
na 10 tys. Ludności

w.2.0

Liczba osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
na 1000 ludności

Sposób obliczania
Saldo migracji pokazuje różnicę między liczbą zameldowań i wymeldowani na pobyt stały z terenu gmin objętych LSR; Sumuje się salda migracji określone dla każdej z gmin objętej LSR Brama Beskidu; wartość bazowa obliczona za 2014 r., wartość docelowa w LSR zostanie porównana z wartością wskaźnika w 2023 r. (moment dokonywania pomiaru zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej w tym
zakresie); źródło danych: Bank Danych Lokalnych (BDL) GUS (kategoria: Ludność,
grupa: Migracje wewnętrzne i zagraniczne, podgrupa: Migracje na pobyt stały
gminne wg płci, typu i kierunku/saldo migracji).Jednostka miary: osoby
Łączna liczba (suma) fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych działających
na terenie gmin objętych LSR Brama Beskidu podzielona przez liczbę mieszkańców obszaru LGD Brama Beskidu i pomnożona przez 10 000. Jednostka miary:
sztuka; Dane dotyczące ogólnej liczby ww. organizacji działających na obszarze
gmin objętych LSR pozyskiwane z BDL: Kategoria: Podmioty gospodarcze i przekształcenia własnościowe i strukturalne/Grupa: Podmioty gospodarki narodowej
wpisane do rejestru REGON/Podgrupa: Podmioty wg sektorów własnościowych – w
tym wartość ogółem dla: „sektor prywatny – fundacje” oraz „sektor prywatny - stowarzyszenia i organizacje społeczne”; Dane dot. liczby ludności pozyskiwane z
BDL: Kategoria: Ludność/Grupa: Stan ludności/Podgrupa: Ludność wg grup wieku i
płci (liczba ludności ogółem); Wartość bazowa obliczona wg danych za 2014 r.,
wartość docelowa zostanie obliczona wg powyższego wzoru; pomiaru dokona się
raz, na zakończenie wdrażania LSR, w 2023 r. (moment dokonywania pomiaru
zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej w tym zakresie) ; źródło danych:
Bank Danych Lokalnych (BDL) GUS
Łączna suma podmiotów wpisanych do rejestru REGON zlokalizowanych na obszarze gmin objętych LSR (zsumowane dane o liczbie ww. podmiotów podane w
BDL dla każdej gminy objętej LSR), podzielona przez liczbę mieszkańców obszaru
LGD, pomnożona przez 10 000. Jednostka miary: sztuka; Dane dotyczące ogólnej
liczby ww. podmiotów działających na obszarze LSR Brama Beskidu pozyskane z
BDL: Kategoria: „Podmioty gospodarcze i przekształcenia własnościowe i strukturalne”/Grupa: „Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON”/Podgrupa: „Podmioty wg klas wielkości (wartość: ogółem). Dane dot. liczby
ludności pozyskiwane z BDL: Kategoria: Ludność/Grupa: Stan ludności/Podgrupa:
Ludność wg grup wieku i płci (liczba ludności ogółem); Wartość bazowa obliczona
wg danych za 2014 r., wartość docelowa zostanie obliczona wg powyższego wzoru;
pomiaru dokona się raz, na zakończenie wdrażania LSR, w 2023 r. (moment dokonywania pomiaru zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej w tym zakresie) ;
źródło danych: Bank Danych Lokalnych (BDL) GUS
Suma liczby osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na terenie
każdej gminy objętej LSR Brama Beskidu, podzielona przez liczbę mieszkańców
obszaru LGD Brama Beskidu i pomnożona przez 1000. Jednostka miary: sztuka;
Dane dotyczące łącznej liczby osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na obszarze LSR pozyskane z BDL (Kategoria: Podmioty gospodarcze i
przekształcenia własnościowe i strukturalne/grupa: Podmioty gospodarki narodowej
wpisane do rejestru REGON/Podgrupa: Osoby fizyczne prowadzące działalność
gospodarczą wg sekcji PKD 2007) - sumowane dane dla wszystkich gmin objętych
LSR. Dane dotyczące liczby ludności – j.w. Wartość bazowa obliczona wg danych
za 2014 r., Wartość docelowa zostanie obliczona wg powyższego wzoru; pomiaru
dokona się raz, na zakończenie wdrażania LSR, w 2023 r. (moment dokonywania
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Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie
ludności w wieku
produkcyjnym

pomiaru zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej w tym zakresie) ; źródło
danych: Bank Danych Lokalnych (BDL) GUS
Wartość procentowa, stanowiąca stosunek: suma „liczby osób bezrobotnych zarejestrowanych” w każdej gminie objętej LSR do sumy „liczby osób w wieku produkcyjnym” w każdej gminie objętej LSR, pomnożona przez 100%. Dane dot. liczby
osób bezrobotnych pozyskiwane z BDL: Kategoria: Rynek pracy/Grupa: Bezrobocie
rejestrowane/Podgrupa: Bezrobotni zarejestrowani wg płci (wartość ogółem); dane
dot. liczby osób w wieku produkcyjnym pozyskiwane z danych GUS (BDL): „Kategoria: Ludność/Grupa: Stan ludności/Podgrupa: Ludność w wieku przedprodukcyjnym (17 lat i mniej), produkcyjnym i poprodukcyjnym wg płci” (ludność w wieku
produkcyjnym - wartość ogółem: mężczyźni i kobiety). Wartość bazowa obliczona
wg danych za 2014 r., Wartość docelowa zostanie obliczona wg powyższego wzoru; pomiaru dokona się raz, na zakończenie wdrażania LSR, w 2023 r. (moment
dokonywania pomiaru zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej w tym zakresie) ; źródło danych: Bank Danych Lokalnych (BDL) GUS

Źródło: Opracowanie własne
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Tabela Matryca logiczna realizacji celów ogólnych, szczegółowych i przedsięwzięć określonych dla obszaru LGD Brama Beskidu
1.0

CEL OGÓLNY 1

Poprawa atrakcyjności obszaru wzmacniająca powiązanie społeczności lokalnej z obszarem

1.1
1.2
1.3
1.4

CELE SZCZEGÓŁOWE

Podnoszenie świadomości społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska oraz promowanie rozwiązań proekologicznych
Poprawa i rozwój ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej
Zachowanie i pielęgnowanie lokalnego dziedzictwa, kulturowego i przyrodniczego obszaru
Wzmacnianie kapitału społecznego, pobudzanie aktywności i integracji mieszkańców
Wskaźniki oddziaływania dla celu ogólnego

Jednostka miary

Początkowa
2014 rok

Końcowa
2023 rok

Źródło danych/sposób pomiaru

Osoby

-11

-7

Dane statystyczne GUS (BDL)2

Szt.

24

28

Dane statystyczne GUS (BDL)

Jednostka miary

stan początkowy 2014 rok

plan
2023 rok

Źródło danych/sposób pomiaru

Liczba osób uczestnicząca w inicjatywach prośrodowiskowych i
proekologicznych (1.1.1)

Osoby

0

60

Liczba osób które skorzystały w wyniku realizacji operacji z nowych
w.1.2 lub/i zmodernizowanych obiektów i miejsc infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej i/lub społecznej (1.2.1)

Osoby

0

200

Liczba odbiorców działań związanych z kultywowaniem tradycji,
zachowaniem tożsamości regionalnej oraz ochroną i udostępnianiem dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego obszaru - liczba
w.1.3. osób z grup defaworyzowanych
(1.3.1; 1.3.2)

Osoby

0

4000
(300)

Szt.

0

1

Saldo migracji
w.1.0 Liczba fundacji, stowarzyszeń i organizacji
społecznych na 10 tys. mieszkańców
Wskaźniki rezultatu dla celów szczegółowych
w.1.1

Liczba zrealizowanych projektów współpracy (międzynarodowych)
skierowanych do mieszkańców i turystów (1.3.2)
2
3

Dane własne LGD (listy obecności, listy wydanych
materiałów i publikacji)/ pomiar 1 x po zrealizowaniu
zadania;
Sprawozdania beneficjentów, ankiety monitorujące
LGD, dane instytucji kultury (ośrodków kultury, bibliotek, świetlic wiejskich)/ corocznie, na dn. 31.12
Sprawozdania grantobiorców i beneficjentów (dane
zarządców obiektów kulturalnych i zabytków, listy
obecności i wydanych publikacji), , ankiety monitorujące LGD, / pomiar po zakończeniu realizacji projektu
grantowego (zadania inwestycyjne – corocznie na
31.12, nieinwestycyjne 1 x po zakończeniu operacji w
ramach projektu grantowego;); przy projektach konkursowych: inwestycyjne – corocznie na 31.12 lub po
zakończeniu operacji (nieinwestycyjne);
Dane własne LGD, dane otrzymane od PW3/ po zrealizowaniu projektu współpracy

Bank Danych Lokalnych
PW – podmiot wdrażający
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Liczba uczestników/odbiorców wydarzeń promujących zdrowy i
aktywny styl życia
- liczba osób z grup defaworyzowanych
(1.4.1)

Osoby

0

Liczba osób uczestniczących w działaniach aktywizujących i integrujących lokalną społeczność, w tym:
- liczba osób z grup defaworyzowanych
(1.4.2)

Osoby

0

w.1.4

Przedsięwzięcia

Grupy docelowe

Organizacja przedsięwzięć
edukacyjMieszkańcy(w tym
nych, informacyjnych i
1.1.1
osoby z grup defapromocyjnych z zaworyzowanych)
kresu
ekologii
i
ochrony środowiska
Inwestycje w poprawę
istniejącej i rozwój
nowej ogólnodostępnej i niekomercyjnej
Mieszkańcy, turyści
1.2.1 infrastruktury
turystycznej, rekreacyjnej
i/lub kulturalnej oraz
zwiększenie estetyki
przestrzeni publicznej
Ochrona i udostępnianie
dziedzictwa
1.3.1
Mieszkańcy, turyści
kulturowego i przyrodniczego obszaru
1.3.2

Kultywowanie tradycji
lokalnych, zachowa-

Mieszkańcy(w tym
osoby z grup defa-

Sposób realizacji
(konkurs, projekt
grantowy, operacja
własna, projekt
współpracy, animacja itp.)
Aktywizacja
(20 000 zł)

Nazwa

Liczba szkoleń z zakresu ekologii i
ochrony środowiska

Sprawozdania grantobiorców, listy obecności i wydanych publikacji, materiałów promujących aktywny tryb
życia, dane organizatorów imprez, ankiety monitorują500
ce LGD / pomiar po zrealizowaniu projektu grantoweg:
(50)
zadania inwestycyjne – corocznie na 31.12, nieinwestycyjne 1 x po zakończeniu zadania w ramach projektu grantowego;
Sprawozdania grantobiorców, listy obecności i wydanych publikacji, materiałów promujących aktywny tryb
życia, dane organizatorów imprez, ankiety monitorują200
ce LGD, / pomiar po zrealizowaniu projektu grantowe(30)
go: zadania inwestycyjne – corocznie na 31.12, nieinwestycyjne 1 x po zakończeniu zadania w ramach
projektu grantowego;
Wskaźniki produktu
Wartość
Jednostka
miary

Szt.

Początkowa Końcowa
2014 rok 2023 rok

0

źródło danych/sposób
pomiaru

4

Dokumentacja własna LGD
(np. listy obecności, wydanych certyfikatów)/pomiar
po zrealizowaniu zadania

Liczba nowych lub/i zmodernizowanych
obiektów i miejsc infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

Szt.

0

5

Sprawozd. Beneficjentów,
dane otrzymane od podmiotu wdrażającego (PW),
ankieta monitorująca LGD;

Liczba nowych lub/i zmodernizowanych
obiektów infrastruktury kulturalnej i
społecznej

Szt.

0

3

Sprawozd. Beneficjentów,
dane otrzymane od PW,
ankieta monitorująca LGD

Konkurs
(400 000 zł)

Liczba działań z zakresu udostępniania
dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego obszaru

Szt.

0

4

Sprawozd. Beneficjentów,
dane otrzymane od PW,
ankieta monitorująca LGD

Projekt grantowy/Konkurs

Liczba podmiotów działających w sferze kultury, które otrzymały wsparcie w

Szt.

0

15

Sprawozd. grantobiorców,
dane LGD, ankieta monito-

Konkurs
(1 800 000 zł)
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nie tożsamości regionalnej oraz promocja i
udostępnianie dziedzictwa kulturowego i
przyrodniczego obszaru

woryzowanych),
turyści.
Grantobiorcą nie
może być osoba
fizyczna.

Mieszkańcy, turyści

Oferta
spędzania
czasu wolnego wsparcie infrastruktu1.4.1 ry turystycznej i rekreacyjnej oraz promocja
aktywnego
trybu życia

Mieszkańcy(w tym
osoby z grup defaworyzowanych),
turyści
Grantobiorcą nie
może być osoba
fizyczna.

Wspieranie inicjatyw
oddolnych mieszkań1.4.2 ców na rzecz aktywizacji i integracji lokalnej społeczności

Mieszkańcy(w tym
osoby z grup defaworyzowanych)
Grantobiorcą nie
może być osoba
fizyczna.

2.0

CEL OGÓLNY 2

2.1

CELE SZCZEGÓ-

(2 x 300 000 zł)

Projekt współpracy
(40 000 zł)

Projekt grantowy/Konkurs
(300 000 zł)

Projekt grantowy/Konkurs
(300 000 zł)

ramach realizacji LSR

Liczba operacji obejmujących wyposażenie podmiotów działających w sferze
kultury

Szt.

0

7

Liczba zrealizowanych projektów
współpracy (międzynarodowych)

Szt.

0

1

Liczba LGD uczestnicząca w międzynarodowym projekcie współpracy

Szt.

0

4

Liczba zorganizowanych przedsięwzięć
kulturalno-promocyjnych w ramach
projektu współpracy

Szt.

0

1

Liczba nowych lub/i zmodernizowanych
obiektów i miejsc infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

Szt.

0

Liczba wydarzeń promujących zdrowy i
aktywny styl życia

Szt.

0

5

Liczba wydarzeń aktywizujących i integrujących lokalną społeczność

Szt.

0

5

Liczba wydarzeń aktywizujących i integrujących skierowanych do grup defaworyzowanych

Szt.

0

2

5

rująca LGD, dane otrzymane od PW / pomiar po
zrealizowaniu
projektu
grantowego
Sprawozd. grantobiorców,
dane LGD, ankieta monitorująca LGD, dane otrzymane od PW/ pomiar po
zrealizowaniu
projektu
grantowego
Dane własne LGD, dane
otrzymane od PW/pomiar
po zrealizowaniu projektu
współpracy
Dane własne LGD, dane
otrzymane od PW / pomiar
po zrealizowaniu projektu
współpracy
Dane własne LGD, dane
otrzymane od PW / pomiar
po zrealizowaniu projektu
współpracy
Sprawozd. grantobiorców,
dane LGD, ankieta monitorująca, dane otrzymane od
PW/pomiar po zrealizowaniu projektu grantowego
Sprawozd. grantobiorców,
dane LGD, dane otrzymane od PW/pomiar po zrealizowaniu projektu grantowego LGD
Sprawozd. grantobiorców,
dane LGD, ankieta monitorująca LGD, dane otrzymane od PW/pomiar po
zrealizowaniu
projektu
grantowego LGD

Wzmacnianie konkurencyjności gospodarczej obszaru LGD Brama Beskidu
Rozwój lokalnej przedsiębiorczości i tworzenie miejsc pracy
35

ŁÓWE
2.2

Skuteczna kooperacja i promocja obszaru na rzecz rozwoju turystyki w oparciu o wykorzystanie produktów lokalnych
Wskaźniki oddziaływania dla celu
ogólnego

Liczba podmiotów wpisanych do rejestru REGON na 10 tys.
ludności
Liczba osób fizycznych prowadzących działalność gospodarw.2.0
czą na 1000 ludności
Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w
wieku produkcyjnym
Wskaźniki rezultatu dla celów
szczegółowych
Liczba utworzonych miejsc pracy (ogółem), w tym:
- w przedsiębiorstwach innowacyjnych:
- w sektorze turystyki i czasu wolnego:
w.2.1
- dla osób z grup defaworyzowanych:
- w przedsięb. poza sektorem turystyki i czasu wolnego:
(2.1.1 , 2.1.2)
Liczba zrealizowanych projektów współpracy (międzynarodowych) skierowanych do mieszkańców i rolników (2.2.2)
Liczba odbiorców działań promujących lokalne produkty i żywność wysokiej jakości (2.2.2)
Liczba odbiorców działań promujących lokalne zasoby i/lub
walory kulturowe, historyczne, przyrodnicze (2.2.3)

Przedsięwzięcia

2.1.1

4

Wspieranie podejmowania
działalności

Grupy docelowe

Mieszkańcy

Jednostka miary

stan początkowy
2014 Rok

plan
2023
rok

Szt.

663

680

Dane statystyczne GUS (BDL)

Szt.

55

60

Dane statystyczne GUS (BDL)

%

8,6

7,6

Dane statystyczne GUS (BDL)

stan początkowy
2014 rok

plan
2023
rok

Jednostka miary

41
(3)
(6)
(8)
24

Szt.

0

Szt.

0

1

Szt.

0

300

Osoby

0

Źródło danych/sposób pomiaru

Źródło danych/sposób pomiaru

Sprawozdania Beneficjentów, dane LGD, dane od
PW/ corocznie na 31.124
Dane LGD, dane od PW/po zrealizowaniu projektu
współpracy
Dane LGD/ po zrealizowaniu projektu współpracy

Dane własne LGD, listy obecności i wydanych publi3000 kacji, materiałów promocyjnych/ po zrealizowaniu
operacji własnych;
Wskaźniki produktu
Wartość

Sposób realizacji (konkurs,
projekt grantowy, operacja
Jednostka
własna, proNazwa
Początkowa
miary
jekt współpra2014 rok
cy, animacja
itp.)
Konkurs
Liczba operacji polegająca na
Szt.
0
1 700 000
utworzeniu nowego przedsiębior-

Końcowa 2023

19

Źródło danych/sposób
pomiaru

Sprawozd. Beneficjentów,
ankieta monitorująca LGD,

Pomiar dokonywany corocznie na 31.12 każdego roku do momentu zakończenia realizacji LSR i złożenia wniosku o płatność w 2023 r.
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gospodarczej, w tym
też działalności innowacyjnych
oraz
zakładanych przez
osoby z grup defaworyzowanych

stwa

Liczba operacji polegająca na
utworzeniu nowego przedsiębiorstwa o charakterze innowacyjnym

Szt.

0

3

Liczba operacji polegająca na
utworzeniu nowego przedsiębiorstwa, w sektorze turystyki i czasu
wolnego6

Szt

0

4

Liczba operacji polegająca na
utworzeniu nowego przedsiębiorstwa przez osoby z grup
defaworyzowanych

Szt.

0

8

Liczba operacji polegająca na
rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa poza sektorem turystyki i
czasu wolnego

Szt.

0

Konkurs
(600 000 zł)

Liczba operacji polegająca na
rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa w sektorze turystyki i
czasu wolnego6

Szt.

0

2

Konkurs
(300 000 zł)

Liczba operacji polegająca na
rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa w sektorze przetwórstwa
lokalnego7

Szt.

0

1

Konkurs
(900 000 zł)

Przedsiębiorcy/osoby
Wspieranie rozwoju
2.1.2
z grup defaworyzoprzedsiębiorstw
wanych)

4

dane
otrzymane
od
PW5/pomiar corocznie na
31.12
Sprawozd. Beneficjentów,
ankieta monitorująca LGD,
dane
otrzymane
od
PW/pomiar corocznie na
31.12
Sprawozd. Beneficjentów,
ankieta monitorująca LGD,
dane
otrzymane
od
PW/pomiar corocznie na
31.12
Sprawozd. Beneficjentów,
ankieta monitorująca LGD,
dane
otrzymane
od
PW/pomiar corocznie na
31.12
Sprawozd. Beneficjentów,
ankieta monitorująca LGD,
dane
otrzymane
od
PW/corocznie na 31.12
Sprawozd. Beneficjentów,
ankieta monitorująca LGD,
dane
otrzymane
od
PW/pomiar corocznie na
31.12
Sprawozd. Beneficjentów,
ankieta monitorująca LGD,
dane
otrzymane
od
PW/pomiar corocznie na
31.12

Podmiot wdrażający – PW
Założono, że do sektora czasu wolnego należą: (Według sekcji PKD 2007) usługi związane z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (I), działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją (R), natomiast branża turystyczna jest klasyfikowana w Sekcji N: Dział 79 – „działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w
zakresie rezerwacji i działalności z nią związane”
7 Założono, że do sektora przetwórstwa lokalnego należą: (Według sekcji PKD 2007): Sekcja C Przetwórstwo przemysłowe, Dział 10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH oraz Dział 11
PRODUKCJA NAPOJÓW.
5

6
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Działania w zakresie
promocji, oraz wypracowania
koncepcji
strategii marketingo2.2.2
Mieszkańcy, rolnicy
wej, dystrybucji i logistyki produktów lokalnych i żywności wysokiej jakości
Budowanie
marki
obszaru w oparciu o
lokalne zasoby przy2.2.3 rodnicze i kulturowe z Mieszkańcy, turyści
wykorzystaniem innowacyjnych metod
marketingowych

Projekt współpracy
(100 000 zł)

Liczba zrealizowanych projektów
współpracy (międzynarodowych)

Szt.

0

1

Dane LGD/pomiar po zrealizowaniu projektu współpracy

Liczba LGD uczestnicząca w
projektach współpracy

Szt.

0

13

Dane LGD/pomiar po zrealizowaniu projektu współpracy

Liczba przeprowadzonych działań
promocyjnych /marketingowych

Szt.

0

6

Dane własne LGD, dane
od PW/ pomiar po zrealizowaniu operacji własnej

Szt.

0

2

Dane własne LGD, dane
od PW/ pomiar po zrealizowaniu operacji własnej

Operacje własne
Liczba zastosowanych innowa(2 x 50 000 zł)
cyjnych
metod
promocyjnych/marketingowych
Poddziałanie 19.2 – 7 000 000 zł
Poddziałanie 19.3 – 140 000 zł
Poddziałanie 19.4 – 20 000 zł

SUMA

Źródło: Opracowanie własne
W ramach realizowanych przedsięwzięć premiowane będą m.in. operacje skierowane do osób z grup defaworyzowanych, oparte na innowacjach8, mające pozytywny wpływ na ochronę środowiska
lub klimatu oraz promujące rozwiązania proekologiczne, operacje w znacznym stopniu przyczyniające się do rozwoju turystyki i rekreacji oraz zachowania dziedzictwa kulturowego i/lub przyrodniczego na obszarze LSR.
Poniżej w formie tabelarycznej przedstawiono opis poszczególnych przedsięwzięć. Beneficjentami wskazanych przedsięwzięć w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" będą osoby/podmioty/organizacje zgodnie z Rozporządzeniem MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych
warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W przypadku projektów grantowych Grantobiorcą nie może być osoba fizyczna.
Tabela: Opis przedsięwzięć
Nr

Nazwa przedsięwzięcia

Opis

Rodzaj
wsparcia

Wartość całkowita operacji
(minimalna lub/i
maksymalna)
[zł]

Poziom dofinansowania9 [%]

Wysokość pomocy na beneficjenta/
grantobiorcę10 lub
operację [zł]

Budżet całkowity
przedsięwzięcia
[zł]

Definicja innowacyjności zawarta w rozdziale VI LSR.
Podany poziom obliczany jest od wysokości kosztów kwalifikowalnych (lub kosztów – w przypadku grantu)
10 Limit przysługujący beneficjentowi lub grantobiorcy w całym okresie programowania 2014-2020
8
9
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Organizacja przedsięwzięć
edukacyjnych, informacyjnych i promocyjnych z za1.1.1
kresu ekologii i ochrony
środowiska

Inwestycje w poprawę istniejącej i rozwój nowej
ogólnodostępnej i niekomercyjnej
infrastruktury
1.2.1
turystycznej, rekreacyjnej
i/lub kulturalnej oraz zwiększenie estetyki przestrzeni
publicznej

1.3.1

1.3.2

Ochrona i udostępnianie
dziedzictwa kulturowego i
przyrodniczego obszaru

Wszelkiego rodzaju projekty podnoszące wiedzę i świadomość mieszkańców w zakresie ekologii, ochrony
środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatycznym,
promowanie postaw prośrodowiskowych i proekologicz- Aktywizacja
nych, działania edukacyjne zachęcające do korzystania (Beneficjent –
z rozwiązań innowacyjnych wykorzystujących OZE np.
LGD)
pikniki ekologiczne, konkursy, działania edukacyjne:
warsztaty, szkolenia, konferencje, spotkania i inne działania zbieżne z zakresem przedsięwzięcia.
Projekty dotyczące budowy, rozbudowy, przebudowy
lub/i wyposażenia ogólnodostępnych i niekomercyjnych
obiektów i miejsc o charakterze turystycznym, rekreacyjnym, sportowym (np. siłownie zewnętrzne, place
zabaw, boiska sportowe, miejsca wypoczynkowe, szlaki/trasy turystyczne itp.), zagospodarowanie przestrzeni
publicznej, centrów wsi, ogólnodostępnych miejsc wypoczynkowych i in.; inwestycje i działania mające na
celu
zachowanie
cennych
przyrodniczo
miejsc/obszarów)
Remont, wyposażenie, obiektów dziedzictwa kulturowego, inwestycje dotyczące ochrony i udostępniania
dziedzictwa przyrodniczego obszaru, wydawanie publikacji, materiałów informacyjnych, promocyjnych, organizowanie działań edukacyjnych, imprezy, konferencje,
spotkania itp.
Warsztaty, spotkania, działania edukacyjno-kulturalne,
konkursy, imprezy i inne wydarzenia a także operacje
inwestycyjne np. zakup strojów regionalnych, instrumentów ludowych, wyposażenia, materiałów edukacyjnych dla zespołów/ grup nieformalnych,/organizacji,
wydawanie publikacji, materiałów informujących i promujących kulturę regionu, nagrania audiowizualne, oraz
inne projekty przyczyniające się do kultywowania tradycji lokalnych i wzmacniania tożsamości regionalnej.

Konkurs

Konkurs

Granty/Konkurs

Kultywowanie tradycji lokalnych, zachowanie tożsamości regionalnej oraz promocja i udostępnianie dziedzictwa kulturowego i przyrodniProjekt
czego obszaru
Przedsięwzięcia kulturalno-promocyjne, m.in. organizawspółpracy
cja konkursu w kategorii kulinarnej i rękodzieła promują(międzynacego dziedzictwo lokalne wszystkich partnerskich LGD,
rodowy)
a także inne działania promujące lokalne dziedzictwo
(Beneficjent
obszaru.
– LGD)

LGD – 100%

Do wysokości
kosztów kwalifikowalnych określonych przez LGD

JSFP – do 63,63%
Pozostali beneficjenci – do 90%

JSFP-bez limitu
Pozostali beneficjenci – 300 000 zł

1 800 000 zł

Min. – 50 000 zł

JSFP – do 63,63%
Pozostali beneficjenci – do 90%

JSFP-bez limitu
Pozostali beneficjenci – 300 000 zł

400 000 zł

Min. – 5 000 zł
Maks -50 000zł
**

JSFP – do 63,63%
Pozostali grantobiorcy – do 90%
10% - wkład własny (finansowy lub
niefinansowy)

40 000

LGD – 100%

20 000 zł

Min. – 50 000 zł

Grant:
Grantobiorcy
100 000 zł *

–

Konkurs:
JSFP-bez limitu
Pozostali beneficjenci – 300 000 zł

40 000 zł

20 000 zł

600 000 zł

40 000 zł

39

1.4.1

Oferta spędzania czasu
wolnego - wsparcie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz promocja
aktywnego trybu życia

1.4.2

Wspieranie inicjatyw oddolnych mieszkańców na rzecz
aktywizacji i integracji lokalnej społeczności

Wspieranie podejmowania
działalności gospodarczej,
w tym też działalności in2.1.1
nowacyjnych oraz zakładanych przez osoby z
grup defaworyzowanych

2.1.2

Wspieranie rozwoju przedsiębiorstw

Działania w zakresie promocji, oraz wypracowania
koncepcji strategii marketin2.2.2
gowej, dystrybucji i logistyki
produktów lokalnych i żywności wysokiej jakości

Operacje inwestycyjne polegające na budowie nowej lub
poprawiające standard obiektów i miejsc turystycznych i
rekreacyjnych przeznaczonych do spędzania czasu
wolnego przez mieszkańców i turystów, działaGrannia./wydarzenia ukierunkowane na zwiększanie aktyw- ty/Konkurs
ności fizycznej mieszkańców i promujące aktywny tryb
życia, np. wycieczki, rajdy, zawody sportowe, konkursy,
imprezy.
Działania edukacyjno-kulturalne, promocyjne, zakup
wyposażenia, urządzeń, sprzętu oraz modernizacja
obiektów wykorzystywanych na potrzeby działań zwiąGranzanych ze wzmacnianiem integracji i aktywizacji mieszty/Konkurs
kańców. Planuje się wsparcie dwóch projektów dedykowanych szczególnie osobom z grup defaworyzowanych.
Wsparcie przeznaczone dla osób fizycznych oraz pozostałych uprawnionych beneficjentów zgodnie z Rozporządzeniem dot. wdrażania LSR, premiowane będzie
podejmowanie działalności w sektorze turystyki i czasu
wolnego (tj. w sekcjach I oraz R oraz w dziale 79 - sekKonkurs
cja N wg Sekcji PKD 2007), działalności o charakterze
innowacyjnym oraz podejmowane przez osoby z grup
defaworyzowanych; wsparcie kierowane będzie również
do osób /podmiotów zakładających przedsiębiorstwa
społeczne.
Przedsiębiorcy działający w sektorze turystyki i czasu
wolnego, w sektorze przetwórstwa lokalnego, a także
Konkurs
inne działalności o wsparcie których wystąpią beneficjenci; wsparcie kierowane będzie też do przedsiębiorstw społecznych;
Działania i wydarzenia np. imprezy, wydawnictwa i
Projekt
publikacje, materiały promocyjne, działania edukacyjne
współpracy
itp., ukierunkowane na podnoszenie świadomości
międzynaromieszkańców i turystów w zakresie walorów produktów
dowy
lokalnych, oraz promujące żywność wysokiej jakości,
(Beneficjent
zachęcające mieszkańców i turystów do zakupu zdro– LGD)
wych, ekologicznych produktów, stanowiących dziedzictwo kulinarne obszaru LGD

Min – 5 000 zł
Maks – 50 000 zł
**

JSFP – do 63,63%
Pozostali grantobiorcy – do 90%
10% - wkład własny (finansowy lub
niefinansowy)

Grant:
Grantobiorcy –
100 000 zł *

Konkurs:
JSFP-bez limitu
Pozostali beneficjenci – 300 000 zł
Grant: GrantobiorJSFP – do 63,63%
cy – 100 000 zł *
Pozostali grantoMin. – 5 000 zł
biorcy do 90%
Maks.– 50 000 zł
Konkurs:
10% - wkład wła**
JSFP-bez limitu
sny (finansowy lub
Pozostali benefiniefinansowy)
cjenci – 300 000 zł

Min. 50 000

Min. 50 000 zł

Nie dotyczy

70 %

Maks. do
50 000 zł

Maks. do 300 000
zł

300 000 zł

300 000 zł

1 700 000 zł

900 000 zł
600 000 zł
300 000 zł

100 000 zł

LGD - 100%

100 000 zł

100 000 zł
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2.2.3

Budowanie marki obszaru w
oparciu o lokalne zasoby
przyrodnicze i kulturowe z
wykorzystaniem innowacyjnych metod marketingowych

Imprezy promocyjne, wydawnictwa/publikacje, nagrania
audiowizualne itp. operacje promujące i kreujące wizerunek obszaru LGD jako miejsca atrakcyjnego turystycznie i miejsca zamieszkania. W budowanie pozytywnego wizerunku marki włączane będą różne podmioty z obszaru zwłaszcza gminy i podmioty działające w
sektorze turystyki i czasu wolnego. Do promocji obszaru planuje się wykorzystywać innowacyjne metody i
narzędzia mające przyciągnąć turystów.

Operacja
własna LGD
(Beneficjent
– LGD)

Min. 50 000 zł

LGD – 95%

50 000 zł/1 operację

100 000 zł

Źródło: Opracowanie własne
* Suma grantów udzielonych JSFP w ramach danego projektu grantowego nie może przekroczyć 20 % kwoty środków przyznanych na ten projekt.
** Ostateczna maksymalna wartość całkowita operacji (grantów) będzie podana w ogłoszeniu o naborze
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Tabela: Opis międzynarodowego projektu współpracy
Tytuł projektu współpracy
Cel operacji
Cele szczeg. LSR, których osiągnięciu będzie służyć realizacja operacji
Wartości wskaźników, których osiągnięcie jest zakładane w wyniku
realizacji operacji
Zakres, w jakim będzie realizowana
operacja
Termin i miejsce realizacji operacji

Działania

Nazwa, siedziba i adres wszystkich
LGD uczestniczących w realizacji
operacji

Budżet (w zł)

Smak na Małopolski Produkt czyli Biznes ze smakiem
Celem projektu jest rozwój branży/rynku produktów lokalnych, regionalnych, tradycyjnych pochodzących z terenu woj. Małopolskiego poprzez
zbudowanie wspólnego wizerunku
Skuteczna kooperacja i promocja obszaru na rzecz rozwoju turystyki w oparciu o wykorzystanie produktów lokalnych
Wskaźnik kluczowy rezultatu: Liczba zrealizowanych projektów współpracy (międzynarodowych) skierowanych do mieszkańców i rolników –1 szt.
Dodatkowy wskaźnik rezultatu: Liczba odbiorców działań promujących lokalne produkty i żywność wysokiej jakości – 300 osób
Wskaźniki kluczowe produktu: Liczba LGD uczestnicząca w projektach współpracy – 13 LGD; Liczba zrealizowanych projektów współpracy międzynarodowych – 1 szt.
5) promowania obszaru objętego strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w rozumieniu art. 2 pkt 19 rozporządzenia nr
1303/2013, zwaną dalej „LSR”, w tym produktów lub usług lokalnych oraz lokalnej przedsiębiorczości;
6) stworzenia warunków do rozwoju przedsiębiorczości na obszarze objętym LSR.
2020 – 2021 na terenie woj. Małopolskiego, Finlandii, Portugalii,
1. Szkolenia/wizyty studyjne/warsztaty dotyczące wypracowania sposobu promocji, dystrybucji oraz logistyki produktów w oparciu o doświadczenia partnerów z Portugalii, Finlandii.
2. Powołanie podmiotu odpowiedzialnego za wdrożenie opracowanej strategii.
3. Opracowanie wspólnej strategii marketingu, dystrybucji i logistyki dla produktu.
4. Nawiązanie współpracy poprzez zawarcie umów na dystrybucje z producentami produktów.
5. Nawiązanie współpracy poprzez zawarcie umów z punktami dystrybucji.
6. Stworzenie logistyki dystrybucji produktów lokalnych.
1. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Nad Białą Przemszą" – Leader projektu; ul. Partyzantów1, 32-310 Klucze
2. Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego; ul. Sienkiewicza 2, 32-020 Wieliczka
3. Stowarzyszenie Zielony Pierścień Tarnowa; 33-156 Skrzyszów 335 A
4. Podhalańska Lokalna Grupa Działania; ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-520 Poronin
5. Stowarzyszenie LGD Jurajska Kraina; ul. Szkolna 4, 32-043 Skała
6. Lokalna Grupa Działania Blisko Krakowa; ul. Szkolna 4, 32-052 Radziszów
7. Stowarzyszenie "Na Śliwkowym Szlaku"; 32-861 Iwkowa 468
8. Lokalna Grupa Działania "Brama Beskidu"; Mostki 86, 33-340 Stary Sącz
9. Stowarzyszenie "Kwartet na Przedgórzu"; Waryś 327A, 32-825 Borzęcin
10. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Płaskowyżu Proszowickiego "ProKoPaRa"; 32-104 Koniusza 5
11. Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju ; Tuchów ul. Chopina 10, 33-170 Tuchów
12. LGD Päijänne LEADER Finlandia; Meijeritie 1, 17200 Vääksy, Finlandia
13. LGD ADIRN – Portugalia;ALAMEDA UM DE MARÇO–C.C.TEMPLÁRIOS–3º Andar, 2300 431 Tomar- Portugalia
Budżet projektu wynosi 1 120 000zł w tym budżet LGD Brama Beskidu 100 000,00 zł

Tabela: Opis krajowego projektu współpracy
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Tytuł projektu współpracy
Cel operacji

Nasze Lokalne Dziedzictwo - poznaj, szanuj, rozwijaj!
Celem całego projektu jest: Promocja lokalnego dziedzictwa bazującego na zasobach kulturowych i turystycznych partnerskich LGD poprzez
organizację przedsięwzięć kulturalno-promocyjnych oraz utworzenie centrów produktu turystycznego i kulturowego, co wpłynie na rozpoznawalność obszaru partnerskich LGD.

Cele szczeg. LSR, których osiągnięciu
będzie służyć realizacja operacji

Zachowanie i pielęgnowanie lokalnego dziedzictwa, kulturowego i przyrodniczego obszaru

Wartości wskaźników, których osiągnięcie jest zakładane w wyniku realizacji
operacji
Zakres, w jakim będzie realizowana
operacja
Termin
Działania

nazwa, siedziba i adres wszystkich LGD
uczestniczących w realizacji operacji

Budżet (w zł)

Wskaźnik rezultatu kluczowy: Liczba zrealizowanych projektów współpracy (międzynarodowych skierowanych do mieszkańców i turystów–1 szt.
Wskaźniki produktu kluczowe: Liczba zrealizowanych projektów współpracy (międzynarodowych) – 1 szt., Liczba LGD uczestnicząca w międzynarodowym projekcie współpracy – 4 szt.
Dodatkowy wskaźnik produktu: Liczba zorganizowanych przedsięwzięć kulturalno-promocyjnych w ramach projektu współpracy – 1 szt.,
3) zachowanie dziedzictwa lokalnego;
5) promowania obszaru objętego strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w rozumieniu art. 2 pkt 19 rozporządzenia nr
1303/2013, zwaną dalej„LSR”, w tym produktów lub usług lokalnych oraz lokalnej przedsiębiorczości;
2017 – 2018
W ramach projektu współpracy zostanie zorganizowany konkurs w kategorii kulinarnej i rękodzieła promujący dziedzictwo lokalne wszystkich
partnerskich LGD, a także inne działania promujące lokalne dziedzictwo obszaru.
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Brama Beskidu", Mostki 86, 33-340 Stary Sącz
LGD " Korona Sądecka", ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec
Stowarzyszenie „Perły Beskidu Sądeckiego”, 33-343 Rytro, Rytro 380
Stowarzyszenie LGD „Beskid Gorlicki”, ul. 11 Listopada 37, 38-300 Gorlice
Stowarzyszenie LGD Stobrawski Zielony Szlak, ul. Sienkiewicza 8, Pokój
Obcianske zdruzenie Miestna akcna skupina OKO, Obecny urad Rozhanovce, SNP 48, 044 Rozhanovce, Słowacja
Obcianske zdruzenie Miestna akcna skupina OPAL, Lucina 8, 082 07 Tuhrina, Słowacja
Budżet LGD Brama Beskidu 40 000 zł
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W tabeli poniżej przedstawiono powiązania pomiędzy diagnozą obszaru i ludności, analizy SWOT oraz celów i wskaźników.
Tabela: Matryca logiczna powiązań diagnozy obszaru i ludności, analizy SWOT oraz celów i wskaźników dla LGD Brama Beskidu

- Niewystarczająca dbałość mieszkańców o środowisko naturalne wynikająca z niskiej świadomości
zagrożeń, okresowa zła
jakość powietrza;
- Niska świadomość społeczna mieszkańców w
zakresie ekologii, ochrony
środowiska;
- Zagrożenia przyrodnicze
i klęski żywiołowe (osuwiska gruntu, powodzie,
susze).
- Brak oznakowania przysiółków, szlaków i tras
turystycznych,
ścieżek
rowerowych;
- Słaby poziom infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej
(niewystarczająca
liczba lub/i słaby standard
obiektów
sportowych,
ośrodków kultury, świetlic
wiejskich, placów zabaw);
- Rozwój nowych form
turystycznych (turystyka
jednodniowa, rekreacyjna,
piesza, rowerowa, konna)

Cel
ogól
ny

1. Poprawa atrakcyjności obszaru wzmacniająca powiązanie społeczności lokalnej z obszarem

Zidentyfikowane problemy/wyzwania

Cele szczegółowe

Planowane
przedsięwzięcia

Produkty

Rezultaty

Oddziaływania
- Postrzeganie obszaru
LGD jako atrakcyjnego
miejsca
zamieszkania
przejawiające się zmniejszeniem odpływu ludności
z obszaru - mierzone
wskaźnikiem salda migracji
[w
osobach]
Zmniejszające się ujemne
saldo migracji świadczyć
będzie o rosnącej atrakcyjności obszaru LGD w
oczach
mieszkańców
(zmniejszenie do (-7) osób
w 2023 r. – co stanowi
spadek
o
36,4%).
- Uczestnictwo w organizacjach społecznych i
wzrost aktywności mieszkańców świadczyć będzie
o rosnącej atrakcyjności
obszaru jako miejsca
zamieszkania, życia, spędzania czasu wolnego i
wzmacniania więzi z obszarem
LGD
Zwiększenie aktywności
mieszkańców, i ich zaangażowania w sprawy
związane z różnokierunkowym rozwojem obszaru
– mierzone zwiększeniem
liczby fundacji, stowarzyszeń i organizacji spo-

1.1 Podnoszenie świadomości społeczności lokalnej w
zakresie
ochrony środowiska oraz
promowanie
rozwiązań proekologicznych

1.1.1 Organiza- Liczba szkoleń z zakresu
cja
przedsię- ekologii i ochrony środowzięć edukacyj- wiska – 4 szt.
nych, informacyjnych i promocyjnych
z
zakresu ekologii
i ochrony środowiska

Liczba
osób
uczestnicząca w
inicjatywach prośrodowiskowych i
proekologicznych –
60 osób

1.2 Poprawa i
rozwój ogólnodostępnej,
niekomercyjnej
infrastruktury
turystycznej,
rekreacyjnej,
kulturalnej,
społecznej

1.2.1 Inwestycje
w
poprawę
istniejącej
i
rozwój
nowej
ogólnodostępnej
i niekomercyjnej
infrastru-ktury
turystj, rekreacyjnej i/lub kulturalnej
oraz
zwiększenie
estetyki przestrzeni publ.

Liczba osób które
skorzystały w wyniku realizacji operacji z nowych lub/i
zmodernizowanych
obiektów infrastruktury turystycznej,
rekreacyjnej, kulturalnej i/lub społecznej – 200 osób

Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów i
miejsc infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – 5
szt.

Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów
infrastruktury kulturalnej i/
lub społecznej – 3 szt.

Czynniki zewnętrzne mające
wpływ na realizację działań i
osiągnięcie wskaźników
- Zainteresowanie mieszkańców uczestniczeniem w działaniach prośrodowiskowych i
proekologicznych
- Proste, zrozumiałe zasady
ubiegania się o wsparcie rozliczenia operacji oraz wsparcie
merytoryczne podmiotu wdrażającego i IZ, krótkie terminy
rozpatrywania
wniosków
- Brak barier finansowych,
prawnych

- Zainteresowanie beneficjentów realizacją przedsięwzięć;
- Zainteresowanie mieszkańców i turystów korzystaniem z
infrastruktury turystycznej,
kulturalnej rekreacyjnej, społecznej oraz uczestniczeniem w
działaniach z zakresu ochrony i
udostępniania dziedzictwa
kulturowego i przyrodniczego
obszaru;
- Brak barier prawnych, finansowych w realizacji inwestycji;
- Proste, zrozumiałe zasady
ubiegania się o wsparcie rozliczenia operacji oraz wsparcie
merytoryczne podmiotu wdrażającego i IŻ, krótkie terminy
rozpatrywania wniosków;
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- Istnieje potrzeba podtrzymywania i pielęgnowania bogatych tradycji ludowych, problemem jest
malejąca liczba twórców
ludowych, zanikanie tradycji rzemieślniczych i
rękodzielniczych
(haft,
malarstwo na szkle, rysunek)
- Zanieczyszczenie środowiska
naturalnego,
potrzeba ochrony dziedzictwa przyrodniczego
obszaru

- Słaby poziom infrastruktury kulturalnej

1.3 Zachowanie
i pielęgnowanie lokalnego
dziedzictwa,
kulturowego i
przyrodniczego
obszaru

1.3.1 Ochrona i Liczba działań z zakresu
udostępnianie
udostępnianie dziedzicdziedzictwa
twa kulturowego i przykulturowego
i rodniczego obszaru – 4
przyrodniczego
szt.
obszaru

1.3.2 Kultywowanie tradycji
lokalnych, zachowanie tożsamości regionalnej
oraz
promocja i udostępnianie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego obszaru

Liczba podmiotów działających w sferze kultury,
które otrzymały wsparcie
w ramach realizacji LSR –
15 szt.
Liczba operacji obejmujących wyposażenie podmiotów działających w
sferze kultury – 7 szt.

Liczba odbiorców
działań związanych
z kultywowaniem
tradycji, zachowaniem tożsamości
regionalnej
oraz
ochroną i udostępnianiem dziedzictwa kulturowego i
przyrodniczego
obszaru – 4000
osób

Liczba zrealizowanych
projektów
współpracy (międzynarodowych)
skierowanych do
mieszkańców
i
turystów
1
szt.
Liczba
zrealizowanych
projektów
współpracy
(międzynarodowych) – 1
szt.
Liczba LGD uczestnicząca w międzynarodowym
projekcie współpracy – 4
szt.

łecznych na 10 tys.
mieszkańców (zwiększenie do 28 szt./10 tys.
mieszk. w 2023 r. – co
stanowi wzrost o 16,7%).

- Zainteresowanie beneficjentów realizacją przedsięwzięć;
- Zainteresowanie mieszkańców i turystów korzystaniem z
infrastruktury kulturalnej oraz
uczestniczeniem w działaniach
z zakresu ochrony i udostępniania dziedzictwa kulturowego
i przyrodniczego obszaru;
- Brak barier prawnych, finansowych w realizacji operacji;
- Proste, zrozumiałe zasady
ubiegania się o wsparcie rozliczenia operacji oraz wsparcie
merytoryczne podmiotu wdrażającego i IŻ, krótkie terminy
rozpatrywania wniosków
- Zainteresowanie grantobiorców realizowaniem operacji
(zwłaszcza ze strony organizacji);
- Brak barier prawnych, finansowych w realizacji operacji;
- Proste, zrozumiałe zasady
ubiegania się o wsparcie rozliczenia operacji oraz wsparcie
merytoryczne podmiotu wdrażającego i IZ, krótkie terminy
rozpatrywania
wniosków;
- Zainteresowanie mieszkańców uczestniczeniem w działaniach;
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Liczba zorganizowanych
przedsięwzięć kulturalnopromocyjnych w ramach
projektu współpracy – 1
szt.
- Słaba oferta spędzania
czasu
wolnego,
- Zmiana stylu życia coraz
bardziej kładącego nacisk
na zdrowie i aktywność
fizyczną
- Słaby poziom infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej

1.4 Wzmacnianie
kapitału
społecznego,
pobudzanie
aktywności i
integracji
mieszkańców

- Słaba integracja i aktywizacja mieszkańców, nieutożsamianie się nowych
mieszkańców z miejscem
zamieszkania;
- Niska dostępność NGO
do kapitału, ograniczenia
finansowe i prawne utrudniające im realizację działań
społecznych;
- Niewystarczająca liczba
lokalnych liderów (wypalenie i wiek działaczy lokalnych).

2.1
Rozwój
lokalnej przedsiębiorczości i
tworzenie
miejsc pracy

2.
Wzmacnianie
konkurencyjności
gospodarczej obszaru LGD Brama Beskidu

- Wysokie bezrobocie,
zwłaszcza wśród kobiet,
osób młodych do 35 r.ż i
pow.
50
r.
ż.;
- Odpływ ludności z obszaru (zwłaszcza młodych)
Rozwój
turystyki;
- Słaba oferta spędzania

1.4.1
Oferta
spędzania czasu wolnego wsparcie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej
oraz
promocja
aktywnego trybu
życia
1.4.2 Wspieranie
inicjatyw
oddolnych
mieszkańców na
rzecz aktywizacji i integracji
lokalnej
społeczności

Liczba nowych lub/i zmodernizowanych obiektów i
miejsc infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – 5
szt.
Liczba wydarzeń promujących zdrowy i aktywny
styl życia – 5 szt.

Liczba
uczestników/odbiorców
wydarzeń promujących zdrowy i aktywny styl życia –
500 osób

Liczba wydarzeń aktywizujących i integrujących
lokalną społeczność – 5
szt.
liczba wydarzeń aktywizujących i integrujących
skierowanych do grup
defaworyzowanych – 2
szt.

Liczba
osób
uczestniczących w
działaniach aktywizujących i integrujących
lokalną
społeczność: 200
osób
- w tym liczba osób
z grup defaworyzowanych: 30 osób

2.1.1 Wspieranie podejmowania działalności
gospodarczej, w
tym też działalności innowacyjnych oraz
zakładanych

Liczba operacji polegająca na utworzeniu nowego
przedsiębiorstwa – 19
Liczba operacji polegająca na utworzeniu nowego
przedsiębiorstwa o charakterze innowacyjnym –
3 szt.

Liczba
utworzonych miejsc pracy
[ogółem w szt.] –
szt. 34 szt., w tym:

przedsiębiorstwach innowa-

- Zainteresowanie grantobiorców realizowaniem operacji
(zwłaszcza ze strony organizacji)
- Zainteresowanie mieszkańców i turystów uczestniczeniem
w działaniach promocyjnych
- Proste, zrozumiałe zasady
ubiegania się o wsparcie rozliczenia operacji oraz wsparcie
merytoryczne podmiotu wdrażającego i IŻ, krótkie terminy
rozpatrywania
wniosków
- Brak barier finansowych,
prawnych

Zaplanowane przedsięwzięcia w dłuższej perspektywie przyczynią się
do wzrostu liczby podmiotów gospodarczych oraz
spadku poziomu bezrobocia, co świadczyć będzie o
poprawie konkurencyjno-

- Dobra koniunktura gospodarcza
- Brak ograniczeń finansowych,
prawnych,
- Zainteresowanie
beneficjenw
tów
podejmowaniem/rozwijaniem działalności,
- Proste, zrozumiałe zasady
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czasu wolnego dla mieszkańców i turystów, słaba
baza turystyczna i okołoturystyczna;
- Niska dostępność kapitału dla osób chcących założyć działalności przedsiębiorców;

przez osoby z Liczba operacji polegajągrup defawory- ca na utworzeniu nowego
zowanych
przedsiębiorstwa, w sektorze turystyki i czasu
wolnego11 - 4 szt.
Liczba operacji polegająca na utworzeniu nowego
przedsiębiorstwa przez
osoby z grup defaworyzowanych – 8 szt.

cyjnych – 3 szt.






2.1.2 Wspiera- Liczba operacji polegająnie
rozwoju ca na rozwoju istniejąceprzedsiębiorstw go przedsiębiorstwa poza
sektorem turystyki i czasu
wolnego – 4 szt.

Liczba operacji polegająca na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa w
sektorze turystyki i czasu
wolnego – 2 szt.
Liczba operacji polegająca na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa w
sektorze
przetwórstwa
lokalnego – 1 szt.

sektorze turystyki
i czasu wolnego
– 4 szt.
przedsiębiorstwach poza sektorem turystyki i
czasu wolnego –
19

liczba osób z
grup z grup defaworyzowanych
– 8 szt.
Liczba
utworzonych miejsc pracy
w
przedsiębiorstwach
działających poza sektorem turystyki i
czasu wolnego – 4
szt.
Liczba
utworzonych miejsc pracy
w
przedsiębiorstwach
działających w sektorze
turystyki i czasu
wolnego – 2 szt.
Liczba
utworzonych miejsc pracy
w
przedsiębiorstwach
działających w sektorze
przetwórstwa lokalnego – 1 szt.

ści obszaru LGD. Większa
liczba podmiotów, w tym
przedsiębiorstw przyczyni
się do podniesienia poziomu dochodów ludności,
a w dalszej konsekwencji
poprawy sytuacji społeczo-gospodarczej obszaru
i zwiększeniu jego konkurencyjności (zwiększenie
dostępności do różnego
rodzaju dóbr i usług, w
tym także kulturalnych czy
edukacyjnych).
Wzrost konkurencyjności
obszaru mierzony będzie
trzema
wskaźnikami:
- Zwiększeniem liczby
podmiotów wpisanych do
rejestru REGON na 10
tys. Ludności – z 663 szt.
w 2014 r. do 680 szt. w
2023
r.)
- zwiększeniem liczby
osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w przelizeniu
na 1000 ludności (z 55
szt. w 2014 do 60 szt. w
2023),
oraz
- zmniejszeniem udziału
bezrobotnych zrejestrowanych w liczbie ludności
w wieku produkcyjnym – z
8,6% w 2014 r .do 7,6 w
2023 r.

ubiegania się o wsparcie rozliczenia
s operacji oraz wsparcie
merytoryczne podmiotu wdrażającego i IŻ, krótkie terminy
rozpatrywania
wniosków
- Zainteresowanie
mieszkańw
ców i turystów korzystaniem z
usług i produktów sektora turystyki i czasu wolnego
l

Założono, że do sektora czasu wolnego należą: (Według sekcji PKD 2007) usługi związane z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (I), działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją (R), natomiast branża turystyczna jest klasyfikowana w Sekcji N: Dział 79 – „działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa
w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane”
11
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- Moda na zdrowy i ekologiczny styl życia stwarza
potrzebę
zapewnienia
wysokiej jakości żywności;
- Rozwój ekologicznej
produkcji rolniczej i moda
na zdrową żywność;
- Słabo rozwinięte przetwórstwo rolno-spożywcze;
- Niekorzystna struktura
agrarna - rozdrobnione i
niskodochodowe
rolni.;
- Słaba rozpoznawalność
produktów
lokalnych
wśród
turystów;
- Słaba promocja lokalnych produktów oraz słaba
identyfikacja produktów
lokalnych z obszarem;
- Niska świadomość
mieszkańców w zakresie
walorów produktów lokalnych, żywności tradycyjnej
i ekologicznej;
-Słaba promocja i inform.turystycz. o obszarze;
- Brak kompleks.oferty
gosp. agroturyst. i ich
aktywnej
promocji;
-Kooperacja i współdziałanie z sąsiednimi gm. oraz
m.Nowy Sącz w zakresie
prom. regionu oraz realizacji inwes. o znaczeniu
ponadlokalnym;

2.2 Skuteczna
kooperacja
i
promocja obszaru na rzecz
rozwoju turystyki w oparciu
o wykorzystanie produktów
lokalnych

2.2.2 Działania
w zakresie promocji,
oraz
wypracowania
koncepcji strategii marketingowej, dystrybucji i logistyki
produktów lokalnych i żywności wysokiej
jakości

Liczba
zrealizowanych
projektów
współpracy
międzynarodowych – 1
szt.

Liczba odbiorców
działań promujących lokalne produkty i żywność
wysokiej jakości –
300 osób
Liczba zrealizowanych
projektów
współpracy skierowanych do mieszkańców i rolników –
1 szt.

Liczba LGD uczestnicząca w projektach współpracy – 13 szt.

2.2.3 Budowa- Liczba przeprowadzonych
nie marki obsza- działań
promocyjnych
ru w oparciu o /marketingowych – 6 szt.
lokalne zasoby
przyrodnicze i
kulturowe (imprezy promocyjne,wydawnictwa
/publikacje itp.)

Liczba odbiorców
działań promujących lokalne zasoby i/lub walory
kulturowe, historyczne, przyrodnicze – 3000 osób

Intensyfikacja działań w
zakresie promocji produktów lokalnych i współpraca
lokalnych
podmiotów
(rolników, przedsiębiorców) w zakresie przetwórstwa lokalnego przyczyni
się zwiększenia zainteresowania tymi produktami
wśród turystów oraz
zwiększenia dostępności
produktów
lokalnych
(możliwość zakupu na
obszarze LGD) – to z kolei
pozytywnie wpłynie na
rozwój turystyki i branż
okołoturystycznych (np.
gastronomicznej)
Wzrost konkurencyjności
obszaru mierzony będzie
trzema
wskaźnikami:
- zwiększeniem liczby
podmiotów wpisanych do
rejestru REGON na 10
tys.
ludności,
- zwiększ. liczby osób
fizycznych prowadzących
działalność gospodarczą
na 1000 ludności, oraz
- zmniejszeniem udziału
bezrobotnych zrejestrowanych w liczbie ludności
w wieku produkcyjnym
(wartości j.w.).

- Zainteresowanie rolników
produkcją rolną i sadowniczą
oraz przetwórstwem rolnospożywczym
- Zainteresowanie mieszkańców, turystów kupnem produktów lokalnych wysokiej jakości
Zainteresowanie mieszkańców,
turystów uczestniczeniem w
działaniach promujących produkty lokalne wysokiej jakości
- Zainteresowanie rolników i
przedsiębiorców wytwarzaniem
i sprzedażą produktów lokalnych i żywności wysokie jakości;
- Zainteresowanie mieszkańców, turystów kupnem produktów lokalnych wysokiej jakości;

-Współp. międzysekt. na rzecz
budowania marki obszaru;
-Zainteresowanie mieszk. i
turystów uczestniczeniem w
dział.
promoc.
-Proste,zrozumiałe
zasady
ubiegania się o wsp.rozliczenia
oper. oraz wsparcie merytor.
podm. wdrażającego/IŻ, krótkie
terminy rozpatrywania wnios.;
- Brak barier finansowych

48

RROOZZDDZZIIAAŁŁ VVII.. SSPPOOSSÓÓBB W
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O
R
U
W WYBORU
W ramach LSR na lata 2016-2023 przewidywana jest realizacja następujących typów operacji:
 operacje realizowane indywidualnie w ramach wniosków składanych przez beneficjentów innych niż LGD i wybieranych
przez organ decyzyjny, a następnie przedkładanych do weryfikacji do SW,
 projekty grantowe,
 operacje własne,
 projekty współpracy

1. CHARAKTERYSTYK A PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ FORMAL NO-INSTYTUCJONALNYCH
(ZAKRES I CEL PROCEDUR)

Procedury wyboru i oceny operacji zostały opracowane na podstawie Ustawy RLKS – ustawa z dnia 20.02.2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. 2015.378 z późn. zm.), oraz Ustawy w zakresie polityki spójności – ustawa z dnia
11.07.2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020
(Dz.U. 2014.1146 z późn. zm.).
Celem procedur jest zapewnienie jednolitego sposobu oceny operacji w zakresie wdrażania LSR przez Radę, z uwzględnieniem
specyfiki procedur wyboru operacji współfinansowanych ze środków EFROW oraz zachowania przejrzystości, rzetelności, bezstronności, równego dostępu do informacji i sposobie wyboru operacjo do dofinansowania oraz równego traktowania wnioskodawców.
Na potrzeby wdrażania LSR opracowano:
 procedury wyboru i oceny operacji,
 procedury wyboru i oceny grantobiorców,
 procedury wyboru i oceny operacji własnych.
Procedury zawierają postanowienia dotyczące ogólnych reguł związanych z wyborem operacji; pracy Rady; trybu wyboru grantów;
trybu wyboru operacji własnych. Procedury są dostępne w biurze LGD. Poniższe tabele prezentują podstawowy ich zakres oraz organ, który odpowiada za wykonanie czynności.
Opracowane przez Stowarzyszenie LGD Brama Beskidu procedury mają na celu zagwarantowanie jak największej poprawności oraz
jawności stosowanych rozwiązań:
 pozwalają uniknąć ryzyka konfliktu interesów tj. zawierają wzory deklaracji bezstronności
 przewidują ponadto zasady i tryb postępowania w przypadku zastosowania procedury odwoławczej (termin, warunki i sposób wniesienia protestu),
 podawanie do publicznej informacji protokołów z każdego etapu procesu wyboru operacji (zawierają tym samym
także informacje o wyłączeniach członków organu decyzyjnego z procesu decyzyjnego, ze wskazaniem których
wniosków wyłączenie dotyczy)
 przewidują przejrzysty sposób postępowania w sytuacji rozbieżnych ocen w ramach danego kryterium
 przewidują regulacje zapewniające zachowanie parytetu sektorowego
 określają tryb wniesienia przez wnioskodawców protestu od rozstrzygnięć Rady w sposób zapewniający możliwość
skutecznego wniesienia protestu.
Ponadto procedury zawierają także wzory wszystkich dokumentów, o których mowa w treści ich zapisów.
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Tabela: Procedura oceny i wyboru operacji -realizowane indywidualnie w ramach wniosków składanych przez beneficjentów i nnych niż LGD
Czynność wskazana w procedurze
- określono sposób organizacji naborów wniosków: w tym tryb ogłaszania, czas trwania naboru, miejsce składania wniosków, a także
informacje dotyczące zakresu tematycznego operacji, kryteriów wyboru
operacji, min. liczbę punktów(warunek wyboru operacji,)
- wskazano i opisano sposób udostępnienia procedur naboru do
wiadomości publicznej.
- określono zasady oraz sposób składania i wycofywania wniosków,
- określono zasady oraz sposób rejestrowania wniosków,
- szczegółowo określono zasady podejmowania decyzji w sprawie
wyboru operacji, w tym ocenę wniosków, dokumentowanie oceny,
wzory dokumentów
- zasady oraz sposób wyłączenia członków organu decyzyjnego z
oceny i wyboru operacji,
- termin i zasady przydziału wniosków

- określono termin, zasady i sposób dokonywania oceny i wyboru
operacji

- określono szczegółowy sposób informowania o wynikach oceny i
możliwości wniesienia protestu (określono co najmniej: warunki i
sposób wniesienia protestu oraz termin wniesienia protestu)

Organ/Przedstawiciel LGD odpowiedzialny za czynność

- projekt ogłoszenia o naborze przygotowywany jest przez Zarząd Stowarzyszenia, a
wszystkie dokumenty dotyczące sposobu organizacji naboru wniosków dostępne są w
Biurze LGD.

- wniosek składany jest drogą elektroniczną oraz w biurze LGD,
- wycofanie wniosku odbywa się przez złożenie pisma w biurze LGD.
- decyzje w sprawie oceny i wyboru operacji podejmuje Rada Stowarzyszenia
- przebieg posiedzeń dokumentuje Wiceprzewodniczący
- Przewodniczący Rady udostępnia członkom Rady rejestr wniosków jednocześnie wzywając ich do złożenia deklaracji bezstronności
- Przewodniczący Rady po zapoznaniu się ze złożonymi deklaracjami bezstronności,
wyznacza spośród członków Rady zespoły, które będą dokonywać oceny poszczególnych
przydzielonych im operacji lub ustala termin oceny w POP lub ustala termin posiedzenia
Rady
- po dokonanej ocenie w POP (jeśli ocena w POP), w terminie wyznaczonym przez Przewodniczącego Rady, odbywa się posiedzenie Rady
- po dokonaniu oceny i wyboru operacji Rada sporządza listę operacji oraz podejmuje
stosowne uchwały
- biuro LGD przekazuje Wnioskodawcy na piśmie informację o wyniku oceny zgodności
jego operacji z LSR lub wyniku wyboru, w tym oceny w zakresie spełniania przez jego
operację kryteriów wyboru operacji wraz z uzasadnieniem oceny i podaniem liczby punktów otrzymanych przez operację,
-biuro LGD zamieszcza na stronie internetowej LGD listę operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze i z LSR oraz listę operacji wybranych ze wskazaniem, które z operacji
mieszczą się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu o naborze
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Tabela: Procedura oceny i wyboru operacji - projekty dla grantobiorców
Czynność wskazana w procedurze

Organ/Przedstawiciel LGD odpowiedzialny za czynność

- szczegółowo określono proces wyboru grantobior- - ogłoszenie o naborze przygotowuje Zarząd Stowarzyszenia w poroców, określono sposób organizacji naborów: opisano zumieniu z Przewodniczącym Rady
tryb ogłaszania, czas trwania naboru, miejsce składania
wniosków, a także informacje dotyczące zakresu tematycznego operacji, kryteriów wyboru operacji, minimalnej
liczbę punktów, będącą warunkiem wyboru operacji,
- wskazano i opisano sposób udostępnienia procedur
naboru do wiadomości publicznej.
- opisano zasady oraz sposób składania i wycofywa- - wniosek składany jest drogą elektroniczną oraz w biurze LGD,
nia wniosków,
- wycofanie wniosku odbywa się przez złożenie pisma w biurze LGD,
- opisano zasady oraz sposób rejestrowania wnio- składane wnioski są rejestrowane w systemie elektronicznym według
sków,
kolejności ich wpływu
- szczegółowo określono zasady podejmowania decy- - decyzje w sprawie oceny i wyboru Grantobiorców podejmuje Rada
zji w sprawie wyboru operacji, w tym ocenę wniosków, Stowarzyszenia
dokumentowanie oceny, wzory dokumentów,
- opisano zasady oraz sposób wyłączenia członków
organu decyzyjnego z oceny i wyboru operacji, a
także termin, zasady i sposób dokonywania oceny merytorycznej i wyboru operacji, ustalenie kwoty wsparcia

- Przewodniczący Rady po zapoznaniu się ze złożonymi deklaracjami
bezstronności, wyznacza spośród członków Rady zespoły, które będą
dokonywać oceny poszczególnych przydzielonych im operacji, lub
ustala termin oceny w POP lub ustala termin posiedzenia Rady
- oceny i wyboru Grantobiorców dokonuje Rada.

- określono sposób rozliczania, monitoring i kontrolę Zarząd /biuro LGD
grantobiorców
2. SPOSÓB USTANA WIANIA I ZMIANY KRYTERIÓW WYBORU
W wyniku szerokich konsultacji społecznych wybrane kryteria wyboru okazały się niezwykle trafne i dostosowane do potrzeb przyszłych beneficjentów, a także są zgodne z wymogami określonymi w programach/przepisach dla PROW na lata 2014-2020. Przyjęte
kryteria wyboru mają charakter oceny punktowej i zawierają szczegółowy opis wyjaśniający sposób oceny wskazujący wymagania
konieczne do spełnienia danego kryterium, niebudzące wątpliwości interpretacyjnych (posiadają dodatkowe opisy i definicje). Sprawia to, że są one mierzalne, a w przypadku kryteriów jakościowych zawierają szczegółowy opis podejścia do ich oceny wskazujący
wymagania konieczne do spełnienia. Kryteria wyboru w pierwszej kolejności służą weryfikacji, czy wniosek został ważnie złożony
i czy zakres tematyczny operacji zgodny jest z zakresem interwencji przewidzianym w LSR oraz przepisami obowiązującymi dla
RLKS. Ta grupa kryteriów wyboru dotyczy przede wszystkim poprawności formalnej zgłaszanych operacji i obejmuje zagadnienia
związane z terminowością, kompletnością i adekwatnością składanych wniosków. Następnie wnioski, które przejdą ocenę formalną
oceniane będą pod kątem zgodności proponowanej operacji z zapisami zawartymi w LSR, w tym przede wszystkim z diagnozą obszaru, celami oraz przyjętymi wskaźnikami produktu i rezultatu. Dodatkowo premiowane będą operacje wykorzystujące lokalne zasoby oraz działania z zakresu turystyki. Zakłada się ponadto przyznawanie dodatkowych punktów operacjom, które zakładają wykorzystanie większego wkładu własnego Beneficjenta, a także zaproponują innowacyjne podejście do rozwiązania zidentyfikowanych
problemów i ponadto będą generować powstawanie nowych miejsc pracy. Przyjęte kryteria wyboru zapewniają bezpośrednie osiągniecie wskaźników produktu, rezultatu dla określonych w LSR celów. Na etapie prowadzonej diagnozy obszaru zgłaszane były propozycje kryteriów, które odnosiły się niejednokrotnie do sytuacji społeczno-gospodarczej obszaru LGD. Z uwagi na to kryteria zawarte w LSR są adekwatne do diagnozy, niejako z niej wypływają. Mianowicie kryterium Priorytetowe grupy docelowe, oceniające udział
osób z grupy defaworyzowanej, premiuje takie projekty, których działania będą nakierunkowane na potrzeby tych grup społecznych.
Ponadto inne z kryteriów Wpływ na rozwój turystyki i rekreacji oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego i/lub przyrodniczego na
obszarze LSR wprost wynika z diagnozy, która wskazuje na olbrzymi potencjał w zakresie rozwoju turystyki i rekreacji. Jak już opisano powyżej kryteria są adekwatne do diagnozy, a powiązanie kryteriów z diagnozą zostało opisane poprzez wskazanie:  problemu, który rozwiązywany będzie przez premiowanie operacji przez kryterium (np.: problemem jest brak miejsc pracy – premiowane są
operacje tworzące najwięcej miejsc pracy)  potrzeby, która jest zaspokajana operacjami premiowanymi przez kryterium (np.: potrzebą jest zwiększenie konkurencyjności/trend związany z rosnącą liczbą rejestrowanych podmiotów gospodarczych/przedsiębiorczymi
mieszkańcami poprzez innowacyjne rozwiązania – premiowane są operacje innowacyjne)  zasobu, który będzie wykorzystany przez
operacje premiowane kryterium (np.: zasobem jest dziedzictwa kulturowego/ przyrodnicze/produkty lokalne – premiowane będą operacje, które zakładają wykorzystanie tych zasobów. Przyjęte kryteria są ściśle powiązane z diagnozą, ich konstrukcja pozwala najwy51

żej ocenić te projekty, które przyczyniają się do osiągania określonych w LSR wskaźników produktu i rezultatu, a także premiują
projekty o szerokim kontekście oddziaływania.
Procedura zmiany kryteriów wyboru
1. Zmianę kryteriów wyboru może zainicjować:
a) członkowie LGD,
b) organy Stowarzyszenia
c) mieszkańcy obszaru.
2. Zmiana kryteriów wyboru konsultowana jest ze społecznością lokalną w czasie spotkań konsultacyjnych oraz przez zbieranie
opinii i uwag od mieszkańców obszaru LSR za pośrednictwem strony www Stowarzyszenia. Po zakończeniu konsultacji opracowywane są wnioski, które przedstawiane są Radzie.
3. Rada opiniuje wnioski oraz zgłasza własne propozycje zmian kryteriów wyboru, a następnie przekazuje je Zarządowi Lokalnej
Grupy Działania Brama Beskidu, który po akceptacji – podejmuje je uchwałą.
4. Zarząd zgłasza zmiany Samorządowi Województwa (SW). Po otrzymaniu pisemnej akceptacji kryteriów przez SW Zarząd informuje Radę o wprowadzeniu nowych kryteriów wyboru i określa datę, od której staną się one obowiązujące.
5. Zmiany kryteriów wyboru nie można dokonać w całym procesie wyboru w czasie trwania danego naboru.
Innowacyjność
Definicja innowacyjności, którą przyjęto w LSR LGD Brama Beskidu rozumiana jest jako:
- wdrożenie nowego lub znacząco udoskonalonego produktu (w tym turystycznego), usługi, procesu, organizacji na obszarze LSR lub
- wdrożenie nowego sposobu wykorzystania lub zmobilizowania istniejących lokalnych zasobów przyrodniczych, historycznych,
kulturowych czy społecznych na obszarze LSR.
Innowacyjność została uwzględniona zarówno na poziomie celów szczegółowych jak i wskaźników rezultatu i produktu. Operacje
składane w odpowiedzi na poszczególne konkursy będą oceniane pod względem ich innowacyjności.
3. INFORM ACJA O REALIZACJI PROJEKTÓW GRANTOWYCH I OPERACJI WŁASNYCH.
W ramach realizacji LSR Brama Beskidu założono do realizacji zarówno projekty grantowe jaki i operacje własne.
W ramach operacji własnych przewidziano realizację operacji polegających na budowaniu pozytywnego wizerunku marki obszaru
LSR poprzez włączane różnych podmiotów z obszaru zwłaszcza gminy i podmioty działające w sektorze turystyki i czasu wolnego.
Zakłada się wkład własny LGD w wysokości minimum 5 % na poziomie operacji własnej.
Działania przewidziane w ramach projektów grantowych (4 projekty) maja szeroki wachlarz tematyczny poprzez wspieranie oddolnych inicjatyw mieszkańców, a także wspieranie kultywowania dziedzictwa obszaru, tradycji. Ponadto inwestycje w małą infrastrukturę. W przypadku projektów grantowych Grantobiorcą nie może być osoba fizyczna.
Wysokość wsparcia przyznawanego na rozpoczynanie działalności gospodarczej, ustalona na poziomie 50 000 zł. Pod uwagę wzięto
analizę sytuacji społeczno-gospodarczej obszaru, średnią wysokość wsparcia przyznawanego na podejmowanie działalności gospodarczej w okresie 2007-2013 przez inne instytucje typu PUP czy też operatorzy dotacji, rodzaj podejmowanej działalności. Ustalona
w ww. sposób wartość będzie kwotą przyznania pomocy, o którą będzie mógł ubiegać się wnioskodawca. Istotne jest to, że będzie to
kwota stała a opracowany biznes plan będzie musiał być uzasadniony ekonomicznie co oznacza, że planowane inwestycje muszą
uzasadniać wnioskowaną kwotę. Dodatkowo w LSR zostały przyjęte inne zasady ustalania wysokości wsparcia na realizację operacji. Dla grantobiorców czy też beneficjentów innych niż LGD wyłączając obszar przedsiębiorczości został ustalony wkład własny
wnioskodawcy w wysokości 10 %. Przyjęty poziom wynika z doświadczeń wcześniejszych lat, gdzie zaobserwowano u beneficjent
ów większą odpowiedzialność za realizację projektu wtedy gdy musieli zaangażować własne środki. Dodatkowym argumentem za
ustalonym poziomem wkładu był argument zakontraktowania środków dla większej ilości beneficjentów. Poziom wielkości dofinansowania oraz intensywność pomocy dla przedsiębiorców nie został zmieniony w stosunku do zapisu rozporządzenia.

RROOZZDDZZIIAAŁŁ VVIIII.. PPLLAANN DDZZIIAAŁŁAANNIIAA
Plan działania zawiera szczegółowe wskazanie harmonogramu osiągania poszczególnych wskaźników produktu w poszczególnych
przedsięwzięciach. Przyjęty poziom osiągania poszczególnych wskaźników produktu w okresach 2016-2018, 2019-2021, 2022-2023
został ustalony w taki sposób aby wydatkowanie środków na realizację LSR zintensyfikować na pierwszy okres realizacji strategii
LGD Brama Beskidu. W planie działania zaplanowano również koszty funkcjonowania i aktywizacji w podziale na trzy okresy wdrażania LSR. W latach 2016-2018 przyjęto, iż zdecydowana większość wskaźników produktu zostanie zrealizowana na poziomie około
50 %. Szczegółowo przyjęte założenia odnośnie osiągania rezultatów na poziomie każdego celu szczegółowego obrazuje plan działania, który stanowi załącznik do LSR. W III okresie (2022-2023) ostatnim roku wdrażania zaplanowano już tylko działania w ramach
funkcjonowania i aktywizacji polegające na informowaniu, promowaniu oraz upowszechniać osiągnięte rezultaty. Tabelaryczne zestawienie przyjętego harmonogramu osiągania poszczególnych wskaźników wskazująca czas realizacji kluczowych efektów wdrażania LSR stanowi załącznik nr 3 (Plan działania) do o LSR.
Plan działania jest ściśle powiązany z logiką realizacji LSR BB, gdyż poprzez założone terminy ogłaszania naborów, realizację projektów, pozwoli zrealizować cele ogólne prezentujące zamierzoną zmianę, wykorzystując przy tym środki finansowe ujęte w budżecie
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LSR BB. Sprawi, że poprawi się jakość życia na obszarze LGD BB, rozwinie się przedsiębiorczość i turystyka. Harmonogram osiągania wskaźników produktu i wykorzystania budżetu LSR BB jest racjonalny, gdyż został rozłożony w czasie równomiernie z uwzględnieniem potrzeb zdiagnozowanych podczas konsultacji. Środki budżetowe przypisane do poszczególnych przedsięwzięć w budżecie
zostały rozparcelowane w planie działania w okresach przewidzianych dla realizacji tych przedsięwzięć w kwotach określonych w
budżecie. Budżet poszczególnych przedsięwzięć został podzielony proporcjonalnie do założonych wartości wskaźników w okresach
planu działania. W planie działania ujęto również wskaźniki produktu mierzące postęp w realizacji przedsięwzięć, które pozwolą osiągnąć zamierzone cele szczegółowe i cele ogólne. Sprawia to, że budżet, cele i plan działania są ze sobą bezpośrednio powiązane,
zweryfikować to można przez porównanie kwot w Załączniku 3 do LSR BB - Plan działania z kwotami w rozdziale VIII. Budżet LSR
BB. Ponadto plan działania zachowuje logikę interwencji przedsięwzięć i celów wskazaną w rozdziale X. Zintegrowanie – polegającą
na realizacji przedsięwzięć w uporządkowany sposób, przykładowo:  najpierw przygotowana zostanie infrastruktura turystyczna/rekreacyjna w ramach konkursu i projektów grantowych, a następnie w projekcie grantowym zorganizowane zostaną wydarzenia z
wykorzystaniem powstałej infrastruktury; w związku z tym, że komunikacja pomiędzy LGD BB, a lokalną społecznością wymaga
wzmocnienia to w pierwszej kolejności zostaną zrealizowane działania aktywizujące lokalną społeczność, które pozwolą przenieść
dobre praktyki, a następnie uruchomione zostaną działania szkoleniowe z udziałem lokalnej społeczności.
Ponadto w planie działania założono następujące wskaźniki rezultatu dla Kosztów bieżących i aktywizacji:
1. liczba podmiotów, które otrzymały wsparcie po uprzednim udzieleniu indywidualnego doradztwa w zakresie ubiegania się o wsparcie na realizację LSR, świadczonego w biurze LGD - 55 szt.
2. liczba osób uczestniczących w spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych osób zadowolonych ze spotkań przeprowadzonych
przez LGD (co najmniej 70% uczestników) - 199 osób
3.liczba osób uczestniczących w spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych - 285 osób

RROOZZDDZZIIAAŁŁ VVIIIIII.. BBUUDDŻŻEETT LLSSRR
Realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność Stowarzyszenia Brama Beskidu na lata 2016-2023, opierać
się będzie o środki ramach PROW na lata 2014-2020.
Tabela obrazująca zestawienie, prezentujące przyporządkowanie zakresu wsparcia do budżetu PROW znajduje sie w załączniku do
niniejszej strategii.
Środki wydatkowane na realizację strategii pochodzić będą głownie z 3 źródeł, w tym:
 Budżet EFRROW,
 Budżet państwa,
 Wkład własny będący wkładem krajowych środków publicznych .
Tabela prezentująca montaż finansowy uwzględniający powyższe źródła finansowania, uwzględniające podział na beneficjentów
innych niż jednostki sektora finansów publicznych oraz beneficjentów będących jednostkami sektora finansów publicznych stanowi
załącznik do niniejszej LSR.
LGD wyznaczyła sobie zasady premiowania projektów, w których wkład własny wnioskodawcy przekracza intensywność pomocy
określoną w poszczególnych programach . Ponadto LGD przewiduje w ramach projektów własnych LGD 5 % udział środków własnych w projekcie.
Tabela: Powiązanie celów w odniesieniu do budżetu LSR i planu działania
Cel ogólny LSR

Budżet LSR

Powiązania celów z budżetem oraz plan działania
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Poprawa atrakcyjności obszaru
wzmacniająca powiązanie społeczności
lokalnej z obszarem

3 400 000 zł

Wzmacnianie konkurencyjności gospodarczej obszaru LGD Brama Beskidu

3 600 000 zł

W celu zmiany postrzegania przez mieszkańców obszaru
jako atrakcyjnego miejsca do zamieszkania, pracy, prowadzenia działalności czy spędzania czasu wolnego a turyści
jako atrakcyjne miejsce do wypoczynku, konieczne jest
podjęcie działań kreujących taki właśnie wizerunek obszaru LGD. Ponad dwa miliony złotych przewidziano w planie
działania do realizacji w okresie 2016-2018 roku w ramach
celu ogólnego pierwszego. Zintensyfikowanie w ciągu
trzech pierwszych lat wdrażania LSR pozwoli na znacznie
szybsze osiągnięcie zamierzonych rezultatów. Realizacja
poszczególnych naborów w sposób celowy została zaplanowana na początek wdrażania LSR. W ramach tego celu
zaplanowano przedsięwzięcia związane z rozwojem przedsiębiorczości związane z sektorem czasu wolnego (1 500
000 zł). Dodatkowo przewidziane są inwestycje podnoszące jakość istniejącej infrastruktury lub budowy nowych
obiektów. Przedsięwzięcia w tym zakresie stanowić będą
bezpośrednie przełożenie na jakość życia mieszkańców
obszaru LGD. Ponadto 500 000 zł przeznaczono na działania związane z promowaniem postaw proekologicznych
związanych z ochroną środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatycznym oraz inwestycji wykorzystujących odnawiane źródła energii.
W ramach celu drugiego LGD zamierza osiągnąć determinującą zdolność do wzrostu dobrobytu i poziomu jakości
życia na obszarze LGD. Podobnie jak w celu pierwszym
znaczna część budżetu przewidziana jest do realizacji w
okresie 2016-2018 r. Rozwój przedsiębiorczości na terenie
LGD, został zawarty głównie w celu drugim. Bezpośrednio
ma przełożyć się on na wzrost ilości miejsc pracy dla
mieszkańców. Istotnym z punktu widzenia LGD jest wykorzystanie potencjału lokalnego dla tworzenia nowych i
rozwijania istniejących przedsiębiorstw poza sektorem
czasu wolnego głównie w oparciu produkty lokalne.

Budżet całkowity na lata 2016-2023 8 790 000 zł:
- Realizacja LSR 7 000 000 zł
- Projekty współpracy 140 000 zł
- Koszty bieżące i aktywizacja 1 650 000 zł

RROOZZDDZZIIAAŁŁ IIXX.. PPLLAANN KKOOM
MUUNNIIKKAACCJJII
Jednym z zadań LGD jest systematyczne rozwijanie potencjału społeczności lokalnych w celu świadomego osiągania celów strategii
poprzez tworzenie warunków do aktywnego, ciągłego i szeroko rozumianego uczestnictwa społeczności lokalnych w jej bieżącym
wdrażaniu oraz kreowanie lokalnych liderów wywodzących się tak z rdzennej, jak i napływowej ludności, która dzięki swojemu zaangażowaniu i prowadzonej działalności zawodowej może przyczyniać się do rozwoju całego obszaru i osiągania założonych celów.
Bieżące włączanie społeczności lokalnych w realizację strategii może przynosić nie tylko efekty edukacyjne, ale także może znacząco polepszać jakość operacji zgłaszanych do LGD przez wnioskodawców (dotyczy to zarówno operacji indywidualnych, przynoszących korzyści głównie poszczególnym beneficjentom z obszaru działań LGD, jak i przedsięwzięć wspólnych, wzmacniających powiązania partnerskie, niosących potencjalnie większą wartość dodaną).
Warunkiem skutecznego zaangażowania społeczności lokalnej w realizację LSR jest skuteczna (obustronna) komunikacja. Możliwie
szeroki udział społeczności lokalnych z obszaru działań LGD był istotny nie tylko w fazie opracowywania LSR, ale będzie także niezbędny w trakcie jej wdrażania (tj. prowadzenia konkursów na wybór operacji realizujących cele LSR, wdrażania projektów grantowych, rozwijania i realizacji projektów współpracy, a także innych działań, w szczególności aktywizacyjnych) wymaga on przemyślenia i zaplanowania już w momencie tworzenia strategii. Temu właśnie służy opracowany przez LGD Brama Beskidu, przy czynnym
udziale partycypacyjnym, Plan komunikacji. W celu włączenia mieszkańców/interesariuszy w dyskusje na temat zakresu planu, zorganizowano punkt konsultacyjny w biurze, prowadzono otwarte spotkania informacyjno – konsultacyjne oraz spotkania z grupą roboczą. Sposoby obustronnej komunikacji zostały wypracowane na spotkaniach prowadzone metodą World cafe. Strategiczne planowanie komunikacji to myślenie o niej w kategoriach celów i działań służących ich realizacji. Dodatkowo określono odbiorców komunikatów, czyli grup docelowych, kanałów jakimi można do nich dotrzeć, zasobów jakimi dysponuje LGD oraz horyzont czasowy.
W ten sposób wypracowany Plan komunikacji zawiera:
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1. Prezentację głównych celów i przesłanek leżących u podstaw jego opracowania,
2. opis działań komunikacyjnych i grup docelowych oraz środków przekazu, w tym działań podejmowanych w przypadku problemów z realizacją LSR, niskim poparciu społecznym dla działań realizowanych przez LGD,
3. opis zakładanych wskaźników realizacji działań komunikacyjnych oraz efektów działań komunikacyjnych,
4. analizę efektywności działań komunikacyjnych i zastosowanych środków przekazu (w tym tryb korygowania planu komunikacji)
5. opis sposobu wykorzystania w procesie realizacji LSR wniosków/opinii zebranych podczas działań komunikacyjnych,
6. budżet przewidziany na działania komunikacyjne.
Cele i wskaźniki działań komunikacyjnych oraz grupy docelowe szczegółowo wskazane zostały w formie tabelarycznej w następujących tabelach znajdujących się w załączniku nr 5 PLAN KOMUNIKACJI do LSR :
- Działania komunikacyjne, odpowiadające im środki przekazu oraz zidentyfikowani adresaci poszczególnych działań komunikacyjn.
- Zakładane wskaźniki w oparciu o planowany budżet działań komunikacyjnych oraz planowane efekty działań komunikacyjnych.

RROOZZDDZZIIAAŁŁ XX.. ZZIINNTTEEGGRROOW
WAANNIIEE
Lokalna strategia rozwoju LGD Brama Beskidu jest to spójny zestaw operacji mających na celu osiągniecie lokalnych celów i potrzeb,
który przyczynia się do osiągnięcia celów UE odnośnie inteligentnego, zrównoważonego i sprzyjającego włączeniu społecznemu
wzrostu. Zintegrowany charakter LSR pozwoli na wykorzystanie potencjału obszaru, jego zasobów i walorów. Spójny charakter urealni realizację interwencji ukierunkowanych na wyzwania rozwojowe, a jednocześnie precyzyjnie dostosowanych do lokalnych uwarunkowań. Strategia, jako narzędzie interakcji z nimi dokumentami realizowanymi przez krajowe, regionalne i lokalne władze mającymi na celu osiągnięcie lepszych wyników ogólnych przyczyni się do osiągnięcia lepszych wyników.
1. Komplementarności LSR z innymi dokumentami planistycznymi
W celu zaprezentowania zależności pomiędzy LSR LGD Brama Beskidu na lata 2016-2023 a dokumentami strategicznymi krajowymi, regionalnymi i lokalnymi, opracowano tabelę spójności celów ogólnych i celów szczegółowych LSR z obszarami i celami zawartymi w nadrzędnych dokumentach strategicznych.
LSR LGD Brama Beskidu będzie uzupełniała inne działania na obszarze oraz te działania będą uzupełniane przez projekty realizowane w ramach LSR. Wskazano powiązania z innymi dokumentami planistycznymi. W szczególności o następujące dokumenty:
 na poziomie gminy,
 na poziomie województwa,
 na poziomie kraju,
 Regionalne Programy Operacyjne w szczególności strategie zintegrowanych inwestycji terytorialnych oraz priorytety inwestycyjne, które dotyczą rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność,
 sporządzane przez instytucje zajmujące się pomocą społeczną,
 przygotowywane przez ośrodki doradztwa rolniczego.
Na etapie przygotowywania LSR brano pod uwagę wymienione wyżej dokumenty i inne plany/strategie istotne
z punktu widzenia celów LSR w celu wskazania stopnia zgodności i komplementarności LSR z innymi dokumentami planistycznymi
opracowanymi dla obszaru objętego LSR.
Lokalna Grupa Działania Brama Beskidu nie działa w próżni instytucjonalnej – również tworzona przez nią LSR nie jest pierwszym i
jedynym dokumentem strategicznym, opracowanym dla danego obszaru.
Dzięki poznaniu założeń niniejszych dokumentów, członkowie LGD posiedli lepszą orientację, jakie konkretne problemy są najbardziej istotne dla społeczności lokalnej i środowiska, w którym żyje, a także jak je rozwiązać. Wiedza ta pomogła w wyborze kwestii
kluczowych dla regionu – po to, aby przygotowana LSR miała charakter zintegrowany i komplementarny w stosunku do działań już
podjętych przez inne instytucje. Dzięki takiemu postępowaniu, LGD nie powieli działań podjętych już przez inne instytucje, a jednocześnie otrzymała wyraźny sygnał, które działania powinny zostać wzmocnione.
Przy sprawdzaniu zgodności LSR z pozostałymi dokumentami strategicznymi, nie poprzestano wyłącznie na poziomie lokalnym.
Przeanalizowano dokumenty programowe przygotowane na okres 2014-2020. Analiza przeprowadzona na tym poziomie umożliwiła
zidentyfikowanie programów i działań komplementarnych w stosunku do tych, które są zaplanowane w LSR.
W niniejszej LSR znalazły się dwa cele główne. Poniższa tabela wskazuje, jak powiązane są one z dokumentami szczebla krajowego, regionalnego i lokalnego z Lokalną Strategią Rozwoju LGD Brama Beskidu.
Poniżej określono powiązania (dokonano porównania celów i założeń tych dokumentów z celami LSR) i wykazano spójność planowanych do realizacji przedsięwzięć z celami dokumentów planistycznych.
Tabela. Komplementarności LSR z innymi dokumentami planistycznymi
Lokalna Strategia Rozwoju
LGD Brama
Beskidu

Cel ogólny I

Cel ogólny II

Poprawa atrakcyjności obszaru wzmacniająca powiązanie społeczności lokalnej z obszarem
Cele szczegółowe

Wzmacnianie konkurencyjności gospodarczej obszaru LGD Brama Beskidu
Cele szczegółowe
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Podnoszenie
świadomości
społeczności
lokalnej w zakresie ochrony
środowiska oraz
promowanie
rozwiązań proekologicznych

Poprawa i rozwój ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej,społecznej

Zachowanie i
pielęgnowanie
lokalnego
dziedzictwa,
kulturowego i
przyrodniczego obszaru

Wzmacnianie
kapitału społecznego,
pobudzanie
aktywności i
integracji
mieszkańców

Rozwój lokalnej
przedsiębiorczości
i tworzenie miejsc
pracy

Skuteczna kooperacja i promocja obszaru na rzecz rozwoju turystyki w
oparciu o wykorzystanie produktów
lokalnych

Zgodność z celami poszczególnych dokumentów planistycznych

Strategia
Rozwoju Województwa
Małopolskiego 2011- 2020

Regionalny
Program Operacyjny Województwa
Małopolskiego na lata
2014-2020

Cel główny Efektywne wykorzystanie potencjałów regionalnej szansy dla rozwoju gospodarczego oraz wzrost spójności przestrzennej Małopolski w wymiarze regionalnym, krajowym i europejskim
Obszar 6.
Obszar 1.
Obszar 2.
Obszar 5.
Obszar 5.
Obszar 5.
Bezpieczeństwo Gospodarka
Dziedzictwo i Rozwój miast i Rozwój miast i Rozwój miast i tereekologiczne,
wiedzy i aktyw- przemysły
terenów wiej- terenów wiejskich nów wiejskich
zdrowotne
i ności Obszar 2. czasu wolne- skich
społeczne
Dziedzictwo i go
przemysły czasu wolnego
Oś Priorytetowa Oś Priorytetowa Oś Prioryteto- Oś Prioryteto- Oś Priorytetowa
Oś Priorytetowa
Dziedzictwo
Dziedzictwo
wa
wa
Przedsiębiorcza
Wiedza i kompetenOchrona śroPrzedsiębiorregionalne
regionalne
Małopolska
cje
cza Małopoldowiska
Cel tematyczny Cel tematyczny
Cel tematyczny
Rynek pracy
ska
Zachowanie i
Zachowanie i
Cel tematyczInwestowanie w
Cel tematyczny
ochrona środo- ochrona środo- ny
kształcenie, szkoleRynek pracy
Wzmacnianie
wiska oraz
wiska oraz
Zachowanie i
nie oraz szkolenie
Cel tematycz- konkurencyjności zawodowe na rzecz
promowanie
promowanie
ochrona śrony
MŚP
efektywnego
efektywnego
dowiska oraz
zdobywania umieWzmacnianie
gospodarowagospodarowapromowanie
jętności i uczenia się
Promowanie
trwakonkurencyjefektywnego
nia zasobami
nia zasobami
przez cale życie
łego i wysokiej
gospodarowa- ności MŚP
jakości zatrudnienia zasobami
Promowanie
nia oraz wsparcie
trwałego i
mobilności prawysokiej jako- cowników
ści zatrudnienia oraz
wsparcie mobilności pracowników

Cel główny
Funkcjonalne
Program stra- zarządzanie
tegiczny ob- przestrzenią
szary wiejskie oraz
rozwój
Małopolski
gospodarczy
2011-2020
terenów wiejskich
Zintegrowana
Strategia
Rozwoju Oferty Czasu Wolnego dla Małopolski
2011-2020

3.1 Ochrona i
zachowanie
środowiska
naturalnego
3.3 Rewitalizacj
a i ochrona
przestrzeni
kulturowej

Cel główny
Funkcjonalne
zarządzanie
przestrzenią
oraz rozwój
gospodarczy
terenów wiejskich

Cel główny
Funkcjonalne
zarządzanie
przestrzenią
oraz rozwój
gospodarczy
terenów wiejskich

Cel główny
Funkcjonalne
zarządzanie
przestrzenią
oraz
rozwój
gospodarczy
terenów wiejskich

1.1 Rozwój
1.2 Rozwój
infrastruktury
produktów i
turystycznej,
efektywne
rekreacyjnej i wykorzystytowarzyszącej
wanie walorów
(atrakcji) obszaru funkcjonalnego

Cel główny Funkcjonalne zarządzanie przestrzenią oraz rozwój
gospodarczy
terenów wiejskich

Cel główny Funkcjonalne zarządzanie
przestrzenią
oraz rozwój gospodarczy
terenów
wiejskich

-

-
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-

-

-

-

-

-

I.4 Efektywne
wykorzystanie
potencjału
kulturowego
dla rozwoju
społecznogospodarczego
obszaru
funkcjonalnego

I.1 Edukacja
obywatelska
oraz promocja
aktywności i
partycypacji
społecznej
I.2 Wzmocnien
ie
edukacji
medialnej
i
kulturalnej
I.3 Wzmocnien
ie tożsamości
lokalnej, integracji i solidarności społecznej
I.4 Efektywne
wykorzystanie
potencjału
kulturowego
dla
rozwoju
społecznogospodarczego
obszaru
funkcjonalnego
II.2 Wspierani
e
rozwoju
instytucjonalnego, profesjonalizacji i
integracji sektorowej organizacji pozarządowych
oraz innych
inicjatyw obywatelskich

Zintegrowana
Strategia
Edukacji
i
Rynku Pracy
dla Małopolski 2011-2020

Zintegrowany
Program Aktywizacji i
Partycypacji
Społecznej
dla Małopolski 2011-2020

I.1 Rozwój infra- struktury dla gospodarki opartej
na wiedzy i lokalnych przewagach
konkurencyjnych
I.2 Kreowanie
warunków
do
prowadzenia
mikro, małej i
średniej przedsiębiorczości
III.1 Poprawa
sytuacji na lokalnym rynku pracy i
minimalizowanie
negatywnych
skutków bezrobocia
-
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Oś priorytetowa
1 Ochrona i
rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru
pogranicza

Oś priorytetowa
1 Ochrona i
rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru
pogranicza

Oś priorytetowa 1 Ochrona
i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i
kulturowego
obszaru pogranicza

Cel strategiczny
2
Wysokiej
jakości
infrastruktura drogowa i techniczna dla podniesienia konkurencyjności
turystycznej i
gospodarczej
gminy.
Strategia
Cel operacyjny
Rozwoju
2.2 Efektywna
Gminy Stary
ochrona i poSącz
prawa środowiska naturalnego
oraz racjonalne
wykorzystanie
zasobów przyrodniczych
Gminy
Stary
Sącz.

Cel strategiczny
1 Konkurencyjna i atrakcyjna
oferta
turystyczna i rekreacyjna Gminy
Stary
Sącz,
budująca prestiż w subregionie sądeckim i
kraju.
Cel operacyjny
1.1
Rozwój
bazy turystycznej i rekreacyjno-sportowej na
terenie miasta i
gminy
oraz
wzrost poziomu
świadczonych
usług dla turystów.

Cel
strategiczny 1 Konkurencyjna i
atrakcyjna
oferta
turystyczna i rekreacyjna
Gminy Stary
Sącz, budująca prestiż w
subregionie
sądeckim
i
kraju.
Cel operacyjny 1.2 Zachowanie i pielęgnacja dziedzictwa kulturowego
na
terenie Gminy
Stary Sącz

Program
współpracy
PolskaSłowacja
2014-2020

Oś priorytetowa 3 - Rozwój
edukacji
transgranicznej i uczenia
się przez całe
życie

-

-

Cel strategicz- Cel strategiczny 3 Cel strategiczny 1
ny 1 Konku- Wzrost atrakcyj- Konkurencyjna
i
rencyjna
i ności gospodar- atrakcyjna
oferta
atrakcyjna
czej i dywersyfi- turystyczna i rekreaoferta
tury- kacja oferty go- cyjna Gminy Stary
styczna i re- spodarstw rolnych Sącz,
budująca
kreacyjna
Gminy Stary Sącz prestiż w subregioGminy Stary w skali subregionu nie sądeckim i kraju.
Sącz, budują- i
kraju. Cel operacyjny 1.3
ca prestiż w Cel
operacyjny Budowa i spójna
subregionie
3.1: Wspieranie promocja konkurensądeckim
i rozwoju przedsię- cyjnej oferty turykraju.
biorstw i tworzenie stycznej w oparciu o
Cel operacyjny nowych
miejsc zasoby przyrodni1.1
Rozwój pracy na terenie cze, społeczne i
bazy
tury- gminy.
kulturowe.
stycznej
i
rekreacyjnosportowej na
terenie miasta
i gminy oraz
wzrost poziomu świadczonych usług dla
turystów.
Cel strategiczny Cel strategiczny Cel strateCel strategicz- Cel strategiczny 2: Cel strategiczny 2:
3: Wysoka
2: Rozwój gogiczny 2:
ny 1: Wysoki
Rozwój gospodar- Rozwój gospodarjakość infraspodarczy obRozwój gopoziom kapita- czy obszarów
czy obszarów wiejstruktury zaszarów wiejspodarczy
łu ludzkiego
wiejskich.
skich.
pewniająca
obszarów
oraz kapitału
skich.
Cel operacyjny
Cel operacyjny 2.2:
wzrost jakości
społecznego,
wiejskich.
Cel
operacyjny
2.1:
Rozwój
Rozwój rolnictwa
życia i ochronę
wzmacniający
Strategia
2.3: Gospodar- Cel operacyj- szanse rozwo- przedsiębiorczości towarowego i ekolośrodowiska
Rozwoju
cze wykorzy- ny 2.3: Go- jowe Gminy.
i wzmacnianie
gicznego
naturalnego.
Gminy Podestanie potencja- spodarcze
atrakcyjności
grodzie
Cel operacyjny
łu
przyrodni- wykorzystanie Cel operacyjny inwestycyjnej
3.1: Poprawa
czego i rozwój potencjału
1.3: Budowajakości ochrony przemysłów
przyrodnicze- nie tożsamości
środowiska
czasu wolnego
go i rozwój regionalnej i
przemysłów
wzrost aktywnaturalnego
czasu wolne- ności obywago
telskiej
Na szczególną uwagę zasługuje także Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER, gdzie planuje się poprawę zarządzania strategicznego na wszystkich szczeblach zarządzania, a także zwiększenie udziału obywateli w kształtowaniu, wdrażaniu, monitorowaniu i ewaluacji polityki rozwoju, w którego to założenia cele ujęte w LSR LGD Brama Beskidu się również wpisują.
Dobór grupy defaworyzowanej (osoby powyżej 50 roku życia, osoby do 35 roku życia, bezrobotni) odpowiada założeniom Regionalnego Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Infrastruktura społeczna, którego celami są Promowanie
włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją oraz Region spójny społecznie poprzez Promowanie włączenia
społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją.
LSR LGD Brama Beskidu wpisuje się także w zadania podmiotów ekonomii społecznej działające w regionie, poprzez współpracę z
Ośrodkami Wsparcia Ekonomii Społecznej, animowanie przedsiębiorczości społecznej, w tym inicjowanie i wspieranie tworzenia
przedsięwzięć kooperacyjnych (włączających spółdzielnie socjalne).
58

Założenia LSR LGD Brama Beskidu wpisują się także priorytety działalności Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach, m.in. poprzez:
 Zapewnienie pełnej absorpcji środków pomocowych poprzez implementację instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej,
 Wspieranie procesu wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich na bazie małej i średniej przedsiębiorczości oraz działań
różnicujących dochody ludności wiejskiej,
 Popularyzowanie ekologicznych metod gospodarowania oraz przedsięwzięć dotyczących ochrony środowiska naturalnego,
 Wdrażanie nowoczesnych metod gospodarowania uwzględniających kryteria jakościowe oraz ekonomiczno - rynkowe,
 Podejmowanie inicjatyw zmierzających do rewitalizacji terenów wiejskich na bazie tradycyjnych wartości kulturowych poszczególnych regionów naszego województwa.
Cele szczegółowe oraz przedsięwzięcia zawarte w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Brama Beskidu na lata 2016-2023 są w pełni
zintegrowane z celami przekrojowymi PROW na lata 2014-2020, dotyczącymi innowacyjności, zmian klimatu oraz ochrony środowiska.
2. Integracyjny charakter LSR
W LSR LGD Brama Beskidu planuje się cele w ramach których realizowane przedsięwzięcia w sposób spójny
i kompleksowy, z użyciem różnych metod i zaangażowaniem różnych sektorów i partnerów, adresują zidentyfikowaną w analizie
SWOT potrzebę/zagrożenie, zapewniając odpowiednią sekwencję interwencji planowanych do przeprowadzenia w ramach realizacji
LSR.
Zintegrowanie w LSR LGD Brama Beskidu oznacza:
1. Ułatwienie łączenia różnych sektorowych i dziedzinowych interwencji tak, by efekt synergii był jak największy poprzez integrację poziomą poszczególnych zakresów działań.
2. Silniejsze powiązanie/koordynację działań podejmowanych przez podmioty na różnych szczeblach zarządzania poprzez integrację pionową zaplanowanych inicjatyw.
3. Powiązań obszarów o większych problemach z obszarami tzw. szans np. obszary wiejskie i rynek zbytu
w miastach poprzez m.in. realizację projektu współpracy.
4. Umiejscowienie szeregu problemów ujętych w analizie SWOT, tematów istotnych dla społeczności
w szerszym kontekście rozwojowym.
Zintegrowanie zostało odzwierciedlone w wyborze tych celów i działań które przyniosą w przyszłości największe
i najbardziej pożądane zmiany oraz w sposób kompleksowy i spójny rozwiążą zdiagnozowane problemy.
Zintegrowane podejście ma odzwierciedlenie w doborze celów i przedsięwzięć w LSR. LGD Brama Beskidu zastosowała podejście
zintegrowane w sposób jednakowy do wszystkich przyjętych celów.
W przypadku celów szczegółowych LSR, wykazanie zintegrowanego podejścia polegało na opisie spójności
i kompleksowości planowanych przedsięwzięć i operacji, zastosowaniu różnych metod, zaangażowaniu różnych sektorów i partnerów
a także konkretnych branż działalności gospodarczej, które służyć będą właściwemu zaadresowaniu potrzeb/problemów zidentyfikowanych w analizie SWOT. Korelacje pomiędzy celami oraz przedsięwzięciami zostały przedstawione w Rozdziale IV. Analiza SWOT.
Komplementarność będzie realizowana na dwóch etapach, tj. programowania oraz wdrażania. Na etapie programowania - przy tworzeniu programów operacyjnych i określaniu ich zakresu tematycznego.
Zintegrowane podejście dla przedsięwzięć planowanych przez LGD Brama Beskidu dotyczy przede wszystkim:
1. Bezpośrednich powiązań między wyznaczonymi w trakcie tworzenia celami;
2. Bezpośrednich związków między pomiotami różnych sektorów zarówno w układzie pionowym jak i poziomym, uczestniczących w
realizacji LSR;
3. Wykorzystania charakterystycznych dla terenu LGD Brama Beskidu zasobów lokalnych, tożsamości i dziedzictwa kulturowego.
W trakcie realizacji strategii nastąpi zatem:
 Integracja podmiotów różnych sektorów poprzez realizację przedsięwzięć, które będą wymagać aktywnego włączenia się
podmiotów realizujących różne miejscowości i różne sektory.
 Integracja zasobów poprzez realizację przedsięwzięć, które opierają się na różnych zasobach obszaru oraz w sposób
kompleksowy odpowiadają na zdiagnozowane problemy.
 Integracja obszaru poprzez przedsięwzięcia, które będą obejmowały swoim zasięgiem cały obszar LSR.
Wszystkie przedsięwzięcia w ramach LSR zostały zaplanowane tak, by przy ich realizacji budować partnerstwo różnych sektorów, na
który złożą się zarówno działania samorządów gminnych i jednostek publicznych w postaci (infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej),
organizacji pozarządowych (organizowanie różnych imprez, wydawnictwa promocyjne, szkolenia), przedsiębiorców (zakładanie i
prowadzenie działalności gospodarczej, usług w sektorze turystyki), rolników. Kluczowym dla rozwoju obszaru jest sektor przedsiębiorstw, zapewniający miejsca pracy. Również działania z zakresu integracji i zwiększania aktywności mieszkańców powinny zaprocentować wzrostem podejmowanych oddolnie inicjatyw. Bardzo ważną rolę w zachowaniu niematerialnych przejawów dziedzictwa
kulturowego odgrywają organizacje pozarządowe (formalne i nieformalne). Stąd też w ramach LSR LGD Brama Beskidu planowane
jest wsparcie bezpośrednie, ale tez pośrednie angażujące organizacje i instytucje lokalne. Pozwoli to przyspieszyć i wzmocnić działania podejmowane przez sektor społeczny i gospodarczy.
Powodzenie realizacji wszystkich celów uzależnione jest od jak najszerszego uczestnictwa społeczności lokalnej, co wyraża stopień
ich zintegrowania. Nie może się on kończyć tylko na uczestnictwie - niezbędna jest ścisła współpraca oraz koordynacja działań. Rolą
LGD Brama Beskidu będzie wspieranie organizacji, przedsiębiorstw, mieszkańców, instytucji samorządowych w korzystaniu z do59

stępnych środków w ramach PROW 2014-2020. Od aktywności partnerów lokalnych będzie zależało osiągniecie celów LSR oraz
rozwój obszaru.
Zintegrowany charakter LSR przejawia się także w spójności i kompleksowości przedsięwzięć zaplanowanych w ramach przykładowych celów szczegółowych dokumentu opartych o wnioski zebrane w trakcie konsultacji społecznych w analizie SWOT:
W ramach Celu szczegółowego 1.2 Poprawa i rozwój ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej, społecznej przewiduje się:
 Zintegrowanie metod stosowanych przy realizacji przedsięwzięć: inwestycja w poprawę istniejącej i rozwój nowej ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej, społecznej oraz zwiększenie estetyki przestrzeni publicznej powiązany będzie bezpośrednio z przedsięwzięciami dotyczącymi budowania nowych lub modernizacji istniejących obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. Tym samym zagwarantowane zostanie przemyślane lokowanie
obiektów i kształtowanie przestrzeni, nie polegające na powielaniu tego samego typu obiektów w obrębie jednej gminy, ale raczej budowanie oraz modernizowanie zasobów w taki sposób, by wszystkie gminy obszaru LGD posiadały uzupełniające się
atrakcje. W połączeniu z kultywowaniem tradycji lokalnych, zachowanie tożsamości regionalnej oraz promocja i udostępnianie
dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego obszaru przyczyni się to do zbudowania zintegrowanej oferty czasu wolnego. Odbiorcami nowych przestrzeni i wydarzeń będą wszyscy mieszkańcy, turyści w tym także przedstawiciele grup defaworyzowanych.
 Zaangażowanie różnych sektorów i partnerów: realizacja przedsięwzięć w ramach celu szczegółowego 1.2 zakłada współdziałanie sektorów publicznego, społecznego oraz gospodarczego. Realizatorami działań będą zarówno samorządy gmin, jak
i organizacje pozarządowe, grupy nieformalne. Ponadto, przewiduje się wykorzystanie rozwoju niekomercyjnej infrastruktury
dla pobudzania rozwoju i komercjalizacji usług czasu wolnego.
W ramach Celu szczegółowego 2.1 Rozwój lokalnej przedsiębiorczości i tworzenie miejsc pracy przewiduje się:
 Zintegrowanie metod stosowanych przy realizacji przedsięwzięć: proponowane w LSR przedsięwzięcia obejmują zarówno wspieranie podejmowania działalności gospodarczej, jak i rozwijanie istniejących podmiotów gospodarczych.
 Zaangażowanie różnych sektorów i partnerów: w działania zaangażowani będą przede wszystkim przedsiębiorcy jak i
przedstawiciele grup defaworyzowanych, do których skierowane będą inicjatywy związane z zakładaniem działalności gospodarczej, a tym samym promowanie samozatrudnienia i tworzenia miejsc pracy – dotyczy to przede wszystkim osób bezrobotnych z obszaru LGD. Ponadto, przewiduje się premiowanie projektów, które zakładają rozwijanie działalności gospodarczej
połączone z zatrudnianiem przedstawicieli grup defaworyzowanych (zarówno bezrobotnych, jak i osób do 35 roku życia oraz
po 50 roku życia). Przewiduje się ponadto powiązanie rozwoju przedsiębiorczości oraz zwiększania zatrudnienia z potencjałami i problemami obszaru LGD ujętymi w analizie SWOT. Komplementarnym działaniem będzie projekt współpracy w zakresie promocji i dystrybucji produktów lokalnych i żywności wysokiej jakości.

RROOZZDDZZIIAAŁŁ XXII.. M
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W rozdziale ujęto ogólną charakterystykę zasad prowadzenia monitoringu oraz ewaluacji wskazując na główne elementy podlegające
badaniom oraz podmioty dokonujące monitorowania i ewaluacji, skonsultowanych w trakcie tworzenia zapisów do LSR w trakcie
otwartych spotkań informacyjno – konsultacyjnych, w punkcie konsultacyjnym w biurze, spotkań z grupą roboczą oraz na warsztatach
dialogu społecznego.
Monitoring, jako rejestrowanie najbardziej bezpośrednich produktów wdrażania strategii polegać będzie na systematycznym zbieraniu i analizowaniu informacji ilościowych i jakościowych na temat funkcjonowania LGD Brama Beskidu oraz stanu realizacji strategii
w aspekcie finansowym i rzeczowym. Celem monitoringu jest uzyskanie informacji zwrotnych na temat skuteczności i wydajności
wdrażanej strategii, a także ocena zgodności realizacji operacji z wcześniej zatwierdzonymi wskaźnikami produktów i rezultatów.
Proces monitoringu obejmuje:
 monitorowanie rzeczowej realizacji LSR polegającej m.in. na: analizie stopnia osiągania mierzalnych
i weryfikowalnych wskaźników wykonalności celów strategii, monitorowaniu operacyjnym na podstawie bezpośrednich rozmów z
beneficjentami i wizji lokalnych na miejscu realizacji operacji, wykorzystaniu partycypacyjnych metod ewaluacji (tj. angażowaniu
społeczności lokalnej w proces ewaluacji);
 monitorowanie wydatkowania środków na poszczególne operacje i działania własne LGD.
Ewaluacja wdrażanej strategii, jako ustalenie związków pomiędzy podjętymi działaniami, a uzyskanymi rezultatami, zwłaszcza w ujęciu
średnio i długookresowym polegać będzie na systematycznym badaniu wartości oraz cech strategii
z punktu widzenia przyjętych kryteriów, w celu jej usprawnienia i realizacji. Jednym z głównych celów ewaluacji będzie ocena rzeczywistych i spodziewanych efektów realizacji strategii. Ewaluacja będzie próbą znalezienia odpowiedzi na pytanie, czy nasze działania
przyniosły efekty (lub czy je przyniosą w przypadku ewaluacji ex-ante).
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Podział na poszczególne rodzaje ewaluacji dokonywany będzie ze względu na moment, w którym ewaluacja jest realizowana, poziom,
którego dotyczy, oraz sposób jej organizacji. Ze względu na moment uruchomienia badania ewaluacyjnego planuje się:
 przed rozpoczęciem realizacji strategii planuje się ewaluację ex-ante – celem takiego badania będzie poprawa jakości planowanej do uruchomienia strategii,
 w trakcie wdrażania strategii planuje się ewaluację on-going – celem będzie oszacowanie stopnia osiągnięcia zakładanych celów w świetle wcześniej przeprowadzonej ewaluacji wstępnej, zwłaszcza pod względem dostarczonych produktów i osiągniętych
rezultatów oraz określenie trafności zamierzeń w stosunku do aktualnych trendów społeczno-gospodarczych,
 po zakończeniu realizacji strategii planuje się ewaluację ex-post – celem będzie określenie jego długotrwałych efektów, w tym
wielkości zaangażowanych środków, skuteczności i efektywności pomocy.
1. PLANOWANIE MONITORINGU I EWALUACJI
Aby prawidłowo realizować LSR, LGD Brama Beskidu przyjęła zasady dokonywania monitoringu i oceny własnej tam, gdzie wytyczyła sobie cele i tam, gdzie chce osiągnąć zamierzony efekt. Niezbędne zatem będzie badanie i analizowanie przez LGD podejmowanych działań. Ocena umożliwiać będzie w jak największym stopniu określenie, czy LSR jest wdrażana prawidłowo, a jej realizacja
przebiega zgodnie z założeniami i czy sposób funkcjonowania stowarzyszenia przebiega w sposób gwarantujący wypełnienie
wszystkich nałożonych na nie zadań. Każdorazowa modyfikacja dotycząca istotnych zmian zapisów z punktu widzenia wdrażania
LSR, będzie uzasadniania i przedkładana do uzyskania zgody od SW na dokonanie zmian.
Planowanie monitoringu i ewaluacji, metody zbierania oraz analizy i oceny danych w odniesieniu do badanych zagadnień zostało
ujęte w Procedurze dokonywania ewaluacji i monitoringu (Załącznik do LSR). Tabelaryczne zestawienie ujęte w procedurze ułatwi
analizę adekwatności i wykonalności przyjętej metodologii oraz pomoże śledzić postępy w realizacji badania. Badanie ewaluacyjne
oraz monitoring będzie prowadzone rzetelne, w istotnych dla realizacji strategii momentach oraz oparte o aktualne dane.
Proces monitoringu i ewaluacji będzie prowadzony przez podmiot zewnętrzny bądź wewnętrznie przez pracowników biura/członków LGD. Szczegółowy opis podmiotów (zewnętrznych/wewnętrznych) przypisanych do poszczególnym elementów podlegających monitoringowi i ewaluacji jest pokazany w tabelach w załączniku nr 2 do LSR.
2. MONITORING
Wskazanie elementów podlegających monitorowaniu
LGD Brama Beskidu będzie na bieżąco monitorować, czy LGD funkcjonuje poprawnie oraz czy realizacja LSR przebiega zgodnie z
założeniami. Elementy monitorowane przez LGD częściowo pokrywają się z tymi, które będą oceniane w trakcie okresowych ewaluacji
okresowych. Monitoringowi podlegać będą: stopień realizacji celów, przedsięwzięć oraz wskaźniki realizacji LSR, stopień wykorzystania budżetu, harmonogram ogłaszanych konkursów, pracownicy Biura LGD oraz funkcjonowanie Zarządu, zainteresowanie stroną
internetową LGD, ogłaszanymi konkursami, prowadzonymi szkoleniami, poziom efektywności doradztwa świadczonego przez pracowników Biura LGD oraz animacja lokalna i współpraca ze społecznością lokalną.
Sposób pozyskiwania danych
Monitoring będzie prowadzony na podstawie ankiet monitorujących beneficjentów, dokumentacji własnej LGD, informacji uzyskanych z
Samorządu Województwa, rejestru ogłoszonych konkursów, anonimowych ankiet od odbiorców, świadczonego przez pracowników
biura doradztwa, poprzez licznik odwiedzin strony internetowej, za pomocą formularzy do zbierania danych (sprawozdania, ankiety).
Czas i okres zbierania danych
Monitoring będzie prowadzony w sposób ciągły, na bieżąco zbierane będą dane potrzebne do kontroli przebiegu realizacji zadań i
pracy LGD Brama Beskidu.
Sposób zapewnienia przekazywania danych przez beneficjentów
Pozyskiwanie danych od beneficjentów opierać się będzie m.in. na oświadczeniach i ankietach monitorujących beneficjentów.
Sposób wykorzystania wyników analizy danych monitoringowych
Monitoring jest procesem stałego kontrolowania, czy realizacja strategii przebiega zgodnie z oczekiwaniami, czy i jak szybko zmierza
się do zrealizowania określonych w strategii celów i rezultatów oraz jak wygląda wydatkowanie środków przeznaczonych na poszczególne zamierzenia. Z tego punktu widzenia monitorowanie stanowi ważną część codziennego zarządzania organizacją i wdrażaną
strategią. Dostarczane informacje, pozwolą zarządzającym (Zarząd oraz pracownicy Biura) systematycznie dowiadywać się o występowaniu problemów i rozbieżności w realizacji planów i osiąganiu celów.
3. EWALUACJA
Elementy podlegających ocenie w trakcie ewaluacji
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W przypadku oceny funkcjonowania LGD Brama Beskidu określiła istotne elementy swojego funkcjonowania, które będą podlegały
ocenie. Elementy te będą weryfikować, czy LGD funkcjonuje poprawnie. Do tej kategorii należeć będą elementy takie, jak: efektywność
pracy biura i organów LGD, ocena przebiegu konkursów, sposobu przepływu informacji, efektywność promocji i aktywizacji lokalnej
społeczności, efektywność współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej między LGD.
W przypadku oceny wdrażania LSR LGD Brama Beskidu wybrała również elementy oceniające proces wdrażania LSR. Wybrane elementy do oceny pozwolą sprawdzić, czy realizacja LSR przebiega zgodnie z założeniami. Elementami tymi będą: stopień realizacji
celów i wskaźników, stopień realizacji wybranych operacji, plan działania, wykorzystanie budżetu, jakość stosowanych kryteriów wyboru operacji i procedur.
Czas przeprowadzenia ewaluacji
Ze względu na zróżnicowany charakter zakresu badań ewaluacyjnych, do poszczególnych elementów poddanych badaniu, dopasowano czas i okres dokonywania pomiaru. W zależności od poszczególnych części poddanych analizie, oceny dokonywać się będzie od
2016-2022 w różnej częstotliwości, raz na kwartał, raz na pół roku, raz na rok, co dwa lata. Ostatnia ewaluacja zostanie wykonywana w
grudniu 2023 roku.
Sposób i okres pomiaru
W celu uzyskania jak najlepszych wyników ewaluacji zostaną zastosowane różne metody pomiarowe. Źródła danych i metody ich zbierania będą polegały na zebraniu ankiet od beneficjentów, sprawozdań beneficjentów, prowadzone będą badania ankietowe wśród
mieszkańców, prowadzone bezpośrednio oraz za pośrednictwem strony internetowej Stowarzyszenia, opinii beneficjentów, prowadzeniu rozmów z mieszkańcami na otwartych spotkaniach, wywiady z wnioskodawcami, opinie Menedżera i członków Stowarzyszenia
oraz dokumentacja własna LGD.
Sposób wykorzystania wyników z ewaluacji
Informacje uzyskane w wyniku przeprowadzonej ewaluacji pozwolą na stałe podnoszenie jakości usług i stosowanych procedur. Sporządzane raporty będą przedstawiane na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia i podawane do publicznej wiadomości m.in.
poprzez umieszczenie na stronie internetowej Stowarzyszenia. Uwzględnienie wniosków i opinii pozyskanych podczas realizacji planu
komunikacji przyczyni się do pełniejszej ewaluacji. Ewaluacja powiązana jest także z aktualizacją LSR m.in. w ten sposób, iż również
pozwoli ona na uaktualnianie strategii do potrzeb podmiotów lokalnych i warunków rozwoju obszaru, doskonalenie operacji wynikających ze strategii, a także doskonalenie działań techniczno-organizacyjnych na rzecz wdrażania strategii.
Wyniki ewaluacji zawarte będą w raportach, zawierać będą między innymi takie elementy jak:
a. wykaz przedsięwzięć zrealizowanych w okresie ewaluacji, z krótkim opisem merytorycznym i informacją finansową o każdym z
nich;
b. opis bezpośrednich efektów przedsięwzięć i porównanie ich z efektami, które były zakładane w fazie projektowania;
c. analiza dotycząca wpływu zrealizowanych przedsięwzięć na osiągnięcie celów określonych w LSR;
d. wnioski w formie uwag i rekomendacji dotyczących zmian w sposobie funkcjonowania LGD, mające zapewnić wyższą efektywność działania LGD oraz lepsze osiągnięcie celów zakładanych w LSR.
Wyniki ewaluacji będą przedstawiane publicznie podczas Walnego Zebrania Członków, które udziela absolutorium Zarządowi za
miniony rok. Zespolenie w czasie tych wydarzeń stanowić będzie bodziec do dyskusji o działalności LGD i Zarządu, a wynikające z
niej wnioski będą przekładane na stosowne uchwały Walnego Zebrania Członków. Za nadzór procesu ewaluacji odpowiedzialny
będzie Zarząd, sama ewaluacja będzie przeprowadzana przez menedżera lub przez eksperta zewnętrznego lub przez Komisji Rewizyjnej.
Funkcjonowanie LGD Brama Beskidu będzie na bieżąco monitorowane i poddawane badaniom ewaluacyjnym w celu stałego podnoszenia jakości i efektywności działań. Ewaluacja będzie niezbędna do sprawnego wydatkowania środków publicznych w ramach
LSR, a także do szybkiego reagowania na zmieniające się warunki otoczenia społeczno-gospodarczego na terenie LGD. Monitoring
zaś będzie w sposób ciągły dostarczał informacji, co w danym momencie zachodzi w realizacji strategii. Obszarem, który będzie
podlegał ocenie jest także jakość partnerstwa oraz sprawność organizacyjna Lokalnej Grupy Działania.
Odpowiednio prowadzony monitoring i ewaluacja pozwoli 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.
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Ujęte w strategii rozwoju lokalnego na lata 2016-2023 przedsięwzięcia nie wpłyną na elementy przyrody objęte ochroną w rozumieniu
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ani na obszary Natura 2000, ani na znajdujące się terenie obszaru działania
LGD Brama Beskidu użytki ekologiczne (forma ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy jw.) oraz pomniki przyrody. Planowane przedsięwzięcia nie kolidują z obszarami podlegającymi ochronie w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz.U. z 2013 r. poz. 627). LSR na lata 2016-2023 pozwala na osiągnięcie w pełnym zakresie celów środowiskowych,
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szczególnie w wyniku realizowanych przedsięwzięć, których istotnym elementem są zadania związane z ochroną środowiska. LSR w
zasadniczy sposób może przyczynić się do poprawy stanu środowiska naturalnego na terenie obszaru działania LGD Brama Beskidu
w wyniku wielokierunkowych działań, mających na celu zrównoważony rozwój tego obszaru. Realizacja zadań wynikających z LSR
nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko. Ocenia się, iż planowane działania nie wpłyną na zwiększenie prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka dla zdrowia ludzi oraz zagrożenia dla środowiska, ani nie spowodują wystąpienia oddziaływań skumulowanych i transgranicznych. Realizacja zadań wynikających z przedmiotowego dokumentu zostanie zaprojektowana w taki sposób, by zminimalizować negatywne oddziaływanie na środowisko, szczególnie w odniesieniu do terenów posiadających znaczenie
dla dziedzictwa kulturowego (zabytkowa zabudowa) oraz przyrodniczego. Działania wynikające z LSR nie stanowią zagrożenia, jakie
określono dla obszarów Natura 2000.
Zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 i art. 58 ust. 1 pkt 2, w związku z art. 48 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz.U z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) Zarząd Stowarzyszenia LGD Brama Beskidu wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Krakowie, Oddział w Starym Sączu o opinie w sprawie konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla strategii rozwoju lokalnego na lata 2016 -2023. W tej sprawie otrzymano pismo od Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Krakowie, w którym to zostało uzgodnione, iż LSR na lata 2016-2023 nie wymaga przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - pismo w przedmiotowej sprawie z dnia 10 grudnia 2015 r. znak.
ST.II.410.3.53.2015.GK. Biorąc pod uwagę ww. opinie oraz uwarunkowania określone w art. 49 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Zarząd Stowarzyszenia LGD Brama Beskidu odstąpił od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko strategii rozwoju lokalnego na lata 2016-2023.
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1. Poradnik dla Lokalnych Grup Działania w zakresie opracowania Lokalnych Strategii Rozwoju na lata 2014-2020,
2. Regulamin Konkursu na wybór Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność , w tym Załącznik nr 3 Struktura i wymagania dotyczące LSR,
3. Strategie rozwoju gmin z obszaru LGD,
4. Strategie regionalne oraz powiatowa,
5. strony internetowe samorządów
6. Biuletyn Statystyczny Województwa Małopolskiego, 2015
7. Rejestr zabytków nieruchomych województwa małopolskiego z uwzględnieniem podziału na powiaty i gminy, 2015
8. Ochrona Środowiska w województwie małopolskim, GUS 2015
9. Załącznik S. Lista gmin położonych na Obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)
10. Sytuacja gospodarstw domowych w 2014 r. w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych
11. Jakość życia w Polsce, GUS 2015
12. Warunki życia rodzin w Polsce, GUS 2015
13. Dochody i warunki życia ludności Polski, GUS 2014
14. Strona www. Bank Danych Lokalnych GUS http://stat.gov.pl/bdl/
15. Statystyczne Vademecum Samorządowca 2014, http://krakow.stat.gov.pl/
16. strona internetowa www.klasterturystyczny.pl
17. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
18. Zestawienie propozycji projektów do realizacji w ramach LSR (na podstawie kart projektów) z obszaru każdej gminy objętej
LSR
19. Materiały konsultacji społecznych.
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Procedura Aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju(załącznik nr 1

Zakres procedury obejmuje czynności, formularz i schemat działań związanych ze zgłaszaniem, analizowaniem
i w końcu przyjmowaniem uchwałą Zarządu Stowarzyszenia zmian w zapisach LSR w zakresie: celów ogólnych i szczegółowych,
wskaźników, przedsięwzięć i budżetu, zmian LSR w ramach jej aktualizacji (z wyłączeniem zakresu należącego do kompetencji Walnego Zebrania).
Celem procedury jest sformalizowanie procesu dokonywanie korekt w lokalnej strategii rozwoju, by zapewnić jak najszerszy udział
partnerów LGD i wszystkich mieszkańców obszaru.
Założenia ogólne:
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a)
b)
c)
d)

Proces wdrażania i aktualizacji odbywa się z jak najszerszym udziałem partnerów LGD i wszystkich mieszkańców obszaru,
Wszystkie działania LGD dotyczące wdrażania LSR są jawne,
LGD monitoruje na bieżąco wdrażanie LSR,
Zmiany i aktualizacje LSR nie powinny być dokonywane częściej niż raz w roku, ale dopuszcza się nadzwyczajne okoliczności wprowadzania dodatkowych korekt,
e) Zmiany i aktualizacje LSR podlegają akceptacji SW, przy założeniu, że wprowadzone korekty nie mogą wpływać na zmniejszenie liczby punktów otrzymanych przez LGD w poszczególnych kryteriach w ramach oceny LSR.
f) Działania logistyczne zapewnia Biuro LGD.
Przebieg procedury:
1. Wnioski w sprawie zmian zapisów w LSR mogą zgłaszać:
a. członkowie LGD;
b. organy Stowarzyszenia;
c. wszyscy mieszkańcy obszaru.
2. Zgłaszanie wniosków jest sformalizowane. Przyjmowane jest na:
formularzu - dostępnym na stronie internetowej oraz w Biurze LGD - Formularz proponowanych zmian w dokumentach.
3. Zarząd Stowarzyszenia dokonuje potrzebnych analiz do wprowadzania zmian w LSR. Analizy te wykonywane są na bieżąco
w ramach ciągłego monitoringu:
a. Analiza zgłaszanych do LGD wniosków;
b. Analiza otoczenia prawnego związanego z funkcjonowaniem LGD i wdrażaniem LSR;
c. Analiza uchwał organów Stowarzyszenia wnioskujących o zmiany;
d. Analiza wniosków zawartych w Raporcie Zespołu ds. Monitoringu i Ewaluacji.
e. Co najmniej raz w roku Zespół ds. Monitoringu i Ewaluacji powoływany przez Walne Zebranie, dokonuje ewaluacji
własnej LGD i przygotowuje „Raport z wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju” wraz z ewentualnymi rekomendacjami zmian zapisów w LSR.
4. Zarząd może dodatkowo podjąć decyzję o zleceniu ekspertom zewnętrznym analizy związanej z koniecznością aktualizacji
dokumentów Stowarzyszenia.
5. Zmiana LSR w zakresie: celów ogólnych i szczegółowych, wskaźników, przedsięwzięć i budżetu dokonywana jest uchwałą
Zarządu.
6. Zmiana LSR w ramach jej aktualizacji (z wyłączeniem zakresu należącego do kompetencji Walnego Zebrania) dokonywana
jest uchwałą Zarządu.
Schemat procedury Aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju

Działania logistyczne zapewnia Biuro LGD. Po analizie zebranych potrzeb zmian oraz analizie otoczenia prawnego LGD zostanie
przygotowany Raport z wdrażania LSR, przy ewentualnej pomocy eksperckiej, następnie zostanie przygotowana Uchwała Zarządu
LGD i/lub Uchwały Walnego Zebrania Członków.
Zmiany wskaźników LSR
Z uwagi na fakt, iż nie istnieje formalny zakaz aktualizowania LSR pod kątem wskaźników do końca 2018 r. LGD w wyjątkowych
sytuacjach będzie mogła aktualizować LSR pod kątem zamiany wskaźników. Należy jednakże zauważyć, iż zmiana taka będzie
wymagać zmiany umowy ramowej, na którą zgodę będzie musiał wyrazić Samorząd Województwa.
Biorąc pod uwagę, że do końca 2018 r. LGD musi osiągnąć poziom co najmniej 50% każdego ze wskaźników produktu, który został
przewidziany do realizacji w latach 2016 – 2018, zmiana taka będzie musiała być mocno uzasadniona.
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Dodatkowo należy pamiętać, iż zgodnie z zapisami § 10 ust. 3 pkt 4 formularza umowy ramowej „zmiana umowy oraz jej załączników
nie może wpływać na zmniejszenie na wniosek LGD środków zaplanowanych do finansowania realizacji LSR do końca 2018 i 2021
roku w budżecie LSR, określonych w załączniku nr 1 do umowy”. Powyższe oznacza zatem, iż ewentualna aktualizacja wskaźników
będzie musiała się odbywać w ramach kwoty zaplanowanej do realizacji do końca 2018 r.
Istnieje zatem możliwość dokonania przedmiotowych modyfikacji pod warunkiem wprowadzenia i uzasadnienia stosownych zmian w
LSR .
Konieczność wprowadzenia zmian do LSR może wynikać w szczególności ze zmiany obowiązujących przepisów prawnych regulujących zagadnienia związane z LSR, zmiany dokumentów programowych lub rozporządzeń dotyczących zagadnień związanych z LSR,
uwag zgłoszonych przez Instytucję Wdrażającą, uwag zgłoszonych w wyniku kontroli, uwag wynikających z praktycznego stosowania
LSR i przeprowadzonej ewaluacji LSR, ewentualnej zmiany obszaru LSR.
Proces aktualizacji LSR będzie powiązany z opisanym powyżej procesem informowania o stanie wdrażania LSR. Aktualizacja prowadzona będzie w przypadku stwierdzenia konieczności jej przeprowadzenia, jednak nie rzadziej niż raz na dwa lata. Informacje o
możliwości składania swoich uwag do LSR pojawią się na materiałach informujących o LSR. Mieszkańcy obszaru LGD będą mogli
przez cały okres wdrażania LSR zgłaszać swoje propozycje aktualizacji Strategii bezpośrednio w Biurze LGD lub za pośrednictwem
poczty elektronicznej. Na stronie internetowej LGD zostanie zamieszczony Formularz proponowanych zmian w dokumentach LSR,
którą po wypełnieniu będzie można odesłać do Biura LGD. Wszystkie uwagi będą zbierane i przekazywane Zarządowi LGD.
Podczas przeprowadzanych corocznie spotkaniach z mieszkańcami, będą oni mogli zgłaszać swoje uwagi i sugestie, które wykorzystane będą do aktualizacji LSR. W procesie aktualizacji będą także uczestniczyć członkowie LGD, którzy podczas Walnego Zebrania
Członków także będą mogli zgłaszać swoje propozycje zmian w LSR.
Wszyscy członkowie LGD, a także mieszkańcy obszaru mają możliwość składanie wniosków, uwag i propozycji zmian w zapisach
Lokalnej Strategii Rozwoju. Na stronach internetowych dostępne są adresy mailowe, karty oceny funkcjonowania LGD. Wszystkie te
uwagi są zbierane i analizowane w biurze Lokalnej Grupy Działania.
Formularz proponowanych zmian w dokumentach
Formularz proponowanych zmian w dokumentach LSR
Obecny zapis:

Proponowany zapis/zmiany:

Cel dokonania zmian zapisu/ ów, przewidywane efekty
tych zmian:
Dodatkowe uwagi:
Osoba wypełniająca raport
Adres/telefon/mail
Czy jest Pan/Pani członkiem LGD
Czy je Pan/Pani zainteresowana otrzymywać regularne
informacje od LGD?
Czy chciałby Pan/Pani włączyć się
w działania LGD? Jeśli, tak to w jaki sposób?
………………………………………………………
Podpis
Procedura dokonywania ewaluacji i monitoringu (załącznik nr 2)
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Cel procedury: monitorowanie i ewaluacja wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju oraz pracy i oddziaływania na obszar Lokalnej
Grupy Działania Brama Beskidu.
Zakres procedury: procedura monitoringu i ewaluacji obejmuje czynności od powołania zespołu do publikacji dokumentu „Raport
ewaluacyjny Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Brama Beskidu”.
Elementy podlegające monitoringowi i ewaluacji:
 elementy funkcjonowania LGD, które będą podlegać ewaluacji,
 elementy wdrażania LSR, które będą podlegać ewaluacji,
 elementy, które LGD zamierza monitorować.
Założenie ogólne: monitoring jest procesem ciągłym, ewaluacja odbywa się przed, w trakcie i po realizacji strategii. Monitoring polega na systematycznej analizie wdrażania LSR, wszystkich podejmowanych działań przez LGD oraz otoczenia, na które działania
LGD wywołują wpływ. Odpowiedzialnym za monitoring jest Zarząd Stowarzyszenia. Monitoring jest ściśle powiązany z oceną – ewaluacja własną. Za nadzór procesu ewaluacji odpowiedzialny będzie Zarząd, sama ewaluacja będzie przeprowadzana przez Koordynatora LSR działającego we współpracy z pracownikami Biura lub przez eksperta zewnętrznego lub Komisji Rewizyjnej.
Kryteria, jakie będą brane pod uwagę w trakcie ewaluacji:
1. Trafność/adekwatność/odpowiedniość – stopień, w jakim przyjęte cele projektu odpowiadają zidentyfikowanym problemom w
obszarze objętym projektem i/lub realnym potrzebom beneficjentów.
2. Efektywność/wydajność – ocena poziomu „ekonomiczności” projektu, czyli stosunek poniesionych nakładów do uzyskanych
wyników i rezultatów, przy czym przez nakłady rozumie się zasoby finansowe, ludzkie i poświęcony czas.
3. Skuteczność – ocena stopnia, na ile cele przedsięwzięcia, zdefiniowane na etapie programowania, zostały osiągnięte.
4. Użyteczność – stopień zaspokojenia potrzeb beneficjentów w wyniku osiągnięcia rezultatów podejmowanych operacji.
5. Trwałość – ocena faktu, czy pozytywne efekty projektu na poziomie celu mogą trwać do zakończenia finansowania zewnętrznego oraz czy możliwe jest utrzymanie się wpływu tego projektu w dłuższym okresie na procesy rozwoju na poziomie sektora, regionu czy kraju.
Przebieg procedury:
1. Zarząd powołuje Zespół ds. Monitoringu i Ewaluacji lub zobowiązuje Komisję Rewizyjną.
2. Zespół spotyka się co najmniej raz w roku i dokonuje oceny (ewaluacji) m.in.:
 realizacji założonych wskaźników produktu, rezultatu, przedsięwzięć;
 realizacji celów szczegółowych na podstawie wskaźników rezultatu;
 ilościowej i jakościowej przeprowadzonych konkursów;
 aktualności analizy SWOT
 aktualności i adekwatności procedur;
 adekwatności wskaźników;
 postrzegania LGD w otoczeniu;
 innych zjawisk, zdarzeń, dokumentów itd.
3. Zespół wykorzystuje różnorodne narzędzia ewaluacji.
4. Zespół może zwrócić się do Zarządu o wykonanie ekspertyz zewnętrznych.
5. Praca Zespołu kończy się „Raportem ewaluacyjny LSR”, który jest wspólnym dziełem członków Zespołu.
6. Raport może zawierać wnioski dotyczące:
a. przeprowadzenia zmian w organizacji pracy Biura LGD,
b. przeprowadzenia zmian w systemie informowania o LSR,
c. przeprowadzenia zmian w LSR - Aktualizacji LSR.
7. Obsługę logistyczną Zespołu zapewniają pracownicy Biura LGD.
8. „Raport z wdrożenia LSR” prezentowany jest na Walnym Zebraniu Członków.
SCHEMAT PROCEDURY
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Zakres okresowej ewaluacji m.in.:
 Ocena realizacji przedsięwzięć
 Ocena realizacji celów
 Ocena przeprowadzonych konkursów
 Ocena otoczenia (szans i zagrożeń)
 Przegląd procedur
 Przegląd wskaźników
 Ocena realizacji planu działania LGD
 Ocena postrzegania LGD w środowisku, w tym ocena jawności i demokratyczności działań
 Przegląd kryteriów wyboru operacji.
W trakcie badań zostaną wykorzystane partycypacyjne metody ewaluacji (tj. angażowaniu społeczności lokalnej w proces ewaluacji).
Na podstawie przeprowadzonej ewaluacji, przy stałym monitoringu działań, zostanie opracowany Raport z wdrażania LSR, przy
ewentualnej pomocy eksperta zewnętrznego, który zostanie zaprezentowany i zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków, gdzie
zostanie zaprezentowany:
 wykaz przedsięwzięć zrealizowanych w minionym roku kalendarzowym, z krótkim opisem merytorycznym i informacją finansową o każdym z nich,
 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.
Kamienie milowe we wdrażaniu LSR
Do końca 2018 r. LGD musi osiągnąć poziom co najmniej 50% każdego ze wskaźników produktu, który został przewidziany do realizacji w latach 2016 – 2018. W tym okresie zostanie przeprowadzona ewaluacja on-going.
Proces monitoringu powinien obejmować:
a) monitorowanie realizacji LSR - od strony efektów:
 analiza stopnia osiągania wskaźników wykonania celów strategii,
 monitorowanie tego, co się dzieje w terenie: problemy, pomysły, reakcje wnioskodawców i beneficjentów,
b) monitorowanie wydatkowania środków na poszczególne operacje i działania własne LGD – czy pieniądze przekuwają się w
efekty.
W monitoringu LGD wykorzystywać zarówno dane statystyczne „liczby”, jak i opinie społeczności lokalnej (beneficjentów, wnioskodawców, wnioskodawców odrzuconych).
Proces monitoringu jest połączony z Planem komunikacyjnym w celu angażowania odpowiednich grup społecznych (adresatów LSR,
grupy defaworyzowane).
Monitoring i ewaluacja będą prowadzone odpowiednio wcześnie, by dać szansę na podjęcie działań korygujących LSR, kryteria oraz
procedury.
Wdrażając projekty grantowe LGD będzie prowadzony system monitorowania realizacji każdego osobnego projektu grantowego.
W trakcie realizacji strategii zostaną przeprowadzone trzy ewaluacje, na początku, w trakcie i na zakończenie wdrażania strategii, w
celu gwarancji uzyskania w latach 2016-2018 50 % każdego ze wskaźników produktu w latach 2018-2022 100 % każdego ze wskaźników produktu .
Elementy podlegające monitoringowi
Elementy poddane
badaniu
Stopień realizacji
celów, przedsięwzięć
oraz wskaźniki realizacji LSR
Stopień wykorzystania budżetu
Harmonogram ogłaszanych
konkursów

Wykonawca
badania

Źródła danych
i metody ich zbierania

Czas i okres
dokonywania
pomiaru

Ankiety monitorujące beneBiuro LGD
ficjentów,
sprawozdania
(ocena
W sposób ciągły
beneficjentów, dokumentawłasna)
cja własna LGD
Dokumentacja
własna
Biuro LGD
LGD,
(ocena
W sposób ciągły
informacja z Samorządu
własna)
Województwa
Biuro LGD
(ocena
własna)

Rejestr ogłoszonych konW sposób ciągły
kursów

Analiza i ocena danych
Stopień realizacji celów, przedsięwzięć
oraz zgodność wskaźników produktu i
rezultatu z planem działania
Stopień wykorzystania budżetu LGD przeznaczonego na wdrażanie
LSR w odniesieniu do środków zakontraktowanych
Zgodność ogłaszanych konkursów z przyjętym harmonogramem
konkursów LSR, ocena stopnia realizacji
zadań wdrażanych w
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ramach LSR

Pracownicy Biura
LGD,
Zarząd
funkcjonowanie Biura
LGD
Zarządu

Anonimowe ankiety od
odbiorców
świadczonego przez pra- W sposób ciągły
cowników
biura doradztwa

Ocena pracy pracowników, sposób przekazywania istotnych
informacji potencjalnym beneficjentom,
pomoc w rozwiązywaniu
problemów, jakość i efektywność świadczonego doradztwa

Zainteresowanie
stroną
internetową LGD,
ogłaszanymi konkursami, prowadzonymi
szkoleniami

Pracownicy
LGD (ocena
własna)

Licznik odwiedzin strony
internetowej, dane od
W sposób ciągły
administratora
strony internetowej

Skuteczność przekazywania/ uzyskiwania
informacji na temat
działalności LGD

Biuro LGD

Anonimowe ankiety od
beneficjentów dotyczące
W sposób ciągły
poziomu
świadczonego
doradztwa

Ocena pracy doradców, sposób przekazywania istotnych informacji potencjalnym
beneficjentom, pomoc w rozwiązywaniu
problemów, efektywność świadczonego
doradztwa

Biuro LGD

Ankiety ze spotkań informacyjno-konsultacyjnych,
ankiety
monitorujące W sposób ciągły
przedsięwzięcia związane
z animacją lokalną,

Ocena pracy pracowników, sposób przekazywania istotnych informacji potencjalnym beneficjentom, pomoc w rozwiązywaniu problemów.

Efektywność doradztwa świadczonego
przez pracowników
Biura LGD
Jakość przedsięwzięć
dotyczących animacji
lokalnej

Wyniki ewaluacji zawarte będą w raportach, zawierać będą między innymi takie elementy jak:
 wykaz przedsięwzięć zrealizowanych w okresie ewaluacji, z krótkim opisem merytorycznym i informacją finansową o każdym z nich;
 analiza dotycząca wpływu zrealizowanych przedsięwzięć na osiągnięcie celów określonych w LSR;
 wnioski w formie uwag i rekomendacji dotyczących zmian w sposobie funkcjonowania LGD, mające zapewnić wyższą efektywność działania LGD oraz lepsze osiągnięcie celów zakładanych w LSR.
Elementy funkcjonowania LGD i wdrażania LSR podlegające ewaluacji/ Kryteria
Elementy poddane
badaniu

Efektywność pracy
biura i organów
LGD ocena pracowników
-funkcjonowanie LGD

Efektywność promocji i aktywizacji
lokalnej społeczności
- funkcjonowanie
LGD

Wykonawca
badania
Podmiot
niezwiązany
z LGD (ocena
zewnętrzna) lub
Biuro LGD
(ocena własna)

Podmiot
niezwiązany
z LGD (ocena
zewnętrzna) lub
Biuro LGD
(ocena własna)

Źródła danych
i metody ich zbierania
Badania ankietowe,
opinie
beneficjentów, rozmowy z mieszkańcami na otwartych spotkaniach, wywiady z
wnioskodawcami,
opinie menadżera i
członków Stowarzyszenia
Badania ankietowe
wśród mieszkańców,
prowadzone bezpośrednio, za
pośrednictwem strony
internetowej
Stowarzyszenia

Czas i okres
dokonywania
badania
Ocena roczna w
latach 2016–2022,
dokonywana w I
kwartaleroku
kolejnego, z wyłączeniem roku,
2023 gdy wykonywana na 30.06.
Ocena roczna w
latach 2016–2022,
dokonywana w I
kwartale roku
kolejnego, z wyłączeniem roku,
2023 gdy wykonywana na 30.06.

Analiza i ocena danych/kryterium
Ocena poprawności działalności
prowadzonej przez Stowarzyszenie, określająca skuteczność realizowanych zadań w odniesieniu do
założeń LSR.
Kryterium
Kryterium: Efektywność

Ocena skuteczności promocji LGD
oraz działań wdrażanych w ramach LSR, mierzona, jako liczba
osób, które uzyskały
informację na temat LGD oraz
skuteczność
animacji społeczności.
Kryterium: Skuteczność
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Ocena przebiegu
konkursów
funkcjonowanie LGD

Stopień realizacji
celów LSR – stopień
realizacji wskaźników
- wdrażanie LSR

Stopień realizacji
wybranych operacji
- wdrażanie LSR

Sposób przepływu
informacji
-funkcjonowanie LGD

Plan działania
LSR
- wdrażanie LSR
Efektywność
współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej między LGD - funkcjonowanie LGD
Wykorzystanie
budżetu
- wdrażanie LSR
Jakość stosowanych kryteriów
wyboru operacji i
procedur
- wdrażanie LSR

Podmiot
niezwiązany
z LGD (ocena
zewnętrzna) lub
Biuro LGD
(ocena własna)

Dokumentacja własna Ocena roczna w
LGD
latach 2016–2022,
dokonywana w I
kwartale roku
kolejnego, z wyłączeniem roku,
2023 gdy wykonywana na 30.06.

Ocena zgodności ogłoszenia konkursów z harmonogramem.
Kryterium: Efektywność

Podmiot
niezwiązany
z LGD (ocena
zewnętrzna) lub
Biuro LGD
(ocena własna)

Dokumentacja własna
LGD
Ankiety beneficjentów, sprawozdania
beneficjentów.

Ocena dwuletnia,
dokonywana
dokonywana w I
kwartale roku
kolejnego, z wyłączeniem roku,
2023 gdy wykonywana na 30.06.

Ocena celowości i trafności założeń realizowanych w ramach LSR.
Określenie stopnia realizacji poszczególnych celów.
Kryterium: Skuteczność i użyteczność, trwałość

Podmiot
niezwiązany
z LGD (ocena
zewnętrzna) lub
Biuro LGD
(ocena własna)

Dokumentacja własna
LGD
Ankiety beneficjentów, sprawozdania
beneficjentów.

Ocena dwuletnia,
dokonywana w I
kwartale roku
kolejnego, z wyłączeniem roku,
2023 gdy wykonywana na 30.06.
Dokumentacja własna Ocena roczna w
LGD
latach 2016–2022,
Ankiety beneficjendokonywana w I
tów, sprawozdania
kwartale roku
beneficjentów.
kolejnego, z wyłączeniem roku,
2023 gdy wykonywana na 30.06.
Dokumentacja własna
3 razy w ciągu
LGD
całego okresu

Ocena celowości i trafności założeń realizowanych w ramach LSR.
Określenie stopnia realizacji poszczególnych operacji.
Kryterium: Skuteczność i użyteczność

Dokumentacja własna
LGD

1raz/rok. Ostatnia
wykonywana
w 10. 2023 roku.

Dokumentacja własna
LGD

3 razy w ciągu
całego okresu

Dokumentacja własna
LGD

3 razy w ciągu
całego okresu

Ocena współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej między
LGD w stosunku do założeń w
LSR.
Kryterium: Skuteczność i efektywność
Ocena zgodności i wysokości
wydatkowania środków finansowych
z przyznanego budżetu na poszczególne zadania.
Kryterium: Skuteczność i trafność
Ocen jakość stosowanych kryteriów wyboru operacji i procedur w
celu weryfikacji prawidłowego
przebiegu naborów i oceny wniosków.
Kryterium: Skuteczność i trafność

Podmiot
niezwiązany
z LGD (ocena
zewnętrzna) lub
Biuro LGD
(ocena własna)
Podmiot
niezwiązany
z LGD (ocena
zewnętrzna) lub
Biuro LGD
(ocena własna)
Biuro LGD
(ocena własna)

Podmiot
niezwiązany
z LGD (ocena
zewnętrzna) lub
Biuro LGD
(ocena własna)
Podmiot
niezwiązany
z LGD (ocena
zewnętrzna) lub
Biuro LGD
(ocena własna)

Ocena skuteczności przepływu
informacji w stosunku do osiągniętych rezultatów. Badanie rezultatów poszczególnych sposobów
dotarcia do beneficjentów.
Kryterium: Skuteczność i efektywność
Ocena zgodności ogłaszanych
i realizowanych projektów
z harmonogramem określonym w
LSR. Kryterium: Skuteczność i
efektywność
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PLAN DZIAŁANIA(załącznik nr 3)
RAZEM
2016-2023

Wartość z
jednostką
miary

% realizacji
wskaźnika
narastająco

Planowane
wsparcie (zł)

Wartość z
jednostką
miary

% realizacji
wskaźnika
narastająco

Planowane
wsparcie (zł)

Razem wartość wskaźników

Razem planowane
wsparcie (zł)

PROW/podzi
ałanie/zakres

2022 -2023

Planowane
wsparcie(zł)

Nazwa wskaźnika

2019-2021

% realizacji
wskaźnika
narastająco

CEL
OGÓLNY nr 1

2016-2018

Wartość z
jednostką
miary

Lata

2 szt.

50 %

10 000

2 szt.

100 %

10 000

0 szt.

100 %

0

4 szt.

20
000

19 4 Aktywizacja

Przedsięwzięcie
1.1.1

Cel szczegółowy 1:

Liczba szkoleń z zakresu ekologii i ochrony środowiska

Razem cel szczegółowy 1

10 000

10 000

20
000

0

Przedsięwzięcie 1.2.1

Cel szczegółowy 2:
Liczba nowych lub/i zmodernizowanych obiektów i miejsc
infrastruktury turystycznej i
rekreacyjnej

3 szt.

Liczba nowych lub/i zmodernizowanych obiektów infrastruktury kulturalnej i społecznej

3 szt.

60 %

100 %

900 00
0

276
000

2 szt.

100 %

0 szt.

100 %

0

5 szt.
1 800
000

0 szt.

100 %

1 176
000

Razem cel szczegółowy 2

624 000

0

0szt.

100 %

624 000

0

Realizacja
LSR/Konkur
s

3 szt.
1 800
000

0

Przedsięwzięcie 1.3.1

Liczba działań z zakresu udostępniania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego obszaru

2 szt.

50 %

200
000

2 szt.

Przedsięwzięcie 1.3.2

Cel szczegółowy 3:

Liczba podmiotów działających
w sferze kultury, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji
LSR

8 szt.

50 %

300
000

7 szt.

100 %

200 000

0 szt.

100 %

0 szt.
100 %

300 000

100 %

0

4 szt.

400
000

Realizacja
LSR/Konkur
s

15 szt.

600 0
00

Realizacja
LSR/Grant/
Konkurs
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Liczba operacji obejmujących
wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury

3 szt.

Liczba zrealizowanych projektów współpracy (międzynarodowych)

1 szt.

Liczba LGD uczestnicząca w
międzynarodowym projekcie
współpracy

4 szt.

Liczba
zorganizowanych
przedsięwzięć
kulturalnopromocyjnych w ramach projektu współpracy

1 szt.

Przedsięwzięcie
1.4.1
Przedsięwzięcie 1.4.2

Liczba wydarzeń aktywizujących i integrujących lokalną
społeczność
Liczba wydarzeń aktywizujących i integrujących skierowanych do grup defaworyzowanych

Razem cel szczegółowy 4
Razem cel ogólny 1

0 szt.

100 %

100 %

40 000

0 szt.

0 szt.

100 %

5 szt.

100
%

300 00
0

0 szt.

100 %

100 %

0

0 szt.

0 szt.

100 %

540
000

Razem cel szczegółowy 3
Cel szczegółowy 4:
Liczba nowych lub/i zmodernizowanych obiektów i miejsc
infrastruktury turystycznej i
rekreacyjnej
Liczba wydarzeń promujących
zdrowy i aktywny styl życia

0 szt.

4 szt.

0

1 szt.

100 %

100 %

0

100 %

500 000

4 szt.

100 %

0

100 %

Projekt
współpracy

1
040 0
00

0

0 szt.

40
000

1 szt.

5 szt.
0 szt.

Realizacja
LSR/Grant/
Konkurs

7 szt.

0

5 szt.

300 0
00

Realizacja
LSR/Grant/
Konkurs

300 0
00

Realizacja
LSR/Grant/
Konkurs

5 szt.
5 szt.

0 szt.
0%

0

0 szt.

5 szt.
100 %

300 000

0 szt.

100 %

0

2 szt.

300 00
0
2 026 0
00

2 szt.
300 000
1 434 00
0

0
0

600 0
00
3 460
000
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RAZEM 20162023

Wartość z
jednostką
miary

% realizacji
wskaźnika
narastająco

Planowane
wsparcie (zł)

Wartość z
jednostką
miary

% realizacji
wskaźnika
narastająco

Planowane
wsparcie (zł)

Razem wartość wskaźników

Razem planowane
wsparcie (zł)

PROW/podzia
łanie/zakres

2022 -2023

Planowane
wsparcie(zł)

Nazwa wskaźnika

2019-2021

% realizacji
wskaźnika
narastająco

CEL
OGÓLNY nr2

2016-2018

Wartość z
jednostką
miary

Lata

8 szt.

53,33 %

400
000

11 szt.

100 %

550 000

0 szt.

100 %

0

19 szt.

950
000

Realizacja
LSR/Konkur
s

1 szt.

33,33 %

50 000

2 szt.

100 %

100 000

0 szt.

100 %

0

3 szt.

150
000

Realizacja
LSR/Konkur
s

50 %

100
000

4 szt.

200
000

Realizacja
LSR/Konkur
s

50 %

200
000

Realizacja
LSR/Konkur
s

Przedsięwzięcie 2.1.2

Przedsięwzięcie 2.1.1

Cel szczegółowy 1:
Liczba operacji polegająca na
utworzeniu nowego przedsiębiorstwa
Liczba operacji polegająca na
utworzeniu nowego przedsiębiorstwa o charakterze
innowacyjnym
Liczba operacji polegająca na
utworzeniu nowego przedsiębiorstwa, w sektorze turystyki i
czasu wolnego12
Liczba operacji polegająca na
utworzeniu nowego przedsiębiorstwa przez osoby z grup
defaworyzowanych
Liczba operacji polegająca na
rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa poza sektorem turystyki i czasu wolnego
Liczba operacji polegająca na
rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa w sektorze turystyki i
czasu wolnego12

2 szt.

4 szt.

2 szt.

1 szt.

50 %

50 %

600 00
0
300
000

2 szt.

4 szt.

2 szt.

1 szt.

100 %

100 000

0 szt.

100 %

0

100 %

200 000

0 szt.

100 %

0

8 szt.

400
000

100 %

300 000
0

0 szt.

100 %

0

4 szt.

900 0
00

300 000

0 szt.

100 %

100 %

0

2 szt.

600
000

Realizacja
LSR/Konkur
s

Założono się, że do sektora czasu wolnego należą: (Według sekcji PKD 2007) usługi związane z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (I), działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
(R), natomiast branża turystyczna jest klasyfikowana w Sekcji N: Dział 79 – „działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie
rezerwacji i działalności z nią związane”
12

72

Liczba operacji polegająca na
rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa w sektorze przetwórstwa lokalnego13
Razem cel szczegółowy 1

13

0 szt.

0%

0
1 650
000

1 szt.

100 %

300 000
1 850
000

0 szt.

100 %

0

0

1 szt.

300
000

Realizacja
LSR/Konkur
s

3 500
000

Założono, że do sektora przetwórstwa lokalnego należą: (Według sekcji PKD 2007): Sekcja C Przetwórstwo przemysłowe, Dział 10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH oraz Dział 11 PRODUKCJA NAPOJÓW.

73

Przedsięwzięcie
2.2.3

Przedsięwzięcie 2.2.2

Cel szczegółowy 2:
Liczba zrealizowanych projektów współpracy międzynarodowych

1 szt.

Liczba LGD uczestnicząca w
projektach współpracy

12 szt.

5 szt.

Liczba
przeprowadzonych
działań
promocyjnych
/marketingowych

3 szt.

3 szt.

Liczba zastosowanych innowacyjnych metod promocyjnych/marketingowych

1 szt.

100 %

50 %

100 %

50 000

210 000

100 %

0

0 szt.

Razem LSR
2 % budżetu

140
000
3 676 0
00

310
000

Projekt
współpracy

100
000

Realizacja
LSR/Operac
ja własna

17 szt.

6 szt.
100 %

50 000

0 szt.

100 %

0
2 szt.

150
000
1 800
000
3 826 0
00

Razem cel ogólny 2

W tym poddziałanie 19.2 Wdrażanie LSR

100
000

2 szt.

1 szt.

Razem cel szczegółowy 2

W tym poddziałanie 19.3 projekty
współpracy

0 szt.

1 sz.

260 000
2 110
000
3 544 00
0
3 % budżetu

410
000
3 910
000

0
0

7 370
000

0

210 000

0

3 324 00
0

0

5%
budżetu

350
000
7 000
000

74

% budżetu
poddział
Realizacja
LSR

Animacja społecznoLiczba spotkań informacyjności lokonsultacyjnych LGD z mieszkalnej za
kańcami
pośrednictwem
LGD
Liczba osobodni przeprowadzonych szkoleń dla pracowniRealiza- ków i/lub osób zaangażowacja Pla- nych we wdrażanie LSR
nu SzkoLiczba osobodni przeprowaleń
dzonych szkoleń dla członków
organów LGD
Realizacja Pla- Liczba działań aktywizująconu Dzia- szkoleniowo-promocyjnych
łania

3 szt.

8 szt.
8 szt.

42,1

20
osobodni

41,66 %

150
osobodni

39,06%

17 szt.

41,46%

Razem koszty bieżące
Razem LSR Poddziałanie 19.2, 19.3 (2 %) i 19.4
Razem LSR Poddziałanie 19.2, 19.3 (3 %) i 19.4

100
000

20 osobodni
150
osobodni
17 szt.

83,33 %

42,77 %
100 %

482
100
482
100
4 432
100
4 432
100

80 000

8 osobodni
84
osobodni
7 szt.

82,92%

2 etaty

85,54 %

280
000

19 szt.

100 %

587 571

100 %
587 571
3 977
571
4 187
571

100
000

48 osobodni
384
osobodni

100%

41 szt.

100%
100
000

80 000
74 szt.

50 %

100 %

78,12%

100
000

Razem Aktywizacja
Liczba podmiotów lub osób 74 szt.
Praca i
którym udzielono doradztwa
koszty
Liczba utworzonych miejsc 2 etaty
bieżące
pracy

84,21 %

3 500
000

19.4 Aktywizacja

Razem planowane wsparcie na przedsięwzięcia dedykowane tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy w ramach poddziałania Realizacja LSR PROW

25 szt

100 %

2 etaty

100 %

280
329
280
329
380
329
380
329

280
000
173 szt.
2 etaty

1 350
000
1 350
000
8 790
000
9 000
000
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BUDŻET LSR(załącznik nr 4)
BUDŻET LSR
Zakres wsparcia

Wsparcie finansowe PROW (PLN)

Realizacja LSR (art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013

7 000 000,00

Współpraca (art. 35 ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 1303/2013)

140 000,00

Koszty bieżące (art. 35 ust. 1 lit. d rozporządzenia nr 1303/2013)

1 350 000,00

Aktywizacja (art. 35 ust. 1 lit. e rozporządzenia nr 1303/2013)

300 000,00
Razem

8 790 000

PLAN FINANSOWY W ZAKRESIE PODDZIAŁANIA 19.2 PROW 2014 -2020
PLAN FINANSOWY W ZAKRESIE PODDZIAŁANIA 19.2 PROW 2014-2020
Wkład EFRROW
(PLN)
Beneficjenci inni niż
jednostki sektora finansów publicznych
Beneficjenci będący
jednostkami sektora
finansów publicznych
RAZEM (PLN)

Budżet państwa
(PLN)

3 054 240,00

Wkład własny
będący wkładem
krajowych środków publicznych
(PLN)

1 745 760,00

1 399 860,00
4 454 100,00

1 745 760,00

RAZEM (PLN)

4 800 000,00

800 140,00

2 200 000,00

800 140,00

7 000 000,00

PLAN KOMUNIKACJI (załącznik nr 5)
Plan komunikacji jest generalnym planem działań komunikacyjnych dla partnerstwa przyjętym na określony czas i zawierającym
element jego korygowanie i modyfikację ujęte w ewaluacji i monitoringu LSR.
Komunikaty kierowane do mieszkańców obszaru będą odpowiednio emitowane, tak aby informacja odtarła do osób zainteresowanych, będą klarowne, interesujące, będą adekwatnie opracowane i efektywne.
Zatem celem planu komunikacji będzie informowanie, konsultowanie, współdecydowanie i współdziałanie zarówno zewnętrze z
mieszkańcami obszaru LGD Brama Beskidu, jak i wewnątrz organizacji, tak aby skutecznie wdrażać i realizować LSR.
Tabela: Działania komunikacyjne, odpowiadające im środki przekazu oraz zidentyfikowani adresaci
poszczególnych działań komunikacyjnych.
Termin

Cel komunikacji

II połowa
2016 r.

Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o LSR na lata
2016-2023 (głównych
celach, zasadach przyznawania dofinansowania oraz typach
operacji , które będą
miały największe szanse wsparcia z budżetu

Nazwa działania
komunikacyjnego

Kampania informacyjna nt. głównych
założeń LSR na lata
2016-2023

Adresaci działania
komunikacyjnego
(grupy docelowe)
wszyscy potencjalni
wnioskodawcy, w
szczególności przedsiębiorcy,
organizacje pozarządowe i mieszkańcy
obszaru LGD (w tym
także przedstawiciele
grup defaworyzowanych)

Środki przekazu






rozsyłanie informacji pocztą elektroniczną (newsletter LGD),
informacje na oficjalnej stronie internetowej LGD Brama Beskidu,
informacje na oficjalnych stronach
internetowych gmin obszaru LGD,
ogłoszenia na portalu społecznościowym Facebook,
ogłoszenia w siedzibach instytucji
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LSR)

II połowa
2016 r.

II połowa
2016 r./ (i
w każdym
kolejnym
roku
zgodnie z
planem
działania)

2017 r.
(i w każdym
kolejnym
roku
zgodnie z
planem
działania)





Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o głównych zasadach interpretacji poszczególnych kryteriów
oceny używanych
przez Radę LGD
(zwłaszcza kryteriów
jakościowych)

Spotkania nt. zasad
oceniania i wyboru
operacji przez LGD

Wspieranie beneficjentów LSR w realizacji
projektów.

Informowanie na
temat warunków i
sposobów realizacji
i rozliczania projektów

Aktywizacja potencjalnych uczestników projektów (odbiorców
projektów), w tym
przedstawicieli grup
defaworyzowanych

Informacja na temat
możliwości samozatrudnienia, bądź
objęcia działaniem
kwalifikacyjnym w
ramach realizowanych projektów

wszyscy potencjalni
wnioskodawcy, w
szczególności przedsiębiorcy, organizacje
pozarządowe i
mieszkańcy obszaru

Beneficjenci oraz
projektodawcy

mieszkańcy obszaru,
przedstawiciele grup
defaworyzowanych,
wskazanych w LSR
(m.in. długotrwale
bezrobotni, osoby
młode oraz osoby w
wieku do 35 pozostające bez pracy, osoby
zagrożone wykluczeniem społecznym)





publicznych (urzędy, GOK),
organizacja spotkań informacyjnokonsultacyjnych na obszarze LGD,
artykuł w prasie lokalnej.
rozsyłanie informacji pocztą elektroniczną (newsletter LGD),
informacje na oficjalnej stronie internetowej LGD Brama Beskidu,
informacje na oficjalnych stronach
internetowych gmin obszaru LGD,
organizacja spotkań informacyjnokonsultacyjnych w każdej z gmin obszaru LGD

 spotkania szkoleniowo-doradcze, doradztwo indywidualne w gminach
 dyżur w siedzibie LGD

Do mieszkańców oraz osób z grup defaworyzowanych:
 rozsyłanie informacji pocztą elektroniczną (newsletter LGD),
 informacje na oficjalnej stronie internetowej LGD Brama Beskidu,
 informacje na oficjalnych stronach
internetowych gmin obszaru LGD,
 ogłoszenia na portalach społecznościowych (przede wszystkim Facebook),
 ogłoszenia w siedzibach instytucji
publicznych (urzędy, GOK),
 organizacja spotkań informacyjnokonsultacyjnych w każdej z gmin obszaru LGD,
 artykuł w biuletynie LGD.(w 20162018 oraz w 2022)

I połowa
2018 r.
(w kolejnych
latach
zgodnie z
planem
działania)

Zapewnianie szerokiej
akceptacji społecznej
dla działań rozwojowych i kierunków rozwojowych realizowanych przy pomocy
LSR.

Prezentacja projektów realizowanych i
zrealizowanych

Mieszkańcy obszaru
LGD (w tym potencjalni wnioskodawcy i
beneficjenci)

 publikacja dobrych praktyk projektowych - artykuł w biuletynie LGD
 promocja skutecznych działań na oficjalnej stronie internetowej LGD oraz
na stronach gmin tworzących obszar
LGD,
 konferencja nt. zrealizowanych projektów w 2022 r.

II połowa
2018 r.

Uzyskanie informacji
zwrotnej nt. oceny
jakości pomocy świadczonej przez LGD pod
kątem konieczności
przeprowadzenia
ewentualnych korekt w
tym zakresie

Badanie opinii i
satysfakcji beneficjentów

Beneficjenci

 Ankieta online na oficjalnej stronie
LGD,
 Ankiety po doradztwie, szkoleniu
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Tabela: Zakładane wskaźniki w oparciu o planowany budżet działań komunikacyjnych oraz planowane
efekty działań komunikacyjnych
Nazwa działania komunikacyjnego
Kampania informacyjna nt.
głównych założeń LSR
na lata 2016-2023

Kampania informacyjna nt.
zasad oceniania i wyboru
operacji przez LGD
Informowanie na temat warunków i sposobów realizacji
i rozliczania projektów

Informacja na temat możliwości samozatrudnienia

Prezentacja projektów realizowanych i zrealizowanych

Badanie opinii i satysfakcji
beneficjentów

Zakładane wskaźniki

Planowane efekty

 dotarcie do co najmniej 450 osób z in wysłanie 100 maili w ramach newslettera,
formacjami o LSR na lata 2016-2023,
 zamieszczenie 4 artykułów na stronach
 podniesienie poziomu wiedzy mieszkańinternetowych (LGD oraz gmin),
ców o głównych założeniach LSR (wyniki
 organizacja 3 spotkań informacyjnoankiet po spotkaniach),
konsultacyjnych (średnio 15 osób na każde
 zwiększenie liczby składanych wniosków
spotkanie, badanie ankietowe po spotkaniu)
konkursowych do roku 2018,
 wysłanie 100 maili w ramach newslettera,
 dotarcie do co najmniej 450 osób z in zamieszczenie 4 artykułów na stronach
formacjami o kryteriach wyboru operacji,
internetowych (LGD oraz gmin),
 podniesienie poziomu wiedzy potencjal organizacja 4 spotkań informacyjnonych beneficjentów (wyniki ankiet po
konsultacyjnych (średnio 15 osób na każde
spotkaniach)
spotkanie, badanie ankietowe po spotkaniu)
 przyjęcie 50 osób w punkcie konsultacyj podniesienie poziomu wiedzy potencjalnym w Biurze LGD,
nych beneficjentów (wyniki ankiet po
 organizacja 5 spotkań szkoleniowospotkaniach)
doradczych
 podniesienie poziomu wiedzy o propozy dotarcie z informacjami do 30 osób objętych
cjach zawartych w LSR wśród osób z
wsparciem PUP oraz OPS,
grup defaworyzowanych,
 wysłanie 100 maili w ramach newslettera,
 zwiększenie liczby przedstawicieli grup
defaworyzowanych w realizowanych pro zamieszczenie 4 artykułów na stronach
jektach do końca 2018 roku,
internetowych (LGD oraz gmin),
 organizacja 3 spotkań informacyjno-  zwiększenie liczby projektów realizowanych w ramach celu szczegółowego 2
konsultacyjnych (średnio 15 osób na każde
(tym samym zwiększenie wskaź. zatrudspotkanie)
nienia)
 publikacja 1 opracowania nt. dobrych praktyk realizacji projektów w ramach LSR,
 dotarcie do co najmniej 450 osób z przykładami zrealizowanych projektów,
 zamieszczenie 4 artykułów na stronach
internetowych (LGD oraz gmin),
 podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców o efektach realizacji LSR),
 organizacja konferencji nt. zrealizowanych
projektów w 2022r.
 pozyskanie informacji o koniecznych
 zebranie łącznie 200 ankiet (online oraz po
zmianach w procesie świadczenia podoradztwie, szkoleniu)
mocy przez LGD oraz możliwość podniesienia jego jakości

Tabela. Budżet i harmonogram Planu Komunikacji
Lp.

Metody komunikacji

1.

Ogłoszenia na tablicach informacyjnych w
siedzibach Urzędów Gminy

2.
3.

Ogłoszenia na tablicy informacyjnej w siedzibie LGD
Ogłoszenia na tablicach informacyjnych w
sołectwach obszaru LSR.

2016

2017

Realizacja/rok/koszt
2018
2019
2020

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

2021

2022
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4.

Informacja na stronie internetowej LGD

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

5.

Informacja na stronach internetowych urzędów gmin z linkiem do www LGD.

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

6.

Informacja na profilu LGD na portalu społecznościowym

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

7.

Newsletter – wysłanie informacji.

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

8.

Prezentacja informacji podczas wydarzeń na
obszarze LGD.

Tak

Tak/
500
zł

Tak/
500 zł

Tak

Tak

Tak

Tak

9.

Spotkanie informacyjne otwarte w każdej
gminie LGD.

Tak/
1000 zł

Tak

Tak/
1000zł

Tak

Tak

10.

Dyżur pracownika LGD w poszczególnych
gminach w wyznaczonych terminach.

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

11.

Ulotka informacyjna dystrybuowana na obszarze LGD.
Bezpłatny biuletyn LGD w wersji papierowej i
elektronicznej.

Tak/800zł

Tak/800 zł

13.

Ankiety oceniające poziom zadowolenia z
działań informacyjnych i doradczych.

Tak

Tak/
350
zł
Tak

14.

Informacja i doradztwo w siedzibie LGD.

Tak

Tak

Tak

Tak

15.

Kontakt poprzez komunikator na fanpageu
LGD na portalu społecznościowym

Tak

Tak

Tak

Tak

16.

Kontakt poprzez rozmowę telefoniczną.

Tak

Tak

Tak

Tak

17.

Kontakt poprzez wiadomość e-mail.

Tak

Tak

Tak

Tak

18.

Spotkanie szkoleniowo-doradcze dla potencjalnych beneficjentów.

Tak/1000
zł

Tak/1000
zł

Ankieta elektroniczna rozsyłana na adresy email wnioskodawców.
Materiał informacyjny w radiu obejmującym
obszar LSR.
Materiał informacyjny w prasie obejmującej
obszar LSR.
Spotkanie podczas Sesji Rady w każdej gminie.

Tak/
1000
zł

Tak/
1000
zł

Tak

Tak

Tak

Tak

12.

19.
20.
21.
22.
23.

Spotkanie dla grup defaworyzowanych określonych w LSR

24.

Komunikaty w ogłoszeniach parafialnych

25.

Konferencja nt. zrealizowanych projektów

Tak/700 zł

Tak/300 zł
Tak

Tak

Tak
Tak

Tak

Tak

Tak/1500
zł

Tak/1000
zł
Tak

Tak/70
0 zł

Tak/350 zł

Tak/700 zł
Tak
Tak/
300
zł
Tak

Tak

Tak
Tak/10
00 zł
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Celem planu komunikacji jest zarówno bieżące informowanie mieszkańców o stanie realizacji LSR (w tym o stopniu osiągania
celów i wskaźników), jak i bieżące informowanie potencjalnych wnioskodawców o zasadach i kryteriach udzielania wsparcia
z budżetu LSR. Zakłada się, że wzmocnienie przekazu dotyczącego praktycznych aspektów realizacji zapisów dokumentu przełoży się na zwiększenie zaangażowania społeczności lokalnej w działalność LGD, a tym samym pozytywnie wpłynie na jakość zgłaszanych operacji i wniosków. Planowane działania mają wzbudzić zainteresowanie oraz zachęcić potencjalnych beneficjentów do
aplikowania o środki tym samym zwiększając liczbę zrealizowanych przedsięwzięć. Celem działań komunikacyjnych jest także
pogłębienie i zachowanie akceptacji i aprobaty mieszkańców obszaru LGD dla realizacji LSR. Założenia planu wynikają bezpośrednio z doświadczeń związanych z realizacją poprzedniej strategii (wyniki badań ewaluacyjnych), a także propozycji i uwag zgłaszanych przez uczestników otwartych spotkań informacyjno-konsultacyjnych, w trakcie warsztatów, w punkcie konsultacyjnym oraz
przez Zespół Roboczy d.s. LSR. Z analiz oraz dyskusji zidentyfikowano dotychczasowe problemy z komunikacją i promowaniem
działalności LGD. Zaproponowany plan komunikacji ma za zadanie wyeliminować dotychczasowe niedobory komunikacyjne,
umożliwiać pozyskiwanie informacji zwrotnej od mieszkańców a także zagwarantować dwustronność przekazu.
Opis działań komunikacyjnych podejmowanych w przypadku problemów z realizacją LSR, niskim poparciu
społecznym dla działań realizowanych przez LGD:
Ujęte w planie komunikacji działania oraz planowane sposoby przekazu będą podległy regularnym badaniom przynoszonych efektów oraz wykorzystania budżetu na ten cel. Większość zaplanowanych narzędzi komunikacji przewiduje aktywny udział mieszkańców lub otrzymanie informacji zwrotnej. Prowadzona będzie także regularna ocena działań. Jeśli któreś z działań komunikacyjnych
nie będzie efektywne, przewiduje się zastosowanie planu naprawczego, który polegać będzie na modyfikacji dotychczasowych
planu komunikacji lub zastąpieniu ich nowymi, które w ocenie LGD będą bardziej odpowiednie dla osiągnięcia zamierzonych celów. Przed wprowadzeniem każdej istotnej zmiany, w ramach planu naprawczego, przewiduje się zarówno poinformowanie odbiorców planu komunikacyjnego (za pomocą stron internetowych oraz portalu na Facebook’u) jak i konsultowanie propozycji z mieszkańcami, beneficjentami podczas otwartych spotkań konsultacyjnych oraz za pomocą ankiet.
Opis sposobu wykorzystania w procesie realizacji LSR wniosków/opinii zebranych podczas działań
komunikacyjnych:
Plan komunikacji zakłada działania dotyczące zbierania informacji o funkcjonowaniu LGD oraz poziomu zadowolenia z realizacji
LSR, tak aby były one atrakcyjne, innowacyjne i czytelne dla konkretnych grup adresatów. LGD Brama Beskidu poprzez zaplanowany harmonogram zamierza utrzymać mobilizację społeczną w całym kilkuletnim procesie komunikacji w trakcie wdrażania LSR.

Opis zadań z zakresu animacji i współpracy w LGD
W ramach realizacji planu komunikacji prowadzone będą także działania z zakresu animacji lokalnej i współpracy mające na celu
wsparcie procesu komunikacji i aktywizację mieszkańców, wsparcie budowania międzysektorowego partnerstwa lokalnego. Do
takich zadań należą głównie: konsultacje społeczne LSR (przy zmianie zapisów w LSR) poprzez artykuły na stronie www LGD i
portalach internetowych gmin jak również informacji na profilu LGD w portalu społecznościowym oraz newsletter zachęcający do
wzięcia udziału w konsultacjach społecznych i innych spotkaniach aktywizacyjnych. Inne zadania z zakresu animacji lokalnej i
współpracy to: prezentacja informacji podczas wydarzeń na obszarze LGD, spotkanie informacyjne otwarte w każdej gminie LGD,
spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów (grupy docelowej) konkursu w każdej gminie LGD, szkolenie dla potencjalnych beneficjentów, spotkanie podczas Sesji Rady w każdej gminie, spotkanie dla grup defaworyzowanych określonych w LSR.
Zadania będą podlegać ewaluacji poprzez ankietę ewaluacyjną, ewentualnie w przypadku spotkań grupowych cyklicznych (np.
podczas sesji Rady gminy) – notatkę ze spotkania z wnioskami zgłaszanymi na spotkaniu informacyjnym organizowanym przez
LGD.
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