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2 500 wystawców ze 121 państw, 
25 wystawców z Polski, a wśród nich 
Lokalna Grupa Działania Dunajec – 
Biała. Tak wyglądały tegoroczne targi 
BioFach w Norymberdze, najważniejsze 
międzynarodowe forum handlowców 
oferujących ekologiczną żywność i inne 
produkty naturalne.

BioFach to największe w Europie targi 
promujące rolnictwo ekologiczne. XXII 
edycja imprezy odbyła się w dniach 16-19 
lutego w Norymberdze.

Lokalna Grupa Działania Dunajec-
Biała po raz pierwszy zaprezentowała swój 
ogromny potencjał w zakresie produkcji 
żywności ekologicznej. Na obszarze dzia-
łania LGD, w gminach Ciężkowice, Pleśna, 
Wojnicz i Zakliczyn, funkcjonuje obecnie 
kilkadziesiąt gospodarstw ekologicznych. 

Targi BioFach zaliczane są do naj-
bardziej prestiżowych imprez targowych 

ukazujących trendy ekologiczne na całym 
świecie. Analogiczne wydarzenia pod na-
zwą BioFach odbywają się także w Ameryce 
i Azji. O pozycji norymberskiej imprezy 
świadczą imponujące liczby: 2,5 tysiąca wy-
stawców ze 121 państw, prawie 44 tysiące 
odwiedzających.

Zielona moda zatacza coraz szersze 
kręgi. 

Zainteresowanie rolników 
i producentów naturalnymi me-
todami upraw i przetwórstwa 
wciąż wzrasta, bo też produkty 
ekologiczne zdobywają coraz 
szersze grono zwolenników. 

Dla kogo targi?

Wystawcą na BioFachu może 
być każdy, kto posiada produkt 
z certyfikatem ekologicznym, bo 
tylko takie produkty mogą być 

eksponowane na stoiskach. Jest to głównie 
żywność z kontrolowanych biologicznie 
upraw i hodowli: owoce, warzywa, zboża, 
napoje, soki, herbaty, kawy, zioła, przypra-
wy, miody, oliwy, oleje, słodycze i wyroby 
piekarnicze, wino, piwo, produkty mleczne, 
wędliny, ryby, a także surowce, dodatki, 
półprodukty i mrożonki. 

Prezentować mogą się również firmy 
handlowe i produkcyjne działające na 
rzecz   rolnictwa ekologicznego, ośrodki 
certyfikujące i kontrolujące oraz organiza-
cje ekologiczne. 

Korzyści z udziału w targach

Udział w targach BioFach jest rów-
noznaczny z uznaniem wysokiej jakości 
oferowanych produktów naturalnych.

Podczas trwania targów toczone są 
liczne rozmowy z potencjalnymi kontra-
hentami, nie tylko niemieckimi, ale też 
z całego świata, zainteresowanymi nawią-
zaniem współpracy gospodarczej. Często 
efektem tych rozmów jest podpisanie 
umów eksportowych czy kontraktów mię-
dzynarodowych.

Targi stwarzają możliwość spotkań 
i wymiany doświadczeń na arenie między-
narodowej oraz umożliwiają  udział w se-
minariach i dyskusjach panelowych prowa-
dzonych podczas kongresu BioFach.

Każdy w wystawców może wziąć udział 
w licznych konkursach m.in. na Bio-Produkt 
Roku czy na najlepsze bio-wino.

Wszelkie informacje dotyczące targów 
BioFach są dostępne na stronie www.
biofach.de

27 stycznia odbyło się Walne Ze-
branie Członków Lokalnej Grupy Dzia-
łania Dunajec-Biała. W prządku obrad 
znalazło się m.in. uzupełnienie składu 
Rady Decyzyjnej o nowo wybranych 
burmistrzów i wójta. Członkowie LGD 
udzielili również zarządowi absoluto-
rium za ubiegły rok. 

W dniu 27 stycznia odbyło się Walne 
Zebranie Członków Lokalnej Grupy Dzia-
łania Dunajec-Biała. W trakcie zebrania 
omówiono i przyjęto zmiany w Lokalnej 
Strategii Rozwoju LGD Dunajec-Biała 
wynikające z wejścia w życie Rozporzą-
dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
z dnia 19 sierpnia 2010 roku w sprawie 
szczegółowych warunków i trybu przyzna-
wania oraz wypłaty pomocy finansowej 

w ramach działania Wdrażanie Lokalnych 
Strategii Rozwoju objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.  
Dokonano również zmian w tabeli budże-
tu LGD poprzez przesunięcie 
kwoty w wysokości blisko 
400 tysięcy złotych z działania 
„Odnowa i rozwój wsi” na dzia-
łanie „Małe projekty”, w celu 
umożliwienia beneficjentom 
realizacji zadania: „Budowa, 
adaptacja lub wyposażenie 
niemieszkalnych obiektów 
budowlanych wykorzystywa-
nych do: tradycyjnego wyro-
bu produktów lokalnych lub 
prowadzenia sprzedaży pro-
duktów lub usług lokalnych.”  

Członkowie LGD uzupełnili skład Rady De-
cyzyjnej o nowo wybranych burmistrzów 
i wójta oraz udzielili absolutorium zarzą-
dowi za 2010 rok. 

LGD Dunajec – Biała na targach BioFach

Zielona moda

Absolutorium dla zarządu

Konsultacje weterynaryjne 

W dniu 27 stycznia odbyło się drugie już spotkanie 
konsultacyjno-szkoleniowe z lekarzem weterynarii. 
Spotkanie dotyczyło sprzedaży bezpośredniej produktów 
pochodzenia zwierzęcego. 

Z dokładnymi wymogami stawianymi przez 
Powiatowego Lekarza Weter ynarii  zapoznali  się 
producenci jaj, mleka krowiego i  koziego, drobiu, 
zajęczaków i ryb hodowlanych.

Materiały i dodatkowe informacje o spotkaniu 
uzyskać można pod numerem telefonu: 14 665 37 37 
w godzinach od 7.45 do 15.45.
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Umowę na realizację projektu, 
którego budżet opiewa na kwotę 45 
000 EURO podpisali przedstawiciele 
LGD Dunajec-Biała i LGD „Chopok 
Juh” z Bańskiej Bystrzycy na Słowacji. 
Celem projektu jest rozwój turystyki 
wiejskiej. 

21 lutego  Prezes Stanisław Haraf wraz 
z Członkiem Zarządu Bernadettą Polek 
podpisał kolejną umowę na realizację 
projektu współpracy. Partnerem projektu 
jest Lokalna Grupa Działania „Chopok Juh” 

z siedzibą w Bańskiej Bystrzycy na Słowacji.  
Celem projektu pn. „Rural Tourism in Central 
Europe” (Turystyka Wiejska w Europie Środ-
kowej) jest rozwój turystyki wiejskiej w kra-
jach Europy Środkowej tj. Polski i Słowacji.  
Budżet projektu opiewa na kwotę 45 000 
EURO 

W ramach projektu przewiduje się bu-
dowę specjalnej strony internetowej, wyda-
nie publikacji i materiałów promocyjnych 
oraz organizację wyjazdów edukacyjnych.  
Istotne jest stworzenie w ramach projektu 

konkurencyjnej i atrakcyjnej 
oferty wypoczynku. Jak już pi-
saliśmy chodzi o to, by miejsco-
wych przedsiębiorców branży 
turystycznej, w szczególności 
gospodarstwa agroturystycz-
ne, uzbroić w unikalny wa-
chlarz usług. Żeby w ofercie 
agroturystycznej znalazło się 
nie tylko łóżko oraz posiłek ale 
także jakaś ciekawa, wyróżnia-
jąca ją pozycja. By można przy-
jechać do gospodarstwa i nie 
tylko standardowo odpocząć 
i dobrze zjeść, ale przy okazji 
nauczyć się zbierać grzyby, 
odbyć kurs podstaw rysun-
ku malarskiego, wyplatania 
wikliny, pieczenia chleba itp.  
W maju do projektu dołączy 
partner z Węgier. 

W dniu 21 stycznia w Krakowie 
odbyło się spotkanie informacyjne 
dotyczące produktów lokalnych 
i żywności wysokiej jakości z terenu 
LGD Dunajec-Biała. Spotkanie miało 
miejsce w ramach akcji „Dni Trady-
cyjnej Polskiej Wsi” która odbywała 
się w całym kraju w dniach 21-23 
stycznia 2011. 

21 stycznia przedstawiciele Lo-
kalnej Grupy Działania Dunajec-Biała 
spotkali się w Krakowie by promować lo-
kalne produkty oraz turystykę wiejską.  

Oprócz poruszania sprawy chłop-
skiego, ekologicznego rolnictwa oraz 
zdrowej, uczciwie produkowanej żyw-
ność wolnej od GMO i korporacji przed-
stawiciele LGD informowali zaintere-
sowanych o znaczeniu tradycyjnych 
gospodarstw rolnych na rynku żyw-
ności lokalnej i ich wpływie na rozwój 
turystyki wiejskiej poprzez zachowanie 
specyficznego krajobrazu wiejskiego.  
Mieszkańcy Krakowa i okolic wykazali 
zainteresowanie organizowaniem 
częstszych spotkań z rolnikami. 

O zasadach zakładania i prowa-
dzenia gospodarstw ekologicznych, 
sprzedaży bezpośredniej produktów 
z tych gospodarstw i wszechstronnym 
zastosowaniu ziół mogły dowiedzieć się 
mieszkanki Janowic podczas spotkania 
31 stycznia. W spotkaniu udział wzięło 
ponad 30 pań.

31 stycznia w Domu Kultury w Janowi-
cach odbyło się spotkanie zorganizowane 
przez Zofię Grombę, mieszkankę Janowic 
z ponad 30 paniami. Tematami spotkania 
była produkcja i sprzedaż bezpośrednia 
ekologicznej żywności, a także główny „bo-
hater h spotkania czyli zioła. Zaproszona na 
spotkanie Jolanta Zych z Małopolskiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego zapoznała 
obecnych z zasadami zakładania gospo-
darstw ekologicznych i warunkami otrzy-
mania stosownych certyfikatów. Jan Cza-

ja, kierowniki biura LGD 
Dunajec-Biała przybliżył 
zagadnienie sprzedaży 
bezpośredniej ekologicz-
nej żywności i płynące 
z tego korzyści. Natomiast 
Zofia Gromba z Janowic 
omówiła szeroko temat, 
w myśl którego odbywało 
się całe spotkanie - „Zioła 
w domu, ogrodzie, kuchni 
i dla zdrowia h. Ponieważ 
janowickie gospodynie 
spotykają się raz w mie-
siącu, aby wymieniać się 
doświadczeniami z zakresu zdrowia, urody 
i zdrowej kuchni, przy okazji poruszono tak-
że temat konieczności remontu świetlicy 
wielofunkcyjnej, której stan i znaczne braki 
w wyposażeniu kuchni nie są w stanie za-

spokoić coraz bardziej ambitnych potrzeb 
adeptek sztuki gotowania. Zaplanowany 
remont świetlicy odbędzie się przy pomocy 
środków LGD, do czego w obecności pań 
zobowiązał się kierownik biura.

Janowickie spotkania

Nowy projekt
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Lokalna Grupa Działania Duna-
jec-Biała ma olbrzymi potencjał do 
wykorzystania. Różnorodne tradycje 
kulturowe, wyjątkowo interesujące 
położenie geograficzne, liczne walory 
środowiskowe sprawiają, iż istnieje 
wiele możliwości działania. Członkowie 
LGD wyznaczyli sobie cztery główne 
kierunki aktywności: turystyka, pro-
dukt lokalny, środowisko naturalne 
oraz przedsiębiorczość. 

Wykorzystując wspólną dla gmin 
tworzących LGD historię oraz dziedzic-
two kulturowe, a także czyste środowisko 
naturalne, można stworzyć przyciągający 
uwagę turystów oraz doskonale promu-
jący LGD produkt lokalny. Jedna trzecia 
powierzchni LGD pokryta jest lasami, co 
stwarza doskonałe warunki dla wypoczyn-
ku. Atrakcyjność obszaru Grupy podnosi 
znaczna liczba miejsc noclegowych oraz 
wysoki odsetek podmiotów gospodar-
czych świadczących drobne usługi oraz 
handel detaliczny. 

Niezwykłym dziedzictwem historycz-
nym na tym terenie jest duża liczba cmen-
tarzy wojskowych z I Wojny Światowej. Są 
one charakterystycznym i nieodłącznym 
elementem tutejszego krajobrazu i znaj-
dują się praktycznie w każdej miejscowości. 
Są to obiekty o dużych walorach artystycz-

nych i edukacyjno-poznawczych, a po 
latach zaniedbania i dewastacji są obecnie 
poddawane renowacji, po ukończeniu 
której mogą stać się jedną z wizytówek 
tego regionu. Największe z nich znajdują 

się w Łowczówku, Lichwinie, Lubince, Dą-
brówce Szczepanowskiej i Charzewicach. 
Na terenie LGD zachowało się także bardzo 
dużo przydrożnych kapliczek i krzyży wo-

tywnych, często o znacznej wartości arty-
stycznej, będących dziełami miejscowych 
rzemieślników i samorodnych artystów.

Ogólnie na obszarze LGD istnieje 57 
zabytków nieruchomych wpisanych do 
Rejestru Zabytków Nieruchomych Woje-
wództwa Małopolskiego  

Pobyt turystów uatrakcyjniany jest 
poprzez organizację jazdy konnej, wycie-
czek z gospodarzem, spotkań z twórcami 
ludowymi, pokazów wypiekania chleba, 
przejażdżek bryczką oraz spotkań przy 
ognisku czy grillu. Jako najważniejsze zalety 
oferty agroturystycznej wymieniane są pro-
dukty prosto z gospodarstwa, cisza i spokój, 
położenie na czystym ekologicznie terenie 
- malownicze lasy obfitujące w grzyby, jago-
dy i zioła, wzgórza, rzeki i stawy.

Lokalna Strategia Rozwoju LGD Du-
najec-Biała zawiera cztery cele ogólne, 
wynikające z wizji rozwoju obszaru:

1. Rozwój turystyki bazującej na walo-
rach przyrodniczych i kulturowych obszaru 
LGD Dunajec-Biała

2. Różnicowanie działalności gospo-
darczej obszaru LGD Dunajec-Biała w opar-
ciu o produkty lokalne i rzemiosło

3. Zachowanie dziedzictwa przyrodni-
czego obszaru LGD Dunajec-Biała

4. Rozwój społeczności lokalnej na 
obszarze LGD Dunajec-Biała.

Wykorzystać posiadany potencjał
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Spotkanie aktywizacyjne w miejscowości Sukmanie, gmina Zakliczyn

Rozpoczęły się spotkania aktywizacyjne

Do dnia wydania niniejszego Kwar-
talnika odbyły się spotkania w miejsco-
wościach: Łopoń, Biadoliny Radłowskie, 
Grabno, Milówka, Olszyny i Sukmanie 
(Gm. Wojnicz), Zakliczyn, Wesołów, 

Faściszowa, Kończyska, Bieśnik, Lusła-
wice, Roztoka, Zawada Lanckorońska, 
Zdonia, Paleśnica, Jamna, Dzierżaniny, 
Borowa, Olszowa, Filipowice, Stróże, Ruda 
Kameralna, Wola Stróska, Wróblowice 

i Lusławice (Gm. Zakliczyn). Dodatkowe 
spotkania zostaną przeprowadzone 
tuż przed naborami na poszczególne 
działania. Informacje można tez uzyskać 
w Biurze LGD Dunajec-Biała. 

 4.1/413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

Lata realizacji 
LSR Operacje spełniające warunki przyznania pomocy dla działań:

Małe Projekty Razem 
4.1/413

 

Różnicowanie 
w kierunku działal-
ności nierolniczej

Tworzenie i rozwój 
mikroprzedsię-

biorstw

Odnowa i rozwój 
wsi

1 2 3 4 5 6

2008-2009 52 000,00 72 000,00 280 000,00 87 000,00 491 000,00

2010 84 000,00 108 000,00 560 000,00 221 000,00 973 000,00

2011 156 000,00 164 000,00 889 000,00 583 000,00 1 792 000,00

2012 124 000,00 148 000,00 504 610,00 401 000,00 1 177 610,00

2013 104 000,00 108 000,00 524 610,00 288 000,00 1 024 610,00

2014 40 000,00 40 000,00 30 220,00 10 000,00 120 220,00

2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2008-2015 560 000,00 640 000,00 2 788 440,00 1 590 000,00 5 578 440,00

Ilość środków przeznaczonych na poszczególne nabory
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Obszar Lokalnej Grupy Działania 
Dunajec-Biała jest atrakcyjnym miejscem 
pod kątem rozwoju turystyki, zwłaszcza 
weekendowej, aktywnej i agroturystyki. 
Krajobrazy Pogórza Ciężkowickiego, 
przepływające przez ten teren rzeki 
Dunajec i Biała, znaczne obszary leśne, 
atrakcje kulturowe i imprezy kulturalne 

stwarzają duże możliwości dla rozwoju 
turystyki i rekreacji. 

Aby zachęcić turystów do przyjazdu na 
teren gmin należących do LGD należy stwo-
rzyć oraz wypromować spójną i atrakcyjną 
dla turysty ofertę. Musi ona uwzględniać 
wszystkie najciekawsze obiekty przyrodni-
cze i kulturowe tego terenu, a także wiązać 

ze sobą ścieżki piesze i rowerowe, trasy 
narciarskie oraz konne. 

W ślad za rozwojem lokalnych pro-
duktów turystycznych musi iść rozwój 
infrastruktury okołoturystycznej, czyli bazy 
noclegowej i gastronomicznej. 

Rozwój spójnej dla całego obszaru 
oferty turystyczno-kulturalnej ma na celu 
zachęcenie  mieszkańców, zwłaszcza rolni-
ków i przedsiębiorców do udziału w przed-
sięwzięciach mających na celu przyciąganie 
turystów i wpłynąć na wzrost zamożności 
lokalnych środowisk. 

Równocześnie powstanie i rozwój 
nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych 
i kulturowych służyć ma wszystkim miesz-
kańcom tego terenu. 

Inwestować w turystykę

Wnioskodawcami mogą być: 

– rolnicy zainteresowani dywersyfikacją swojej działalności, 
– mikroprzedsiębiorstwa działające w sektorze noclegowym i gastronomicz-

nym, 
– jednostki samorządu terytorialnego, 
– instytucje kultury, 
– kościoły i związki wyznaniowe, 
– organizacje pozarządowe zajmujące się turystyką, kulturą, sportem oraz 

krzewieniem zdrowego stylu życia
– gospodarstwa agroturystyczne poszerzające własną ofertę. 
– właściciele oraz zarządcy obiektów zabytkowych i historycznych - osoby 

fizyczne i prawne

Cele  szczegółowe:  
– rozbudowa infrastruktury tury-

stycznej, rekreacyjnej i sportowej
– poprawa stanu technicznego 

zabytków i obiektów dziedzictwa 
kulturowego regionu 

– aktywna promocja walorów tury-
styczno-kulturowych regionu 

 „Spójna i atrakcyjna oferta turystyczna obszaru LGD Dunajec-Biała”

4.1 W ramach „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” – szacunkowa liczba operacji: 2

Rozwój nowych usług turystycznych oraz usług związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiemo 
Rozwój rzemiosła i rękodzielnictwa o 

4.2 W ramach „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” – szacunkowa liczba operacji: 2

Wysoki standard infrastruktury gastronomicznejo 
Poprawa stanu bazy noclegowejo 
Rozwój nowych usług turystycznych oraz usług związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiemo 
Rozwój rzemiosła i rękodzielnictwa o 

4.3 W ramach „Odnowa i rozwój wsi” – szacunkowa liczba operacji: 4

Utworzenie sieci ścieżek rowerowych, konnych, pieszych oraz narciarstwa biegowego i zjazdowegoo 
Poprawa stanu technicznego obiektów pełniących funkcje turystyczno-kulturoweo 
Budowa wież widokowych wykorzystujących naturalne wzniesienia terenuo 
Rozwój sieci małych obiektów sportowo-rekreacyjnych (boiska sportowe, place zabaw)o 
Rozwój małej infrastruktury komunikacyjnej towarzyszącej turystyce i rekreacji (parkingi, miejsca postojowe) o 

4.4 W ramach „Wdrażanie LSR – Małe projekty” – szacunkowa liczba operacji: 12

Organizacja imprez promocyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych lub sportowych związanych z promocją o 
walorów lokalnych
Budowa, odbudowa, przebudowa lub remont połączony z modernizacją małej infrastruktury turystycznej i o 
rekreacyjnej np. punktów widokowych, miejsc wypoczynkowych i biwakowych, tras narciarstwa biegowego i 
zjazdowego, tras rowerowych
Zakup strojów, eksponatów i instrumentów muzycznych dla zespołów artystycznych, zespołów o 
folklorystycznych, orkiestr dętych oraz innych grup i zespołów kultywujących miejscowe tradycje i zwyczaje
Renowacja, zabezpieczenie i oznakowanie przydrożnych kapliczeko 
Remont  połączony z modernizacją miejsc kulturotwórczych (świetlice wiejskie, ośrodki kultury, biblioteki)o 
Podniesienie jakości świadczonych usług turystycznych poprzez wyposażenie obiektów pełniących funkcje o 
turystyczne i rekreacyjne, z wyłączeniem hoteli, moteli, pensjonatów oraz bazy gastronomicznej
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej, z wyłączeniem pasów drogowych dróg gminnych, powiatowych i o 
wojewódzkich

TURYSTYKA
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Obszar LGD stanowi miejsce zasobne 
w zabytki i obiekty historyczne. Układy 
urbanistyczne Ciężkowic, Wojnicza i Zakli-
czyna wpisane są do rejestru zabytków i 
stanowią przykłady średniowiecznej zabu-
dowy. Ciekawie przedstawiają się przykłady 
drewnianych domów mieszczańskich, 
które spotkać jeszcze można w Zakliczynie 
i Ciężkowicach. W miastach tych zachowały 
się zabytkowe ratusze miejskie: w Ciężko-
wicach z przeł. XVIII i XIX w., a w Zakliczynie 
z XIX w. Ponadto w Wojniczu znajdują się 

czytelne do dziś ślady założenia umocnień 
ziemnych i wałów dawnej kasztelanii z XI-
XV w., a na północ od miasta ślady okopów 
szwedzkich w miejscu stoczonej w czasie 
„potopu szwedzkiego” bitwy. 

Zachowało się sporo pałaców i dworów 
szlacheckich wraz z założeniami parkowymi 
oraz architektury sakralnej – zabytkowych 
kościołów, klasztorów i kaplic oraz bardzo 
dużo przydrożnych kapliczek i krzyży wo-
tywnych, często o znacznej wartości arty-
stycznej, będących dziełami miejscowych 

rzemieślników i samorodnych artystów. 
Niezwykłym dziedzictwem historycznym 
na tym terenie jest duża liczba cmentarzy 
wojskowych z I wojny światowej. 

Wiele z obiektów zabytkowych wy-
maga remontu i rewaloryzacji, wybrane 
obiekty – po odpowiedniej modernizacji 
– mogą pełnić funkcje publiczne, co przy-
czyni się do zachowania cennych walorów 
historycznych tych obiektów, poprawy es-
tetyki przestrzeni publicznej i do powstania 
nowych miejsc pracy.

Jednym z głównych celów działania 
Lokalnej Grupy Działania jest intensyfika-
cja działań promujących walory 
turystyczno-kulturowe obszaru 
LGD.

 D o cel owo  i nfo r m ac j a 
i promocja ma ukształtować 
w świadomości turystów nową 
markę – „region Dunajec-Biała”. 
Dotychczasowe działania LGD 
nakierowane na promocję uczy-
niły pierwszy poważny krok na 
tej drodze, przede wszystkim 
dzięki skumulowaniu działań 
promocyjnych w rękach jednej 
instytucji i zastosowaniu wielu 
spójnych, aczkolwiek różno-
rodnych narzędzi promocji. Do-
tychczas LGD Dunajec-Biała zrealizowała 

następujące działania w zakresie promocji: 
prowadzenie zintegrowanej promocji LGD 

w Internecie (www.dunajecbiala.pl),promo-

cja imprez lokalnych w mediach, produkcja 
filmu promocyjnego, przeprowadzenie 

multimedialnej kampanii promo-
cyjnej,  wydanie drukowanych 
materiałów promocyjnych, uczest-
nictwo podmiotów z obszaru LGD 
w ponadregionalnych targach 
i imprezach promocyjnych, w tym 
turystycznych. 

Kontynuacja i rozszerzenie 
tych działań jest kluczowym ele-
mentem planu przyciągania tury-
stów na teren LGD Dunajec-Biała 
i tworzenia nowej marki turystycz-
nej w regionie małopolskim. 

Intensywna promocja obsza-
ru LGD wpływa także na wzrost 
tożsamości lokalnej mieszkańców 

tego terenu.

 „Zabytki i miejsca historyczne ważnym czynnikiem rozwoju turystycznego obszaru 
LGD Dunajec-Biała”

4.1 W ramach „Odnowa i rozwój wsi” – szacunkowa liczba operacji: 4

Utworzenie ścieżek turystycznych związanych z obiektami zabytkowymi, miejscami historycznymi i miejscami o 
pamięci  
Renowacja obiektów zabytkowych i historycznycho 
Zagospodarowanie niewykorzystanych obiektów historycznych na cele publiczneo 
Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznejo 
Odnawianie, eksponowanie lub konserwacja lokalnych pomników historycznych i miejsc pamięcio 
Zakup obiektów charakterystycznych dla tradycji budownictwa w regionie,  o 
w tym budynków będących zabytkami, z przeznaczeniem na cele publiczne

4.2 W ramach „Wdrażanie LSR – Małe projekty” – szacunkowa liczba operacji: 4

Organizacja imprez kulturalnych i promocyjnych, związanych z  lokalnymi obiektami zabytkowymi, miejscami o 
historycznymi i miejscami pamięci  
Budowa, odbudowa, przebudowa, remont połączony z modernizacją małej infrastruktury turystycznej w o 
otoczeniu obiektów zabytkowych, miejsc historycznych i miejsc pamięci
Remont  połączony z modernizacją miejsc kulturotwórczych (świetlice wiejskie, ośrodki kultury, biblioteki) o 
Odbudowa, renowacja, restauracja albo remont obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub objętych o 
ewidencją zabytków charakterystycznych dla budownictwa danego regionu
Odbudowa, renowacja, restauracja albo remont  lub oznakowanie przydrożnych kapliczek wpisanych do o 
rejestru zabytków lub objętych ewidencją zabytków
Prowadzenie badań nad  lokalnym zabytkami i ich wykorzystaniem do rozwoju turystyki o 

TURYSTYKA
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 „Znana marka turystyczna – obszar LGD Dunajec-Biała”

4.3 W ramach „Wdrażanie LSR – Małe projekty” – szacunkowa liczba operacji: 8

Promocja agroturystyki i turystyki na obszarach wiejskich, w tym: utworzenie elektronicznej bazy informacji o 
turystycznej, stron www, utworzenie lub zmodernizowanie punktów informacji turystycznej,
Przygotowanie i wydanie folderów, albumów fotograficznych, filmów promocyjnych, monografii, o 
przewodników i map turystycznych, widokówek  
i innych publikacji informacyjnych i promocyjnych  promujących region
Jednolite oznakowanie (tablice informacyjne, kierunkowskazy) atrakcji turystycznych regionu: punktów o 
widokowych, miejsc wypoczynkowych  
i biwakowych, tras narciarstwa biegowego i zjazdowego, tras rowerowych, obiektów zabytkowych, 
historycznych i charakterystycznych dla regionu 
Opracowanie, coroczna aktualizacja i upowszechnianie kalendarza imprez turystycznych, kulturalnych, o 
rekreacyjnych i sportowych, planowanych  
w regionie
Opracowanie wzorów i produkcja pamiątek charakterystycznych dla regionu o 

TURYSTYKA
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Produkt lokalny – 
zdrowa żywność i rękodzieło 

Jednym z najważniejszych atutów 
obszaru LGD Dunajec-Biała jest czyste 
środowisko. Brak uciążliwych przed-
siębiorstw, oddalenie od dużych ośrod-
ków przemysłowych oraz duży odsetek 
obszarów prawnie chronionych zapew-
niają czystość powietrza i gleb. Atut 
ten należy wykorzystać na rzecz wzro-
stu dochodów lokalnych gospodarstw 
rolnych poprzez inicjowanie produkcji 
wysokiej jakości, określanej potocznie 
jako „żywność ekologiczna” lub „zdro-
wa żywność”. 

Stąd projekt wielopłaszczyznowych 
działań w zakresie stworzenia na obsza-
rze LGD Dunajec-Biała centrum produkcji 

żywności wysokiej jakości. W działania 
te zaangażowanych jest lub wkrótce bę-
dzie wielu lokalnych partnerów: rolnicy 
produkujący „żywność ekologiczną” lub 
chcący uzyskać odpowiednie certyfika-
ty, mikroprzedsiębiorstwa organizują-
ce obrót produktami, instytucje i firmy 
świadczące usługi w zakresie doradz-
twa, organizacje pozarządowe i organy 
publiczne kreujące markę turystyczną 
i promocję obszaru LGD Dunajec-Biała. 

Przedsięwzięcie to uzupełnia znakomi-
cie ofertę turystyczną i agroturystyczną 
regionu, wraz z działaniami kreującymi 
produkty lokalne i rzemiosło. Ponadto 
jest nowatorskim podejściem z zakresu 
różnicowania działalności na terenach 
wiejskich obszaru LGD Dunajec-Biała, 
gdyż mimo dogodnych warunków przy-
rodniczych, nigdy na tym terenie nie 
próbowano na większą skalę zainicjować 
produkcji „zdrowej żywności”. 

Wnioskodawcami mogą być:
– Rolnicy – producenci żywności wysokiej jakości lub zamierzający taką pro-

dukcję potwierdzić odpowiednimi certyfikatami
– Mikroprzedsiębiorstwa zajmujące się obrotem i produkcją żywności wysokiej 

jakości
– Jednostki samorządu terytorialnego i organizacje pozarządowe zajmujące 

się promocją turystyczną, organizacją imprez promocyjnych oraz krzewieniem 
zdrowego stylu życia

– Gospodarstwa agroturystyczne poszerzające własną ofertę
– Mikroprzedsiębiorstwa i organizacje zajmujące się doradztwem w zakresie 

rozwoju obszarów wiejskich
– Szkoły ponadgimnazjalne
– Jednostki i instytucje doradztwa dla obszarów wiejskich
– Twórcy ludowi oraz przedstawiciele tradycyjnych wiejskich zawodów
– Podmioty gospodarcze zajmujące się obrotem produktami twórczości ludo-

wej

Cele szczegółowe:
– wzrost dochodów lokalnych go-

spodarstw rolnych
– podnoszenie poziomu kwalifikacji 

rolników i przedsiębiorców w 
zakresie korzystania z pomocy 
zewnętrznej oraz prowadzonej 
działalności 

– rozwój rzemiosła i przedsiębior-
czości pozarolniczej 

 „Centrum produkcji żywności wysokiej jakości na obszarze 
LGD Dunajec-Biała”

4.1 W ramach „Odnowa i rozwój wsi” – szacunkowa liczba operacji: 2

Uruchomienie „ekosklepów” z lokalnymi produktami spożywczymi i rzemieślniczymi - budowa, przebudowa, o 
remont, wyposażenie obiektów;
Zakup obiektów charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym regionie, w tym budynków o 
będących zabytkami, z przeznaczeniem na cele publiczne; 

4.2 W ramach „Wdrażanie LSR – Małe projekty” – szacunkowa liczba operacji: 24

Organizacja kursów, szkoleń, wizyt studyjnych i innych działań edukacyjnych w zakresie prowadzenia, o 
kreowania rynku zbytu, promocji, pozyskiwania klientów, prowadzenia działalności, uzyskiwania certyfikatów 
(z wyłączeniem uczestnictwa rolników w systemach jakości żywności), zawiązywania porozumień 
producenckich, itp.; 
Rozwój lokalnej aktywności i współpracy gospodarczej poprzez inicjowanie powstawania, rozwoju, o 
przetwarzania, wprowadzenia na rynek oraz podnoszenia jakości produktów i usług bazujących na lokalnych 
zasobach, w tym naturalnych surowcach i produktach rolnych i leśnych, tradycyjnych sektorach gospodarki 
oraz lokalnym dziedzictwie kulturowym, historycznym i przyrodniczym; 
Rozwój aktywności społeczności lokalnej, w tym poprzez promocję lokalnej produkcji żywności wysokiej o 
jakości z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego oraz przyrodniczego; 
Organizacja imprez kulturalnych, rekreacyjnych lub sportowych promujących lokalne walory;o 
Budowa, adaptacja lub wyposażenie niemieszkalnych obiektów budowlanych wykorzystywanych do o 
prowadzenia sprzedaży produktów lub usług lokalnych;
Budowa, adaptacja lub wyposażenie niemieszkalnych obiektów budowlanych wykorzystywanych do o 
tradycyjnego wyrobu produktów lokalnych

PRODUKT
LOKALNY
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Procedury pozyskiwania środków europejskich, two-
rzenia wniosku aplikacyjnego, realizacji projektu oraz rozli-
czania są niezwykle skomplikowane, skutecznie utrudniając 
lokalnym podmiotom korzystanie z pomocy zewnętrznej. 

Stąd potrzeba stworzenia systemu wsparcia informa-
cyjnego i doradczego dla rolników i producentów rolno-
spożywczych. Przedsięwzięcie ma charakter innowacyjny, 
gdyż wcześniej na obszarze LGD Dunajec-Biała nie funkcjo-
nował żaden spójny i zintegrowany system informacyjno-
doradczy dla mieszkańców terenów wiejskich

Informacja i doradztwo nie ogranicza się wyłącznie do 
kwestii pozyskiwania funduszy zewnętrznych, ale obejmu-
je także zagadnienia związane z nowoczesnymi metodami 
gospodarowania, nowymi odmianami upraw i ras hodow-
lanych, dostosowywaniem gospodarstw do prowadzenia 
działalności agroturystycznej i upraw ekologicznych, upra-
wami roślin wykorzystywanych w bioenergetyce i inne. 

 „Lokalny system wsparcia kwalifikacji 
rolników i producentów”

4.2 W ramach „Wdrażanie LSR – Małe projekty” – szacunkowa liczba operacji: 4

Organizacja kursów, szkoleń, wizyt studyjnych i innych działań edukacyjnych  w zakresie prowadzenia gospodarstwa, o 
kreowania rynku zbytu, promocji, pozyskiwania klientów, prowadzenia działalności, uzyskiwania certyfikatów, 
zawiązywania porozumień producenckich, itp. (z wyłączeniem szkoleń połączonych z promocją towarów lub usług 
określonego przedsiębiorcy); 
Rozwój lokalnej aktywności i współpracy gospodarczej poprzez inicjowanie powstawania, rozwoju, przetwarzania, o 
wprowadzenia na rynek oraz podnoszenia jakości produktów i usług bazujących na lokalnych zasobach,  
w tym naturalnych surowcach i produktach rolnych i leśnych, tradycyjnych sektorach gospodarki oraz lokalnym 
dziedzictwie kulturowym, historycznym  
i przyrodniczym; 

4.4 W ramach „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” – szacunkowa liczba operacji: 2

Usługi dla gospodarstw rolnych, producentów rolno-spożywczych  o 
i rzemieślników; 
Rachunkowość, doradztwo lub usługi informatyczne dla gospodarstw rolnych, producentów rolno-o 
spożywczych i rzemieślników.

4.3 W ramach „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” – szacunkowa liczba operacji: 4

Usługi dla gospodarstw ekologicznych; o 
Sprzedaż hurtowa i detaliczna produktów wysokiej jakości; o 
Usługi turystyczne oraz związane ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem wykorzystujące produkty wysokiej o 
jakości; 
Usługi transportowe na rzecz zbytu produktów wysokiej jakości; o 
Przetwórstwo produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych kwalifikujących się jako żywność wysokiej o 
jakości; 
Magazynowanie lub przechowywanie produktów wysokiej jakości; o 
Rachunkowość, doradztwo lub usługi informatyczne dla gospodarstw produkujących żywność wysokiej o 
jakości lub starających się o certyfikaty.

4.4 W ramach „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” – szacunkowa liczba operacji: 2

Usługi dla gospodarstw ekologicznych; o 
Sprzedaż hurtowa i detaliczna produktów wysokiej jakości; o 
Usługi turystyczne oraz związane ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem wykorzystujące produkty wysokiej o 
jakości; 
Usługi transportowe na rzecz zbytu produktów wysokiej jakości; o 
Przetwórstwo produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych kwalifikujących się jako żywność wysokiej o 
jakości; 
Magazynowanie lub przechowywanie produktów wysokiej jakości; o 
Rachunkowość, doradztwo lub usługi informatyczne dla gospodarstw produkujących żywność wysokiej o 
jakości lub starających się o certyfikaty;

PRODUKT
LOKALNY
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 „Powrót do tradycji – promocja rzemiosła, rękodzielnictwa  
i ginących zawodów”

4.1 W ramach „Odnowa i rozwój wsi” – szacunkowa liczba operacji: 2

Uruchomienie „ekosklepów” z lokalnymi produktami spożywczymi  o 
i rzemieślniczymi - budowa, przebudowa, remont, wyposażenie obiektów;
Zakup obiektów charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym regionie, w tym budynków o 
będących zabytkami, z przeznaczeniem na cele publiczne; 

4.2 W ramach „Małe projekty” – szacunkowa liczba operacji: 18

Organizacja kursów, szkoleń, wizyt studyjnych i innych działań edukacyjnych  w zakresie prowadzenia o 
działalności rzemieślniczej, kreowania rynku zbytu, promocji, pozyskiwania klientów, prowadzenia 
działalności, zawiązywania porozumień producenckich, itp. (z wyłączeniem szkoleń połączonych z promocją 
towarów lub usług określonego przedsiębiorcy); 
Rozwój lokalnej aktywności i współpracy gospodarczej poprzez inicjowanie powstawania, rozwoju, o 
przetwarzania, wprowadzenia na rynek oraz podnoszenia jakości produktów i usług bazujących na lokalnych 
zasobach,  
w tym naturalnych surowcach i produktach rolnych i leśnych, tradycyjnych sektorach gospodarki oraz 
lokalnym dziedzictwie kulturowym, historycznym  
i przyrodniczym; 
Rozwój aktywności społeczności lokalnej, w tym poprzez promocję lokalnej twórczości rzemieślniczej z o 
wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego oraz przyrodniczego; 
Organizacja imprez kulturalnych, rekreacyjnych lub sportowych promujących  lokalne: rzemiosło, o 
rękodzielnictwo i ginące zawody;
Budowa, adaptacja lub wyposażenie niemieszkalnych obiektów budowlanych wykorzystywanych do o 
prowadzenia sprzedaży produktów lub usług lokalnych;
Budowa, adaptacja lub wyposażenie niemieszkalnych obiektów budowlanych wykorzystywanych do o 
tradycyjnego wyrobu produktów lokalnych.

4.3 W ramach „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” – szacunkowa liczba operacji: 4

Sprzedaż hurtowa i detaliczna produktów rzemieślniczych; o 
Usługi turystyczne oraz związane ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem wykorzystujące produkty o 
rzemieślnicze; 
Usługi transportowe na rzecz zbytu produktów rzemiosła i rękodzielnictwa; o 
Rachunkowość, doradztwo lub usługi informatyczne dla rzemieślników o 
i przedstawicieli ginących zawodów.

4.4 W ramach „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” – szacunkowa liczba operacji: 4

Sprzedaż hurtowa i detaliczna produktów rzemieślniczych; o 
Usługi turystyczne oraz związane ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem wykorzystujące produkty o 
rzemieślnicze; 
Usługi transportowe na rzecz zbytu produktów rzemiosła i rękodzielnictwa; o 
Rachunkowość, doradztwo lub usługi informatyczne dla rzemieślników i przedstawicieli ginących zawodów; o 

Obszar LGD Dunajec-Biała to teren obfitujący w 
lokalne tradycje, obrzędy i zwyczaje ludowe, trady-
cyjne budownictwo. Na naszych oczach zanika wiele 
tradycyjnych wiejskich zawodów rzemieślniczych: 
kowali, szewców, bednarzy, stelmachów, kołodzie-
jów i rymarzy. Dlatego też jednym z zadań LGD Du-
najec-Biała jest dążenie do możliwie jak najwierniej-
szego odtworzenia tej sfery tradycji. 

Twórczość ludowa i rzemiosło artystyczne sku-
pia kilkudziesięciu przedstawicieli. Wystawiają oni i 
oferują swoje wyroby m.in. na targach sztuki ludowej 
w Ciężkowicach. Jednak potrzebne są daleko szersze 
działania, integrujące lokalne środowiska rzemieślni-
cze i twórców ludowych - imprezy kulturalne z towa-
rzyszeniem wystaw twórczości ludowej i pokazów 
ginących zawodów, możliwością zakupów wyrobów 
rzemieślniczych, organizacja wystaw i galerii. 

PRODUKT
LOKALNY
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Rozwój lokalnej społeczności
Społeczność lokalna to jeden z naj-

ważniejszych atutów obszaru, na którym 
funkcjonuje Lokalna Grupa działania. 
Przejawia się to w znacznej aktywności 
społecznej oraz wysokim poziomie 
przedsiębiorczości mieszkańców ob-
szaru LGD. 

Wychodząc naprzeciw wyzwaniom, 
jakie niesie dynamiczny rozwój sektora 
usług, Lokalna Grupa Działania Duna-
jec-Biała podejmuje działania na rzecz 
rozwoju umiejętności i kompetencji 
mieszkańców. Mają one przyczynić się 
do rozwoju społeczeństwa informacyj-
nego, wspierania talentów, umacniania 
umiejętności mieszkańców i dosto-

sowaniu ich do aktualnych wymagań 
regionalnego rynku pracy oraz wzrostu 
rynkowej wartości tej pracy na obszarze 
LGD Dunajec-Biała.

Innowacyjność tego przedsięwzię-
cia przejawia się w systematycznym 
wzmacnianiu umiejętności i kompetencji 
mieszkańców w połączeniu z działania-
mi integrującymi, w tym integrujący-
mi międzypokoleniowo. Np. szkolenia 
z obsługi komputera czy korzystania  
z internetu prowadzone przez młodzież 
dla osób starszych lub nauka tradycyj-
nych zawodów młodych adeptów przez 
doświadczonych, funkcjonujących już 
w branży fachowców. 

Wnioskodawcami mogą być:
– Osoby młode
– Kobiety
– Osoby w wieku 45+
– Rolnicy
– Osoby zainteresowane rozpo-

częciem i rozwojem działalności 
gospodarczej

– Lokalni przedsiębiorcy
– Mieszkańcy obszaru LGD Duna-

jec-Biała
Cele szczegółowe:
– wzrost jakości zasobów pracy
– tworzenie obszaru integrującego 

mieszkańców

Słabością obszaru, na którym funkcjo-
nuje LGD jest niedostatecznie rozwinięta 
oraz niewystarczająco zróżnicowana i wy-
promowana oferta spędzania wolnego 
czasu, skierowana przede wszystkim dla 
mieszkańców, ale mogąca stanowić tak-
że pewien magnes dla odwiedzających 
i turystów. Celem działań LGD jest więc 
zachęcanie mieszkańców w przekuwanie 
potencjału regionu na zróżnicowaną ofertę 
spędzania wolnego czasu, która zintegruje 
społeczność, a równocześnie propagować 
będzie jego tradycje, kulturę, sztukę, itp. 
Działania te zakładają oprócz zaspokojenia 
potrzeb kulturalnych, rekreacyjnych i spor-
towych mieszkańców, także wzmacnianie 
tożsamości lokalnej i kultywowanie wy-
jątkowych, a narażonych na zapomnienie 
wartości regionu.

 „Obszar wyrównujący możliwości samodzielnego rozwoju mieszkańców”

4.1 W ramach „Odnowa i rozwój wsi” – szacunkowa liczba operacji: minimum 2

Budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia obiektów pełniących funkcje publiczne, społeczno-o 
kulturalne;
Budowy remontu lub przebudowy infrastruktury związanej z rozwojem funkcji społeczno-kulturalnych.o 

4.2 W ramach „Wdrażanie LSR – Małe projekty” – szacunkowa liczba operacji: minimum 2

Organizacja kursów, szkoleń, wizyt studyjnych i innych działań edukacyjnych w zakresie prowadzenia o 
podmiotów ekonomii społecznej, integracji społecznej, itp.; 
Udostępnianie na potrzeby grup dewaforyzowanych społecznie urządzeń  o 
i sprzętu komputerowego, w tym urządzeń i sprzętu umożliwiającego dostęp do Internetu;
Remont połączony z modernizacją  lub wyposażenie świetlic wiejskich oraz innych obiektów pełniących ich o 
funkcję oraz zagospodarowanie terenu przylegającego do tych obiektów;

INTEGRACJA
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Czy wniosek uzupełniłeś zgodnie 
z instrukcją jego wypełnienia

Czy wniosek został wypełniony we 
wszystkich wymaganych polach, szcze-
gólnie tych, których niewypełnienie 
skutkuje odmową przyznania pomocy. 
Przeczytaj dokładnie formularz wniosku 
oraz instrukcję jego wypełnienia

Czy wniosek zawiera wszystkie 
niezbędne załączniki, w szczególności 
dokumenty których niedostarczenie 

skutkuje odmową przyznania po-
mocy

Czy w części opisowej wniosku 
zostały zawarte wyczerpujące informa-
cje, dzięki którym Rada Decyzyjna LGD 
Dunajec-Biała będzie w stanie jedno-
znacznie określić czy wniosek jest zgodny 
z Lokalną Strategią Rozwoju

Czy w przypadku działań: Różnico-
wanie w Kierunku Działalności Nierolni-
czej oraz Tworzenie i Rozwój Mikroprzed-

siębiorstw wniosek jest sporządzony 
w wersji samoliczącej oraz czy został 
wypełniony zgodnie z instrukcją

Czy składany wniosek jest wydru-
kiem całego skoroszytu elektronicznej 
wersji udostępnionej w Excelu

Czy wniosek został podpisany wła-
snoręcznie przez wnioskodawcę lub 
osobę reprezentującą wnioskodawcę 
– pełnomocnika, we wszystkich wyma-
ganych miejscach

Zanim złożysz wniosek
zwróć uwagę:

 „Społeczność przyjazna środowisku”

4.2 W ramach „Wdrażanie LSR – Małe projekty” – szacunkowa liczba operacji: 12

Organizacja kursów, szkoleń, wizyt studyjnych i innych działań edukacyjnych w zakresie podnoszenia o 
świadomości ekologicznej różnych grup społecznych, itp.;
Promowanie, zachowanie, odtworzenie, zabezpieczenie lub oznakowanie cennego dziedzictwa o 
przyrodniczego i krajobrazowego, w szczególności obszarów objętych poszczególnymi formami ochrony 
przyrody, w tym obszarów Natura 2000; 

 „Energia w zgodzie z naturą”

4.1 W ramach „Odnowa i rozwój wsi” – szacunkowa liczba operacji: 2

Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej zmierzające do poprawy warunków środowiskowych;o 
Budowa, przebudowa, remonty lub wyposażenie obiektów służących promocji obszarów wiejskich, w tym o 
propagowaniu i zachowaniu dziedzictwa przyrodniczego; 

4.2 W ramach „Wdrażanie LSR – Małe projekty” – szacunkowa liczba operacji: 8

Organizacja kursów, szkoleń, wizyt studyjnych i innych działań edukacyjnych w zakresie stosowania o 
odnawialnych źródeł energii, itp.; 
Wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w celu poprawienia warunków prowadzenia o 
działalności kulturalnej lub gospodarczej, w tym polegającej na wymianie pokoi w gospodarstwie rolnym, z 
wyłączeniem działalności rolniczej

4.3 W ramach „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” – szacunkowa liczba operacji: 4

Usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa przyczyniające się do oszczędnego zużycia energii oraz o 
wykorzystania nowych technologii – źródeł energii odnawialnej; 
Usługi dla ludności przyczyniające się do oszczędnego zużycia energii oraz wykorzystania nowych technologii o 
– źródeł energii odnawialnej; 
Roboty i usługi budowlane oraz instalacyjne z zakresu wykorzystywania odnawialnych źródeł energii; o 
Wytwarzanie produktów energetycznych z biomasy; o 

4.4 W ramach „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” – szacunkowa liczba  operacji: 4

Usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa przyczyniające się do oszczędnego zużycia energii oraz o 
wykorzystania nowych technologii – źródeł energii odnawialnej; 
Usługi dla ludności przyczyniające się do oszczędnego zużycia energii oraz wykorzystania nowych technologii o 
– źródeł energii odnawialnej; 
Roboty i usługi budowlane oraz instalacyjne z zakresu wykorzystywania odnawialnych źródeł energii; o 
Wytwarzanie produktów energetycznych z biomasy; o 

INTEGRACJA
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Zachowanie dziedzictwa przyrodniczego
Obszar LGD Dunajec-Biała przedsta-

wia bardzo dużą wartość przyrodniczą. 
Znaczna część terenów objęta jest ochro-
ną prawną, stanowiąc obszary chronione-
go krajobrazu, parki krajobrazowe oraz 
rezerwaty przyrody. Zachowanie tego 
dziedzictwa będzie w przyszłości stanowić 
o atrakcyjności turystycznej regionu. 

Proces zachowania dziedzictwa 
przyrodniczego terenu LGD wymaga 
kształtowania świadomości ekologicznej 
mieszkańców. To od nich w najwięk-
szym stopniu zależy stan środowiska 
naturalnego. Potrzebne są działania 
z zakresu kształtowania odpowiedzial-

ności za środowisko naturalne, wdra-
żanie systemów segregacji odpadów  
u źródła, upowszechniania metod zmniej-
szania ilości i objętości produkowanych 
odpadów, propagowania budowy przy-
domowych oczyszczalni ścieków, czy też 
prowadzenia kampanii i akcji edukacyjnych 
wśród różnych grup społecznych.

Zmiana sposobu myślenia odnośnie 
ingerowania w środowisko oraz wytwo-
rzenie poczucia odpowiedzialności za 
otaczającą przyrodę jest wyzwaniem dla 
wielu organizacji lokalnych, w tym również 
Lokalnej Grupy Działania, która chce włą-
czyć w tę działalność jednostki samorządu 

terytorialnego, szkoły, domy kultury, orga-
nizacje pozarządowe i rady sołeckie.

Wnioskodawcami mogą być:
– Szkoły
– Przedsiębiorcy 
– Organizacje pozarządowe
– Kościoły i związki wyznaniowe
– Jednostki samorządu terytorial-

nego
Cele szczegółowe
– podnoszenie świadomości eko-

logicznej mieszkańców
– zwiększenie udziału odnawial-

nych źródeł energii

 „Rozwój umiejętności i kompetencji mieszkańców obszaru LGD Dunajec-Biała”

4.2 W ramach „Wdrażanie LSR – Małe projekty” – szacunkowa liczba operacji: minimum 8

Organizacja kursów, szkoleń, wizyt studyjnych i innych działań edukacyjnych w zakresie umiejętności o 
informatycznych, zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, kształtowania kariery zawodowej, 
kształcenia regionalnego, kształcenia artystycznego, zdrowego stylu życia, itp.; 
Udostępnianie na potrzeby społeczności lokalnej urządzeń i sprzętu komputerowego, w tym urządzeń i o 
sprzętu umożliwiającego dostęp do Internetu;
Promocję i organizację lokalnej twórczości ludowej, kulturalnej i artystycznej,  o 
z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego oraz przyrodniczego;
Kultywowanie tradycyjnych zawodów i rzemiosła;o 
Rozwój lokalnej aktywności i współpracy gospodarczej poprzez inicjowanie powstawania, rozwoju, o 
przetwarzania, wprowadzenia na rynek oraz podnoszenia jakości produktów i usług bazujących na lokalnych 
zasobach,  
w tym naturalnych surowcach i produktach rolnych i leśnych, tradycyjnych sektorach gospodarki oraz 
lokalnym dziedzictwie kulturowym, historycznym i przyrodniczym.

4.4 W ramach „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” – szacunkowa liczba operacji: minimum 2

Usługi doradcze dla rolników;o 
Usługi doradcze dla grup producenckich;o 
Usługi doradcze dla przedsiębiorców (zwłaszcza mikro, małych i średnich)  o 
i osób zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą;
Usługi doradcze związane z pozyskiwaniem środków zewnętrznycho 
Usługi informatyczne dla podmiotów oferujących różne formy kształcenia.o 

 „Rozwój oferty spędzania wolnego czasu”

4.2 W ramach „Wdrażanie LSR – Małe projekty” – szacunkowa liczba operacji: minimum 12

Organizacja kursów, szkoleń, wizyt studyjnych i innych działań edukacyjnych w zakresie animacji kulturalnej, o 
itp.; 
Organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych lub sportowych związanych z promocją lokalnych walorów na o 
obszarze realizacji LSR Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała;
Rozwój aktywności społeczności lokalnej, w tym poprzez promocję lokalnej twórczości ludowej, kulturalnej i o 
artystycznej z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego oraz przyrodniczego oraz 
kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów;
Remont połączony z modernizacją  lub wyposażenie świetlic wiejskich oraz innych obiektów pełniących ich o 
funkcję oraz zagospodarowanie terenu przylegającego do tych obiektów;
Rozwój lokalnej aktywności i współpracy gospodarczej poprzez inicjowanie powstawania,  przetwarzania, o 
wprowadzenia na rynek oraz podnoszenia jakości usług bazujących na lokalnych zasobach, w tym lokalnym 
dziedzictwie kulturowym, historycznym i przyrodniczym.

PRZYRODA
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Finalizują się działania mające na 
celu podpisanie umowy na realizację 
dużego projektu pn.: „Nowy zawód 
i nowe umiejętności szansą dla mało-
polskich rolników”, w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Ma-
łopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
w Karniowicach.

Celem projektu jest zdobycie przez 
około 1200 rolników lub domowników 
z terenu Małopolski kwalifikacji zawo-
dowych niezbędnych do podjęcia pracy 
poza rolnictwem lub rozpoczęcia własnej 
działalności gospodarczej.  

Uczestnikami projektu mogą być rol-
nicy i domownicy (ubezpieczeni w KRUS) 
zamierzający odejść z rolnictwa a prefero-
wane będą kolejno osoby nie podejmujące 
dotychczas pracy poza gospodarstwem, 
kobiety zatrudnione jedynie w gospodar-
stwie i osoby młode do 21 lat stanowiące 
nadwyżkę siły roboczej.   Po spełnieniu 
wymogów formalnych i rozmowach ze 

specjalistami uczestnicy projektu kierowani 
będą na właściwe kursy zawodowe lub na 
szkolenie z przedsiębiorczości.  

W ciągu całego 
okresu trwania pro-
jektu (począwszy od 
roku 2011) w Krako-
wie, Tarnowie i Nowym 
Sączu funkcjonować 
będą punkty konsul-
tacyjno-organizacyj-
ne, świadczące facho-
wą pomoc rolnikom 
chcącym uczestniczyć 
w projekcie.  Uczest-
nicy projektu mogą 
liczyć na pomoc do-
radcy zawodowego 
(3 godz./uczestnika), 
doradcy rolniczo-eko-

nomicznego (1 godz./uczestnika) a w razie 
potrzeby także prawnika i psychologa 
(średnio 1 godz./uczestnika). W biurach 
tych załatwiane będą wszelkie formalności 
związane z przystąpieniem do projektu.   

Lista dostępnych kursów nie jest 
zamknięta i w razie potrzeby liczymy na 
możliwość realizacji kursów także o innej 
tematyce. Kursy realizowane będą w dniach 
roboczych, maksymalnie po 6 godzin 
dziennie w grupach od 10 do 16 osób. 

Każdy kurs czy szkolenie przyznane 
będzie mieć opiekuna (organizatora 
szkolenia) odpowiedzialnego za nabór, 
przeprowadzenie spotkań rekrutacyjno-in-
formacyjnych i nadzór nad realizacją szko-
lenia. Po ukończeniu kursu zawodowego 
lub szkolenia i kolejnej rozmowie z doradcą 
zawodowym uczestnik projektu kierowany 
będzie dodatkowo na dwudniowe (12 
godz.) warsztaty aktywizacyjne obejmujące 
szkolenie z zakresu umiejętności rozmowy 
z pracodawcą, autoprezentacji itp.     

W projekcie założone jest osiągnięcie 
rezultatu twardego polegającego na zdo-
byciu zatrudnienia lub podjęciu działalno-
ści gospodarczej w okresie 6 miesięcy od 
zakończenia szkolenia przez 20% uczest-
ników projektu. 

Osoby zainteresowane udziałem 
w kursach i szkoleniach mogą zasięgnąć 
bieżących informacji u pracowników Mało-
polskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego 
w poszczególnych gminach oraz w Powia-
towym Zespole Doradztwa Rolniczego 
w Tarnowie z/s w Zgłobicach pod nr tel. 
14 674 30 20.  

Opracowała Anna Kuzera-Majewska

„Nowy zawód i nowe umiejętności
szansą dla małopolskich rolników”

W ramach projektu planowane jest 
przeprowadzenie 76 kursów zawodo-
wych i 15 szkoleń z zakresu przedsię-
biorczości. Projekt będzie realizowany 
do 30 czerwca 2013 roku. Jego realizacja 
przebiegać będzie w następujących 
etapach:

- rok 2010:
etap przygotowawczy,

-  rok 2011:
przeprowadzenie 45 kursów zawodo-
wych, 
przeprowadzenie 15 szkoleń z zakresu 
przedsiębiorczości, 
przeszkolenie 720 osób, 
przeprowadzenie 50 warsztatów akty-
wizacyjnych.,

- rok 2012: 
przeprowadzenie 25 kursów zawodo-
wych, 
przeszkolenie 387 osób,
przeprowadzenie 30 warsztatów ak-
tyw,

- rok 2013: 
przeprowadzenie 6 kursów zawodo-
wych, 
przeszkolenie 93 osób, 
przeprowadzenie 11 warsztatów akty-
wizacyjnych,

Planowane szkolenia i kursy:

Szkolenia z przedsiębiorczości (każde 
po 80 godz.) obejmować będą tematy 
takie jak:

- zakładanie firmy,
- zagadnienia podatkowe,
- podstawy rachunkowości,
- prowadzenie dokumentacji. 

Kursy zawodowe:
- bukieciarstwo i florystyka (120 

godz.),
- magazynier z obsługą wózków 

widłowych (80 godz.),
-  spawacz (146 godz.),
-  fryzjerstwo (120 godz.),
- murarz, tynkarz (100 godz.),
-  kelner, barman (100 godz.),
-  cukiernik z element. dekoracji (150 

godz.),
-  kucharz z element. cateringu 

i małej gastronomii (100 godz.),
- opiekunka dzieci i osób starszych 

(100 godz.),
-  instalator ociepleń budynków 

i stolarki budowlanej (100 godz.),
- fliziarz z elementami hydrauliki 

(100 godz.),
- ochroniarz (65 godz.),
- operator maszyn bud. (120 godz.),
- kierowca samochodów ciężaro-

wych (80 godz.).
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