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1. CHARAKTERYSTYKA LGD JAKO JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNEJ ZA 
REALIZACJĘ LSR 

 

1.1 Nazwa i status prawny LGD oraz data jej rejestracji i numer w KRS 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Perły Beskidu Sądeckiego”, zwane dalej „LGD Perły 
Beskidu Sądeckiego”, zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym postanowieniem 
Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieście Wydział XII Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 14 
kwietnia 2006r pod numerem 0000255167. 

NUMER REGON:120257967 

NUMER NIP: 734-31-63-538 

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o 
stowarzyszeniach, ustawy z dnia 7 marca 2007r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z 
udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich a także 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia Rozwoju 
obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. 
Urz. UE l277 z 21.09.2005 r. str.1) 

Terenem działania LGD Perły Beskidu Sądeckiego jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a w 
szczególności obszar gmin Krynica-Zdrój, Łabowa, Muszyna, Nawojowa, Piwniczna-Zdrój, 
Rytro. Gmina Krynica- Zdrój przystąpiła do LGD w 2011r. 

Stosownie do  § 7  statutowe cele działalności LGD Perły Beskidu Sądeckiego obejmują 
prowadzenie działalności społecznie użytecznej i działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, a 
w szczególności 

1. Opracowanie i realizację Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR), w rozumieniu ustawy z dnia 7 marca 
2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, przepisów wykonawczych do tej ustawy oraz 
przepisów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, dla obszaru gmin: Łabowa, 
Muszyna, Nawojowa, Piwniczna, Rytro, Krynica Zdrój (Obszar działania LGD). 

2. Promocję obszarów wiejskich objętych działaniem LGD. 
3. Podejmowanie inicjatyw i działań mających na celu pobudzenie aktywności społeczności 

lokalnych oraz ich czynny udział w opracowywaniu i realizacji LSR. 
4. Upowszechnianie i wymianę informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na 

obszarach wiejskich gmin powiatu nowosądeckiego. 
5. Propagowanie działań na rzecz realizacji LSR w obszarze działania LGD, pozyskiwanie 

partnerów i źródeł finansowania LSR, w tym z programów pomocowych. 
6. Realizację własnych programów i projektów oraz udzielanie wsparcia mieszkańcom obszaru 

objętego LSR w zakresie przygotowania projektów i pozyskiwania środków na ich realizację, w 
tym z programów pomocowych. 

7. Kreowanie lokalnych produktów i usług, w szczególności turystycznych, tworzenie 
infrastruktury turystycznej. 

8. Podejmowanie inicjatyw i działań mających na celu: rozwój produktów regionalnych, turystyki, 
przedsiębiorczości, zasobów ludzkich, społeczeństwa obywatelskiego i informacyjnego, 
poprawę estetyki miejscowości na obszarze działania LGD i bezpieczeństwa mieszkańców, 
edukację w tym szkolenia, aktywizację gospodarczą i zawodową, przeciwdziałanie patologiom 
społecznym, propagowanie zdrowego trybu życia oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego na 
obszarze działania LGD. 

9. Nawiązywanie kontaktów w celu pozyskiwania źródeł finansowania, gromadzenie środków 
finansowych i rzeczowych. 

10.Podejmowanie i wspieranie działań na rzecz ochrony środowiska. 
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Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez: 
1. Opracowanie LSR i przystąpienie do konkursu na jej realizację, ogłoszonego przez samorząd 

województwa małopolskiego. 
2. Prowadzenie bezpłatnego doradztwa w zakresie przygotowania projektów związanych z 

realizacją LSR. 
3. Upowszechnianie informacji o warunkach i zasadach udzielania pomocy na realizację projektów 

przedkładanych przez wnioskodawców,  kryteriach wyboru projektów oraz sposobie naboru 
wniosków o pomoc w ramach realizacji LSR. 

4. Informowanie za pomocą dostępnych środków przekazu o możliwości wystąpienia do LGD w 
sprawie wyboru projektu w ramach realizacji LSR. 

5. Dokonywanie wyboru projektów do finansowania z puli środków przyznanych LGD na realizację 
LSR. 

6. Organizowanie i finansowanie: 
a/ przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym, w tym seminariów, szkoleń, 
kursów, warsztatów, wizyt studyjnych, konferencji, sympozjów, debat, dyskusji, akcji 
informacyjnych i konkursów oraz innych form przekazywania wiedzy. 
b/ imprez kulturalnych, takich jak koncerty, festiwale, przedstawienia teatralne, przeglądy, 
happeningi, festyny, targi, gry strategiczne, pokazy i wystawy, służących zwłaszcza promocji 
regionu i jego tożsamości kulturowej. 
c/  imprez sportowo-rekreacyjnych i zawodów sportowych. 
d/ punktów informacji turystycznej oraz innych usług związanych z obsługą ruchu turystycznego 
na obszarze działania LGD. 
e/ punktów konsultacyjno-doradczych dla przedsiębiorców i organizacji społecznych z obszaru 
działania LGD 
f/ działalności promocyjnej, informacyjnej, publicystycznej i poligraficznej, w tym: 
• opracowywanie i druk broszur, folderów, plakatów 
• opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów audiowizualnych 
• tworzenie stron internetowych 
• przygotowywanie i rozpowszechnianie innych materiałów o charakterze reklamowym lub 

promocyjnym 
7. Współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi 

działającymi w zakresie objętym celami statutowymi Stowarzyszenia na poziomie krajowym i 
międzynarodowym. 

8. Prowadzenie innych działań przewidzianych dla LGD określonych w prawie polskim i prawie 
Unii Europejskiej. 

9. Podejmowanie i prowadzenie innych działań zmierzających do realizacji celów statutowych 
Stowarzyszenia. 

10.Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. 

 1.2 Opis procesu budowania partnerstwa   

Inicjatywa zawiązania partnerstwa w postaci Stowarzyszenia mającego status Lokalnej Grupy 
Działania powstała na początku 2005r. – władze gminy Piwniczna-Zdrój dostrzegając liczne szanse 
jakie niesie za sobą przystąpienie Polski do Unii Europejskiej doszły do wniosku, iż warto 
wykorzystać ogromne zasoby turystyczno – kulturowo – historyczne gmin Beskidu Sądeckiego oraz 
ich duży potencjał ludzki. Brakowało jednak liderów wiejskich społeczności i pomysłów, które 
ukierunkowałyby społeczny i gospodarczy rozwój wsi tego terenu.  W celu ich poszukiwania oraz 
zainspirowania mieszkańców do aktywnego działania przeprowadzony został cykl szkoleń i 
spotkań na których przybliżano istotę i cele programu LEADER+, pokazywano liczne przykłady 
inicjatyw zrealizowanych w ramach tego programu w innych krajach, wykazywano korzyści, które 
zarówno gmina jak i jej mieszkańcy mogą osiągnąć włączając się aktywnie w realizację 
różnorodnych programów i inicjatyw przeznaczonych dla obszarów wiejskich a także 
przekazywano informacje o celach, zasadach tworzenia i funkcjonowania lokalnego stowarzyszenia 
mającego status Lokalnej Grupy Działania. 

Rezultatem przedmiotowych działań stało się powołanie do życia Stowarzyszenia Lokalna Grupa 
Działania „Perły Beskidu Sądeckiego”, które postanowieniem Sądu Rejonowego dla Krakowa 
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Śródmieście Wydział XII Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 14 kwietnia 2006r uzyskało wpis do 
KRS pod numerem 0000255167. Na liście członków-założycieli stowarzyszenia znaleźli się 
mieszkańcy gmin Piwniczna-Zdrój, Rytro, Nawojowa, Łabowa. 

Skupieni wokół budowy partnerstwa liderzy społeczności lokalnej aktywnie włączyli się w proces 
pozyskiwania nowych członków a także w drodze porozumienia i konsultacji wypracowali strategię 
rozwoju na najbliższe lata i wnioskowali o środki unijne z programu LEADER. Starania te 
zakończyły się sukcesem - pozyskaniem środków na działalność LGD Perły Beskidu Sądeckiego 
które w latach 2006-2008 realizowało projekty m.in. w ramach programu LEADER+, ich 
szczegółowy wykaz zawiera załącznik nr 7. do LSR „Doświadczenie LGD i partnerów LGD w 
realizacji operacji”. 

Mając na uwadze fakt, iż wymogi prawne dla lokalnych grup działania i opracowanych przez nich 
strategii ubiegających się o dofinansowanie w ramach osi LEADER Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007 – 2013 uległy znaczącym zmianom – z początkiem 2008r. LGD podjęła 
decyzje o wdrożeniu działań w dwóch obszarach: 

1/ dostosowania przepisów Statutu LGD do wymogów obowiązującego prawa w szczególności do 
przepisów ustawy z dnia 7 marca 2007r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem 
środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz.U. nr 64, poz. 
427), 

2/ opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2009 – 2015 według aktualnie obowiązujących 
wytycznych. 

Realizując w/w zadania Zarząd LGD Perły Beskidu Sądeckiego opracował projekt nowego Statutu 
organizacji który został następnie przedstawiony na Walnym Zebraniu Członków LGD odbytym w 
dniu 18 października 2008 i przyjęty stosowną uchwałą. Postanowieniem z dnia 18.05.2009 r. sąd 
rejestrowy w Krakowie wpisał przedmiotowe zmiany statutu do KRS-u. Niezależnie od tego 
rozpoczęto rozmowy z przedstawicielami gminy Muszyna, co w dniu 18 października 2008 
zaowocowało przyjęciem Muszyny w poczet członków Stowarzyszenia. 

Głównym zadaniem którego realizacja była koordynowana przez Zarząd LGD było jednak 
opracowanie nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2009 – 2015 zgodnej z wymogami 
określonymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 maja 2008r. w sprawie 
szczegółowych kryteriów i sposobu wyboru lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii 
rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (Dz. U. Nr 103, poz. 659). 
Przyjęto i wdrożono oddolną, uspołeczniona procedurę prac nad strategią polegającą na 
zaangażowaniu i uczestnictwie szerokiego grona członków społeczności lokalnej gmin Rytro, 
Piwniczna-Zdrój, Łabowa, Nawojowa i Muszyna reprezentujących sektor społeczny, gospodarczy i 
publiczny. Szczegółowy opis podjętych i zrealizowanych działań, których efektem końcowym jest 
niniejsza Strategia zawiera Rozdział 11. (Opis procesu przygotowania LSR). 

W 2010 roku dzięki staraniom władz LGD nastąpiło powiększenie o kolejną gminę miejsko- wiejską 
-Krynicę- Zdrój. Decyzja w formie uchwały została podjęta przez Radę gminy w dniu  8 marca 
2011r. 

W okresie od IV do VIII 2011 odbyło się wiele spotkań indywidualnych z podmiotami z terenu 
gminy Krynica- Zdrój oraz spotkań informacyjnych i szkoleń , których celem było przybliżenie 
zasad funkcjonowania LGD „Perły Beskidu Sądeckiego” oraz dotarcie do beneficjentów z informacją 
o możliwości składania wniosków i starania się o dofinansowanie działań z zakresu osi 3 i osi 4 
PROW. 

 1.3 Charakterystyka  partnerów i sposób rozszerzenia/zmiany składu LGD 

Zgodnie z wymogami podejścia Leader , LGD Perły Beskidu Sądeckiego jest partnerstwem 
złożonym z przedstawicieli trzech sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego . Od 
momentu powstania LGD rozszerzyła swój skład , osiągając w 2008 roku liczbę 58 członków .     
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Zgodnie z § 11 Statutu członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być: 
a/ osoba fizyczna, która: 
•jest pełnoletnia, 
•spełnia warunki określone w ustawie Prawo o stowarzyszeniach, 
•jest obywatelem polskim lub cudzoziemcem mieszkającym na obszarze LGD, 
•działa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, 
•złoży deklarację członkowską, 
•jedna osoba może reprezentować tylko jedną osobę prawną lub organizację; na czas 
reprezentowania osoby prawnej lub organizacji w Stowarzyszeniu, zawiesza się członkostwo tej 
samej osoby jako osoby fizycznej, 
b/ osoba prawna, w tym jednostka samorządu terytorialnego [ ustawa z 7 marca 2007 (Dz. U. Nr 
64, poz. 427)], która: 
•działa na obszarze, którego dotyczy LSR, 
•wykonuje działalność związaną z realizacją celów Stowarzyszenia, 
•przedstawi uchwałę organu stanowiącego, zawierającą deklarację przystąpienia do LGD, 

deklarację działania na rzecz rozwoju obszaru objętego LSR, 
•złoży deklarację członkowską, wraz ze wskazaniem osoby reprezentującej osobę prawną w LGD. 
 
Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana merytoryczną 
działalnością Stowarzyszenia oraz akceptująca jego cele, która zadeklaruje pomoc i zostanie 
przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji. 

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub osoba prawna szczególnie 
zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. 

Nabycie członkostwa w stowarzyszeniu następuje na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia 
podjętej zwykłą większością głosów w czasie pierwszego posiedzenia od chwili złożenia pisemnej 
deklaracji członkowskiej (§ 12 Statutu). W razie odmowy przyjęcia w poczet członków, 
zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia, złożyć za 
pośrednictwem Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w 
czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne.  

Stosownie do § 16 Statutu  Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: 
1. Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po 
uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Stowarzyszenia. 
2.  Śmierci członka Stowarzyszenia. 
3.  Uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków z powodu: 
a/ nie płacenia składek członkowskich przez okres jednego roku lub nieusprawiedliwionego nie 
uczestniczenia w Walnym Zebraniu przez okres dwóch lat, 
b/ nieprzestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, działania 
na szkodę Stowarzyszenia, 
4. Pozbawienia praw publicznych na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu. 

Osoba skreślona z listy członków ma prawo wniesienia za pośrednictwem Zarządu odwołania do 
Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji na piśmie. Walne Zebranie 
rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad, ale nie później niż w terminie do 4 miesięcy od 
dnia złożenia odwołania. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna (§ 17 Statutu). 

W skład członków Stowarzyszenia LGD Perły Beskidu Sądeckiego według stanu na dzień 2011-08-
18  wchodzą osoby fizyczne, członkowie nie posiadający i posiadający osobowość prawną. 
Liczba członków LGD wzrosła do 63 podmiotów. 
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Członkowie Stowarzyszenia posiadający osobowość prawną 

L.p Nazwa podmiotu 
Osoba 

reprezentująca 
podmiot 

Sektor 

1.  Gmina Krynica-Zdrój Tomasz Kiklica publiczny 
2.  Gmina Łabowa Marek Janczak publiczny 
3.  Gmina Muszyna Andrzej Gancarz publiczny 
4.  Gmina Nawojowa Jan Cabak publiczny 
5.  Gmina Piwniczna-Zdrój Jan Kumorek publiczny 
6.  Gmina Rytro Władysław Wnętrzak publiczny 
7.  Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury Janina Janur publiczny 
8.  MUKS '' OGNIWO'' Sekcja Piłki Siatkowej Beata Polakiewicz społeczny 

9.  
Stowarzyszenie Odbiorców Wody Pitnej, 

Zawodzie 
Stanisława Szkaradek społeczny 

10.  
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju 

"Słonecznej Doliny" Kosarzyska 
Violeta Cisak - 

Aftowicz 
społeczny 

11.  
Stowarzyszenie Na Rzecz Osób 
Przewlekle Chorych i dzieci 
Niepełnosprawnych, "NASZ DOM" 

Maria Kulig społeczny 

12.  
Stowarzyszenie „Towarzystwo Rozwoju 

Piwnicznej” 
Witold Kaliński społeczny 

13.  Stowarzyszenie "Klucz Muszyński" Maciej Palej społeczny 
14.  Ochotnicza Straż Pożarna Żegiestów Zdrój Henryk Czerwińczak społeczny 
15.  Visegrad Maraton Rytro Marek Tokarczyk społeczny 
16.  Ochotnicza Straż Pożarna w Rytrze Zbigniew Jeremenko społeczny 
17.  UKS Ryter Marian Dobosz społeczny 
18.  Parafia św. Anny w Żegiestowie Ks. Sławomir Gulik społeczny 

Członkowie Stowarzyszenia nie posiadający osobowości prawnej 

Lp. Imię i nazwisko Gmina Sektor 

19.  Pierzga Małgorzata Rytro społeczny 

20.  Krzywdzińska Alina Rytro gospodarczy 

21.  Szczepanik Danuta Rytro gospodarczy 

22.  Pilch- Lichoń Genowefa Rytro gospodarczy 

23.  Elżbieta Nowicka Rytro społeczny 

24.  Anna Dudczak Rytro społeczny 

25.  Justyna Łękawska Rytro społeczny 

26.  Tokarczyk Beata  Rytro społeczny 

27.  Latała- Zięba Lucyna Piwniczna Zdrój społeczny 

28.  Drzewińska Marzena Piwniczna Zdrój społeczny 

29.  Puchalski Andrzej Piwniczna Zdrój gospodarczy 

30.  Polakiewicz Elżbieta Piwniczna Zdrój społeczny 

31.  Liber Ewa Piwniczna Zdrój społeczny 

32.  Bogaczyk Edward Piwniczna Zdrój społeczny 

33.  Justyna Majocha Piwniczna Zdrój społeczny 

34.  Izabela Kraj – Gabryś  Piwniczna Zdrój społeczny 

35.  Łukasz Polakiewicz Piwniczna Zdrój społeczny 

36.  Bogdan Tomasiak Piwniczna Zdrój gospodarczy 
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37.  Zaprzelski Stanisław Leszek Łabowa społeczny 

38.  Jabłoński Tomasz Łabowa społeczny 

39.  Cempa Celina Łabowa społeczny 

40.  Nowak Jacek Łabowa gospodarczy 

41.  Gawęcka Małgorzata Łabowa gospodarczy 

42.  Gawęcki Jan Łabowa gospodarczy 

43.  Cieśla Teresa Łabowa społeczny 

44.  Kulpa Władysław Łabowa społeczny 

45.  Setlak Krzysztof Łabowa społeczny 

46.  Gawęcki Michał  Łabowa społeczny 

47.  Chebda Kinga Nawojowa społeczny 

48.  Majewski Tadeusz Nawojowa społeczny 

49.  Pustułka Agnieszka Nawojowa społeczny 

50.  Majca Małgorzata Nawojowa społeczny 

51.  Marczyk Bożena Nawojowa społeczny 

52.  Chebda Stanisław Nawojowa społeczny 

53.  Marcin Wiktor Nawojowa społeczny 

54.  Kulpa Jan Nawojowa społeczny 

55.   Krzysztof Mączka Nawojowa społeczny 

56.  Oczkoś Czesława Muszyna społeczny 

57.  Jan Golba Muszyna społeczny 

58.  Michalik Stanisław Muszyna społeczny 

59.  Mieczysław Motyka  

Rada Sołecka w Żegiestowie - 
Muszyna społeczny 

60.  Bogdan Romaniak Muszyna społeczny 

61.  Tomasz Wołowiec Krynica Zdrój społeczny 

62.  Paweł Kukla Krynica Zdrój społeczny 

63.  Jacek Łątka Krynica Zdrój społeczny 

 

Reprezentatywność poszczególnych sektorów w składzie LGD 

Reprezentatywność poszczególnych sektorów w składzie LGD 

Reprezentatywność poszczególnych sektorów w składzie LGD 

Sektor Liczba członków % składu LGD 

publiczny 7 członków 11,11 % 

społeczny 48  członków 76,19 % 

gospodarczy 8 członków   12,70 % 

 

1.4 Struktura ciała decyzyjnego 

Stosownie do § 36 Statutu funkcję ciała decyzyjnego pełni Rada Programowa składająca się z 10 do 
15 członków. Co najmniej połowę członków Rady stanowią podmioty, o których jest mowa w art.6 
ust. 1 lit. B i c rozporządzenia nr 1698/2005 (tj. partnerzy gospodarczy i społeczni lub inne 
odpowiednie podmioty reprezentujące społeczeństwo obywatelskie, organizacje pozarządowe w 
tym organizacje zajmujące się zagadnieniami z zakresu środowiska naturalnego oraz podmiotami 
odpowiedzialnymi za promowanie równości mężczyzn i kobiet) lub ich przedstawiciele z tym, że 



9 

 

członek rady nie może być równocześnie członkiem organu kontroli wewnętrznej lokalnej grupy 
działania ani jej zarządu (art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 7.03.2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów 
wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich). Członkiem Rady nie może być również osoba skazana prawomocnym wyrokiem za 
przestępstwo popełnione umyślnie.Zgodnie z § 37 Statutu do wyłącznej kompetencji Rady należy 
wybór operacji w formie uchwały, zgodnie z art. 62 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 
1698/2005, która mają być realizowane w ramach opracowanej przez Stowarzyszenie Lokalnej 
Strategii Rozwoju. Uchwały Rady podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością 
głosów przy obecności co najmniej połowy składu Rady.  

Do zadań Rady należy: 
 wybór operacji, które mają być realizowane w ramach LSR, 
 powoływanie w zależności od potrzeb i rozwiązywanie zespołów tematycznych 

dotyczących konkretnych projektów. 
Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenia rady z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu. W 
posiedzeniach rady mogą uczestniczyć zaproszeni eksperci bez prawa głosowania przy 
podejmowaniu uchwał. Posiedzenia Rady zwoływane są odpowiednio do potrzeb wynikających z 
naboru wniosków prowadzonego przez LGD lecz nie rzadziej, niż 2 razy w roku. Szczegółowe 
zasady i procedury funkcjonowania Rady określa Regulamin, który stanowi załącznik nr 2. do 
niniejszej Strategii. Podkreślenia wymaga fakt, iż zgodnie z tym dokumentem wszystkie 
posiedzenia Rady są jawne – taki charakter ma również dokumentacja posiedzeń Rady która jest 
udostępniana do wglądu wszystkim zainteresowanym. 

1.5 Zasady i procedury funkcjonowania LGD 

1.5.1 Podział kompetencji między organy LGD Perły Beskidu Sądeckiego 

Podział kompetencji między organami LGD Perły Beskidu Sądeckiego zapewnia rozgraniczenie 
funkcji zarządczej (sprawowanej przez zarząd) od funkcji decyzyjnej sprawowanej przez Walne 
Zebranie Członków oraz Radę. Zgodnie z § 31 Statutu do kompetencji Zarządu należy Zwoływanie 
Walnego Zebrania, przygotowanie projektów uchwał na Walne Zebranie, realizacja uchwał 
Walnego Zebrania oraz kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia, ustalanie 
programów okresowych, planów działalności programowej oraz finansowej Stowarzyszenia, 
zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia, opracowywanie projektu i aktualizacji LSR 
dla obszarów wiejskich, reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu, 
powoływanie i odwoływanie kierownika Biura Stowarzyszenia oraz zatrudnianie innych 
pracowników tego Biura, ustalanie stanu zatrudnienia i zasad wynagradzania pracowników Biura 
Stowarzyszenia, ustalanie regulaminu Biura Stowarzyszenia, uchwalanie regulaminów działalności 
Stowarzyszenia w zakresie nie zastrzeżonym dla Walnego Zebrania, podejmowanie uchwał w 
sprawie przyjmowania oraz wykluczania członków zwyczajnych i wspierających, rozpatrywanie 
sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności Stowarzyszenia, ustalanie terminów 
wpłat składek członkowskich, a w szczególnych wypadkach zwalnianie z tych opłat, realizacja LSR 
zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, 
w tym ogłaszanie konkursów, przyjmowanie wniosków i przedkładanie Radzie, celem dokonania 
wyboru projektów do realizacji w ramach strategii, opracowywanie projektów, wniosków oraz 
innych dokumentów w celu pozyskiwania środków na realizację celów z innych programów 
pomocowych, wykonywanie innych działań wymaganych przepisami, związanych z realizacją LSR, 
za wyjątkiem tych, które należą do wyłącznej kompetencji Rady. Podejmowanie kluczowych z 
punktu widzenia LGD decyzji tj. dokonywanie wyboru operacji objętych dofinansowaniem w 
ramach LSR należy – zgodnie z § 37 ust. 1 Statutu – do wyłącznej kompetencji ciała decyzyjnego 
czyli Rady. 

Pozostałe decyzje w najważniejszych sprawach Stowarzyszenia takie jak m.in. Ustalanie kierunków 
i programu działalności Stowarzyszenia, uchwalanie Statutu i jego zmian, wybór i odwoływanie 
Przewodniczącego i członków Komisji Rewizyjnej, Przewodniczącego i członków Rady 
Programowej, decydowanie o przystąpieniu lub wystąpieniu Stowarzyszenia z innych organizacji o 
tym samym lub podobnym profilu działania, rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania 
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finansowego, rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu i Rady Programowej, podejmowanie 
uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku. należy do kompetencji 
Walnego Zebrania Członków (§ 28 Statutu). 

Z kolei do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: kontrola bieżącej pracy LGD, składanie 
wniosków w przedmiocie absolutorium dla Zarządu na Walnym Zebraniu Członków, występowanie 
z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków, dokonywanie wyboru podmiotu mającego 
zbadać sprawozdanie finansowe LGD zgodnie z przepisami o rachunkowości, kontrola rocznych 
sprawozdań z działalności Zarządu i Rady, w tym w szczególności sprawozdań finansowych oraz 
wydawanie opinii w tym zakresie (§ 20 ust. 3 Statutu). 

Podkreślenia wymaga fakt, iż stosownie do § 15 ust. 3 Statutu jedna osoba może być członkiem 
wyłącznie jednego organu: albo Zarządu albo Rady albo też Komisji Rewizyjnej. 

1.5.2 Opisy stanowisk pracy oraz określenie procedury naboru pracowników  

Aby profesjonalnie i rzetelnie realizować cele i zadania określone w Statucie Stowarzyszenia 

konieczne jest zatrudnienie takiego zespołu pracowników Biura, który poprzez swoją pracę 

zapewni wysoką jakość obsługi organów LGD Perły Beskidu Sądeckiego oraz beneficjentów. W 

związku z powyższym niezwykle istotne jest precyzyjne określenie wymagań koniecznych i 

pożądanych wobec kandydatów do objęcia stanowisk w Biurze LGD – w tym stanie rzeczy 

proponuje się następujące wymagania konieczne i pożądane w odniesieniu do pracowników: 

Stanowisko: Kierownik Biura LGD 

Wymagania konieczne: 
1. Wykształcenie średnie, preferowane wyższe, prawnicze, ekonomiczne lub z zakresu 

zarządzania, 
2. co najmniej 2 – letnie doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym, 
3. znajomość przepisów prawa i zagadnień związanych z funduszami Unii Europejskiej oraz 

rozwojem obszarów wiejskich, 
4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 
5. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie, 
6. umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji, 
7. biegła obsługa komputera i Internetu, 
8. prawo jazdy kat. B. 

Wymagania pożądane: 
1. znajomość co najmniej jednego z oficjalnych języków UE, 
2. doświadczenie we wdrażaniu projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej, 

Główne obowiązki: 
1. koordynowanie pracy Biura LGD, 
2. sprawowanie nadzoru nad przygotowaniem i wdrażaniem projektów w ramach Lokalnej 

Strategii Rozwoju, 
3. udzielanie potencjalnym beneficjentom wszelkich informacji dotyczących sposobu 

przygotowywania i składania wniosków o dofinansowanie, 
4. sprawowanie nadzoru nad obsługą wniosków, 
5. sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem monitoringu realizowanych projektów, 
6. zatwierdzanie wniosków o płatność pod względem merytorycznym, 
7. przygotowywaniem odpowiednich sprawozdań dla IW, 
8. realizacja innych zadań określonych przez Zarząd. 
9. Forma zatrudnienia: umowa o prace lub umowa cywilnoprawna. 

Kandydat zobowiązany jest do złożenia: 
1. listu motywacyjnego, 
2. curriculum vitae, 
3. kserokopii dokumentów potwierdzających wykształcenie, zaświadczeń o ukończonych 

kursach, szkoleniach, 
4. dokumentów poświadczających staż pracy, 
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5. oświadczenia o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, 
6. oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu 

rekrutacji zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst 
jednolity z 2002 roku, Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zm.). 

 
Stanowisko: Specjalista ds. wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju 
Wymagania konieczne: 

1. wykształcenie co najmniej średnie, preferowane wyższe, 
2. znajomość przepisów prawa i zagadnień związanych z funduszami Unii Europejskiej oraz 

rozwojem obszarów wiejskich, 
3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 
4. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie, 
5. umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji, 
6. biegła obsługa komputera i Internetu, 

Wymagania pożądane: 
1. doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej, 
2. prawo jazdy kat. B. 

Główne obowiązki: 
1. przygotowanie LGD do wdrażania LSR, 
2. organizacja pracy Rady oceniającej projekty, 
3. obsługa naboru wniosków zgłaszanych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju, 
4. przygotowanie i składanie wniosków o płatność pośrednią i ostateczną, 
5. przygotowywanie odpowiednich sprawozdań dla Instytucji Wdrażającej, 
6. sprawowanie nadzoru nad realizacją rzeczową przedsięwzięć oraz kontrola wypłat 

środków z tytułu realizacji umów o dofinansowanie projektów, 
7. monitorowanie realizacji umów o dofinansowanie projektów, 
8. wykonywanie innych zadań zleconych przez Kierownika Biura LGD. 
9. Forma zatrudnienia: umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna 

Kandydat zobowiązany jest do złożenia: 
1. listu motywacyjnego, 
2. curriculum vitae, 
3. kserokopii dokumentów potwierdzających wykształcenie, zaświadczeń o ukończonych 

kursach, szkoleniach, 
4. dokumentów poświadczających staż pracy, 
5. oświadczenia o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, 
6. oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu 

rekrutacji zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst 
jednolity z 2002 roku, Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zm.). 

 
Stanowisko: Specjalista ds. organizacji i promocji 
Wymagania konieczne: 

1. wykształcenie co najmniej średnie, preferowane wyższe, 
2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych, 
3. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie, 
4. umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji, 
5. biegła obsługa komputera i Internetu, 
6. min. 2 letnie doświadczenie w pracach biurowych, 
7. znajomość przepisów prawa i zagadnień związanych z organizacją biura, spraw księgowych 

i finansowych. 
Wymagania pożądane: 

1. mile widziane prawo jazdy kat. B 
Główne obowiązki: 

1. prowadzenie bieżących spraw związanych z funkcjonowaniem i organizacją pracy, 
2. prowadzenie podstawowych spraw kadrowych, 
3. koordynowanie pracy Biura LGD,  
4. przygotowanie i wdrażanie projektów w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju, 
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5. prowadzenie działań informacyjno - promocyjnych związanych z działalnością LGD, 
6. udzielanie informacji o działalności LGD – telefoniczne, ustne, pisemne, mailowo, 
7. współpraca z mediami, 
8. nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem i aktualizacja stron internetowych LGD, 
9. wykonanie innych prac wynikających z bieżących działań Biura LGD zleconych przez 

Kierownika Biura LGD. 
10. Forma zatrudnienia: umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna 

Kandydat zobowiązany jest do złożenia: 
1. listu motywacyjnego, 
2. curriculum vitae, 
3. kserokopii dokumentów potwierdzających wykształcenie, zaświadczeń o ukończonych 

kursach, szkoleniach, 
4. dokumentów poświadczających staż pracy, 
5. oświadczenia o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, 
6. oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu 

rekrutacji zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst 
jednolity z 2002 roku, Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zm.). 

 
Stanowisko: Księgowy  
Wymagania konieczne: 

1. wykształcenie co najmniej średnie, preferowane wyższe, 
2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych, 
3. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie, 
4. umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji, 
5. biegła obsługa komputera i Internetu, 
6. min. 2 letnie doświadczenie na stanowisku księgowy, 
7. znajomość przepisów prawa, zagadnień księgowych i finansowych. 

 
Wymagania pożądane: 

1. mile widziane prawo jazdy kat. B 
 
Główne obowiązki: 

1. prowadzenie ewidencji księgowej, 
2. sporządzanie deklaracji podatkowych i ZUS, 
3. sporządzanie bilansu i rozliczeń rocznych,  
4. nadzór nad sporządzaniem wniosków pod względem finansowym,  
5. Forma zatrudnienia: umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna 

 
Kandydat zobowiązany jest do złożenia: 

1. listu motywacyjnego, 
2. curriculum vitae, 
3. kserokopii dokumentów potwierdzających wykształcenie, zaświadczeń o ukończonych 

kursach, szkoleniach, 
4. dokumentów poświadczających staż pracy, 
5. oświadczenia o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, 
6. oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu 

rekrutacji zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst 
jednolity z 2002 roku, Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zm.). 

 
Etapy procedury naboru pracowników 
1. Ogłoszenie przez LGD Perły Beskidu Sądeckiego konkursu na określone stanowisko – za 
pośrednictwem strony WWW oraz w siedzibie LGD. Przedmiotowe ogłoszenie zawierać będzie w 
szczególności: 
a) określenie wymagań koniecznych i pożądanych od kandydata na dane stanowisko, 
b) opis zakresu głównych obowiązków pracownika na danym stanowisku 
c) zestawienie dokumentów koniecznych do przedłożenia przez kandydata, 
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d) określenie terminu składania w/w dokumentów – nie może być on krótszy, niż 14 dni od chwili 
ogłoszenia konkursu 

e) określenie miejsca składania dokumentów. 
2. Weryfikacja złożonych dokumentów pod katem ich kompletności i formalnej poprawności 
3. Przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z osobami, które złożyły komplet wymaganych 
dokumentów aplikacyjnych. 
4. Ogłoszenie wyników konkursu i podanie ich do publicznej wiadomości wraz z uzasadnieniem - 
na stronie WWW oraz w siedzibie LGD. 
Realizacja procedury naboru należy do: 

 Zarządu LGD Perły Beskidu Sądeckiego - w przypadku stanowiska Kierownik Biura 
Zarządu, 

 Kierownika Biura LGD i Zarządu LGD Perły Beskidu Sądeckiego - w przypadku pozostałych 
stanowisk. 

W przypadku niewyłonienia w procedurze konkursowej kandydata, który spełniałby wymagania 
konieczne określone w ogłoszeniu konkursowym procedurę naboru wszczyna się od nowa przy 
czym Zarząd LGD Perły Beskidu Sądeckiego może obniżyć wymagania konieczne. Jeżeli jest to 
niezbędne dla zapewnienia ciągłości pracy Biura Zarząd LGD Perły Beskidu Sądeckiego może 
zatrudnić na okres przejściowy osoby nie spełniające wszystkich koniecznych warunków - w 
sytuacji pojawieniu się kandydata, która spełnia pierwotnie sformułowane wymagania LGD Zarząd 
ma prawo do ogłoszenia nowego konkursu na dane stanowisko. Celem stwarzania możliwości 
rozwoju kapitału ludzkiego na obszarze LGD Biuro LGD może korzystać również z pomocy 
wolontariuszy. Dopuszcza się możliwość wolontariatu stałego i okazjonalnego (np. przy 
organizowanych przedsięwzięciach informacyjnych, promocyjnych).  
LGD – w miarę potrzeb i możliwości – w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy dla powiatu 
nowosądeckiego może organizować staże i praktyki w biurze LGD. 
 

1.5.3. Warunki techniczne i lokalowe  

Główne Biuro LGD Perły Beskidu Sądeckiego mieści się w Rytrze i zajmuje ogólną powierzchnie 
11,11 m2. Taka lokalizacja stwarza możliwość dogodnego dojazdu ze wszystkich miejsc położonych 
na obszarze działania LGD zarówno środkami transportu prywatnego jak i publicznego (położenie 
przy głównej drodze powiatowej, własny parking przystosowany do potrzeb osób 
niepełnosprawnych). Na Biuro składa się 1 pomieszczenia posiadającego dostęp do sieci 
internetowej i telefonicznej. W sąsiedztwie biura znajduje się również sala konferencyjna o 
powierzchni 15 m2, z której jednorazowo korzystać może 25 osób oraz pomieszczenie 
przeznaczone na archiwum, spełniające wymogi niezbędne do przechowywania dokumentacji. 
Pomieszczenia biurowe wyposażone są w meble (biurka, szafy, stoły konferencyjne itp.) a także 
sprzęt elektroniczny (komputery, projektor multimedialny, ekrany itp.) umożliwiający jego 
funkcjonowanie na odpowiednim, profesjonalnym poziomie.  W przypadku wystąpienia potrzeby 
zorganizowania spotkania dla większej liczby osób istnieje możliwość wynajęcia na miejscu 
większej sali konferencyjnej. Podkreślenia wymaga fakt, iż w budynku będącym siedzibą Biura 
posiada swoja siedzibę również Urząd Gminy Rytro w związku z powyższym budynek jest 
odwiedzany codziennie przez dużą liczbę osób co pozwala na bezkosztowną promocję i 
upowszechnianie informacji o działalności Biura i jego zadaniach. Ponieważ obszar działania LGD 
Perły Beskidu Sądeckiego obejmuje teren pięciu gmin – celem ułatwienia zainteresowanym 
osobom kontaktu z Biurem przewiduje się także uruchomienie w innych Gminach punktów 
informacyjnych. Opisane powyżej warunki lokalowe Biura i jego wyposażenie zapewniają właściwy 
komfort pracy pozwalając na sprawne prowadzenie spraw administracyjno – biurowych 
Stowarzyszenia oraz profesjonalną obsługę interesantów. Biuro stanowić będzie dla mieszkańców 
źródło rzetelnej wiedzy o możliwościach i zasadach finansowania działań w ramach Lokalnej 
Strategii Rozwoju - będzie miejscem przyjaznym dla mieszkańców, otwartym, oferującym pomoc w 
rozwiązywaniu problemów związanych z planowaniem i wdrażaniem projektów. Biuro będzie m.in. 
świadczyć dla mieszkańców nieodpłatnie następujące usługi: 

- informowanie o zasadach udziału we wdrażaniu Lokalnej Strategii Rozwoju, 
- usługi doradcze związane z planowaniem projektów kwalifikujących się do wsparcia, 
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- usługi szkoleniowe, w zależności od potrzeb potencjalnych projektodawców. 
 
Biuro nie będzie zajmowało się opracowywaniem projektów planowanych do realizacji przez 
mieszkańców – będzie natomiast pomagać im w samodzielnym opracowaniu projektu. Jednym z 
najważniejszych zadań Biura będzie także mobilizowanie mieszkańców do aktywnego, twórczego i 
szerokiego zaangażowania w realizację LSR. Celem doskonalenia jakości świadczonych usług Biuro 
będzie podlegało systematycznej ocenie poprzez anonimowe kwestionariusze ewaluacyjne 
wypełniane przez mieszkańców korzystających z jego usług. 

1.6   Kwalifikacje i doświadczenie osób wchodzących w skład ciała decyzyjnego 

W załączniku nr 8. do niniejszej Strategii przedstawione zostały kwalifikacje i doświadczenie 
członków ciała decyzyjnego – Rady Programowej LGD Perły Beskidu Sądeckiego wybranych na I 
kadencję uchwałą Walnego Zebrania Członków z dnia 18 Października 2008, Uchwałą Walnego 
Zebrania z dnia 13 stycznia 2010 oraz Uchwałą nr 5/2011 z dnia 11 czerwca 2011r.  
 Załączone zostały również dokumenty potwierdzające posiadanie przez w/w osoby kwalifikacji i 
doświadczenia. 

1.7  Doświadczenie LGD i partnerów LGD w realizacji operacji 

W załączniku nr 7. do niniejszej Strategii przedstawione zostało doświadczenie z lat 2005 - 2008 
LGD oraz jej partnerów w realizacji działań o charakterze podobnym do zakresu pomocy 
określonym dla osi 3 i 4 PROW oraz innych, realizowanych na obszarach wiejskich. 
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2. DEFINICJA OBSZARU LGD, WRAZ Z UZASADNIENIEM JEGO WEWNĘTRZNEJ 
SPÓJNOŚCI 

1. Wykaz gmin wchodzących w skład LGD albo będących jej partnerami 

Obszar LGD „ Perły Beskidu Sadeckiego”  stanowi obszar 6 gmin: 

Gmina Kod terytorialny Typ gminy 
Liczba 

mieszkańców* 
Krynica-Zdrój 2122210073 Miejsko-wiejska 17 066 (11 381) 

Łabowa 2122210082 Wiejska 5 249 
Muszyna 2122210113 Miejsko-wiejska 11 313 (5 033) 
Nawojowa 2122210122 Wiejska 7 671 
Piwniczna-Zdrój 2122210133 Miejsko-wiejska 10 446 (5 768) 
Rytro 2122210152 Wiejska 3 663 
Razem   55 408 
Wg GUS 

* liczba mieszkańców zameldowanych na dzień 31 XII 2006, w nawiasach liczba zameldowanych 
mieszkańców miast w gminach miejsko-wiejskich na dzień 31 XII 2006. 

Liczba zameldowanych mieszkańców każdego z miast: Krynica-Zdrój, Piwniczna-Zdrój oraz 
Muszyna na dzień 31 XII 2006 r była niższa niż 20 tys., co umożliwiło społeczności miasta  w gminie 
miejsko-wiejskiej wziąć udział w Osi 4 PROW. 

Łączna liczba zameldowanych mieszkańców obszaru LGD na dzień 31 XII 2006 r. wyniosła 55408 
mieszkańców czyli jest większa od 10 tys. i mniejsza od 150 tys. mieszkańców. 

Obszary gmin tworzące LGD przylegają do siebie w taki sposób, że obszar LGD znajduje się  w 
jednym obrysie. 

2. Uwarunkowania przestrzenne, geograficzne, przyrodnicze, historyczne i 
kulturowe 

Dane wykorzystane do opracowania tego rozdziału pochodzą ze źródeł ogólnodostępnych w 
Internecie m.in. ze stron powiatów oraz ze stron poszczególnych gmin wchodzących  w skład LGD. 
Dodatkowo wykorzystano mapy mezograficzne Konradckiego i klimatyczne Bugały. Zostały tu 
również wykorzystane najnowsze dostępne dane z Banku Danych Regionalnych GUS ponieważ 
tylko wykorzystanie najaktualniejszych danych daje prawdziwy na dzień dzisiejszy obraz badanego 
obszaru. 

1. Powierzchnia i położenie administracyjne oraz mapa 

Obszar objęty Lokalną Strategią Rozwoju obejmuje teren gmin: Piwniczna Zdrój, Krynica- Zdrój, 
Łabowa, Nawojowa, Muszyna i Rytro. Gminy te leżą w powiecie nowosądeckim położonym w 
południowo - wschodniej części województwa małopolskiego. Obszar ten obejmuje powierzchnię 
623 km2 co stanowi 40% powiatu nowosądeckiego oraz 4% województwa małopolskiego. Teren 
LGD (wg danych z dnia 31.12.2010) zamieszkuje 55 683 mieszkańców (27% ludności całego 
powiatu, 2% województwa). 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie Mapa administracyjna Polski z zaznaczonymi granicami 
gmin 

Obszar objęty LSR graniczy z gminami: Ujście Gorlickie, Grybów, Kamionka Wielka, Nowy Sącz, 
Stary Sącz, Szczawnica oraz ze słowackimi powiatami (okres) Lubowla (Stará Ľubovňa) oraz 
Bardiów (Bardejov) z kraju przeszowskiego (Prešovský kraj).  

Granice administracyjne gmin objętych LSR sąsiadują ze sobą i stanowią dobrze zintegrowany 
obszar komunikacyjny, geograficzny i kulturowy. 

Do obszaru LSR należy pięćdziesiąt sołectw: 

1. Piwniczna-Zdrój: Głębokie, Kokuszka, Łomnica Zdrój, Młodów, Piwniczna-Zdrój, 
Wierchomla i Zubrzyk 

2. Łabowa: Barnowiec, Czaczów, Kamianna, Kotów, Krzyżówka, Łabowa, Łabowiec, Łosie, 
Maciejowa, Nowa Wieś, Roztoka Wielka, Składziste i Uhryń. 

3. Nawojowa: Bącza Kunina, Frycowa, Homrzyska, Nawojowa, Popardowa, Złotne, 
Żeleźnikowa Mała, Żeleźnikowa Wielka. 

4. Rytro: Obłazy Ryterskie, Roztoka Ryterska, Rytro, Sucha Struga, Życzynów.  
5. Muszyna: Andrzejówka, Dubne, Jastrzębik, Leluchów, Milik, Powroźnik, Szczawnik, 

Wojkowa, Złockie, Żegiestów 
6. Krynica-Zdrój: Berest, Czyrna, Mochnaczka Niżna, Mochnaczka Wyżna, Muszynka, Piorunka, 

Polany, Tylicz oraz miasto Krynica-Zdrój. 
 

LGD znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie miasta Nowy Sącz - największego miasta          w tym 
rejonie oraz relatywnie blisko miast Tarnów (75km), Poprad (65 km) oraz Presov (65km). Podane 
odległości są realnymi odległościami jakie trzeba pokonać samochodem. 

2. Położenie geograficzne i ukształtowanie terenu 

Obszar objęty LSR znajduje się na obszarze centralnej części Karpat Polskich, a zarazem centralnej 
części Beskidu Sądeckiego, z trzema jego głównymi pasmami: Radziejową (1262 m n.p.m.) na 
zachodzie, Kraczonika,  Jaworzyną Krynicką (1114 m n.p.m.) na wschodzie, rozdzielonych doliną 
Popradu i Muszynki. Cechą charakterystyczną tego obszaru jest promienisty układ grzbietów 
bocznych, dzięki czemu najwyższe szczyty Beskidu Sądeckiego – Radziejowa i Jaworzyna Krynicka 
są dostępne turystycznie ze wszystkich ośrodków koncentracji ruchu turystycznego. Pasma 
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rozdzielone są  doliną Kamienicy Nawojowskiej oraz płaskodenną doliną Popradu o charakterze 
przełomu meandrowego, o zmiennej głębokości do ok. 350 m. Obszar LSR położony jest na 
wysokości od 330 m n.p.m. (dolina Popradu) do 1 264 m n.p.m. (Radziejowa). Maksymalne 
deniwelacje sięgają 934 m. Środowisko przyrodnicze obszaru LSR tworzy klasyczną, piętrową 
strukturę przyrodniczą.  Dotyczy to w szczególności warunków klimatycznych i florystycznych. 

Obszar gminy Piwniczna-Zdrój stanowi typowo górzysty wycinek przestrzeni geograficznej o 
przewadze gór średnich i niskich – 30% terytorium gminy leży powyżej 700 m n.p.m.,  a jedynie 6% 
powierzchni stanowią doliny. Gminę otaczają pasma Radziejowej i Jaworzyny Krynickiej. 

Gmina Łabowa leży w północno-wschodniej części Beskidu Sądeckiego miedzy pasmem Jaworzyny 
Krynickiej a pasmem Grybowskim w południowo-zachodniej części Beskidu Niskiego. Obszar 
stanowi fragment dorzecza Kamienicy Nawojowskiej. Gmina ta znajduje się w europejskiej sieci 
ekologicznej EECONET w rozleglej strefie biocentrów, węzłów ekologicznych i korytarzy 
ekologicznych rangi europejskiej.  

Obszar gminy Nawojowa przynależy do masywów Beskidu Sądeckiego i Niskiego i położony jest w 
zlewni rzeki Dunajec. Blisko połowa obszaru gminy jest terenem górzystym. Góry średnie i niskie 
(powyżej 700 m n.p.m.) stanowią około 40% obszaru. 

  

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie mapy „Regiony Kondrackiego-hipsometria” 

Gmina Muszyna położona jest na pograniczu polsko-słowackim w dolinie rzeki Poprad  i dwóch jej 
dopływów potoków- Szczawnik i Muszynka, na wysokości od 450 do 550 m n. p. m. Najwyższą górą 
jest Jaworzyna 1114 m n.p.m. Charakteryzuje się gęsto zalesionymi zboczami górskimi, głównym 
bogactwem są zasoby leczniczych wód mineralnych, wykorzystywanych do kuracji pitnej, kąpieli i 
aerozoterapii w ośrodkach sanatoryjnych i do butelkowania przez miejscowe rozlewnie wód 
mineralnych. Na terenie gminy znajdują się trzy uzdrowiska: Muszyna, Złockie, Żegiestów. 

Najniżej położonym punktem regionu LSR jest dolina Popradu na granicy Rytra z Wolą Krogulecką 
(330 m n.p.m.), a najwyższym jest szczyt Radziejowej położony na wysokości 1265 m n.p.m. Tak 
duże zróżnicowanie pionowe powoduje znaczne zróżnicowanie warunków przyrodniczych na 
niewielkim obszarze, jaki zajmuje gmina Rytro. 

Na terenie gminy Krynica-Zdrój znajdują się m.in. góry Parkowa (731 m n.p.m., będąca jedną z 
atrakcji miasta Krynica), Huzary (864 m n.p.m.) oraz Szalone (821 m n.p.m.). Na mapie wyraźnie 
zaznaczają się doliny w których biegną rzeki Czarny Potok i Mochnaczka 
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Około 60% obszaru LGD stanowią góry średnie i niskie (na ogół powyżej 650 m n.p.m.) 
charakteryzujące się znacznymi deniwelacjami, stromymi i bardzo stromymi stokami, wysokim 
stopniu zalesienia- są one rozczłonkowane licznymi i głębokimi dolinami. Pogórza zajmują około 
30% powierzchni obszaru- posiadają spłaszczone wierzchowiny, ale strome stoki, zbudowane są z 
cienkoławicowych piaskowców i łupków (warstw beloweskich), są głównie użytkowane rolniczo. 
Doliny rzeczne to tylko ok. 10% obszaru gmin, mają one jednakże duże znaczenie dla atrakcyjności 
opisywanego terenu. Największe z nich, to: Dolina Popradu, Dolina Kamienicy i Dolina Roztoki. 
Rzeki zasilane są licznymi potokami górskimi, których większość posiada duże spadki przy małym 
rozwinięciu brzegu. Mają charakter wciosów o stromych zboczach, niewyrównanym spadku i 
wąskich dolinach. 

3. Klimat 

Tereny do wysokości ok. 650 m n.p.m. leżą w strefie klimatu umiarkowanie ciepłego (średnie 
temperatury od +6o C do +8o C). Stoki i grzbiety w przedziale od 650 do ok. 1100 m n.p.m. leżą w 
piętrze umiarkowanie chłodnym (średnie temperatury od +4oC do +6oC), natomiast grzbietowe 
partie leżą w piętrze chłodnym (średnie temperatury roku od +2oC do +4oC). Najcieplejszym 
miesiącem jest lipiec, najchłodniejszymi styczeń i luty. W wyższych partiach zima trwa dłużej i 
pokrywa śnieżna zalega tam dłużej. 

Średnia opadów waha się w przedziale 700 - 900 mm, zaś w wyższych piętrach klimatycznych 
średnia opadów wynosi 1400 mm rocznie. Okres od maja do lipca charakteryzuje się największą 
częstotliwością (ponad 50%) dni z opadem dobowym. Długość zalegania pokrywy śnieżnej wynosi 
w przybliżeniu 120 dni. 

Górzyste ukształtowanie terenu LGD sprawia, iż wraz ze wzrostem wysokości bezwzględnej 
następuje zaostrzenie klimatu i wzrost wilgotności. Maleje również temperatura, skróceniu ulega 
długość okresu wegetacyjnego, wydłuża się okres zalegania pokrywy śnieżnej oraz wzrasta ilość 
opadów i prędkość wiatrów.  

Dominują wiatry południowe i zachodnie, górskie położenie powiatu powoduje, że występują tutaj 
wiatry fenowe, którym towarzyszy wzrost temperatury i spadek wilgotności powietrza. 
Charakterystyczne dla tego obszaru są tzw. wiatry ryterskie, tj. wiatr                        o charakterze 
fenowym, szybkości do 20/s, wiejący głównie w dolinie Popradu w porze jesienno-zimowej. 
Specyficzny mikroklimat Krynicy-Zdrój sprawia, że ok. 30% dni w roku jest bezwietrznych. 

Istotną dla rozwoju turystyki cechą klimatu na obszarze objętym LSR są właściwości zdrowotne. Duża 
powierzchnia lasów iglastych na tym terenie wywołuje ujemną jonizacje powietrza i zasila je olejkami 
eterycznymi zawierającymi naturalne antybiotyki z grupy tetracyklin (M-1). 

4. Gleby 

Gleby występujące na tym terenie to typowe twory górskie i podgórskie (brunatne kwaśne  i 
wyługowane, gliniaste i szkieletowe) i aluwialne (mady w dolinach rzecznych). Przeważają gleby V i 
VI klasy bonitacyjnej, mało urodzajne, silnie szkieletowe, o niskiej wartości produkcyjnej, zaliczane do 
glin średnich i ciężkich. Jednak z racji właściwości infiltracyjno – retencyjnych – o najwyższych 
walorach hydrologicznych, mają duże znaczenie głównie  w zakresie odnawiania wód głębinowych. 

Gleby wyższych klas występują lokalnie w dolinie Popradu i Kamienicy oraz na obszarze pogórzy. 
Są to przeważnie mady i gleby pylaste. 

  

Zdecydowana większość gleb jest średniej oraz niskiej jakości i cechuje się stosunkowo niewysoką 
produkcyjnością, jak również ogranicza dobór roślin do uprawy. W takich warunkach istnieje 
możliwość uprawy roślin o nie najwyższych wymaganiach glebowych. W strukturze upraw dominują: 
pszenica, jęczmień, ziemniaki, motylkowe, strączkowe oraz średnio wymagające warzywa, krzewy i 
drzewa owocowe. (S-6). 



19 

 

5. Bogactwa naturalne  

Największym bogactwem naturalnym gmin LGD są wody lecznicze i mineralne. Występują one m.in. 
na terenie gmin: Muszyna (szczawy wodorowęglanowo- wapniowo-magnezowo-sodowe, żelaziste 
zawierające również takie pierwiastki śladowe jak lit i selen) oraz Piwniczna (wody kwasowęglowe i 
szczawy charakteryzujące się wysoką zawartością jonów magnezowych i wapniowych) oraz  Krynica-
Zdrój.(M-2) 

 

Łomnica Zdrój wody mineralne - kwasowęglowe i szczawy wodorowęglanowo - wapniowe, 
żelaziste, zaliczone do wód leczniczych. Zatwierdzone zasoby eksploatacyjne 
wynoszą 4,35m3/h. 

Piwniczna Zdrój ujmowane są otworami P-1, P-2, P-4, P-5, P-6 i studnią kopaną „Jakub”, szczawy 
wodorowęglanowo - wapniowo - magnezowo - sodowe, żelaziste, krzemowe, 
charakteryzujące się wysoką zawartością jonów wapnia, magnezu i sodu.  
Zatwierdzone zasoby eksploatacyjne wynoszą łącznie 259,4 m3/dobę. 

Głębokie naturalne ogólnodostępne źródło wody mineralnej „Kinga” uznanej za leczniczą. 
Zatwierdzone zasoby eksploatacyjne dla tego ujęcia wynoszą 5,05 l/min. 

Wierchomla bardzo licznie występujące źródła wód zwykłych i mineralnych– szczawy - 
wodorowęglanowo - wapniowo - magnezowe, żelaziste. ogólnodostępne źródła: 
„Zdrój”, „Wierchomlanka”, Julian”, „Janówka”, „Albina”, „Ryś”, „Siarczek”, „Groń”, 
„Jodełka" 

Muszyna szczawy wodorowęglanowe w kilku odmianach, a wśród nich odmiana z przewagą 
kationu magnezu. Źródła: „Milusia”, „Piotr”, „Antoni”, „Grunwald”, „Anna”, 
„Wapienne”, „Graniczne”, „Miczuły”.  

Oprócz ww. źródeł na terenie gminy Muszyna butelkowane są następujące wody 
mineralne: „Muszynianka”, „Muszyńska woda mineralna”, „Muszyna Zdrój”, 
„Galicjanka”,  „Muszyna Minerale”. 

Złockie szczawy wodorowęglanowo-wapniowo-magnezowo-sodowe typu Zuber, ale o 
słabszej mineralizacji. Odwierty: „Złockie I”, „Złockie II”, „Złockie III”, „Złockie VI”, 
„Złockie VII”, „Złockie VIII”, „Złockie IX”. 

Żegiestów Zdrój szczawy wodorowęglanowo-wapniowe i wodorowęglanowo-magnezowe: „Anna”, 
„Andrzej”, „Żegiestów II”, „Zofia II” 

Krynica-Zdrój głównym bogactwem naturalnym gminy Krynica-Zdrój są wody mineralne takie jak: 
Zuber, Jan, Zdrój Główny, Słotwinka, Józef, Mieczysław, Tadeusz i inne. W samej 
Krynicy są 23 ujęcia z czego 5 jest naturalnych. 

6. Lesistość 

Lasy zajmują 39 462 ha, co stanowi 63,21% obszaru objętego LSR (2010r) – można powiedzieć, że 
teren jest mocno zalesiony, w całej Polsce wskaźnik lesistości wynosi 29,20%. (M-1). 

 

Dominują lasy iglaste, lecz nie brakuje również lasów liściastych. Część lasów leży  w Popradzkim 
Parku Krajobrazowym lub też jego otulinie. 55,99% powierzchni lasów administrują Lasy 
Państwowe, dzięki temu możliwe jest prowadzenie gospodarki leśnej uwzględniającej funkcje 
ochronne. W lasach znajdujących się na terenie gminy zachowały się rzadkie zbiory naturalnych 
starodrzewi oraz innych osobliwości przyrodniczych objętych ochroną rezerwatową. 

Na omawianym terenie występuje przede wszystkim las górski. W drzewostanie dominują buk, 
świerk, jodła i sosna. Innymi występującymi tutaj gatunkami drzew są: modrzew, dąb, jawor, jesion, 
lipa, klon, olcha. Są to lasy ochronne (głównie wodochronne i glebochronne). Ich podstawową 
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funkcją jest utrzymanie zdolności retencyjnej kompleksów leśnych i ochrona przed erozją. Lasy na 
tym obszarze charakteryzują się dobrym stanem zdrowotnym i sanitarnym. 

Obszary do ok. 550 m n.p.m. zajmuje piętro pogórza. W wyniku działalności człowieka roślinność 
tego terenu została zmieniona, duża część drzewostanów, szczególnie drzew liściastych, została 
przetrzebiona i sztucznie zwiększono udział świerka. Roślinność na tej wysokości to lasy liściaste 
należące do grądów grabowo-bukowych i grabowo-lipowych z jodłą, dębem i innymi gatunkami jak 
świerk, brzoza, sosna, jawor i jesion (występujące głownie w partiach niższych). Na terenach 
zalewowych i podmokłych występują bardzo ważne ekologicznie zbiorowiska lasów łęgowych i 
olszynowych. Tereny położone powyżej piętra pogórza obejmuje piętro regla dolnego. Lasami 
charakterystycznymi dla piętra regla dolnego są buczyny: kwaśna buczyna górska (zwana też 
buczyną karpacką) i żyzna buczyna sudecka.  

7. Zasoby wodne  

Obszar LGD cechuje się znacznymi opadami i dużym spływem po mało przepuszczalnych utworach 
fliszowych. Wyróżnia się dużą liczbą źródeł o małej wydajności i dużym zagęszczeniem sieci 
rzecznej. Rzeki o deszczowo-śnieżnym systemie zasilania cechują się wezbraniami wiosennymi i 
powodziami letnimi. 

Obszar LGD charakteryzuje się gęstą siecią hydrograficzną. Najważniejsze rzeki tego terenu to 
Poprad, oraz Kamienica Nawojowska. Poprad jest prawobrzeżnym dopływem Dunajca o łącznej 
długości 170 km (62,6 km na terenie powiatu nowosądeckiego) i powierzchni zlewni 2077,3 km2 ( 
w Polsce 482,8 km2). Źródła Popradu znajdują się na terenie Słowacji – dopływ Wielkiego Stawu 
Pińczowskiego na wysokości 1960m n.p.m. uważany jest za główne źródło rzeki. Zlewnia Popradu 
stanowi ponad 30 % całkowitej zlewni Dunajca.  Kamienica Nawojowska jest prawym dopływem 
Dunajca o całkowitej długości 33,0 km i powierzchni zlewni 238 km2. Resztę cieków wodnych 
(takich jak np. Mochnaczka, Czarny Potok czy Muszynka) stanowią górskie potoki i rzeczki 
spływające do Popradu i Kamienicy lub bezpośrednio do Dunajca. Rzeki Beskidu charakteryzują się 
nieregularnością przepływów, co wynika w głównej mierze z różnych poziomów opadów i 
warunków ukształtowania terenu. Potoki i rzeki na terenie powiatu są zasilane wodami 
gruntowymi, roztopowymi i deszczowymi.  

Obszar LGD, jak i całe województwo małopolskie należą do obszarów o małej dostępności wód 
powierzchniowych do celów użytkowych, stąd szczególne znaczenie dla zaopatrzenia ludności i 
gospodarki w wodę mają wody podziemne. Obszar LDG leży w zasięgu dwóch Głównych 
Zbiorników Wód Podziemnych: Dolina rz. Dunajec - Nowy Sącz i Magura - Nowy Sącz. Zbiornik 
Dolina rzeki Dunajec - Nowy Sącz obejmują większą część obszaru LGD. Wody podziemne są dobrej 
jakości i praktycznie nie wymagają uzdatniania. Zagrożenie powodziowe na LGD występuje od 
Popradu i Kamienicy Nawojowskiej wraz z dopływami i innych mniejszych potoków i strumieni. 
Zagrożenie powodzią uzależnione jest od wielkości opadów deszczu lub roztopów śniegowych. 

8. Zanieczyszczenie środowiska 

Ze względu na brak uciążliwego dla środowiska przemysłu obszar ten jest jednym z najczystszych 
w kraju. Występujące na tym terenie zanieczyszczenia wynikają głównie z braku wystarczającej 
infrastruktury komunalnej: kanalizacji, oczyszczalni ścieków oraz utylizacji odpadów. Powietrze i 
gleby obszaru objętego LSR są odpowiedniej czystości, z kolei wody są narażone na 
zanieczyszczenia cywilizacyjne. Z tego powodu rzeki przepływające przez obszar, a w głównej 
mierze Poprad  stanowią jeden z kluczowych problemów ekologicznych. Na skutek działań 
rządowych stan ten ulega poprawie, jednak nie jest jeszcze zadowalający.  

Zgodnie z danymi Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie za 2007 rok, cały 
obszar LGD (czyli obszar administracyjny gmin: Łabowa, Nawojowa, Piwniczna Zdrój, Muszyna, Rytro 
oraz Krynica-Zdrój) oraz obszar sąsiadujący znajduje się w klasie czystości A powietrza pod względem 
zawartości: SO2, NO2, CO, benzenu, PM10 (jedynie sąsiadujący z gminą Nawojowa obszar miasta 
Nowy Sącz należy do klasy C), Pb, As, Cd, Ni, B(a)P (jedynie sąsiadujący z gminą Nawojowa obszar 
miasta Nowy Sącz należy do klasy C), ozonu (M-3). 
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Podsumowując, jakość powietrza na obszarze LGD jest bardzo dobra, natomiast przekroczenia 
dopuszczalnych norm niektórych związków występują w mieście Nowy Sącz i wynikają z emisji z 
indywidualnego ogrzewania budynków oraz niskiej emisji. 

Ocena jakości wód powierzchniowych, badanych w roku 2007 w województwie małopolskim pod 
kątem zanieczyszczenia związkami azotu wykazała, że wody nie są zanieczyszczone tymi 
związkami. Badania jakości wód Popradu prowadzone w punkcie pomiarowym w Piwnicznej 
wykazały, iż należy on do klasy III jakości wód oraz klasy A3 wód ujmowanych do zaopatrzenia 
ludności (ujęcie dla mieszkańców miasta Nowego Sącza) i jest nieprzydatny do bytowania ryb. 

Badania hałasu przeprowadzone w 2007 r. bazują na danych z punktu pomiarowego 
zlokalizowanego w sąsiadującym z LGD mieście Nowym Sączu na ul. Grodzkiej – wykazały one, iż 
średnia wartość równoważnego poziomu dźwięku dla pory dnia tj. godz. 6.00-22.00 wyniosła 66,1 
dB co stanowi 110 % wartości dopuszczalnej 60 dB, natomiast dla pory nocy tj. godz. 22.00-6.00 
59,4 dB co stanowi 119 % wartości dopuszczalnej 50 dB. Maksymalny poziom dźwięku 
zarejestrowany w porze dnia (15.00-16.00) wynosił 98,3 dB, natomiast w porze nocy (22.00-23.00) 
96,4 dB. Natomiast pomiary hałasu kolejowego wykazały, iż średnia wartość równoważnego 
poziomu dźwięku dla pory dnia tj. godz. 6.00-22.00 wyniosła 58,6 dB co stanowi 98 % wartości 
dopuszczalnej 60 dB, natomiast dla pory nocy tj. godz. 22.00-6.00 – 59,3 dB co stanowi 119 % 
wartości dopuszczalnej 50 dB. Przekroczenia dopuszczalnych wartości hałasu związane są głównie 
ze strukturą strumienia ruchu, natężeniem ruchu oraz stanem nawierzchni dróg.  

Według danych GUS za 2006 rok na obszarze powiatu nowosądeckiego (na terenie którego leży 
charakteryzowane LGD): 

- wytworzono 2,7 hm3 ścieków, w tym oczyszczone zostało 2,5 hm3, z oczyszczalni ścieków 
korzysta 28,8% mieszkańców, 
- emisja zanieczyszczeń pyłowych wyniosła 8 t, w tym ze spalania paliw- 7t,  
- emisja zanieczyszczeń gazowych wyniosła 9 t, w tym dwutlenku siarki- 1 t, 
- zanieczyszczenia zatrzymane w urządzeniach do redukcji zanieczyszczeń wyniosły 99,3% 
wytworzonych zanieczyszczeń pyłowych, 
- odpady wytworzone w ciągu 2006 roku wyniosły 146,6 tys. t, w tym 86,2 tys. t zostało poddanych 
odzyskowi, a 60,3 tys. t unieszkodliwione. 
Podsumowując, można stwierdzić iż obszar LDG (oraz powiat nowosądecki) jest jednym z 
najczystszych obszarów w kraju. 

9. Obszary chronione 

Obszar gmin charakteryzuje się znacznym udziałem terenów i obiektów przyrodniczych 
zasługujących na ochronę i objętych ochroną prawną. Ochrona przyrody realizowana jest poprzez 
ochronę ginących gatunków roślin i zwierząt, funkcjonowanie rezerwatów, a także parku 
krajobrazowego oraz wyznaczenie pomników przyrody i miejsc szczególnej ochrony krajobrazu.  

Według danych GUS za 2010 rok 100% powierzchni LGD stanowią obszary prawnie chronienie, biorąc 
pod uwagę, że średnio w Polsce prawnej ochronie podlega 32,44% obszarów należy zauważyć, że 
obszar objęty LSR musi wyróżniać się szczególnym bogactwem naturalnym. Parki krajobrazowe 
zajmują 43 417,5 ha, rezerwaty przyrody zajmują powierzchnię 496,4 ha natomiast obszary 
chronionego krajobrazu 19 191,9 ha. Ponadto znajduje się tutaj 68 pomników przyrody (mniej więcej 
tyle samo na 1 ha co w Polsce). Na terenie LGD nie znajduje się żaden park narodowy (M-1). 
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Tabela. Obszary prawnie chronione na terenie LGD (w ha) 

Gmina 
Obszary prawnie 

chronione ogółem 
Rezerwaty 
przyrody 

Parki krajobrazowe 
razem 

Obszary chronionego 
krajobrazu 

Krynica-Zdrój 14 515,0 2,6 6 385,3 8 130 

Łabowa 12 033,2 117,1 5 783,3 6 250 

Muszyna 14 199,0 161,8 14 199,0 0 

Nawojowa 4 944,4 0 1 290,7 3 654 

Piwniczna-Zdrój 12 668,7 214,9 12 511,1 158 

Rytro 4 249,2 0 3 248,1 1 001 

RAZEM 62 609,50 496,40 43 417,50 19 191,90 

Źródło: www.stat.gov.pl (dane za 2010 rok) 

 

Znaczna część obszaru położona jest na terenie Popradzkiego Parku Krajobrazowego a także na 
obszarach chronionych NATURA 2000 (m.in. SOO Krynica, Ostoja Popradzka, Łabowa, Nawojowa oraz 
OSO Beskid Niski). Według klasyfikacji EECONET obszar ten ma najwyższą rangę, jako biocentrum o 
znaczeniu międzynarodowym. W szczególności warto podkreślić znaczenie obszaru Ostoi Popradzkiej- 
stanowi ona ważne refugium karpackiej fauny leśnej z dużymi ssakami i ptakami drapieżnymi, chroni 
unikalnych przedstawicieli flory i fauny oraz siedliska wymienione w załączniku I i II Dyrektywy Rady 
92/43/EWG oraz załączniku I Dyrektywy Rady 79/409/EWG. Obszar chroni także 1 gatunek ptaków z 
Polskiej Czerwonej Księgi oraz gniazduje powyżej 1% populacji krajowej bociana czarnego i puchacza 
(M-1). 

 

Źródło: Mapa ze strony natura2000.gdos.gov.pl 

Popradzki Park Krajobrazowy 

Popradzki Park Krajobrazowy utworzony został uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej        w 
Nowym Sączu w 1987 r. Pod względem powierzchni jest on jednym z największych parków 
krajobrazowych na terenie Polski, zajmuje obszar 54,39 tys. ha, a wraz z otuliną 76 tys. ha. Celem 
jego działalności jest kompleksowa ochrona walorów przyrodniczych, krajobrazowych, 
uzdrowiskowych i turystycznych, realizowana poprzez dostosowanie działalności gospodarczej do 
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wymogów ochrony przyrody. Utworzenie Parku w terenie zagospodarowanym, ale o dużych 
walorach krajobrazowych, miało być przykładem koegzystencji gospodarki leśnej i turystycznej, 
bazującej na racjonalnym wykorzystaniu istniejących zasobów przyrody. 

Około 70 % powierzchni Parku zajmują lasy. Znacząca jest ilość źródeł wód mineralnych (70 ujęć), 
stanowiących 20% wszystkich zasobów w Polsce. 

Na obszarze Parku wytyczono 14 rezerwatów przyrody, z tego 12 to rezerwaty leśne. Wytyczono 
cztery ścieżki przyrodnicze, w tym dwie na terenie Pereł Beskidu Sądeckiego tj. Roztoka w Rytrze, 
szlak przyrodniczy im. Adama hr. Stadnickiego. Obszar Parku leży w dorzeczu Dunajca i jego 
prawobrzeżnych dopływów, z których Poprad płynący centralnie przez park nadaje mu 
jednocześnie nazwę. Większe dopływy Popradu to: Wielka Roztoka, Czercz, Muszynka, 
Wierchomlanka i Łomniczanka. Dużą rzeką tego obszaru jest Kamienica Nawojowska odwadniająca 
wschodnią część Parku z dopływami: Homerką, Łabowskim i Uhryńskim potokiem. Południową 
część parku odwadnia Grajcarek, do którego wpadają potoki: Skotnicki, Sielski, Stary i Kotelniczy. 
Sieć rzeczna tego obszaru, podobnie jak w całych Beskidach, jest bardzo gęsta i sięga 4 km/km2. 
Rzeki i potoki charakteryzują się dużymi spadkami oraz dużymi wahaniami stanu wód. Pod 
względem budowy geologicznej obszar Parku w całości leży w obrębie centralnej części 
płaszczowiny magurskiej, będącej największą jednostką tektoniczną polskich Karpat zewnętrznych. 
Budują ją utwory fliszu karpackiego (warstwy piaskowców i łupków z wkładkami margli).  

Ochrona gatunkowa roślin i zwierząt 

Ogólnie występują tu wiele gatunków chronionych roślin i zwierząt. Główne rośliny z obszaru LGD 
podlegające ochronie to: kosodrzewina, bluszcz pospolity, storczyk, goryczka, śnieżyczka 
przebiśnieg, lilia złotogłów, parzydło leśne, mieczyk dachówkowaty, dziewięćsił bezłodygowy. 
Ochrona roślin polega na zakazie niszczenia i usuwania ich ze stanowisk naturalnych. Ochrona 
świata zwierząt obejmuje kilka gatunków motyli, chrząszcza biegacza, wszystkie gatunki trzmiela, 
płazów (oprócz żab) i gadów. Ochronie podlega także wiele gatunków ptaków m.in. bocian biały, 
bocian czarny, jastrząb, płomykówka, puchacz, zniczek, sikora uboga, sikora czarnogłówka, sikora 
sosnówka, sikora czubatka, sikora bogatka, pliszka siwa, jemiołuszka, pluszcz, strzyżyk, rudzik oraz 
ssaków - np. niedźwiedź, żbik, gronostaj, łasica, kuna domowa, popielica orzesznica, nietoperz, 
ryjówka, jeż i kret. 

10. Uwarunkowania historyczne  

Śledząc istotne wydarzenia historyczne  z terenu LGD dowiadujemy się : 
- II poł. V i VI w. napłynięcie ludności słowiańskiej, a od VII – VIII w. intensyfikacja osadnictwa, 
- pod koniec X wieku tereny te stały się jednym z głównych regionów nowo powstającego państwa 
polskiego, 
- w XII i XIV w. nasilenie osadnictwa na terenie Beskidu Sądeckiego- duża rola gospodarujących tu 
Klarysek ze Starego Sącza oraz biskupów krakowskich, 
- obszar zamieszkiwany przez Lachów Sądeckich, Łemków, Czarnych Górali oraz przybyłych 
później Cyganów karpackich, 
- do I poł. XIII w. istnienie osad zlokalizowanych jedynie przy trakcie na Węgry (najstarszą gminą z 
Pereł Beskidu Sądeckiego jest Rytro- informacja źródłowa w dokumencie króla Władysława 
Łokietka 17 kwietnia 1312 r., zamek Ryterski istniał już przed 1244 roku, a jego właścicielem był 
kasztelan sądecki Piotr Wydżyga herbu Janina. Zamek umiejscowiony był przy najkrótszej drodze 
prowadzącej z Małopolski na Węgry), 
-1320 r. -początki Nawojowej - wieś rycerska założona przez kasztelana krakowskiego Nawoja z 
Tęczyna, w późniejszych latach stanowiła część ordynacji Ostrogskiej. 
- 1 lipca 1348 -miasto Piwniczna Zdrój założone na prawie magdeburskim przez Hanka (Hanusza), 
na mocy zezwolenia Kazimierza Wielkiego; osada ulokowana po obu stronach Popradu, w miejscu 
zwanym "Piwniczną Szyją”, Kazimierz Wielki nadał miastu prawo do organizowania targów w 
dniach wybranych przez wójta.  
1363 r. – założenie miejscowości Miastko (od 1612 Tylicz) przez Kazimierza Wielkiego, który nadał 
prawa miejskie ufundował kościół, szkołę oraz mury obronne. 
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-1465 r.- pierwsza wzmianka o Łabowej, osada lokowana na prawie wołoskim przez Branickich, 
którzy ustanowili parafię greckokatolicką, 
- wielkie epidemie tyfusu i cholery XIX w., powodzie zwł. wylewy Popradu i Kamienicy, 
- XIX w. intensywny rozwój Pereł Beskidu Sądeckiego- Piwniczna Zdrój rozwinęła się jako 
miejscowość uzdrowiskowa (odkrycie źródeł wód mineralnych)- pierwsi kuracjusze w 1884 roku, 
rozwój miasta jako popularnego ośrodka wypoczynkowo-turystycznego. Od I poł. XIX w.  
dynamiczny rozwój Rytra jako ośrodka przemysłu drzewnego, następnie jako miejsca 
zainteresowania turystów, powstawały pierwsze wille i pensjonaty. 
1804 r. - Powstają drewniane łazienki mineralne w Krynicy. Obok nich w kilka lat później 
zbudowano w formie altany pawilon nad Zdrojem Głównym. 
1856 r. – od tego okresu następuje gwałtowny rozwój Krynicy dzięki tutejszym zdrojom i 
działaniom Józefa Dietla. 
- w XIX w. szybki rozwój gospodarczy Nawojowej i Łabowej dzięki ich właścicielom-  rodzinie 
Stadnickich. W Nawojowej hrabia Edward Stadnicki założył hutę, której wyroby były wysoko 
cenione na rynku lokalnym. Hrabia Adam Stadnicki prowadził bardzo efektywną i racjonalną 
gospodarkę leśną na całym terenie LSR, dbał o ochronę przyrody Beskidu Sądeckiego. W 1907 r. 
zbudował w Nawojowej nowoczesny tartak parowy i stolarnię, a produkty eksportowano do Francji 
i Anglii. W 1924 r.  hrabia Adam Stadnicki założył na terenie gminy rezerwat Baniska, a także 
rezerwaty leśne w Łanowcu, Baranowcy i Uhryniu, 
- rozwój Rytra jako miejscowości wypoczynkowej (prawo pobierania taksy klimatycznej), w 1924 r. 
istniały liczne wille– pensjonaty, Rytro było modnym miejscem wypoczynku, gościło wiele znanych 
osobistości (np.  Ignacy Daszyński, Józef Piłsudski, Maria Kownacka). 
-popularyzacja turystyki przez Polskie Towarzystwo Tatrzańskie- w 1907 r. wyznaczenie 
pierwszego szlaku turystycznego o długości 17 km z Piwnicznej Zdroju doliną Czercza, przez 
Obidzę i Białą Wodę do Jaworek. Członkami w/w organizacji byli także Edward hr. Stadnicki, 
Helena hr. Stadnicka oraz rządca ich dóbr, Jan Maniecki.  
- aktywna rola rodzina Stadnickich w życiu kulturalnym i politycznym obszaru; po I wojnie 
światowej rozwój szkolnictwa i kultury, zakładanie czytelni i bibliotek, działanie Towarzystwa 
Szkół Ludowych, budowanie nowych szkół (m. in. w Nawojowej). 
1889 r. – Krynica-Zdrój uzyskuje prawa miejskie 
-działalność społeczno-kulturalna Łemków zrzeszonych w Stowarzyszeniu im. Z. Kaczkowskiego- w 
1920 r. - założono pierwszą na tym terenie organizację strażacką Zaporożec. 

11. Uwarunkowania kulturowe i imprezy 

Gminy należące do LGD charakteryzuje nie tylko wspólnota wynikająca z położenia (stanowią one 
zwarty obszar sąsiadujących ze sobą gmin o takich samych warunkach geograficznych i 
przyrodniczych), o zbliżonych potencjale gospodarczym, ale przede wszystkim ukształtowanych 
przez stulecia więziach historycznych i kulturowych. 

Obszar objęty LSR posiada bogate i zróżnicowane dziedzictwo kulturowe. Na tym terenie występują 
elementy kultury okresu średniowiecza w gminach Nawojowa i Rytro, Konfederacji Barskiej, 
okresu międzywojennego i czasów II wojny światowej. Liczne ruchy osiedleńcze pozostawiły swoje 
ślady w postaci elementów kultury wołoskiej, ruskiej, łemkowskiej, węgierskiej, żydowskiej oraz 
niemieckiej. Ze względu na historię własności tych obszarów w przeszłości można wyróżnić 
występowanie elementów kultur arystokratycznej w Nawojowej oraz kultury rycerskiej w Rytrze i 
Nawojowej. Lokalne tradycje tego obszaru są kultywowane przez zespoły folklorystyczne i 
zrzeszenia miłośników historii danego terenu.  

Istotnym elementem lokalnej kultury jest tradycja wykorzystywania naturalnych zasobów, takich jak 
owoce i zioła, do przygotowywania lokalnych specyfików, produktów spożywczych i przetworów. Do 
najbardziej zorganizowanych form tego rodzaju działalności jest Kamiańskie Centrum Apiterapii w 
Kamiannej oraz hodowla pstrąga tęczowego w gminie Łabowa.  

Na tym terenie istnieje również silna tradycja organizowania jarmarków, targów i odpustów, wśród 
których można zaliczyć przedwojenne jarmarki w Łabowej, prezentacje wyrobów regionalnych „Agro-
Promocja” w Nawojowej, dni patrona parafii w Rytrze oraz coroczne Dni Piwnicznej. Wiele imprez 
kulturalnych odbywa się przez cały rok w gminie Krynica-Zdrój, często są to imprezy międzynarodowe 
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takie jak np. Europejski Festiwal im. Jana Kiepury. W mieście Krynica Zdrój odbywa się co roku Forum 
Ekonomiczne na które zjeżdżają się ludzie businessu i polityki z całego świata i debatują na temat 
bieżących problemów Europy i Świata. Na terenie całego LGD odbywa się wiele imprez o charakterze 
zarówno lokalnym i międzynarodowym co stanowi atrakcję dla turystów (M-5) 

Na opisywanym terenie można znaleźć unikatowe obiekty zabytkowe, takie jak cerkwie 
łemkowskie, zamek rycerski czy góralskie budownictwo, które stanowią dużą atrakcję turystyczną. 
Poniżej zestawienie zabytków z poszczególnych gmin (M- 6)  

 

 
 

Gmina Krynica -
Zdrój 

1. Murowana cerkiew greckokatolicka pw. Objawienia Pańskiego. Zbudowana została 
w latach 1865-75 na miejscu drewnianej. Łącznie z dzwonnicą posiada 11 
wieżyczek. Do roku 1997 pełniła rolę kościoła rzymskokatolickiego. Z wyposażenia 
cerkiewnego zachowała się polichromia, górna strefa ikonostasu oraz cztery 
drewniane ołtarze boczne. 

2. Słotwiny – drewniana cerkiew greckokatolicka pw. Opieki Bogurodzicy. 
Wzniesiona została w 1887 – 88 roku w miejscu poprzedniej z 1796 roku. Jest to 
budowla trójdzielna z wieżą słupową. Wewnątrz zachowała się polichromia oraz 
pochodzące z poprzedniej cerkwi ikony patriarchów. Część wyposażenia pochodzi 
z kościoła w Krynicy – Zdroju.  

3. Stary Dom Zdrojowy – budynek neorenesansowy z 1889 roku. Charakterystyczna 
piękna sala balowa.  

4. Pomnik Mickiewicza z 1906 roku dłuta Antoniego Popiela. 
5. Pomnik Jana Kiepury.  
6. Kościół Zdrojowy pw. Przemienienia Pańskiego - pierwszy w Krynicy kościół 

zdrojowy, zwany parkowym. Zbudowany został w 1862 roku wg projektu Feliksa 
Księżąrskiego, na planie krzyża greckiego. Kryty gontem.  

7. Kościół Najświętszej Marii Panny Wniebowziętej. Zbudowany w latach 1887 – 92 
wg projektu Jerzego Zawieyskiego w stylu wczesnego renesansu włoskiego. W 
prezbiterium figura Matki Bożej Wniebowziętej ujęta w oprawę mozaikową, dzieło 
Henryka Burca. 

8. Pomnik J. I. Kraszewskiego na „Edwardówce”. Powstał w 1879 roku, został 
odsłonięty dwa lata później. Popiersie wykonał Franciszek Wyspiański (ojciec 
Stanisława). 

9. Pijalnia „Słotwinka” w Parku Słowińskim. Została zbudowana w 1806 roku na 
głównym źródle.  

10. Willa „Wisła” wybudowana w II połowie XIX wieku, zmodernizowana w XX wieku. 
Obecnie pensjonat i kawiarnia.  

11. Willa „Biały Orzeł” zbudowana przed 1857 rokiem, częściowo zmodernizowana. 
12. Willa „Szczerbiec” z 1880 roku 
13. Willa „Węgierska Korona” z 1880 roku.  
14. Figura Matki Boskiej w Parku Zdrojowym 
15. Pijalnia Główna – zbudowana ze szkła i stali 1971 roku, na miejscu starej pijalni. 

Wewnątrz piękna roślinność. Tutaj należy skorzystać z leczniczej wód 
mineralnych. 

Piwniczna- Zdrój 1. Piwniczna – cysterna na wodę, mylnie nazywana studnią, XVII wieczna. Dla wygody 
mieszczan i w celach przeciwpożarowych doprowadzano tu wodę drewnianymi 
rurami. Studnia spłonęła wraz z miastem w 1876 roku. Ocalała tylko figura Św. 
Floriana, która spadła do wody. Obecny kształt tej studni pochodzi z 1913 roku.  

2. Izba Muzealna – w niej kolekcja starych nart. 
3. Stary cmentarz – stare drzewa i pomnik partyzantów, 
4. Kościół pochodzący z 1886 roku. Wewnątrz figury Św. Jana Chrzciciela i Św. 

Katarzyny z 1420 roku i dzwon odlany w 1523 roku. 
5. Tartak – unikalna maszyna parowa z 1856 roku pracująca do dziś w tartaku. W 

okresie powojennym wytwarzała energię dla całego miasta.  
6. Pijalnia wody mineralnej – powstała w 1932 roku. Najcenniejszym bogactwem 

naturalnym uzdrowiska są właśnie wody mineralne.  
7. Zubrzyk – greckokatolicka cerkiew pw. Św. Łukasza. Zbudowana została w 1875 

roku. Jest murowana, opasana kamiennym murem. Nad nawą, prezbiterium i wieżą 
umieszczone są blaszane sygnaturki i hełmy z pozornymi latarniami. Wyposażenie 
cerkwi pochodzi z XVIII i XIX wieku. Obecnie jest użytkowana jako kościół 
rzymskokatolicki.  

8. Wierchomla – drewniana, greckokatolicka cerkiew zbudowana w 1821 roku. 
Obecnie nosi wezwanie św. Michała Archanioła. Posiada konstrukcję zrębową i jest 
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obita gontem. Dach kryty blachą wieńczą cebulaste wieżyczki. Wewnątrz ikonostas 
z drugiej połowy XIX wieku.  

Rytro 1. Ruiny zamku. Powstał on ok. XIII wieku w okresie walk z Węgrami. Władysław 
Łokietek zezwolił starosądeckim klaryskom, by pod zamkiem pobierały cło od 
towarów spławianych Popradem. Po najeździe Rakoczego w XVII w. zamek był 
ruiną. 

2. Rytro – mieszkała tutaj Maria Kownacka, autorka książki „Rogaś z doliny Roztoki”. 
Koło dzwonnicy nowego kościoła jest mostek na Roztoczance. Wychodzi on na 
zagrodę Klusków, gdzie działa się akcja książki. Postacie w tej powieści były 
autentyczne, z koziołkiem Rogasiem i psem Łososiem włącznie. Maria Kownacka 
napisała tu również książkę „Szkoła pod chmurami”. 

Łabowa  Murowana cerkiew greckokatolicka pw. Opieki NMP w Łabowej z 1784 roku, 
ufundowana przez Lubomirskich. Budynek przykrywa blaszany, siodłowy dach, 
nad kaplicami uformowany w kopuły, który zdobi pięć wieżyczek z latarniami. Nad 
wszystkim góruje baniasty hełm wieży z latarnią.  

 Cmentarz gminy Żydowskiej  w Łabowej.  
 Drewniana cerkiew greckokatolicka pw. św. Dymitra w Roztoce Wielkiej, 

zbudowana w 1819 roku w typie zachodniołemkowskim. Wnętrze zdobią 
klasycystyczne ołtarze, ikonostas i lichtarze: dwa póżnobarkowe z pierwszej 
połowy XVIII i dwa klasycystyczne.  

 Unicka cerkiew pw. Opieki Bogurodzicy w Maciejowej zbudowana w 1830 roku w 
typie budownictwa zachodniołemkowskiego. Cerkiew jest drewnianym 
trójdzielnym budynkiem z wieżą konstrukcji słupowej i izbicą. Z wyposażenia 
cerkiewnego posiada neobarokowy ikonostas z przełomu XIX i XX wieku. Przed 
cerkwią stoi drewniana dzwonnica z namiotowym dachem pochodząca z tego 
samego okresu. Obecnie pełni rolę kościoła rzymskokatolickiego.  

 Greckokatolicka drewniana cerkiew pw. św. Michała Archanioła w Łosiach, 
wybudowana w 1826 roku w typie budownictwa zachodniołemkowskiego. Obita 
gontem, trójdzielna. Wieża konstrukcji słupowej z izbicą. Wyposażenie kościoła 
pochodzi z XVIII-XIX wieku. Znajduje się tu ikonostas o motywach rokokowo – 
klasycystycznych.  

 Kapliczki przydrożne, w tym w Nowej Wsi, zbudowana ok. połowy XIX wieku, pod 
wezwaniem Matki Boskiej od Dzieciątka.  

Muszyna  7. Andrzejówka – greckokatolicka cerkiew pw. Zaśnięcia Bogurodzicy. Wybudowana 
w 1864 roku w typie budownictwa zachodniołemkowskiego. Budynek świątyni jest 
zrębowy, oszalowany, trójdzielny. Nad babińcem znajduje się wieża- dzwonnica 
konstrukcji słupowej z izbicą. Wieńczy ją hełm z latarnią i baniastą kopułą krytą 
gontem. Wewnątrz wieży znajduje się dzwon z 1691 roku. Nad nawą i prezbiterium 
dach.  

8. Milik - greckokatolicka cerkiew pw śś. Kosmy i Damiana, która została zbudowana 
w 1813 roku w typie budownictwa zachodniołemkowiego. Zbudowana jest z 
modrzewia. Posiada konstrukcję zrębową oraz wieżę konstrukcji słupowej. 
Budowla jest trójdzielna. Nawę główną otaczają dwie czworoboczne kaplice, przy 
prezbiterium została dobudowana zakrystia. Dach zdobią trzy baniaste wieżyczki z 
latarniami. Stron wzbogacono fasetą. W wyposażeniu cerkwi ikonostas rokokowo – 
klasycystyczny z 1806 roku. 

9. Milik – na cmentarzu parafialnym przetrwały nagrobki łemkowskie.  
10. Muszyna – zabytkowa zabudowa ul. Kościelnej.  
11. Muszyna – ulica Grunwaldzka – stanowi ona przedłużenie ul. Kościelnej. Znajduje 

się tu stara zabudowa oraz cmentarz.  
12. Muszyna – ulica Antoniego Kity – mieści się tu Galeria Obrazów na Szkle. Znajduje 

się ona w budynku z pocz. XX wieku. Ponadto Budynek Sądu z 1901 roku, 
murowany, jednopiętrowy. Jego fasada z trójdzielnym ryzalitem, zwieńczona 
emblematem z orłem.  

13. Muszyna – ulica Ogrodowa – willa „Helin” z lat międzywojennych, murowana, 
czterokondygnacyjna. W czasie okupacji stanowiła siedzibę Gestapo. Ponadto 
Kirkut Żydowski – założony w XIX wieku. Zachowały się na nim kamienne macewy 
z hebrajskimi symbolami i napisami.  

14. Muszyna – kościół parafialny pw. Św. Józefa. Jest to kościół architektury barokowej. 
Wewnątrz można podziwiać: klasycystyczny ołtarz główny z gotycką rzeźbą Matki 
Boskiej z dzieciątkiem Jezus, barokowy obraz sw. Józefa, renesansowe 
Tabernakulum,barokowe ołtarze boczne i rokokowe z zabytkowymi obrazami, 
barokowa chrzcielnica z obrazem chrztu w Jordanie, ambona z początku XVIII 
wieku, bogato zdobiona liśćmi akantu i posążkami świętych.  

http://pl.wikipedia.org/wiki/XIX_wiek
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15. Muszynka - okopy konfederackie upamiętniające walki konfederatów z wojskami 
rosyjskimi.  

16. Muszyna - Podzamkowy zespół dworski – znajduje się u podnóża góry Zamkowej. 
Wybudowany przez w XVII wieku przez starostów. W skład zabudowań wchodzą: 
piekarnia, spichlerz, młyn, browar, gorzelnia, winiarnia, suszarnia, wołownia, 
wieprzownia, powozownia. Wszystkie te budowle otoczone były płotem z grubych 
belek drewnianych, zwanym tynem. Do dzisiaj zachowały się jedynie dwór 
starostów, zajazd, kordegarda. 

17. Powroźnik – na cmentarzu nagrobki z lat międzywojennych w postaci kamiennych 
i żeliwnych krzyży.  

18. Powroźnik – kapliczka Św. Jana Nepomucena – kamienna z drewnianą figurką 
świętego, z początku XIX wieku, stojąca koło przystanku autobusowego.  

19. Powroźnik - greckokatolicka cerkiew pw Św. Jakuba. Zbudowana została 
prawdopodobnie w latach 1604 – 1606. Remontowana była pod koniec XIX wieku, 
odnawiana w 1965 roku. Jest to budynek konstrukcji zrębowej z wieżą konstrukcji 
słupowej. Dach kryty gontem. W prezbiterium strop z fasetą, w zakrystii sklepienie 
kolebkowe. Polichromia figuralna z 1637 roku, barokowy ołtarz z ikoną „Matki 
Bożej z Dzieciątkiem” z XVII wieku, ambona z 1700 roku. Dzwon cerkwi pochodzi z 
1615 roku.  

20. Zamek Muszyński – zbudowany około XIV wieku na stromym wzniesieniu w 
widłach Muszynki, Szczawnica i Popradu. Zamek stopniowo popadał w ruinę.  

Nawojowa   Pałac Stadnickich w Nawojowej. 
 Murowany kościół w Nawojowej z 1897 roku. 
 Kapliczka w Popardowej z 1857 roku. 

 

Informacje o zabytkach architektonicznych :  

Na terenie Rytra znajduje się wiele dobrze zachowanych domów drewnianych zbudowanych na 
początku XX wieku, a także wille letniskowe z przełomu XIX i XX. W Obłazach Rycerskich jest kilka 
domów charakterystycznych dla dawnej architektury Czarnych Górali – są to chałupy stawiane na 
zrąb ze świerkowych lub jodłowych bali kryte czterospadową strzechą, a do początku XX wieku 
dwuspadowym dachem. Na terenie gminy Łabowa zachowały się domy mieszkalne Łemków 
składające się z izby i komory. Zagroda zabudowana była w kształcie litery L. W jej skład oprócz 
izby mieszkalnej wchodziła stajnia, owczarnia, wozownia, oraz strych pełniący rolę stodoły. Poza 
pozostałościami zabudowy mieszkalnej na obszarze gmin znajdują się inne pozostałości kultury 
materialnej. Zabytkowy układ urbanistyczny Piwnicznej Zdroju - od czasów lokacji miasta 
zachował się prawie niezmieniony układ urbanistyczny z czworobocznym rynkiem i wychodzącymi 
z jego narożników ulicami. Rynek otaczają XIX-wieczne kamienice, pod którymi zachowały się 
zabytkowe piwnice, nawet z XV wieku, w których przechowywano niegdyś węgierskie wino. 
Według legendy system piwnic miał się ciągnąć aż pod Niemcową. W południowej części rynku 
znajduje się Ratusz, który został zbudowany w XIX wieku i początkowo pełnił funkcję wartowni. 
Aktualnie jest odnowiony i mieści się w nim siedziba władz Miasta i Gminy Piwniczna Zdrój. W 
centralnej części rynku znajduje się zabytkowa cysterna z XVII wieku -studnia, która zaopatrywała 
mieszczan w wodę do użytku codziennego, a później była zbiornikiem przeciwpożarowym.  

Zamek w Rytrze został wzniesiony najprawdopodobniej za czasów Henryk Brodatego lub Bolesława 
Chrobrego, a pierwsze wzmianki dotyczące zamku pojawiły się w 1244 roku. Aktualnie z dawnej 
warowni zachowała się ruina kamiennej, okrągłej wieży, dziedziniec, resztki murów obronnych od 
wschodu, zachodu i północy z otworami strzelniczymi i fragmentem portalu. Zamek w Rytrze 
utrzymany jest pod postacią trwałej ruiny i podlega strefie ochrony konserwatorskiej A (M-6). 

Oprócz zamku ochronie podlegają stoki opadające w kierunku Popradu oraz stoki bezpośrednio 
nad obiektem. Ważnym obiektem architektonicznym jest również zbudowany między 1580 a 1590 
rokiem Zespół Pałacowo-Parkowy w Nawojowej. Obecnie budynek składa się z dwóch części 
połączonych w 1838 r. wieżą i salą jadalną. W 1881 roku, dobudowano do jego południowej części 
dwa pokoje na parterze i na piętrze oraz wieżyczkę. W latach 1911-1928 dokonano gruntownego 
remontu i modernizacji pałacu. Dobudowano kilka dodatkowych pomieszczeń i odnowiono 
wnętrza. Obecnie znajduje się tu Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego oraz Agencja  
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.  
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Na opisywanym obszarze można spotkać się z różnorodnymi miejscami kultu, w tym z kościołami, 
kapliczkami i cmentarzami należącymi do zabytków kultury. Kapliczki można spotkać prawie na 
każdym rozdrożu, rozsiane są również po polach i przysiółkach. Te dzieła sztuki ludowej są 
świadectwem żarliwej wiary i wyrazem kultu religijnego. Na beskidzkich szlakach stoi zarówno 
wiele kapliczek rzymskokatolickich, jak i spuścizna po Łemkach w postaci kapliczek i krzyży 
prawosławnych. Na szczególną uwagę zasługują: kaplica w Obłazach Ryterskich z XIX wieku, 
murowana kaplica w parku Stadnickich w Nawojowej z XIX wieku, kapliczka murowana w Porębie 
Małej z początku XIX wieku, przydrożne murowane kapliczki w Łabowej, kapliczka Łemkowska w 
Kamiannej oraz kapliczka przydrożna w Nowej Wsi. Na tym terenie znajduje się wiele kościołów 
rzymsko-katolickich, cerkwi, cmentarzy, w tym także cmentarzy żydowskich. Do najciekawszych 
obiektów można zaliczyć: kościół parafialny p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w 
Piwnicznej Zdroju, zabytkowy cmentarz w Piwnicznej Zdroju, żydowski kirkut w Piwnicznej Zdroju, 
kościół parafialny p.w. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Nawojowej, cmentarz w 
Nawojowej, cmentarz żydowski w Łabowej oraz cerkwie greckokatolickie w Wierchomli Wielkiej, 
Zubrzyku, Łabowej, Kamiannej, Łosiu, Maciejowej i Roztoce Wielkiej, drewniany kościół z 1864 w 
Krynicy. czy też drewniany kościół parafialny z 1612 roku w Tyliczu. 

W Krynicy-Zdroju znajduje się pochodząca z 1806 roku pijalnia wód mineralnych „Słotwinka” 
znajdująca się obecnie w Parku Słowińskim oraz kilka innych trochę młodszych ale pochodzących z 
XIX wieku zabytkowych zabudowań zdrojowych. Znajdują się tu zabytkowe zabudowania 
koncertowe w tym muszla koncertowa z wmurowaną tablicą pamiątkową ku czci Jana Kiepury. 
Przez teren gminy biegnie Szlak Cerkwi Łemkowskich na którym znajdują się zabytkowe cerkwie z 
których wiele jest drewnianych (np. w Bereście czy Tyliczu). 

1. Grupy etniczne 
Obszar LSR zamieszkiwało, a częściowo nadal zamieszkuje, kilka grup etnicznych: Lachów 
Sądeckich, Łemków, Czarnych Górali oraz przybyłych tu później Cyganów karpackich.  

Lachami określano Polaków osiadłych na Sądecczyźnie. Stanowili oni ogniwo pośredniczące między 
góralami, a mieszkańcami nizin Małopolski, charakterystyczna jest ich odmienność kulturowa od 
zamieszkującej te tereny ludności góralskiej: styl architektury, stroje ludowe, tańce i śpiewy, a także 
sztuka ludowa.  

Czarni Górale zamieszkiwali dolinę Popradu począwszy od Barcic po Wierchomlę i granicę państwa 
na południu. Czarni Górale wyróżniali się oryginalnym strojem, odmiennym od Górali Podhalańskich, 
ubiór był prosty i odznaczał się skromnym zdobieniem.  Od 1965 roku w Piwnicznej funkcjonuje 
regionalny zespół folklorystyczny "Dolina Popradu", który prezentuje kulturę oraz folklor czarnych 
górali (M-4). 

Na słabe na tym obszarze osadnictwo polskie oraz grupy pasterskie wędrujące pasem Karpat, od 
Bałkanów napłynęła szeroka fala osadnictwa ruskiego. Łemkowie  ludność która przybyła na te 
tereny z Bałkanów w w XV i XVI wieku, mówili dialektem języka ukraińskiego, jednak posiadali 
wiele cech własnych, odróżniających ich od sąsiednich grup (Rusinów Szlachtowskich czy Bojków).  

Kultura ludowa opisywanego obszaru cechuje się dużą oryginalnością, na co wpływ miała wielość 
grup etnicznych. W większości tradycje ludowe przetrwały i są nadal kultywowane. 
Charakterystycznym elementem kultury jest rzeźba (przede wszystkim grubo ciosane drewniane 
rzeźby – świątki) oraz stolarstwo ludowe, koronkarstwo, hafciarstwo, wyrób zabawek i kowalstwo 
artystyczne. Silne poczucie tożsamości lokalnej i regionalnej obszaru LSR pozwala na  
kultywowanie tradycji oraz rozwój sztuki ludowej. Tradycyjne rzemiosła, zawody, specjalizacje, 
specyficzne umiejętności są przekazywane z pokolenia na pokolenie i sztuka ludowa na tych 
terenach wciąż się rozwija. Na obszarze LSR działa wielu profesjonalnych artystów, jak również 
twórców ludowych. 

2. Muzyka 
Istotnym elementem kultury jest również muzyka ludowa. Jest ona przekazywana z pokolenia na 
pokolenie bez nut i zapisów drogą zapamiętywania. Powstaje anonimowo i spontanicznie, a jest 
związana z codziennym życiem mieszkańców oraz regionalnymi obrzędami i wierzeniami.  
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Górale nadpopradzcy posiadali oryginalny  folklor  (stroje, pieśni, muzykę, tańce i zwyczaje),  różny 
od górali podhalańskich. Kapela składała się  z I skrzypiec – prymów, II – sekundów, basów, 
klarnetu, a później trąbki. Wykorzystanie klarnetu i trąbki jest cechą charakterystyczną tego 
regionu, bowiem te  instrumenty  raczej nie pojawiają się w zespołach góralskich. Wykorzystywano  
także instrumenty archaiczne jak trubita, piszczałka, okaryna oraz heligonka. Pieśni do tańca są 
zazwyczaj bardzo rytmiczne, przeważają tańce zespołowe takie jak paw, hanok, błasiok, polka bez 
stołek, czardasz, obyrtany, pasterski. Pieśni i taniec uzupełniano gadką, niezwykłą opowieścią lub 
anegdotą opartą na obserwacji życia. Elementem zabaw muzycznych były popisy zręcznościowe 
chłopców np. odrywanie od trawy, kocury, dupek, łamanie na ręce. Odrębność kulturową Lachów 
sądeckich widać także w muzyce, tańcu i śpiewach lachowskich. Dominują melodie oparte na 
rytmie walca, o charakterze lirycznym, a także żywe tańce z podkładem muzycznym kontrabasu, 
klarnetu i trąbki. Charakterystyczne są tańce, rzadko występujące w innych regionach, takie jak 
krzyżak, cięta polka, surak i siadany. Na terenie opisywanego obszaru działa wiele zespołów 
prezentujących muzykę, taniec i śpiew swojego regionu, m.in. Regionalny Zespół „Dolina Popradu” 
z Piwnicznej, Grupa Śpiewacza Kobiet z Młodowa, Zespół Regionalny „Nawojowiacy” i Dziecięco-
Młodzieżowy Zespół Folklorystyczny „Piecuchy” z Nawojowej.  

Kultura pszczelarska 

Tradycje pszczelarskie sięgają osiadłych na tych terenach Łemków, gdyż bartnictwo było ich 
tradycyjnym zawodem. Nieskażone środowisko i walory przyrodnicze pozwalają na pozyskanie 
produktów najwyższej jakości. W 1983 roku w Kamiannej został wybudowany Dom Pszczelarza, a 
w położonej tam Pasiece „Barć” stworzono przedsięwzięcie  łączące skansen z centrum edukacyjno-
zdrowotnym, dzięki czemu można poznać cały cykl produkcji miodu. Działa tam również 
laboratorium, w którym produkowane są (głównie na bazie propolisu – kitu pszczelego) maści, 
kremy i roztwory wykorzystywane w apiterapii. Dom Pszczelarza jest miejscem spotkań 
pszczelarzy z całej Polski, znajduje się tu muzeum pszczelarstwa, gabinet leczenia produktami 
pszczelimi, sklep pszczelarski oraz bogaty księgozbiór literatury pszczelarskiej. W miejscowości 
Kamianna organizowane są co roku Targi Pszczelarskie.  

Kultura pasterska 

Bogate i stare tradycje na opisywanym obszarze ma również pasterstwo wywodzące się od 
przybyłych na te tereny wędrownych ludów wołoskich. Osadnicy wołoscy wpłynęli na kształt 
materialnej i duchowej kultury dzisiejszych mieszkańców tych terenów. Zagospodarowali oni 
wyższe partie Beskidów, upowszechnili pasterstwo wysokogórskie, a także wywarli ogromny 
wpływ na twórczość muzyczną, plastyczną oraz na architekturę. Wraz z pojawieniem się Wołochów 
gospodarka rolna przeszła ogromną przemianę - rozpoczęto hodowlę owiec, kóz i bydła. Wołosi 
wprowadzili oryginalny sposób wypasu owiec, przyjęty do dziś, a także przetwórstwo produktów 
otrzymanych dzięki gospodarce hodowlanej (mleko, sery, wełna).  

Charakterystycznymi elementami były: ruchome zagrody– tzw. koszary, szałasy z watrą 
(ogniskiem), koliby (chatki mieszkalne w okresie letnim) i szopy. 

3. Ocena społeczno-gospodarcza obszaru 

Dane pochodzą głównie z Bazy Danych Regionalnych GUS. Dane są z 2010 roku chyba, że 
odnotowano, że jest inaczej. 

1. Ludność 

Obszar działania LGD zamieszkują 55 683 osoby. Gęstość zaludnienia tego obszaru wynosi 89,19 
osób/km² - jest to mniej niż średnio w kraju (122 osoby/km²), oraz znacznie mniej niż w 
województwie małopolskim (218 osób/km²). 

Saldo migracji na obszarze LGD wynosi -119 z tym, że saldo migracji zagranicznych było 
minimalnie dodatnie i wynosiło 16. Wskaźnik salda migracji na 1000 mieszkańców dla badanego 
obszaru jest równy -2,14, więcej ludzi odpływa niż przychodzi. 
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Przyrost naturalny na terenie LGD wynosi 232. Wskaźnik przyrostu naturalnego na 1000 
mieszkańców wynosi 4,17 co jest wynikiem bardzo dobrym - w całym kraju wyniósł on jedynie 0,9.  

Wskaźnik pokazujący ilość kobiet na stu mężczyzn wynosi dla tego obszaru 103,95, oznacza to, że 
na terenie LGD jest on nieco niższy niż w całej Polsce (wskaźnik równy 107). 

Wykres poniżej przedstawia strukturę ludności według wieku na terenie objętym LSR. Na terenie 
LGD jest nieznacznie więcej osób poniżej 24 lat niż średnio w Polsce. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

2. Poziom zatrudnienia i stopa bezrobocia, 

Analiza struktury wiekowej ludności została oparta na podstawie wieku mieszkańców:  

1. wiek przedprodukcyjny (dzieci i młodzież do 17 lat); 
2. wiek produkcyjny (mężczyźni od 18 do 64 roku życia i kobiety od 18 do 59 roku życia); 
3. wiek poprodukcyjny (mężczyźni w wieku 65 lat i więcej oraz kobiety w wieku 60 lat i więcej). 
Dane przedstawiono w tabeli poniżej, dla porównania podano strukturę w % dla całej  w Polski. Na 
terenie LGD więcej jest osób w wieku przedprodukcyjnym, a mniej w produkcyjnym i 
poprodukcyjnym. Gdyby nie brać pod uwagę salda migracji taka sytuacja  w połączeniu z dodatnim 
wskaźnikiem przyrostu naturalnego dobrze rokuje na przyszłość. 

 

Grupa wiekowa Ilość % Polska 
ludność w wieku przedprodukcyjnym (do 17 lat) 12 883 23,14% 18,7% 
ludność w wieku produkcyjnym 34 787 62,47% 64,4% 
ludność w wieku poprodukcyjnym 8 013 14,39% 16,9% 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Struktura dochodów mieszkańców obszaru LGD wg Powszechnego Spisu Rolnego z 2002 roku 

przedstawia się następująco: 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Na obszarze LGD zarejestrowanych było 3561 osób bezrobotnych, co stanowi 10,24% ogółu osób w 
wieku produkcyjnym – jest to wskaźnik większy niż w całej Polsce gdzie wynosi niecałe 8%. 
Kobiety stanowiły 53% zarejestrowanych bezrobotnych - jest to wartość bardzo podobna do 
średniej sytuacji w kraju gdzie kobiety stanowią 52% zarejestrowanych osób bez pracy. 

Stopa bezrobocia w maju 2011 w powiecie nowosądeckim wyniosła 17,6% - jest dosyć wysoka wartość 
wskaźnika - obszar ten jest mocno dotknięty problem braku miejsc pracy. Już nawet w całym 
podregionie nowosądeckim stopa bezrobocia jest niższa i wynosi 14,3%, w województwie 
Małopolskim 10,3% a w całej Polsce 12,2% (S-2). 

Bardzo dużo bo aż 81% osób bez pracy w powiecie nowosądeckim mieszka na wsi, 78,6% 
rejestruje się po raz kolejny od 1990 roku a 50% to osoby trwale bezrobotne.  

3. Informacja o branżach gospodarki mających kluczowe znaczenie dla rozwoju 
obszaru, 

Główne kierunki rozwoju gospodarczego obszaru LGD obejmują: 
• rozwój turystyki, w tym w szczególności agroturystyki,  
• kreowanie i promowanie lokalnych produktów, 
• powstawanie i rozwój mikro, małych i średnich przedsiębiorstw ukierunkowanych głównie 
na obsługę ruchu turystycznego. 
Wśród przedsiębiorstw obszaru LGD zdecydowanie największą grupę stanowią małe, prywatne 
firmy, prowadzone przez osoby fizyczne (skala mikro). Wśród tego typu przedsiębiorstw 
najszybciej rosnącą grupę stanowią firmy handlowe i gastronomiczne oraz usługowe.  
Brak dużych zakładów przemysłowych z jednej strony chroni środowisko naturalne przed 
degradacją, natomiast z drugiej strony jest przyczyną istnienia dużych luk na rynku pracy.  
W 2010 roku na obszarze LGD funkcjonowało 4696 podmiotów gospodarczych. Wskaźnik 
przedsiębiorczości – ilość podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców LGD w 2010 
roku wyniósł – 84,33. Jest to wartość większa od średniej dla polskiej wsi – ok. 60. W stosunku do 
całości kraju badany obszar wypada trochę gorzej (wskaźnik 102 w Polsce). Udział sektora 
prywatnego wynosi 96,81% i jest niemal identyczny jak średnio w kraju (96,88%). 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Na obszarze LGD dominują podmioty gospodarcze o następujących głównych sekcjach PKD: 
- Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, motocykli oraz artykułów 
użytku osobistego i domowego- 21%, 
- Budownictwo- 21%, 
- Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi – 9% (w tej kategorii 
widać dysproporcje między gminami, które należałoby nadrobić - najwięcej takich podmiotów jest 
w Krynicy-Zdrój, mniej w Piwnicznej- Zdrój i Muszynie oraz bardzo mało w pozostałych gminach). 
Na terenie LGD w stosunku do ogółu kraju więcej jest podmiotów zajmujących się budownictwem 
(w kraju 12%), trochę mniej zajmujących się handlem (w kraju 28%) ale i tak jest to sektor 
dominujący w tym obszarze. Wyraźnie widać turystyczny charakter obszaru – w Polsce sekcją I 
zajmuje się trzy razy mniej podmiotów (3%) przy czym widać wyraźną nierówność w LGD w tym 
zakresie. Widać również rolniczy charakter regionu, tutaj podmioty tego sektora stanowią 5% a w 
Polsce 2%. 
Na badanym obszarze funkcjonuje tylko 19 spółek handlowych z udziałem kapitału zagranicznego, 
co stanowi 0,4 % wszystkich podmiotów gospodarczych. Dla porównania przeciętnie w polskich 
wsiach ok. 1% spółek handlowych ma kapitał zagraniczny. 

4. Sport, kultura i organizacje pozarządowe  

Ludność obszaru LGD aktywnie angażuje się w życie swojej „małej ojczyzny”- charakteryzuje się 
silnym poczuciem identyfikacji i przynależności. Mieszkańcy szczególnie zaangażowani są w rozwój 
kultury fizycznej- zwłaszcza w ludowych klubach sportowych zrzeszających uczniów, młodzież, 
osoby dorosłe.  
Na terenie LGD funkcjonuje 17 biblioteki razem z ich filiami. Do dyspozycji mieszkańców i turystów 
są 3 muzea, które odwiedziło 40 543 osoby oraz 1 galeria sztuki. Ponadto funkcjonuje tu 1 kino.  
Na obszarze objętym LSR funkcjonują 33 kluby sportowe (łącznie z UKS i klubami wyznaniowymi) 
w których ćwiczyły łącznie 1764 osoby z czego 80,27% stanowiły osoby poniżej 18 roku życia 
(średnio w Polsce 71,38”%). Ponadto 35,60% ogółu ćwiczących stanowiły kobiety (w kraju 
25,31%). Na badanym obszarze więcej kobiet i osób poniżej 18 roku życia jest zaangażowanych w 
ćwiczenia w klubach sportowych niż średnio w Polsce. Ogólnie w klubach ćwiczyło 3% 
mieszkańców, więcej niż średnio w kraju gdzie ćwiczyło 2,25% mieszkańców. 

Ponadto na terenie charakteryzowanego obszaru coraz bardziej znane stają się organizowane 
eventy sportowe, w tym np. Maraton w Rytrze. Organizowane zawody o charakterze sportowym 
stają się swoistym charakterystycznym dla tego obszaru produktem lokalnym. Z uwagi na ogromne 
bogactwo geograficzno- przyrodnicze oraz kulturowe tego obszaru kolejny produkt lokalny 
związany jest z edukacją- głównie dzieci i młodzieży. Wykorzystywane mogą być w realizacji tego 
celu m.in. wyznaczone edukacyjne ścieżki przyrodnicze, a także szeroki wachlarz edukacyjny 
związany z poznawaniem i propagowaniem lokalnej szeroko rozumianej kultury obszaru. Na 
terenie LGD organizuje się międzynarodowe imprezy kulturalne np. Europejski Festiwal im. Jana 
Kiepury. W Krynicy-Zdrój odbywa się co roku prestiżowe Forum Ekonomiczne na które zjeżdżają 
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się wpływowi ludzie z całego świata, towarzyszą temu wydarzeniu również imprezy sportowe 
(Festiwal Biegowy Forum Ekonomicznego). 

/Ilość fundacji i stowarzyszeń zarejestrowanych w systemie REGON na obszarze LGD wynosi 157 
co daje wskaźnik 2,81 na 1000 mieszkańców, który trochę wyższy od wskaźnika dla Polski 
wiejskiej, który wynosi ok. 2.  

5. Turystyka  

Na terenie LGD według GUS znajduje się 130 obiektów dysponujących łącznie 10 620 miejscami 
noclegowymi. W 2010 roku tereny te odwiedziło i skorzystały z oferty noclegowej 242 086 osób w 
tym 6 311 z zagranicy, łącznie udzielono im 1 452 594 noclegów (33 076 gościom zagranicznym). 
Oznacza to, że średnio pobyt na tym terenie trwał średnio ok. sześciu dni. Sytuacja noclegowa jest 
znacznie lepsza od sytuacji ogólnie na obszarach wiejskich biorąc pod uwagę ilość miejsc na km2 
oraz ilość gości na km2..  

Trzeba zwrócić jednak uwagę na nierównowagę wśród gmin w LGD. Najwięcej miejsc noclegowych 
jest w gminie Krynica-Zdrój, mniej w Muszynie i Piwnicznej natomiast w pozostałych gminach jest 
tych miejsc bardzo mało (S-4). 

Na obszarze objętym LSR znajduje się wiele wyciągów narciarskich takich jak np. wyciąg 
krzesełkowy w Muszynie, wyciąg krzesełkowy w Rytrze, ośrodki narciarskie w Krynicy (m.in. 
Jaworzyna Krynicka -wyciągi krzesełkowe i kolejka gondolowa), ponadto na terenie LGD znajdują 
się inne mniejsze wyciągi. Stanowią one istotną atrakcję turystyczną regionu, szczególnie w okresie 
zimowym. Należy jednak zwrócić uwagę, że ośrodki na tym terenie funkcjonują jako odrębne 
jednostki i brak jest wspólnej oferty dla gości tego regionu wzorem regionów narciarskim w Alpach 
czy pobliskiej Słowacji, w których odrębne ośrodki oferują wspólny karnet na dany rejon 
przyciągając w ten sposób dodatkowych turystów. 

6. Rolnictwo 

Obszar LGD wg danych GUS z 2005 roku zajmuje 35618 ha powierzchni ogółem, z czego użytki 
rolne zajmują 17809 ha, co stanowi 50% powierzchni ogółem, jest to trochę mniej niż średnio w 
Polsce – 58,23%. Najwięcej bo aż 43,98% użytków rolnych to łąki (7833 ha), 34,93% (6221 ha) 
zajmują grunty orne, 20,72% (3690 ha) pastwiska a 0,36% (65 ha) sady. Średnio w Polsce sytuacja 
wygląda zupełnie inaczej – łąki stanowią 14,46% użytków rolnych ogółem, grunty orne 76,13%, 
pastwiska 7,86%,  a sady 1,56%. O ile więc procentowa ilość użytków rolnych w stosunku do ogółu 
gruntów jest podobna do średniej w kraju to struktura tych użytków wskazuje na zupełnie inne 
możliwości i wykorzystanie tych terenów. Tereny LGD są zdecydowanie bardziej korzystne dla 
hodowli zwierząt niż uprawy roślin. 

Wykres poniżej przedstawia strukturą wielkości gospodarstw rolnych na terenie LGD według spisu 
rolnego z 2002 roku. Na badanym obszarze dominują gospodarstwa małe, aż 95% stanowią 
gospodarstwa poniżej 20 ha kiedy w całej Polsce stanowią one 59%, ponadto jest tu tylko 5% 
gospodarstw powyżej 50ha wobec 25% w kraju.  
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Podsumowując należy stwierdzić, że rolnictwo na tym obszarze ma małe szanse w konkurowaniu z 
innymi regionami w kraju przy pomocy dużej skali produkcji. Tereny te zwłaszcza ze względu na 
swoją czystość bardziej nadają się do upraw ekologicznych o małej skali produkcji oraz gospodarki 
pasterskiej. 

7. Szkolnictwo, wykształcenie 

Na obszarze objętym LSR było: 
1. 18 przedszkoli z 1112 miejscami, do których uczęszczało 1115 dzieci 
2. 34 szkoły podstawowe, do których uczęszczało 4135 dzieci 
3. 11 gimnazjów, do których uczęszczało 2226 dzieci.  

 
Oprócz tego na terenie LGD znajdują się 2 licea ogólnokształcące, 4 ponadgimnazjalne zasadnicze 
szkoły zawodowe oraz 1 szkoła policealna dla dorosłych  
Strukturę wykształcenia ludności obrazuje wykres poniżej (dane ze Spisu Powszechnego Ludności 
2002). Na terenie LGD mniej jest niż średnio w całej Polsce osób z wyższym wykształceniem 
natomiast więcej z wykształceniem podstawowym. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

8. Ochrona zdrowia i opieka społeczna 

Na terenie LGD znajduje się 25 zakładów opieki zdrowotnej (2227 osób na jedną placówkę), 6 
praktyk lekarskich (9280 osób na jedną praktykę) oraz 19 aptek (wskaźnik równy 2931). Wartości 
wskaźników są znacznie lepsze od średniej krajowej dla obszarów wiejskich, z wyjątkiem praktyk 
lekarskich, gdzie sytuacja jest gorsza na terenie objętym LSR.  
Oprócz tego na tym obszarze funkcjonują 2 domy pomocy społecznej dysponujący łącznie z filiami 
118 miejscami). Na jedno miejsce w domu pomocy społecznej przypadają 472 osoby. Pod tym 
względem sytuacja jest trochę gorsza niż w całym kraju gdzie wskaźnik ten wynosi 371. 
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9. Sieć wodociągowa, kanalizacyjna 

W 2009 roku na terenie LGD było 151 km czynnej wodociągowej sieci rozdzielczej z której 
korzystało 23 811 osób (42,76% mieszkańców) oraz 270 km czynnej sieci kanalizacyjnej z której 
korzystało 28 907 osób (51,91% mieszkańców).  
Obszar LGD (dane na 2009 rok) jest dobrze zaopatrzony w energię elektryczną, sieć gazową i w 
infrastrukturę wodno- ściekową. Z kanalizacji korzysta ponad połowa mieszkańców w stosunku do 
ok. 20% dla obszarów wiejskich w całym kraju. Jeżeli chodzi o osoby podłączone do sieci gazowej 
to na terenie objętym LSR jest to 45,95% mieszkańców w porównaniu do 18% w całej Polsce. Ilość 
osób posiadających wodę z sieci wodociągowej jest mniejsza od tej dla całego kraju (72,7%). 

10. Dochody gmin 

Łączne dochody gmin należących do LGD wyniosły 239 144 923 zł z czego 96 056 184 (40,17%) 
stanowiły dochody własne gmin. Dochody ogółem na 1 mieszkańca wyniosły 4294,76 zł a dochody 
własne na mieszkańca 1725,05 zł. Można powiedzieć, że gminy objęte LSR są stosunkowo zasobne - 
średnio w Polsce dochody gmin (bez miast na prawach powiatu) na 1 mieszkańca wynoszą ogółem 
2 833,72 zł a dochody własne gmin na 1 mieszkańca 1264,38zł. Średnio w kraju 44,62% dochodów 
ogółem stanowią dochody własne. 

4. Specyfika obszaru 
Wśród najważniejszych cech specyficznych dla obszaru na którym działa LGD „Perły Beskidu 
Sadeckiego” są: 
- uwarunkowania geograficzne: położenie w centralnej części Beskidu Sądeckiego z jego 
głównymi pasmami: Radziejową (1262 m n.p.m.) na zachodzie i Jaworzyną Krynicką (1114 m 
n.p.m.) na wschodzie, rozdzielonych unikalną doliną Popradu, promienisty układ grzbietów 
bocznych, dzięki czemu Ponad 60% powierzchni stanowią góry średnie i niskie (na ogół powyżej 
650 m n.p.m.) charakteryzujące się znacznymi deniwelacjami, stromymi i bardzo stromymi 
stokami, wysokim stopniu zalesienia- są one rozczłonkowane licznymi i głębokimi dolinami. 
Ukształtowanie terenu oraz unikalne walory krajobrazowe są czynnikiem rozwijającym turystykę 
oraz agroturystykę na tym obszarze, a także pobyty o charakterze sportowo- rekreacyjnym. 
- unikalne na skalę międzynarodową walory przyrodnicze - całość terenu LGD to obszary 
prawnie chronione. LGD znajduje się m.in. na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, na 
terenach podlegających szczególnej ochronie w zakresie zasobów przyrodniczych, a według 
klasyfikacji EECONET posiadających najwyższą rangę, jako biocentrum o znaczeniu 
międzynarodowym oraz na terenach objętych siecią NATURA 2000.  Na terenie LGD znajdują się 
atrakcyjne doliny rzeczne – największe z nich to Dolina Popradu, Dolina Kamienicy i Dolina Roztoki. 
Rzeki zasilane są licznymi potokami górskimi, których większość posiada duże spadki przy małym 
rozwinięciu brzegu. Unikalne jest również występowanie na tym obszarze wielu gatunków 
chronionych roślin i zwierząt - w rezerwacie „Barnowiec” wiek drzew szacuje się na 150-200 lat ale 
zdarzają się też okazy 300-letnie!  
- jeden z najczystszych obszarów  w kraju - brak uciążliwego dla środowiska przemysłu  
i w związku z tym brak skażenia gleby, powietrza i wód daję szansę rozwojowi rolnictwa 
ekologicznego oraz przetwórstwa pochodzącego z lasów i łąk.  Według danych GUS za 2010 rok 
100% powierzchni LGD stanowią obszary prawnie chronienie, biorąc pod uwagę, że średnio w 
Polsce prawnej ochronie podlega 32,44% obszarów należy zauważyć, że obszar objęty LSR musi 
wyróżniać się szczególnym bogactwem naturalnym. Parki krajobrazowe zajmują 43 417,5 ha, 
rezerwaty przyrody zajmują powierzchnię 496,4 ha natomiast obszary chronionego krajobrazu 19 
191,9 ha. Ponadto znajduje się tutaj 68 pomników przyrody (mniej więcej tyle samo na 1 ha co w 
Polsce). Na terenie LGD nie znajduje się żaden park narodowy (M-1). 
- warunki klimatyczne sprzyjające uprawianiu sportów zimowych- długi okres zalegania 
pokrywy śnieżnej, charakterystyczne dla tego obszaru tzw. wiatry ryterskie, tj. wiatr o charakterze 
fenowym, szybkości do 20/s, wiejący głównie w dolinie Popradu w porze jesienno-zimowej.  
Najwyższe szczyty Beskidu Sądeckiego – Radziejowa i Jaworzyna Krynicka są zagospodarowane 
pod wyciągi narciarskie. W dwóch dolinach - powstała największa stacja narciarska Wirchomla 
Muszyna w Małopolsce dysponująca trasami o długości 15 km.  
- liczne zasoby wód mineralnych, właściwości zdrowotne klimatu i działalność sanatoryjna-  
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największym bogactwem naturalnym gmin należących do LGD „Perły Beskidu Sądeckiego” są wody 
lecznicze i mineralne. Występują one na terenie gmin: Muszyna , Piwniczna i Krynica, są prawnie 
uznane wody lecznicze występujące w 4 uzdrowiskach oraz 4 miejscowościach potencjalnie 
uzdrowiskowych (kwasowęglowe i szczawy). Są to uzdrowiska: Krynica Zdrój, Muszyna, Piwniczna 
Zdrój, Żegiestów. Stare Łazienki Mineralne pochodzą z lat 1863-66 i są jedna z najbardziej 
charakterystycznych budowli Krynicy. Obok nich znajduje się Pijalnia Główna z 1971 roku. Można 
się tam napić wody ze zdrojów: "Głównego", "Jana", "Józefa", "Tadeusza", "Zubera" i "Słotwinki". 
Wielką wartością tego regionu jest również leczniczy klimat -w tym ujemna jonizacja powietrza i 
zasilanie go olejkami eterycznymi zawierającymi naturalne antybiotyki z grupy tetracyklin 
(zjawisko wywołane przez dużą powierzchnię lasów iglastych).  
- przedsiębiorczość skupiona głównie wokół turystyki sanatoryjnej i leczniczej- w tych 
obszarach głównymi odbiorcami są osoby korzystające z usług leczniczych oferowanych przez 
liczne sanatoria i domy zdrojowe. Nie są to jednak osoby o zasobnym portfelu, które w znacznym 
stopniu napędzać będą przemysł turystyczny. Płace w turystyce nie są wysokie, a dużą przeszkodą 
w jej rozwoju jest obawa przez inwestycjami ze względu na niekorzystne ostatnimi latami warunki 
pogodowe, kryzys gospodarczy czy zmiana profilu turysty.  Konieczne będą działania w zakresie 
rozwoju gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy poza branżą turystyczną .  
- bogata historia obszaru wraz z zabytkami kultury materialnej i niematerialnej m.in. ruiny 
zamku w Rytrze, Zespół Pałacowo-Parkowy w Nawojowej, cerkwie łemkowskie (m.in. na Szlaku 
Cerkwi Łemkowskich), góralskie chałupy, zabytkowe domy zdrojowe i pijalnie wód. Kultura 
wiecznie żywa górali popradzkich czyli tzw. czarnych górali. Walory kulturowe związane z  
wieloma grupami etnicznymi zamieszkującymi obszar LGD,  bogactwo folkloru, sztuki ludowej, 
tradycji i obrzędowości, charakterystyczna architektura osadnicza Łemków i Czarnych Górali, 
- tradycje pszczelarskie- w szczególności w miejscowości Kamianna. Znanym obiektem jest m.in. 
Dom Pszczelarza- miejsce spotkań pszczelarzy z całej Polski, znajduje się tu muzeum pszczelarstwa, 
gabinet leczenia produktami pszczelimi, sklep pszczelarski oraz bogaty księgozbiór literatury 
pszczelarskiej. W Kamiannej organizowane są corocznie Targi Pszczelarskie. 
- duży potencjał ludności w wieku produkcyjnym oraz przedprodukcyjnym, duży potencjał 
wiedzy zwłaszcza młodych, wykształconych mieszkańców LGD wspierany przez aktywnie 
rozwijające się uczelnie sądeckie m.in. Państwową Wyższą Szkołę Zawodową oraz Wyższą Szkołę 
Biznesu - National Louis University. 
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3 ANALIZA SWOT DLA OBSZARU OBJĘTEGO  LSR 

Analizę SWOT oparto o wcześniejsze zapisy zawarte w LSR oraz wyniki warsztatów związanych z 
poszerzeniem obszaru LGD i aktualizacją LSR. Zrezygnowano z większości dotychczasowego tekstu, 
który miał charakter edukacyjny. Zweryfikowano ilość elementów Analizy SWOT – część z nich 
wskazywała de facto na te same czynniki, część nie miała merytorycznego uzasadnienia  
w zaktualizowanej i uwzględniającej większy obszar LGD, diagnozie. Obecna Analiza zawiera 
najważniejsze elementy, przez co lepiej oddaje sytuację obszaru LGD.  

Mocne strony Słabe strony 

1. Walory krajobrazowe i przyrodnicze – 
obszar górski z dolinami rzecznymi, 100% 
obszarów chronionych (Popradzki Park 
Krajobrazowy); bardzo wysoka lesistość 
(dwa razy większa niż kraju) 

2. Znane wody źródlane i związane z nimi 
ośrodki sanatoryjne – Krynica Zdrój, 
Muszyna Zdrój, Piwniczna 

3. Jeden z najczystszych obszarów w kraju.  
4. Oryginalny  folklor górali nadpopradzkich  

(stroje, pieśni, muzykę, tańce i zwyczaje) 
różny od górali podhalańskich.  

5. Działania związane z produktami 
lokalnymi: Kamiańskie Centrum Apiterapii 
w Kamiannej, prezentacje wyrobów 
regionalnych „Agro-Promocja” w 
Nawojowej, jarmarki w Łabowej.  

6. Bogate dziedzictwo architektoniczne 
obszaru LGD (ruiny Zamku Rycerskiego w 
Rytrze, drewniana zabudowy mieszkalna, 
cerkwie grecko-katolickie, kapliczki i 
krzyże przydrożne oraz architektura 
osadnicza będąca spuścizną po Łemkach i 
Czarnych Góralach). 

1. Ucieczka mieszkańców z obszaru LGD 
(ujemny wskaźnik salda migracji). 

2. Bezrobocie wyższe niż średnia krajowa i 
wojewódzka. 

3. Brak satysfakcjonującej współpracy 
pomiędzy różnymi podmiotami, 
instytucjami zajmującymi się 
wykorzystaniem gospodarczym i 
promocją obszaru – brak zintegrowanej 
oferty; słaba tożsamość mieszkańców z 
obszarem. 

4. Nierównomierny rozkład infrastruktury 
turystycznej; słaby poziom rozwoju 
agroturystyki 

5. Niski poziom edukacji ekonomiczno-
prawnej ludzi oraz obawa przed 
podejmowaniem ryzyka związanego z 
uruchomieniem i rozwojem działalności 
gospodarczej. 

6. Słaba produktywność rolnictwa (niska 
jaskość gleb, tereny górskie).  

 

Szanse Zagrożenia 

1. Fundusze europejskie. 
2. Rozwój turystyki w regionie małopolskim i 

w Polsce, w tym turystyki wiejskiej,  
aktywnej i kwalifikowanej. 

3. Rosnące zainteresowanie produktami 
lokalnymi. 

4. Rosnące znaczenie Internetu i telefonii 
komórkowej. 

5. Wzrost znaczenia wykształcenia – potrzeba 
inwestowania w ustawiczne kształcenie 

6. Dobra sytuacja ekonomiczna kraju. 
Rosnące dochody mieszkańców Polski. 

1. Skomplikowane i zniechęcające ludność 
procedury pozyskiwania środków UE  

2. Dynamiczny rozwój infrastruktury 
turystycznej na sąsiednich terenach 
Słowacji. 

3. Niejasne, złożone i czasochłonne 
procedury związane z rozpoczęciem 
własnej działalności gospodarczej. 

4. Ograniczona ilość terenów możliwych do 
rozwoju inwestycji. 

5. Kryzys finansowy w Europie. 
 

Wnioski z Analizy SWOT 

1. Wykorzystanie prawie wszystkich mocnych stron obszaru LGD wiąże się z dalszym (bo już jest 
to obszar o ważnej funkcji turystycznej) rozwojem turystyki na tym obszarze. Działania te 
wzmacniane będą przez takie Szanse jak „Rozwój turystyki w regionie małopolskim i w Polsce, 
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w tym turystyki wiejskiej,  aktywnej i kwalifikowanej” czy „Dobra sytuacja ekonomiczna kraju. 
Rosnące dochody mieszkańców Polski”. Działania w zakresie rozwoju infrastruktury 
turystycznej, w tym szczególnie agroturystyki konieczne będą wobec Słabej strony jaką jest 
„Nierównomierny rozkład infrastruktury turystycznej; słaby poziom rozwoju agroturystyki”. Są 
także konieczne wobec Zagrożenia jakim jest „Dynamiczny rozwój infrastruktury turystycznej 
na sąsiednich terenach Słowacji”. 

2. Aby wyeliminować Słabe strony takie jak: „Ucieczka mieszkańców z obszaru LGD (ujemny 
wskaźnik salda migracji)” czy „Bezrobocie wyższe niż średnia krajowa  
i wojewódzka” konieczne będą działania w zakresie rozwoju gospodarczego i tworzenia nowych 
miejsc pracy. Nie wszystkie, satysfakcjonujące mieszkańców obszaru LGD miejsca pracy może 
zapewnić turystyka – konieczne będzie wsparcie w zakresie tworzenia i rozwoju 
przedsiębiorstw innych branż. Wobec Słabej strony jaką jest „Słaba produktywność rolnictwa 
(niska jaskość gleb, tereny górskie)” w niewielkim stopniu miejsca pracy i dochody 
mieszkańcom obszaru LGD zapewni rolnictwo. Rozwój należy oprzeć o rozwój 
mikroprzedsiębiorstw, ponieważ wobec Słabej strony jaką jest „Ograniczona ilość terenów 
możliwych do rozwoju inwestycji” trudno oczekiwać na pojawienie się na obszarze LGD, bardzo 
dużych inwestorów. Przedsiębiorcy szczególnie powinni starać się wykorzystać Szansę jaką jest 
„Rosnące znaczenie Internetu i telefonii komórkowej”. 

3. Szansą dla rozwoju gospodarczego jest „Rosnące zainteresowanie produktami lokalnymi”, które 
może być wykorzystane na obszarze LGD poprzez podjęcie działań  
w zakresie rozwoju produktów lokalnych, szczególnie, że Mocną strona obszaru są 
dotychczasowe „Działania związane z produktami lokalnymi: Kamiańskie Centrum Apiterapii w 
Kamiannej, prezentacje wyrobów regionalnych „Agro-Promocja” w Nawojowej, jarmarki w 
Łabowej”. Oparcie rozwoju obszaru o zasoby lokalne pozwala choć częściowo oprzeć się, 
wynikającemu z globalizacji Zagrożeniu, jakim jest „Kryzys finansowy w Europie”.  

4. Mocne strony takie jak „Walory krajobrazowe i przyrodnicze – obszar górski z dolinami 
rzecznymi, 100% obszarów chronionych” czy „Jeden z najczystszych obszarów w kraju” 
wymagają działań w zakresie ochrony dziedzictwa przyrodniczego, aby w dalszym ciągu mogły 
stanowić Mocne strony obszaru. 

5. Podobnie jak wyżej Mocne strony takie jak „Oryginalny  folklor górali nadpopradzkich  (stroje, 
pieśni, muzykę, tańce i zwyczaje) różny od górali podhalańskich” czy „Bogate dziedzictwo 
architektoniczne obszaru LGD (ruiny Zamku Rycerskiego w Rytrze, drewniana zabudowy 
mieszkalna, cerkwie grecko-katolickie, kapliczki i krzyże przydrożne oraz architektura 
osadnicza będąca spuścizną po Łemkach i Czarnych Góralach)” wymagają działań w zakresie 
ochrony i kultywowania dziedzictwa kulturowego, w tym ochrony zabytków. 

6. Słaba strona „Niski poziom edukacji ekonomiczno-prawnej ludzi oraz obawa przed 
podejmowaniem ryzyka związanego z uruchomieniem i rozwojem działalności gospodarczej” 
może być wyeliminowana poprzez organizacje odpowiednich szkoleń. Działania w tym zakresie 
wzmacniać będzie Szansa jaką jest „Wzrost znaczenia wykształcenia – potrzeba inwestowania w 
ustawiczne kształcenie”. Szkolenia pozwolą z kolei ograniczyć negatywne skutki takich Zagrożeń 
jak „Skomplikowane i zniechęcające ludność procedury pozyskiwania środków UE” czy 
„Niejasne, złożone i czasochłonne procedury związane z rozpoczęciem własnej działalności 
gospodarczej”. 

7. Słaba strona „Brak satysfakcjonującej współpracy pomiędzy różnymi podmiotami, instytucjami 
zajmującymi się wykorzystaniem gospodarczym i promocją obszaru – brak zintegrowanej 
oferty; słaba tożsamość mieszkańców z obszarem” wymaga działań w zakresie współpracy 
partnerów różnych sektorów ze sobą np. poprzez tworzenie wspólnej oferty turystycznej 
(sieciowych produktów turystycznych). Szansa jaką jest „Rosnące znaczenie Internetu i telefonii 
komórkowej” wskazuje na możliwość poszukiwania innowacyjnych rozwiązań w tym zakresie. 
Działania te są szczególnie konieczne wobec zagrożenia jakim jest „Dynamiczny rozwój 
infrastruktury turystycznej na sąsiednich terenach Słowacji”. 
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4. CELE OGÓLNE, SZCZEGÓŁOWE ORAZ PLANOWANE DO REALIZACJI  
PRZEDSIĘWZIĘCIA  

 

W punkcie 4 zaprezentowano cele ogólne, cele szczegółowe oraz planowane przedsięwzięcia do 

realizacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju. Cele ogólne to cele strategiczne LSR, cele te mają 

charakter długofalowy, zasadniczy z punktu widzenia rozwoju obszaru gmin: Krynica-Zdrój, 

Łabowa, Muszyna, Nawojowa, Piwniczna Zdrój i Rytro. Wskazane cele zapewnią ciągłość i trwałość 

rozwoju omawianego obszaru. Celom ogólnym przyporządkowano cele szczegółowe, które 

wskazują na praktyczną realizację celów ogólnych w zakresie wdrażania LSR. Wszystkie 

wymienione poniżej cele szczegółowe są mierzalne i mają zarysowany zakres czasowy. Najbardziej 

operacyjny charakter mają opisane w dalszej kolejności planowane do realizacji przedsięwzięcia. 

 

4.1 Cele ogólne  

 
Lokalna Strategia Rozwoju określa trzy cele ogólne w ramach projektu  

 
Cel 1: Rozwój lokalnej przedsiębiorczości m.in. poprzez rozwój agroturystyki 

 
 
 

 
Cel 2: Odnowa „centrum” poszczególnych miejscowości w zakresie infrastruktury  

i komunikacji 
 

 

 
Cel 3: Rozwój produktów lokalnych 

 
 
 
W wyniku prac warsztatowych nad aktualizacją LSR wynikającą z poszerzenia obszaru LGD 
postanowiono pozostawić te cele ogólne, uznając je za zasadne w związku wnioskami wynikającymi 
w przeprowadzonej Analizy SWOT. 
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4.2 Cel szczegółowe i przedsięwzięcia 

 
Opierając się na wnioskach z Analizy SWOT, zweryfikowano cele szczegółowe i przedsięwzięcia. 
Przedstawiono je poniżej w tabeli. 
 

 
CELE OGÓLNE 

 
CELE SZCZEGÓŁOWE 

 
PRZEDSIĘWZIĘCIA 

 

1. Rozwój lokalnej 
przedsiębiorczości  
m.in. poprzez rozwój 
agroturystyki 

1. Rozwój turystyki 

1. Rozwój bazy 
agroturystycznej 

2. Rozwój innej bazy 
turystycznej 

3. Podniesienie poziomu 
wiedzy i umiejętności 
mieszkańców w zakresie 
agroturystyki 

2. Rozwój innych rodzajów 
przedsiębiorczości 

1. Podniesienie poziomu 
wiedzy i umiejętności 
mieszkańców  
w zakresie podejmowania 
działalności gospodarczej 

2. Wzrost inwestycji  
w 
mikroprzedsiębiorstwach i 
gospodarstwach rolnych w 
zakresie działalności 
pozarolniczej innej niż 
turystyczna lub związana z 
produktami lokalnymi 

2. Odnowa „centrum” 
poszczególnych 
miejscowości w 
zakresie 
infrastruktury  
i komunikacji 

1. Poprawa stanu infrastruktury 
turystycznej, sportowej  
i kulturalnej oraz 
komunikacyjnej,  
a także wyposażenia klubów 
i zespołów 

1. Rozwój publicznej 
infrastruktury turystyczno-
sportowej i kulturalnej oraz 
komunikacyjnej 

2. Poprawa stanu wyposażenia 
klubów  i zespołów 
sportowych oraz instytucji 
kulturalno-społecznych 

2. Zachowanie dziedzictwa 
przyrodniczego i kulturowego  

1. Zachowanie dziedzictwa 
przyrodniczego 

2. Zachowanie dziedzictwa 
kulturowego 

3. Rozwój produktów 
lokalnych 

1. Rozwój lokalnych produktów 
żywnościowych i 
nieżywnościowych 

1. Zwiększenie poziomu 
inwestycji w zakresie 
lokalnych produktów 

2. Poprawa działań 
promocyjnych w zakresie 
lokalnych produktów 

2. Rozwój sieciowych 
produktów turystycznych 

1. Stworzenie sieciowych 
produktów turystycznych  

2. Wypromowanie sieciowych 
produktów turystycznych 
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4.3 Preferowane operacje 
Dla poszczególnych przedsięwzięć określono preferowane operacje oraz wskazano na rodzaje 
Działań, z których mogą one być finansowane. 
 

Przedsięwzięcia Preferowane operacje Działanie 
1.1.1 Rozwój bazy 
agroturystycznej 

-tworzenie lub modernizacja bazy 
agroturystycznej na bazie gospodarstw rolnych  

Różnicowanie 
działalności 
nierolniczej 
 

1.1.2 Rozwój innej bazy 
turystycznej 

- tworzenie lub modernizacja bazy turystycznej  
- budowa, odbudowę, odnowienie lub 
oznakowanie budowli lub obiektów małej 
infrastruktury turystycznej i okołoturystycznej,    
-wytyczenie, oznakowanie oraz renowacja 
szlaków turystycznych, szlaków konnych, 
ścieżek spacerowych, dydaktycznych , tras 
narciarskich 
-rozwój inicjatyw typu ekomuzeum w ramach 
prowadzonej działalności gospodarczej 
- wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł 
odnawialnych w celu poprawienia warunków 
prowadzenia działalności     

Tworzenie i rozwój 
mikroprzedsiębiorstw 
 

Małe projekty 

1.1.3. Podniesienie 
poziomu wiedzy  
i umiejętności 
mieszkańców w zakresie 
agroturystyki 

- szkolenia zakresie tworzenia i promocji  
oferty agroturystycznej 

Małe projekty 

1.2.1. Podniesienie 
poziomu wiedzy i 
umiejętności 
mieszkańców w zakresie 
podejmowania 
działalności gospodarczej 

- szkolenia, w zakresie prowadzenia 
działalności gospodarczej, w tym tworzenia i 
promocji  oferty agroturystycznej 

Małe projekty 

1.2.2. Wzrost inwestycji  
w mikroprzedsiębior-
stwach i gospodarstwach 
rolnych w zakresie 
działalności pozarolniczej 
innej niż turystyczna lub 
związana z produktami 
lokalnymi 

- inwestycje związane z podejmowaniem lub 
rozwojem działalności gospodarczej w mikro-
przedsiębiorstwach poza turystyką i 
produktami lokalnymi   
- wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł 
odnawialnych w celu poprawienia warunków 
prowadzenia działalności 

Tworzenie i rozwój 
mikroprzedsiębiorstw 
Różnicowanie 
działalności 
nierolniczej 
 
Małe projekty 

2.1.1. Rozwój publicznej 
infrastruktury 
turystyczno-sportowej  
i kulturalnej oraz 
komunikacyjnej 

- remont lub wyposażenie świetlic wiejskich; 
- budowa, odbudowę, odnowienie lub 
oznakowanie publicznych budowli lub 
obiektów małej infrastruktury turystycznej i 
okołoturystycznej,  kulturalnej, sportowej oraz 
komunikacyjnej (Internet, tablice 
informacyjne)  
- odnowa lub tworzenie centrów wsi, 
miejscowości,  
-wytyczenie, oznakowanie oraz renowacja 
publicznych szlaków turystycznych, szlaków 
konnych, ścieżek spacerowych, dydaktycznych , 
tras narciarskich 

Odnowa Wsi 
 

Małe projekty 
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-rozwój publicznych inicjatyw typu 
ekomuzeum 

2.1.2. Poprawa stanu 
wyposażenia klubów   
i zespołów sportowych 
oraz instytucji 
kulturalno-społecznych 

-zakup sprzętu,  wyposażenia, strojów  dla 
klubów i zespołów sportowych, zespołów 
muzycznych , grup nieformalnych oraz 
instytucji kulturalno- społecznych  

Małe projekty 

2.2.1. Zachowanie 
dziedzictwa 
przyrodniczego 

- ochrona terenów cennych przyrodniczo 
- wytyczenie ścieżek dydaktycznych, 
przygotowanie ofert zajęć i warsztatów 
dydaktycznych promujących ochronę przyrody i 
działania proekologiczne 
- imprezy, publikacje promujące ochronę 
przyrody i działania proekologiczne 

Małe projekty 

2.2.2. Zachowanie 
dziedzictwa kulturowego 

- remont lub wyposażenie muzeów, 
- odnowienie dachów lub elewacji 
zewnętrznych budynków wpisanych do 
rejestru zabytków, 
- zakup obiektów charakterystycznych dla 
tradycji budownictwa w danym regionie, w tym 
budynków będących zabytkami, z 
przeznaczeniem na cele publiczne; 
- odnawiania, eksponowania lub konserwacji 
lokalnych pomników historycznych, budynków 
będących zabytkami lub miejsc pamięci; 
- kultywowanie tradycji społeczności lokalnej 
oraz tradycyjnych zawodów (imprezy, 
szkolenia) 

Odnowa wsi  

Małe projekty 

3.1.1. Zwiększenie 
poziomu inwestycji  
w zakresie lokalnych 
produktów 

-organizacja miejsc, budowa punktów  
sprzedaży lokalnych produktów 
- inwestycje w gospodarstwach rolnych i 
mikroprzedsiębiorstwach w zakresie 
produktów lokalnych 

Tworzenie i rozwój 
mikroprzedsiębiorstw 

Różnicowanie 
działalności 
nierolniczej 
Małe projekty 

3.1.2. Poprawa działań 
promocyjnych w zakresie 
lokalnych produktów 

-  imprezy, targi, strona internetowa, publikacje 
promujące produkty lokalne 

Małe projekty 

3.2.1. Stworzenie 
sieciowych produktów 
turystycznych  

- szkolenia nt. tworzenia sieciowych 
produktów turystycznych 
- badania związane z sieciowymi produktami 
lokalnymi 

Małe projekty 

3.2.2. Wypromowanie 
sieciowych produktów 
turystycznych 

- stworzenie profesjonalnej strony 
internetowej prezentującej turystyczne,  
zintegrowane produkty z obszaru LGD, 
- imprezy, udział w targach, publikacje 
poświęcone sieciowych produktom 
turystycznym 
- organizacja imprez kulturalnych, 
promocyjnych, rekreacyjnych lub sportowych 
związanych z promocją lokalnych walorów 

Małe projekty 
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Do osiągnięcia w/w celów przyczynia się też działania realizowane bezpośrednio przez LGD  
w ramach Działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności  
i aktywizacja”. Będą to m.in. następujące działania: 
 

1. przeprowadzenie badań marketingowych, których celem będzie identyfikacja potrzeb i 
oczekiwań potencjalnych klientów w zakresie agroturystyki, oraz opinii, postaw i 
oczekiwań mieszkańców analizowanego obszaru w zakresie zaangażowanie w rozwój 
oferty, (LGD) 

2. w oparciu o pozyskane wyniki badań marketingowych opracowanie spójnej strategii 
marketingowej (spójnej z niniejszą Lokalną Strategią Rozwoju) rozwoju agroturystyki w 
pięciu gminach na omawianym obszarze LSR,  

3. inwentaryzacja obecnych zasobów, które  zostaną wykorzystane w tworzeniu nowej, 
kompleksowej, profesjonalnej oferty agroturystycznej, 

4. określenie standardów obowiązujących wszystkie podmioty, które oferować będą 
usługi w ramach agroturystyki, 

5. realizacja profesjonalnie zaprojektowanych kampanii promujących ofertę w zakresie 
agroturystyki,  

6. uruchomienie programu edukacyjnego – szkoleniowego dla przedsiębiorców 
oferujących usługi w zakresie agroturystyki. 
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4.4 Wskaźniki 
Dla celów ogólnych, celów szczegółowych i przedsięwzięć określono wskaźniki, które przedstawiono poniżej wraz z podaniem źródła danych, wartością 
bazową, za jaką uznano dane w  roku 2009 oraz wartością docelową w roku 2015. 

 
Wskaźniki oddziaływania dla celu ogólnego  1 

Cel ogólny 1  Wskaźnik oddziaływania Źródło weryfikacji 
Wartość bazowa 

2009 r. 

Wartość 
docelowa do 

2015 r. 
Rozwój lokalnej 
przedsiębiorczości  
m.in. poprzez rozwój 
agroturystyki 

Liczba podmiotów wg REGON na 1000 
mieszkańców 

GUS 80,46 88,0 

 
Wskaźniki rezultatu dla celów szczegółowych 1.1, 1.2 

Cel szczegółowy 1.1 Wskaźnik rezultatu Źródło weryfikacji 
Wartość bazowa 

2009 r. 

Wartość 
docelowa do 

2015 r. 

Rozwój turystyki 

Wzrost liczby turystów  
Ankieta 

monitorująca 
0 100 

 
Liczba osób, które ukończyły szkolenia z 

powodzeniem z zakresu agroturystyki  
 

Ankieta 
monitorująca 

0 60 

Cel szczegółowy 1.2 Wskaźnik rezultatu Źródło weryfikacji 
Wartość bazowa 

2009 r. 

Wartość 
docelowa do 

2015 r. 

Rozwój innych rodzajów 
przedsiębiorczości 

Liczba nowych miejsc pracy 
Ankieta 

monitorująca 
0 4 

 
Liczba osób, które ukończyły szkolenia z 
powodzeniem z zakresu podejmowania 

działalności gospodarczej  
 

Ankieta 
monitorująca 

0 60 
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Wskaźniki produktu dla przedsięwzięć 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.2.1, 1.2.2 

Przedsięwzięcie 1.1.1 Wskaźnik produktu Żródło weryfikacji 
Wartość bazowa 

r. 2009 

Wartość 
docelowa do 

2015 roku 

Rozwój bazy agroturystycznej 
Liczba zrealizowanych zadań 

inwestycyjnych  w gospodarstwach 
rolnych w zakresie agroturystyki 

Ankieta 
monitorująca 

0 
 

4 

 

Przedsięwzięcie 1.1.2 Wskaźnik produktu Żródło weryfikacji 
Wartość bazowa 

r. 2009 

Wartość 
docelowa do 

2015 roku 

Rozwój innej bazy turystycznej 

Liczba zrealizowanych zadań 
inwestycyjnych w 

mikroprzedsiebiorstwach branży 
turystycznej 

Ankieta 
monitorująca 

0 3 

Przedsięwzięcie 1.1.3 Wskaźnik produktu Żródło weryfikacji 
Wartość bazowa 

r. 2009 

Wartość 
docelowa do 

2015 roku 
Podniesienie poziomu wiedzy i 
umiejętności mieszkańców w 

zakresie agroturystyki 

Liczba zrealizowanych wydarzeń 
edukacyjnych i warsztatowych w zakresie 

agroturystyki 

Ankieta 
monitorująca 

0 4 

Przedsięwzięcie 1.2.1 Wskaźnik produktu Żródło weryfikacji 
Wartość bazowa 

r. 2009 

Wartość 
docelowa do 

2015 roku 

Podniesienie poziomu wiedzy i 
umiejętności mieszkańców w 

zakresie podejmowania działalności 
gospodarczej 

Liczba zrealizowanych wydarzeń 
edukacyjnych i warsztatowych w zakresie 
podejmowania działalności gospodarczej  

Ankieta 
monitorująca 

0 4 

Przedsięwzięcie 1.2.2 Wskaźnik produktu Żródło weryfikacji 
Wartość bazowa 

r. 2009 

Wartość 
docelowa do 

2015 roku 
Wzrost inwestycji  

w mikroprzedsiębiorstwach i 
gospodarstwach rolnych w zakresie 
działalności pozarolniczej innej niż 

turystyczna lub związana z 
produktami lokalnymi 

Liczba zrealizowanych zadań 
inwestycyjnych w 

mikroprzedsiebiorstwach poza branżą 
turystyczną i firmami związanymi  

z produktami lokalnymi  

Ankieta 
monitorująca 

0 3 
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Wskaźniki oddziaływania dla celu ogólnego  2 

 

Cel ogólny 2  Wskaźnik oddziaływania Źródło weryfikacji 
Wartość bazowa 

2009 r. 

Wartość 
docelowa do 

2015 r. 
 

Odnowa „centrum” poszczególnych 
miejscowości w zakresie 

infrastruktury i komunikacji 
 

Saldo migracji na 1000 mieszkańców GUS -2,30 -2,00 

 
Wskaźniki rezultatu dla celów szczegółowych 2.1, 2.2 

 

Cel szczegółowy 2.1 Wskaźnik rezultatu Źródło weryfikacji 
Wartość bazowa 

2009 r. 

Wartość 
docelowa do 

2015 r. 

Poprawa stanu infrastruktury 
turystycznej, sportowej i kulturalnej 

oraz komunikacyjnej, a także 
wyposażenia klubów i zespołów 

 
Wzrost liczby osób korzystających z 
zmodernizowanej infrastruktury lub 

nowego wyposażenia  
 

Ankieta 
monitorująca 

0 
 

4800 
 

Cel szczegółowy 2.2 Wskaźnik rezultatu Źródło weryfikacji 
Wartość bazowa 

2009 r. 

Wartość 
docelowa do 

2015 r. 

Zachowanie dziedzictwa 
przyrodniczego i kulturowego 

 
Wzrost liczby uczestników działań 

związanych z zachowaniem dziedzictwa 
przyrodniczego i kulturowego  

 

Ankieta 
monitorująca 

0 

 
 

1000 
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Wskaźniki produktu dla przedsięwzięć 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 
 

Przedsięwzięcie 2.1.1 Wskaźnik produktu Żródło weryfikacji 
Wartość bazowa 

r. 2009 

Wartość 
docelowa do 

2015 roku 

Rozwój publicznej infrastruktury 
turystyczno-sportowej i kulturalnej 

oraz komunikacyjnej 

Liczba zrealizowanych zadań 
inwestycyjnych w zakresie rozwoju 

infrastruktury turystyczno-sportowej, 
kulturalnej oraz komunikacyjnej 

Ankieta 
monitorująca 

0 15 

Przedsięwzięcie 2.1.2 Wskaźnik produktu Żródło weryfikacji 
Wartość bazowa 

r. 2009 

Wartość 
docelowa do 

2015 roku 

Poprawa stanu wyposażenia klubów  
i zespołów sportowych oraz 

instytucji kulturalno-społecznych 

Liczba wspartych klubów, zespołów 
sportowych, instytucji kulturalno-

społecznych, grup folklorystycznych, 
zespołów, organizacji  dla których 

dokonano zakupu wyposażenia 

Ankieta 
monitorująca 

0 7 

Przedsięwzięcie 2.2.1 Wskaźnik produktu Żródło weryfikacji 
Wartość bazowa 

r. 2009 

Wartość 
docelowa do 

2015 roku 

Zachowanie dziedzictwa 
przyrodniczego 

Liczba zorganizowanych wydarzeń 
podnoszących świadomość ekologiczną 

mieszkańców, związanych z zachowaniem 
dziedzictwa przyrodniczego 

Ankieta 
monitorująca 

0 5 

Przedsięwzięcie 2.2.2 Wskaźnik produktu Żródło weryfikacji 
Wartość bazowa 

r. 2009 

Wartość 
docelowa do 

2015 roku 

Zachowanie dziedzictwa 
kulturowego 

Liczba zorganizowanych wydarzeń 
związanych z zachowaniem dziedzictwa 

kulturowego w tym działań promocyjnych 
i  materiałów dokumentujących/ 

promujących dorobek kulturowy obszaru 

Ankieta 
monitorująca 

0 7 
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Wskaźniki oddziaływania dla celu ogólnego  3 
 

Cel ogólny 3  Wskaźnik oddziaływania Źródło weryfikacji 
Wartość bazowa 

2009 r. 

Wartość docelowa 
do 

2015 r. 

Rozwój produktów lokalnych 

 
Liczba turystów na 100 mieszkańców 

(wskaźnik Schneidera) 
 

GUS 464,4 465,0 

 
 

Cel szczegółowy 3.1 Wskaźnik rezultatu Źródło weryfikacji 
Wartość bazowa 

2009 r. 

Wartość docelowa 
do 

2015 r. 

Rozwój lokalnych produktów 
żywnościowych i nieżywnościowych 
 

 
Wzrost liczby uczestników działań 

promocyjnych związanych z 
produktami lokalnymi  

 

Ankieta 
monitorująca 

0 500 

Cel szczegółowy 3.2 Wskaźnik rezultatu Źródło weryfikacji 
Wartość bazowa 

2009 r. 

Wartość docelowa 
do 

2015 r. 

Rozwój sieciowych produktów 
turystycznych 

 
Wzrost liczby osób korzystających z 

sieciowych produktów turystycznych 
  

Ankieta 
monitorująca 

0 500 
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Wskaźniki produktu dla przedsięwzięć 3.1.1, 3.1.2, 3.2.1, 3.2.2 
 

Przedsięwzięcie 3.1.1 Wskaźnik produktu Żródło weryfikacji 
Wartość bazowa r. 

2009 
Wartość docelowa 

do 2015 roku 

Zwiększenie poziomu inwestycji w 
zakresie lokalnych produktów 

 
Liczba zrealizowanych zadań 
inwestycyjnych związanych  
z produktami lokalnymi w 

gospodarstwach rolnych lub mikro-
przedsiębiorstwach  

 

Ankieta 
monitorująca 

0 4 

Przedsięwzięcie 3.1.2 Wskaźnik produktu Żródło weryfikacji 
Wartość bazowa r. 

2009 
Wartość docelowa 

do 2015 roku 

Poprawa działań promocyjnych w 
zakresie lokalnych produktów 

 
Liczba zrealizowanych działań 

promocyjnych: imprez, wydawnictw 
promocyjno- informacyjnych w 
zakresie lokalnych produktów  

 

Ankieta 
monitorująca 

0 5 

Przedsięwzięcie 3.2.1 Wskaźnik produktu Żródło weryfikacji 
Wartość bazowa r. 

2009 
Wartość docelowa 

do 2015 roku 

Stworzenie sieciowych produktów 
turystycznych 

 
Liczba nowych sieciowych produktów 

turystycznych wprowadzonych na 
rynek 

  

Ankieta 
monitorująca 

0 4 

Przedsięwzięcie 3.2.2 Wskaźnik produktu Żródło weryfikacji 
Wartość bazowa r. 

2009 
Wartość docelowa 

do 2015 roku 

Wypromowanie sieciowych 
produktów turystycznych 

 
Liczba zrealizowanych działań 

promocyjnych: imprez, wydawnictw 
promocyjno- informacyjnych 

związanych z promocją sieciowych 
produktów turystycznych  

 

Ankieta 
monitorująca 

0 4 
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5. MISJA LGD 

Definiując misję LDG (dla gmin: Łabowa, Muszyna, Nawojowa, Piwniczna i Rytro oraz Krynicy -
Zdrój) przyjęto następujące założenia: 

 najlepszym sposobem pomocy mieszkańcom analizowanego regionu jest zwiększenie 
ich aktywności – rozwój przedsiębiorczości, 

 rozwój przedsiębiorczości powinien wykorzystywać atuty omawianego obszaru (m.in. 
uwarunkowania przyrodnicze, kulturowe), 

 podjęte działania (realizacja misji) powinny pozwolić gminom stały rozwój w 
wybranych, analizowanych w LSR zakresach, 

 rozwój powinien odbywać się w zgodzie ze wszystkimi przepisami, standardami i 
regułami (w tym m.in. przepisami prawa, ochroną środowiska), 

 misja LGD powinna uwzględniać interes mieszkańców wszystkich sześciu gmin objętych 
LSR. 

Misja LGD: 

Lokalna Grupa działania jest instrumentem wzrostu dobrobytu - poprawy jakości 
życia mieszkańców i rozwiązywania problemów regionu sześciu  gmin objętych LSR 
(Krynica-Zdrój, Łabowa, Muszyna, Nawojowa, Piwniczna i Rytro). Będzie to 
osiągnięte poprzez wspólne działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości 
agroturystycznej i produktów lokalnych przy wykorzystaniu m.in. środków 
finansowych UE. 

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo  
o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) ustawy z 7 marca 2007  
o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz.U. 2007 Nr 64 poz.427), 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) oraz statutu.  
 
Stowarzyszenie działając na rzecz rozwoju obszarów wiejskich uwzględnia ochronę oraz 
promocje środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno-kulturowych, rozwój 
turystyki oraz popularyzację produktów lokalnych i rozwój produkcji rolnej, 
bezpieczeństwa, edukacji, transportu, infrastruktury lokalnej oraz innych działań 
związanych z rozwojem lokalnych społeczności. 

 
Zgodnie z zapisami statutu stowarzyszenia „Perły Beskidu Sadeckiego” (§7 statutu) celem LGD jest 
prowadzenie działalności społecznie użytecznej i działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, a 
w szczególności: 

1. Opracowanie i realizację Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR), w rozumieniu ustawy z dnia 7 
marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, przepisów wykonawczych do tej 
ustawy oraz przepisów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, dla obszaru gmin: 
Krynica-Zdrój, Łabowa, Muszyna, Nawojowa, Piwniczna-Zdrój, Rytro (Obszar działania LGD). 

2. .Promocja obszarów wiejskich objętych działaniem LGD. 
3. Podejmowanie inicjatyw i działań mających na celu pobudzenie aktywności społeczności 

lokalnych oraz ich czynny udział w opracowywaniu i realizacji LSR. 
4. Upowszechnianie i wymianę informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na 

obszarach wiejskich gmin powiatu nowosądeckiego. 
5. Propagowanie działań na rzecz realizacji LSR w obszarze działania LGD, pozyskiwanie 

partnerów i źródeł finansowania LSR, w tym z programów pomocowych. 
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6. Realizacja własnych programów i projektów oraz udzielanie wsparcia mieszkańcom obszaru 
objętego LSR w zakresie przygotowania projektów i pozyskiwania środków na ich realizację, w 
tym z programów pomocowych. 

7. Kreowanie lokalnych produktów i usług, w szczególności turystycznych, tworzenie 
infrastruktury turystycznej. 

8. Podejmowanie inicjatyw i działań mających na celu: rozwój produktów regionalnych, turystyki, 
przedsiębiorczości, zasobów ludzkich, społeczeństwa obywatelskiego i informacyjnego, 
poprawę estetyki miejscowości na obszarze działania LGD i bezpieczeństwa mieszkańców, 
edukację w tym szkolenia, aktywizację gospodarczą i zawodową, przeciwdziałanie patologiom 
społecznym, propagowanie zdrowego trybu życia oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego 
na obszarze działania LGD. 

9. Nawiązywanie kontaktów w celu pozyskiwania źródeł finansowania, gromadzenie środków 
finansowych i rzeczowych. 

10. Podejmowanie i wspieranie działań na rzecz ochrony środowiska. 
 
Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez (§ 9 statutu): 

1. Opracowanie LSR i przystąpienie do konkursu na jej realizację, ogłoszonego przez samorząd 
województwa małopolskiego. 

2. Prowadzenie bezpłatnego doradztwa w zakresie przygotowania projektów związanych z 
realizacją LSR. 

3. Upowszechnianie informacji o warunkach i zasadach udzielania pomocy na realizację 
projektów przedkładanych przez wnioskodawców,  kryteriach wyboru projektów oraz 
sposobie naboru wniosków o pomoc w ramach realizacji LSR. 

4. Informowanie za pomocą dostępnych środków przekazu o możliwości wystąpienia do LGD w 
sprawie wyboru projektu w ramach realizacji LSR. 

5. Dokonywanie wyboru projektów do finansowania z puli środków przyznanych LGD na 
realizację LSR. 

6. Organizowanie i finansowanie: 
a) Przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym, w tym seminariów, szkoleń, 

kursów, warsztatów, wizyt studyjnych, konferencji, sympozjów, debat, dyskusji, akcji 
informacyjnych i konkursów oraz innych form przekazywania wiedzy. 

b) Imprez kulturalnych, takich jak koncerty, festiwale, przedstawienia teatralne, przeglądy, 
happeningi, festyny, targi, gry strategiczne, pokazy i wystawy, służących zwłaszcza promocji 
regionu i jego tożsamości kulturowej. 

c) Imprez sportowo-rekreacyjnych i zawodów sportowych. 
d) Punktów informacji turystycznej oraz innych usług związanych z obsługą ruchu 

turystycznego na obszarze działania LGD. 
e) Punktów konsultacyjno-doradczych dla przedsiębiorców i organizacji społecznych z 

obszaru działania LGD 
f) Działalności promocyjnej, informacyjnej, publicystycznej i poligraficznej, w tym: 

- opracowywanie i druk broszur, folderów, plakatów 
- opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów audiowizualnych 
- tworzenie stron internetowych 
- przygotowywanie i rozpowszechnianie innych materiałów o charakterze reklamowym lub 

promocyjnym 
7. Współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami 

pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celami statutowymi Stowarzyszenia na 
poziomie krajowym i międzynarodowym. 

8. Prowadzenie innych działań przewidzianych dla LGD określonych w prawie polskim i prawie 
Unii Europejskiej. 

9. Podejmowanie i prowadzenie innych działań zmierzających do realizacji celów statutowych 
Stowarzyszenia. 

10. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. 
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6. SPÓJNOŚĆ SPECYFIKI OBSZARU Z CELAMI LSR 

Cel 1: Rozwój lokalnej przedsiębiorczości m.in. poprzez rozwój agroturystyki 

Na wybór tego celu wpłynęło kilka kluczowych czynników wyróżniających obszar na którym 
realizowana będzie LSR, a mianowicie: uwarunkowania geograficzne, przyrodnicze, społeczne 
i kulturowe. Poprzez realizację powyższego celu uwarunkowania te zostaną wykorzystane 
do dynamicznego rozwoju obszaru LSR. 

Cel 2: Odnowa „centrum” poszczególnych miejscowości w zakresie infrastruktury i 
komunikacji 

Podstawowym założeniem przy formułowaniu niniejszego celu była rosnąca potrzeba szybkiego 
dostępu do rzetelnej informacji, zarówno wśród mieszkańców gmin objętych Lokalna Strategią 
Rozwoju, jak i innych osób/podmiotów – potencjalnych inwestorów, klientów oferty turystycznej. 
Odnowa „centrum” poszczególnych miejscowości w zakresie infrastruktury i komunikacji na 
obszarze LSR dotyczyć będzie infrastruktury i informacji turystycznej, rozbudowy systemu 
wewnętrznej komunikacji osób, instytucji, przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego. 
Ponadto celem będzie promocja gmin na zewnątrz. 

Cel 3: Rozwój produktów lokalnych 

Realizacja tego celu ogólnego polegać będzie zarówno na wykreowaniu nowych produktów 
lokalnych, jak i wypromowaniu już oferowanych produktów. Realizacja zadań w ramach tego celu 
wymaga przeprowadzenia inwentaryzacji odpowiednich zasobów, stworzenia produktów, ich 
promocji oraz koordynacji realizacji przez odpowiednie organizacje/podmioty. Realizacja zadań w 
ramach tego celu będzie dopełniała zadania realizowane w ramach pierwszego celu ogólnego: 
rozwój lokalnej przedsiębiorczości m.in. poprzez rozwój agroturystyki. W ramach niniejszego celu 
ogólnego proponuje się następujące produkty lokalne: produkt kulinarny, produkt sportowy, 
produkt edukacyjny, produkt kulturalny. 

Związek (spójność) pomiędzy specyfiką obszaru i celami LSR wykazano w tabeli: 
 

Cele szczegółowe LSR Specyfika obszaru 
 
1.1. Rozwój turystyki 

 

- uwarunkowania geograficzne 
- jeden z najczystszych obszarów  w kraju 
- liczne zasoby wód mineralnych, właściwości 
zdrowotne klimatu i działalność sanatoryjna 
- unikalne na skalę międzynarodową walory 
przyrodnicze 
- bogata historia obszaru wraz z zabytkami kultury 
materialnej 

 
1.2. Rozwój innych rodzajów 

przedsiębiorczości 
 

- przedsiębiorczość skupiona głównie wokół turystyki 
sanatoryjnej i leczniczej (realizacja celu pozwoli na 
dywersyfikację gospodarki) 

 
2.1.        Poprawa stanu infrastruktury 

turystycznej, sportowej i 
kulturalnej oraz 
komunikacyjnej , a także 
wyposażenia klubów i 
zespołów 

 

- warunki klimatyczne sprzyjające uprawianiu 
sportów zimowych 
- bogata historia obszaru wraz z zabytkami kultury 
materialnej 

 
2.2. Zachowanie dziedzictwa  

przyrodniczego i kulturowego 

- uwarunkowania geograficzne 
- jeden z najczystszych obszarów  w kraju 
- liczne zasoby wód mineralnych, właściwości 
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 zdrowotne klimatu i działalność sanatoryjna 
- bogata historia obszaru wraz z zabytkami kultury 
materialnej i niematerialnej 

 
3.1.        Rozwój lokalnych produktów 

żywnościowych i 
nieżywnościowych 

 
 

- unikalne na skalę międzynarodową walory 
przyrodnicze 
- jeden z najczystszych obszarów  w kraju 
- tradycje pszczelarskie 
- przedsiębiorczość skupiona głównie wokół turystyki 
sanatoryjnej i leczniczej 

 - uwarunkowania geograficzne 
- warunki klimatyczne sprzyjające uprawianiu 
sportów zimowych 

3.2.       Rozwój sieciowych produktów 
turystycznych 

- bogata historia obszaru wraz z zabytkami kultury 
materialnej i  niematerialnej  

  
  
 

Podsumowując należy stwierdzić, iż wymienione cele ogólne i szczegółowe LSR opierają się i 
wykorzystują specyfikę charakteryzowanego obszaru LSR oraz są z nim bezpośrednio związane, co 
zostało przedstawione powyżej. Jak już wspomniano wcześniej - cel 1 „Rozwój lokalnej 
przedsiębiorczości m.in. poprzez rozwój agroturystyki” jest celem priorytetowym wśród 
wszystkich celów ogólnych. Poniekąd realizacja kolejnych dwóch celów ogólnych: odnowa 
„centrum” poszczególnych miejscowości w zakresie infrastruktury i komunikacji oraz rozwój 
produktów lokalnych, sprzyjać będzie poprawie efektywności, skuteczności i użyteczności realizacji 
celu 1. Sposobem na aktywizację lokalnych społeczności będzie rozwój i wypromowanie 
profesjonalnej, bogatej, charakterystycznej oferty agroturystycznej. 
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7 UZASADNIENIE PODEJŚCIA ZINTEGROWANEGO DLA PRZEDSIĘWZIĘĆ 
PLANOWANYCH W RAMACH LSR  

7.1 Rola i znaczenie podejścia zintegrowanego w Lokalnej Strategii Działania – 
obszary integracji 

Nowoczesne podejście do strategii rozwojowych organizacji lub obszarów geograficzno – 
społecznych zakłada skumulowanie zasobów, podyktowane koniecznością podjęcia działań w 
kierunku wzajemnej integracji celów, przedsięwzięć czy w końcu podmiotów odpowiedzialnych za 
wdrożenie założeń strategii. Podejście takie znajduje uzasadnienie zarówno w prawach 
ekonomicznych – racjonalnego wykorzystania czynników rozwojowych, jak i społecznych – 
niemarnotrawienia zasobów poprzez ich nieumiejętne wykorzystywanie. Na gruncie strategii 
rozwojowych takie podjecie przejawia się w niedublowaniu, a zespoleniu tychże zasobów, tak by 
wspólnie czyli razem służyły lokalnym społecznościom. 

Lokalna Strategia Rozwoju (LSR), jest dokumentem, który bierze pod uwagę podejście 
zintegrowane, choćby z tego powodu, że dotyczy kilku gmin. W tym wypadku integracja oznacza 
bardziej zespolenie podporządkowane misji Lokalnej Grupy Działania oraz celom ogólnym: 

 celów szczegółowych i przedsięwzięć, 
 podmiotów wdrażających działania, 
 oraz specyfiki zasobów rozwojowych gmin. 

Ujęcie powyższe jest szczególnym przypadkiem obszarów integracji unijnej polityki spójności, w 
której możemy wyróżnić: 

 koordynacja pozioma – pomiędzy obszarami (gmin, regionów, państw w UE), 
 koordynacja pionowa – pomiędzy szczeblami władzy (subsydiarność); w tym rola sektora 

pozarządowego oraz lokalnych liderów życia społecznego i gospodarczego,  
 koordynacja sektorowa – polityki, lokalizacje, 
 koordynacja środowiska – tereny urbanizacji, obszar wsi. 

W przypadku LSR Gmin Krynica Zdrój, Łabowa, Nawojowa, Muszyna, Piwniczna-Zdrój oraz Rytro 
powyższe obszary integracji widoczne są w szczególności w koordynacji pionowej oraz sektorowej. 

Tabela: Obszary integracji jako koordynacji działań ujętych w LSR  

Obszar integracji koordynacja pozioma –pomiędzy obszarami 
Uzasadnienie w 
przypadku LSR 
sześciu gmin 

Podobieństwo położenia gmin w regionie o wybitnych cechach turystycznych, na 
szlakach komunikacyjnych w pętli beskidzkiej dyktuje powiązania poszczególnych 
celów i działań ujętych w LSR, w szczególności w zakresie rozwoju produktów 
lokalnych oraz odnowy centrum miejscowości w zakresie komunikacji i 
infrastruktury 

Obszar integracji koordynacja pionowa – subsydiarność 
Uzasadnienie w 
przypadku LSR 
sześciu gmin 

Zaangażowanie na wszystkich etapach wdrażania LSR zarówno władz lokalnych, jak 
i organizacji, liderów życia lokalnego: nauczycieli, działaczy kultury w celu 
osiągnięcia wspólnych celów 

Obszar integracji koordynacja sektorowa – polityki, lokalizacje 
Uzasadnienie w 
przypadku LSR 
sześciu gmin 

Wzajemne powiązania, służące spójności celów i operacji widoczne są w zakresie 
kreacji i promocji programów edukacyjnych, kulturowych, sportowych oraz 
rozwoju i odnowie miejscowości w zakresie komunikacji i infrastruktury 

Obszar integracji koordynacja środowiska – tereny urbanizacji, obszar wsi 
Uzasadnienie w 
przypadku LSR 
sześciu gmin 

Powiązania pomiędzy obszarami wiejskimi oraz mało-miejskimi (miasta krynica 
Zdrój, Muszyna i Piwniczna-Zdrój) mają charakter naturalny i głęboko historyczny 
oraz kulturowy. Obszar LGD charakteryzuje się cechami obszaru wiejskiego oraz 
podmiejskiego, z tego też względu wskazane działania służą naturalnej integracji 
środowiska 

 

Podejście zintegrowane w przypadku LSR ma zatem głównie wymiar zespolenia celów  

i przedsięwzięć oraz podmiotów je wdrążających przy wykorzystaniu lokalnych zasobów 
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7.2 Integracja w obrębie celów i przedsięwzięć 

W aspekcie integracji celów, przedsięwzięć oraz poszczególnych operacji podejście zintegrowane 
ma miejsce wówczas, gdy cele LSR jak i poszczególne przedsięwzięcia i operacje są spójne 
powiązane ze sobą oraz wzajemnie się uzupełniają. Zaproponowane trzy cele ogólne rozwoju 
stanowią dla siebie uzupełnienie, wykorzystując zasoby rzeczowe, a także społeczne obszaru LGD: 

 Cel ogólny pierwszy: Rozwój lokalnej przedsiębiorczości m.in. poprzez rozwój agroturystyki 
- zasoby rzeczowe potencjał ekonomiczny, 

 Cel ogólny drugi: Odnowa „centrum” poszczególnych miejscowości - zasoby komunikacyjne 
– potencjał powiązań między obszarami rozwoju, 

 Cel ogólny trzeci: Rozwój produktów lokalnych - zasoby niematerialne – potencjał 
społeczny w tym edukacja, kultura i sport. 

Ocena stopnia powiązania poszczególnych celów i przedsięwzięć opiera się na analizie opisu 
zaproponowanych celów i operacji i próbie przyporządkowania powiązaniu oceny liczbowej w 
skali od 1 do 4. Skwantyfikowanie powiązania może pomóc w potencjalne działania ingerujące 
zasoby czy zespoły odpowiedzialne za wdrażanie danych przedsięwzięć. 

Zaproponowane stopnie oceny powiązań wraz z opisami obejmują: 

Stopień oceny Opis stopnia 

1 
Słabe powiązanie – widoczne tylko w niektórych wzajemnie wspólnych celach, 
narzędziach, itp. 

2 
Powiązanie umiarkowane – definiowalne w wybranych, istotnych obszarach 
oddziaływania 

3 
Powiązanie znaczne między wybranych polami oddziaływania, szczególnie ważnymi dla 
celów ogólnych  

4 
Pełne powiązanie dostrzegalne zarówno w celach, narzędziach jak i potencjalnych 
efektach wszystkich obszarów  

 

Tabela:  Przykłady powiązań w obrębie celów i przedsięwzięć – podejście zintegrowane 

Podejście zintegrowane widoczne w powiązaniu celów szczegółowych i przedsięwzięć w ramach: 

 Celu ogólnego pierwszego: Rozwój lokalnej przedsiębiorczości m.in. poprzez rozwój 
agroturystyki a 

 Celu ogólnego drugiego: Odnowa „centrum” poszczególnych miejscowości w zakresie 
infrastruktury i komunikacji 

Inwentaryzacja obecnych zasobów, które mogą 

zostać wykorzystane w tworzeniu nowej, 

kompleksowej, profesjonalnej oferty 

agroturystycznej 

4 

Odnowa/ budowa szlaków turystycznych 

(pieszych, rowerowych) 

Stworzenie profesjonalnej strony internetowej 

ułatwiającej komunikację (wewnętrzną i 

zewnętrzną) podmiotom zaangażowanym w 

realizację niniejszego celu 3 

Budowa/ rozbudowa systemu komunikacji 

władz lokalnych, instytucji lokalnych z 

mieszkańcami gmin objętych LSR oraz 

turystami m.in. poprzez: budowę/odnowę 

tablic/słupów ogłoszeniowych, popularyzację 

Internetu, aktualizację i rozbudowę stron/y 

internetowej/internetowych, inne 

Realizacja profesjonalnie zaprojektowanych 

kampanii promujących ofertę w zakresie 

agroturystyki 

2 

Budowa/ rozbudowa systemu komunikacji 

władz lokalnych, instytucji lokalnych z 

mieszkańcami gmin objętych LSR oraz 

turystami m.in. poprzez: budowę/odnowę 

tablic/słupów ogłoszeniowych, popularyzację 

Internetu, aktualizację i rozbudowę stron/y 

internetowej/internetowych, inne 
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Przeprowadzenie badań marketingowych, których 

celem będzie identyfikacja potrzeb i oczekiwań 

potencjalnych klientów w zakresie agroturystyki, 

oraz opinii, postaw i oczekiwań mieszkańców 

analizowanego obszaru w zakresie zaangażowanie 

w rozwój oferty 

2 

Stworzenie i wypromowanie informacyjnych 

punktów obsługi turysty w każdej z 

miejscowości 

Podejście zintegrowane widoczne w powiązaniu celów szczegółowych przedsięwzięć w ramach: 

 Celu ogólnego drugiego: Odnowa „centrum” poszczególnych miejscowości w zakresie 
infrastruktury i komunikacji a  

 Celu ogólnego trzeciego Rozwój produktów lokalnych 

Odnowa/ aktualizacja oznakowań szlaków i 

atrakcji turystycznych 
4 

Inwentaryzacja obecnych 

zasobów/produktów/imprez 

Stworzenie i wypromowanie informacyjnych 

punktów obsługi turysty w każdej z miejscowości 
4 

Wypromowanie oferty produktów lokalnych 

Odnowa/ budowa szlaków turystycznych  
3 

Wykreowanie dodatkowych produktów 

lokalnych uzupełniających ofertę 

Budowa/ rozbudowa systemu komunikacji władz 

lokalnych, instytucji lokalnych z mieszkańcami 

gmin objętych LSR oraz turystami  

3 

Zaplanowanie spójnej oferty lokalnych 

produktów w ramach każdego z wymienionych 

produktów 

Budowa/ rozbudowa systemu komunikacji władz 

lokalnych, instytucji lokalnych z mieszkańcami 

gmin objętych LSR oraz turystami  

3 

Wypromowanie oferty produktów lokalnych 

Podejście zintegrowane widoczne w powiązaniu celów szczegółowych przedsięwzięć w ramach: 

 Celu ogólnego trzeciego: Rozwój produktów lokalnych a 
 Celu ogólnego pierwszego: Rozwój lokalnej przedsiębiorczości m.in. poprzez rozwój 

agroturystyki 
Inwentaryzacja obecnych 

zasobów/produktów/imprez 
4 

Inwentaryzacja obecnych zasobów, które mogą 

zostać wykorzystane w tworzeniu nowej, 

kompleksowej, profesjonalnej oferty 

agroturystycznej 

Inwentaryzacja obecnych 

zasobów/produktów/imprez 

4 

Przeprowadzenie badań marketingowych, 

których celem będzie identyfikacja potrzeb i 

oczekiwań potencjalnych klientów w zakresie 

agroturystyki, oraz opinii, postaw i oczekiwań 

mieszkańców analizowanego obszaru w 

zakresie zaangażowanie w rozwój oferty 

Zaplanowanie spójnej oferty lokalnych produktów 

w ramach każdego z wymienionych produktów 3 

Opracowanie spójnej strategii marketingowej 

(spójnej z niniejszą LSR) rozwoju agroturystyki 

w sześciu gminach na omawianym obszarze LSR 

Wykreowanie dodatkowych produktów lokalnych 

uzupełniających ofertę 4 

Opracowanie spójnej strategii marketingowej 

(spójnej z niniejszą LSR) rozwoju agroturystyki 

w sześciu gminach na omawianym obszarze LSR 

Wypromowanie oferty produktów lokalnych 

3 

Stworzenie profesjonalnej strony internetowej 

ułatwiającej komunikację (wewnętrzną i 

zewnętrzną) podmiotom zaangażowanym w 

realizację niniejszego celu, 
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Analiza średnich ocen powiązań integracji poszczególnych celów ogólnych, szczegółowych  i 

przedsięwzięć: 

Podejście zintegrowane widoczne w powiązaniu celów szczegółowych i przedsięwzięć w 

ramach: 

 Celu ogólnego pierwszego: Rozwój lokalnej przedsiębiorczości m.in. poprzez rozwój 
agroturystyki a 

 Celu ogólnego drugiego: Odnowa „centrum” poszczególnych miejscowości w zakresie 
infrastruktury i komunikacji 

Średnia 2,8 

Podejście zintegrowane widoczne w powiązaniu celów szczegółowych przedsięwzięć w ramach: 

 Celu ogólnego drugiego: Odnowa „centrum” poszczególnych miejscowości w zakresie 
infrastruktury i komunikacji a 

 Celu ogólnego trzeciego Rozwój produktów lokalnych 
Średnia 3,4 

Podejście zintegrowane widoczne w powiązaniu celów szczegółowych przedsięwzięć w ramach: 

 Celu ogólnego trzeciego: Rozwój produktów lokalnych a 
 Celu ogólnego pierwszego: Rozwój lokalnej przedsiębiorczości m.in. poprzez rozwój 

agroturystyki 
Średnia 3,6 

Średnia 

zagregowana 
3,3 

 

Dokonana analiza wraz z oceną wskazuje na znaczny stopień integracji proponowanych celów i 
operacji. Najsilniej jest ona widoczna w zakresie powiązań między celami ogólnymi pierwszym i 
trzecim. Takie połączenie wzmacnia szanse powodzenia LSR ze względu na rolę integracji działań 
w zakresie rozwoju społecznego i ekonomicznego, traktowanych wspólnie jako cele rozwoju 
lokalnego. 

7.3. Integracja projektów dotyczących różnych sektorów gospodarki 

Projekty gospodarcze (szczególnie w ramach „Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej” i 
„Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw”, ale także w ramach „Małych projektów”) dotyczą  
różnych sektorów gospodarki: 
 

 przedsięwzięcia celu szczegółowego „Rozwój turystyki” i celu szczegółowego „Rozwój 
sieciowych produktów turystycznych” dotyczą turystyki; 

 przedsięwzięcia celu szczegółowego „Rozwój innych rodzajów przedsiębiorczości” dotyczą 
różnych sektorów i branż gospodarki; 

 przedsięwzięcia celu szczegółowego „Rozwój lokalnych produktów żywnościowych  
i nieżywnościowych” dotyczą branży produktów żywnościowych, jak i produktów 
pamiątkarskich, artystycznych z drzewa tkaniny, metalu.  

7.4. Integracja w zakresie podmiotów - partnerów LSR z sektora publicznego, 
społecznego i gospodarczego 

W zakresie integracji podmiotów – partnerów z sektora publicznego, społecznego i gospodarczego 
powiązania widoczne są w zaangażowaniu przedstawicieli wszystkich środowisk życia gminnego. 
Odejście od wyłącznie administracyjnego charakteru władzy gminnej na rzecz partnerskiego i 
inicjującego lokalne działania stosunku samorządu gminnego do sektora pozarządowego, 
przedsiębiorców (przy zachowaniu zasady pomocy publicznej) oraz innych liderów widoczne jest 
w strukturze zadań oraz celów wraz z segmentami odbiorców. W tym wypadku zatem 
zintegrowane podejście jest widoczne w planowaniu operacji w aspekcie zaangażowania 
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podmiotów z sektora publicznego, społecznego, gospodarczego, a realizacja tych przedsięwzięć 
oznacza współpracę różnych podmiotów wykonujących poszczególne zadania. 
 
W prezentowanej poniżej tabeli zaprezentowano przedsięwzięcia i podmioty które mogą je 
realizować.  
 

Przedsięwzięcia Podmioty 
1.1.1 Rozwój bazy agroturystycznej Rolnicy (gospodarstwa 

agroturystyczne) 
1.1.3 Rozwój innej bazy turystycznej Przedsiębiorcy 

1.1.4. Podniesienie poziomu wiedzy  
i umiejętności mieszkańców w zakresie agroturystyki 

Wszystkie podmioty 

1.2.1. Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności 
mieszkańców w zakresie podejmowania działalności 
gospodarczej 

Wszystkie podmioty 

1.2.2. Wzrost inwestycji w mikroprzedsiębiorstwach  
i gospodarstwach rolnych w zakresie działalności 
pozarolniczej innej niż turystyczna lub związana  
z produktami lokalnymi 

Rolnicy i przedsiębiorcy 

2.1.1. Rozwój publicznej infrastruktury turystyczno-
sportowej i kulturalnej oraz komunikacyjnej 

Partnerzy publiczni, organizacje 
pozarządowe 

2.1.2. Poprawa stanu wyposażenia klubów   
i zespołów sportowych oraz instytucji kulturalno-
społecznych 

Głównie partnerzy publiczni  
i organizacje pozarządowe (w tym 
związki kościelne) 
 

2.2.1. Zachowanie dziedzictwa przyrodniczego Wszystkie podmioty 
2.2.2. Zachowanie dziedzictwa kulturowego Partnerzy publiczni, organizacje 

pozarządowe 
3.1.1. Zwiększenie poziomu inwestycji  
w zakresie lokalnych produktów 

Głównie rolnicy i przedsiębiorcy 

3.1.2. Poprawa działań promocyjnych w zakresie 
lokalnych produktów 

Wszystkie podmioty 

3.2.1. Stworzenie sieciowych produktów turystycznych  Wszystkie podmioty 
3.2.2. Wypromowanie sieciowych produktów 
turystycznych 

Wszystkie podmioty 

 

7.5. Integracja wykorzystania zasobów kulturowych, historycznych i przyrodniczych 

Obok podejścia zintegrowanego widocznego w zespoleniu między celami, przedsięwzięciami oraz 
podmiotami je wdrażającymi, można wyróżnić także integrację w oparciu o lokalne zasoby, 
stanowiące specyfikę obszaru działania LGD. Taki aspekt zgodnie z założeniami LSR może mieć 
miejsce gdy zaproponowane operacje powiązane zostaną z wykorzystaniem miejsc i obiektów 
stanowiących dziedzictwo historyczne, przyrodnicze czy szerzej kulturowe obszaru. Wskazane w 
celach ogólnych drugim i trzecim działania są ściśle powiązane ze specyfiką obszaru wszystkich 
gmin, w szczególności z produktami turystycznymi, kulturowymi, rekreacyjnymi oraz 
edukacyjnymi. W realizacji celu ogólnego  „Rozwój turystyki” nastąpi również integracja zasobów 
kulturowych, historycznych i przyrodniczych, gdyż jest to charakterystyczne dla działań  
w zakresie turystyki i agroturystyki. Podobnie integracja ta może wystąpić w projektach 
związanych z realizacją wszystkich przedsięwzięć celu ogólnego „Rozwój produktów lokalnych”. 
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8. UZASADNIENIE PODEJŚCIA INNOWACYJNEGO DLA PRZEDSIĘWZIĘĆ 
PLANOWANYCH W RAMACH LSR 

8.1 Podejście innowacyjne  w Lokalnej Strategii Rozwoju 

Jednym z głównych parametrów aktualności i gotowości do elastycznego reagowania na zmiany 
otoczenia założeń strategii rozwojowych jest ocena innowacyjności przyjętych nie tyle celów 
ogólnych, bo te wynikają ze specyfiki obszaru, co bardziej celów szczególnych i operacji. 
Zastosowanie podejścia innowacyjnego w LSR ma za zadanie przede wszystkim zwiększyć 
skuteczność założonych w ramach LSR działań oraz przygotować je na zmieniającą się 
rzeczywistość rynkową i społeczną. Dynamizm zmian rozwojowych w wymiarze krajowym, 
regionalnym oraz lokalnym skłania LGD do wzięcia pod uwagę nowatorskie na obszarze działania 
LGD metody rozwiązania problemów. Jest to także wymogiem wielu programów operacyjnych, w 
których kładzie się nacisk na pionierskie narzędzia oraz nowe techniki. Tak rozumiana innowacja 
może zaowocować bardziej ekonomicznym kosztem danego przedsięwzięcia, a tym samym 
zwiększać jego powodzenie. 

W przypadku LSR gmin Krynica Zdrój, Łabowa, Nawojowa, Muszyna, Piwniczna-Zdrój oraz Rytro 
wymiar innowacyjny dotyczy w zasadzie działań lokalnych, wcześniej nie stosowanych, lub 
stosowanych w ograniczonym wymiarze, na obszarze gmin. W wielu wypadkach działaniom tym 
nadano nowe cele, obszary oddziaływania czy wręcz zakres. Starano się także zastosować techniki 
informacyjne oraz nowoczesne formy wdrażania działań w oparciu o zaangażowanie lokalnych 
społeczności. 

Analizując innowacyjne podejście zastosowane w LSR należy zaznaczyć, iż zgodnie z teorią 
innowacji możemy je podzielić na:  

 innowacje techniczne,  
 innowacje organizacyjne,  
 innowacje rynkowe.  

Źródłem innowacji technicznych są w dużej mierze wydatki na badania i rozwój. Inne typy 
innowacji nie muszą wiązać się z ponoszeniem materialnych lub finansowych nakładów, a ich 
źródłem jest zdolność do twórczego przystosowania się do zmiennych warunków rynkowych.  
Trudno jest o precyzyjne wskaźniki innowacyjności, szczególnie w odniesieniu do strategii 
lokalnych. W badawczej praktyce stosowane są rozróżnienia na innowację produktu i innowację 
procesu oraz innowację horyzontalną i innowację wertykalną. Przyjmuje się, że podstawowymi 
źródłami innowacji są nakłady na inwestycje w środki trwałe oraz działalność badawczo-
rozwojowa. Inne, tzw. niematerialne źródła innowacji, w tym głównie wzrost wiedzy i kwalifikacji 
uczestników danego przedsięwzięcia oraz korzystanie z know-how, są trudniejsze do 
empirycznego uchwycenia. To uczenie się poprzez wdrażanie i stosowanie jest źródłem lokalnych 
dalszych innowacji.  
W przypadku LSR o charakterze lokalnym najbardziej trafnym jest ujęcie następujących 
wskaźników innowacyjności: 

 proponowanego przedsięwzięcia  
 planowanego rezultatu – efektu – produktu działania 
 nowej funkcji obszaru 
 nowego zasobu – nowego wykorzystania zasobu lokalnego (w tym w szczególności kapitału 

ludzkiego i szerzej społecznego) 
We wszystkich wskazanych obszarach można mówić o innowacyjnym podejściu widocznym w LSR 
na gruncie lokalnym. Zaproponowana analiza innowacyjności opiera się na ocenie stopnia 
innowacyjności w danym obszarze tematycznym w wymiarze lokalnym wszystkich gmin. Punktem 
odniesienia były przede wszystkim dokumenty planistyczne szczebla gminnego oraz powiatowego 
w tym strategie rozwoju oraz plany działań w poszczególnych obszarach tematycznych. Oceny 
dokonywany na podstawie porównania zapisów oraz stopnia wdrażania poszczególnych zadań. 
Zaproponowano następujący zakres ocen: 
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Wskaźnik oceny Opis oceny 

0 Brak innowacyjności 

1 Można zdefiniować nieznaczne obszary w których występuje nowe podejście co 
do problemu i metodologii jego rozwiązania i jej wdrożenia  

2 Innowacyjność widoczna w niektórych znaczących obszarach tematycznych w 
zakresie problemu i metodologii jego rozwiązania 

3 Znacząca innowacyjność w wymiarze lokalnym  

 

8.2 Ocena innowacyjności zaproponowanych przedsięwzięć 

Jedną z zaproponowanych metod oceny innowacyjności przedsięwzięć w ramach projektu jest 

analiza jego bezpośrednich i pośrednich efektów oraz wykorzystywanych do jego osiągnięcia 

narzędzi.  Określone działania i efekty w wielu wypadkach mają charakter pionierski, w kilku 

zredefiniowano cele i narzędzia. Nowe podejście może wynikać ze źródła uzyskiwanych informacji 

(badania ankietowe), ale także z analizy współczesnych procesów rozwoju lokalnego. 

Tabela 

Ocena innowacyjności w wymiarze lokalnym – proponowane przedsięwzięcia w ramach LSR gmin 

Krynica Zdrój, Łabowa, Nawojowa, Muszyna, Piwniczna-Zdrój oraz Rytro 

Przedsięwzięcia w ramach  I celu ogólnego  
Obszar innowacji 

Wskaźnik proponowanego 
przedsięwzięcia 

Wartość 
wskaźnika 

(0-3) 
Ocena innowacyjności w wymiarze lokalnym 

Opracowanie koncepcji 
marketingowej  

3 

Podejście innowacyjne widoczne w szerokim 
ujęciu założeń planowanej koncepcji, w której 
produkty lokalne mogą być traktowane jak 
produkty rynkowe 

Uruchomienie programu 
edukacyjnego 2 

Edukacja skierowana do wszystkich 
mieszkańców gmin zainteresowanych 
działalnością agroturystyczną i gospodarcza  

Kompleksowa promocja 
3 

Niezbędny element powodzenia 
zaproponowanych działań, innowacyjność na 
średnim poziomie 

Prowadzenie akcji 
szkoleniowych 

2 
Szkolenia adresowane do wszystkich 
zainteresowanych mieszkańców 

Aktualizacja potencjałów 
rozwojowych gmin 

3 

Służy określeniu nowych, innowacyjnych 
produktów lokalnych, opartych na zasobach 
gmin. Duża innowacyjność zaproponowanego 
podejścia 

Średnia współczynnika 
innowacyjności (0 – 3) 

2,6 
Uzyskana średnia współczynnika innowacyjności 
wskazuje na znaczne nowatorskie podejście w 
zakresie zaproponowanych przedsięwzięć.  
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Przedsięwzięcia w ramach II celu ogólnego  
Obszar innowacji 

Wskaźnik proponowanego 
przedsięwzięcia 

Wartość 
wskaźnika 

(0-3) 
Ocena innowacyjności w wymiarze lokalnym 

Zagospodarowanie 
przestrzeni publicznej 

1 
Proces umiarkowanie innowacyjny 

Rozwój produktów 
turystycznych, sportowych i 
kulturalnych 

3 
Innowacyjność polega na komplementarności 
działań 

Wzmocnienie potencjałów 
rozwojowych gmin 

2 
Służy rozwojowi nowych, innowacyjnych 
produktów lokalnych, opartych na zasobach gmin 

Budowa / rozbudowa 
systemu komunikacji władz 
lokalnych  

3 
Nowatorski cel szczegółowy wraz z operacjami, 
ukierunkowany na wzmocnienie powiązań 
mieszkańcy – samorząd lokalny  

Kreowanie dodatkowych, 
nowych produktów 
związanych z przestrzenią 
publiczną 

2 

Proces niezbędny z punktu widzenia rozwoju 
turystyki i wzrostu konkurencyjności 

Średnia współczynnika 
innowacyjności (0 – 3) 

2,2 

Uzyskana średnia współczynnika innowacyjności 

wskazuje na umiarkowane nowatorskie podejście 

w zakresie zaproponowanych przedsięwzięć.  

 

Przedsięwzięcia w ramach III celu ogólnego   
Obszar innowacji 

Wskaźnik proponowanego 
przedsięwzięcia 

Wartość 
wskaźnika 

(0-3) 
Ocena innowacyjności w wymiarze lokalnym 

Inwentaryzacja zasobów 2 
Służy określeniu nowych, innowacyjnych 
produktów lokalnych, opartych na zasobach gmin  

Badania obszaru LSR, 
agregacja zasobów  

3 
Służy określeniu nowych, innowacyjnych 
produktów lokalnych, opartych na zasobach gmin 

Opracowanie spójnej 
koncepcji marketingowej  

3 

Promocja regionu, podejście innowacyjne 
widoczne w szerokim ujęciu założeń planowanej 
koncepcji, w której produkty lokalne mogą być 
traktowane jak produkty rynkowe i 
przedsięwzięć realizowanych w regionie 

Realizacja programu 
edukacyjnego 

2 
Program skierowany do mieszkańców gmin 
zainteresowanych działalnością gospodarcza w 
obszarze agroturystyki 

Kreowanie, nowych 
produktów 

3 
Proces niezbędny z punktu widzenia rozwoju 
turystyki i wzrostu konkurencyjności 

Średnia współczynnika 
innowacyjności (0 – 3) 

2,6 

Uzyskana średnia współczynnika innowacyjności 

wskazuje na znaczne nowatorskie podejście w 

zakresie zaproponowanych przedsięwzięć.  

 

Ogólna ocena 2.5 punktów na 3.0 możliwych wskazuje na znaczną innowacyjność 
zaproponowanych przedsięwzięć. Wynika to z możliwie szerokiego zakresu planowanych działań 
opartych o innowacyjny sposób działania, jak i wybrane innowacyjne narzędzia działania. Działania 
obejmują zarówno potencjał ekonomiczny jaki społeczny i środowiskowy obszaru działania LGD.  
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8.3 Ocena innowacyjności spodziewanych efektów przedsięwzięć 

Z planowanymi działaniami i operacjami ściśle powiązane są rezultaty czyli produkty 

poszczególnych działań, traktowane jako efekty operacji, które z czasem przyczynią się do realizacji 

celów oraz misji LGD.  

Tabela 

Ocena innowacyjności w wymiarze lokalnym – planowane rezultaty – efekty – produkty działań w 

ramach LSR gmin Krynica Zdrój, Łabowa, Nawojowa, Muszyna, Piwniczna-Zdrój oraz Rytro 

Obszar innowacji 
Wskaźnik planowanego 

rezultatu – efektu – produktu 
działania 

Ocena innowacyjności w wymiarze lokalnym 

Na nowo zdefiniowane zasoby 
gmin 

2 
Zróżnicowanie bogactwa turystycznego gmin dyktuje 
uporządkowanie wiedzy na temat zasobów oraz nowe ich 
zdefiniowanie (nowi odbiorcy) 

Raport z badań marketingowych  2 
Innowacyjność definiowana jest w ukierunkowaniu raportu 
na wskazanie nowych obszarów rozwoju gmin lub 
przeorientowania dotychczasowych 

Nowa tematyczna strategia 
rozwojowa (koncepcja) 

3 
Konieczność implementacji tematycznej strategii rozwojowej 
na przykład w obszarze agroturystyki  

Nowe standardy oferowania 
usług agroturystycznych 

3 

LSR zakłada stworzenie oraz kompleksową promocje 
szeregu nowych produktów o charakterze turystycznym, 
wykorzystujących zasoby kulturowe, przyrodnicze oraz 
edukacyjne gmin 

Wzrost wiedzy na temat 
zasobów i potencjału gmin  

2 Efekt nowoczesnej kampanii promocyjnej 

Akcje szkoleniowe i edukacyjne 2 
W tym kierunku innowacyjne podejście definiowane jest 
poprzez rozszerzenie odbiorców narzędzi społeczeństwa 
informacyjnego do wszystkich mieszkańców gmin 

Rozbudowana i nowoczesna 
infrastruktura  

1 
Efekt wskazany w szeregu opracowaniach oraz strategiach 
rozwojowych gmin, traktowany jako wskaźnik rozwoju 
gospodarczego 

Nowe produkty lokalne 2 
Stanowi nową inicjatywę, o szerokim zakresie działania, 
wykorzystującym zasoby kulturowe, przyrodnicze oraz 
edukacyjne gmin 

Średnia współczynnika 
innowacyjności (0 – 3) 

2,2 

 
Średnia współczynnika innowacyjności jest nieznacznie niższa w porównaniu ze średnią dla 
przedsięwzięć – wynika to w głównej mierze z faktu ostrożnej prognozy oddziaływania 
planowanych zadań na obszary gmin i ich społeczności.  

8.4 Ocena innowacyjności funkcji obszaru LGD 

Podejście innowacyjne może być także dostrzegalne w planowaniu nowych funkcji dla obszarów 
działania LGD. Nowe funkcje mogą wynikać z nowego spojrzenia na obszar, a także dodatkowych 
analiz, wskazujących na możliwość rozwoju obszaru LGD w kierunkach dotychczas 
niezidentyfikowanych. 
 
Tabela 
Ocena innowacyjności w wymiarze lokalnym – nowe funkcje obszaru w ramach LSR gmin Krynica 
Zdrój, Łabowa, Nawojowa, Muszyna, Piwniczna-Zdrój oraz Rytro 
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Obszar innowacji 
Wskaźnik nowej funkcji 
obszaru 

Ocena innowacyjności w wymiarze lokalnym 

Funkcja usługo - wytwórcza (w 
zakresie gospodarki lokalnej) 

3 

LSR jako pierwszy cel ogólny rozwoju definiuje rozwój 
lokalnej przedsiębiorczości, co stanowi jeden z głównych 
kierunków rozwoju gmin, przy czym nacisk został położony 
nie tyle na sektory wytwórcze i rolnicze co bardziej 
usługowe (agroturystyka)  

Funkcja edukacyjna 2 
Dostrzeżenie potencjalnych nowych produktów w zakresie 
edukacji, w tym stworzenie programu edukacyjnego oraz 
akacji szkoleniowych i doradczych  

Funkcja kulturotwórcza 1 
Zdefiniowanie nowych funkcji w zakresie dziedzictwa 
kulturowego i szerzej turystycznego 

Funkcja turystyczna 3 

Funkcja turystyczna obszaru działania LGD została 
zdefiniowana w dokumentach strategicznych gmin – w tym 
wypadku zaproponowano rozszerzenie oraz ścisłe 
powiązanie z innymi produktami 

Funkcja informacyjna  3 

Rozwój społeczeństwa informacyjnego oraz nowych technik 
przekazu danych, informacji i zarządzanie wiedzą określają 
zakres działań w celach ogólnych, uwzględniających 
promocje i informację 

Średnia współczynnika 
innowacyjności (0 – 3) 

2,4 

 
Podobnie jak w analizie efektów taki w przypadku oceny nowej funkcji obszaru średnia 
współczynnika innowacyjności wykazuje wartość niższą od wskaźnika innowacyjności 
przedsięwzięcia. Ma to jednak związek z uchwyceniem zgodności wskazanych funkcji obszarów w 
LSR z tymi wskazanym w dokumentach planistycznych o charakterze strategicznym jak strategie 
rozwojowe gmin czy powiatu. Istotny jest jednak wskazanie nowych funkcji obszaru 
(kulturotwórcza, edukacyjna i informacyjna), co zostało wysoko ocenione jako działanie 
innowacyjne  
 

8.5 Ocena innowacyjności zasobów 

Innowacyjne podeście może być także zdefiniowane w zakresie użycia nowych zasobów, a bardziej 
nowego wykorzystania dostępnych zasobów, w tym w szczególności kapitału ludzkiego i kapitału 
informacyjnego. 

Tabela 

Ocena innowacyjności w wymiarze lokalnym – nowe zasoby (nowa funkcja zasobu) ujęte w ramach 

LSR gmin Krynica Zdrój, Łabowa, Nawojowa, Muszyna, Piwniczna-Zdrój oraz Rytro 

Obszar innowacji 
Wskaźnik nowego zasobu – 

nowego wykorzystania zasobu 
lokalnego 

Ocena innowacyjności w wymiarze lokalnym 

Zasób przedsiębiorczości 3 

Cel ogólny pierwszy – Rozwój lokalnej przedsiębiorczości 
m.in. poprzez rozwój agroturystyki wskazuje na 
wykorzystanie kapitałów rzeczowych, ale także 
niematerialnych związanych z lokalną przedsiębiorczością, 
oraz zasobami turystycznymi.  

Zasób walorów turystycznych 3 

Zaproponowane nowe produkty lokalne mogą zostać 
powiązane z walorami turystycznymi gmin, znanymi i 
dostępnymi. Nowość polega na rozszerzeniu oferty 
tematycznej oraz narzędzi komunikacji z turystami  
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Kapitał ludzki 3 

We wszystkich wskazanych operacjach postulowane jest jak 
najszerszy udział mieszkańców gmin, organizacji ich 
zrzeszających. Podejście innowacyjne przejawia się w 
zaangażowaniu nowych środowisk oraz skierowaniu oferty 
do istniejących form zorganizowanych w celu ożywienia i 
wzmocnienia ich działalności  

Kapitał informacyjny 3 

Zaproponowane działania angażują nowe formy przekazu 
informacji (internet, w przyszłości sieć szerokopasmowa) 
oraz wykorzystują kanały informacji bezpośredniej (punkt 
informacyjny, doradztwo) 

Kapitał „wartości dodanych” 2 

Zastosowanie nowych narzędzi, odbiorców oraz 
potencjalnych produktów może w długiej perspektywie 
czasowej spowodować „wartość dodaną”, która w toku 
ewaluacji powinna być zdefiniowana i wykorzystana (np. 
pojawienie się nowych produktów lokalnych, nowe rynki dla 
przedsiębiorców itp.) 

Średnia współczynnika 
innowacyjności (0 – 3) 

2,8 

 

Średnia współczynnika innowacyjności dla nowego wykorzystania zasobu lokalnego wykazuje 
wartość największą spośród analizowanych obszarów innowacji. Ta wartość jest szczególnie 
korzystna, gdyż obok nowatorskich przedsięwzięć, to właśnie nowe wykorzystanie zasobów czy 
wręcz ich na nowo zdefiniowanie jest najistotniejszą wartość dodaną LSR, stanowiącą o szansie 
powodzenia zaproponowanych przedsięwzięć bez zbytniej ingerencji na przykład w środowisko 
naturalne. 

8.6 Możliwość transferu podejścia innowacyjnego  

Należy wskazać, iż istnieje możliwość transferu niektórych nowatorskich w wymiarze lokalnym 
zaproponowanych rozwiązań na grunt innych obszarów, w szczególności gmin o podobnej 
specyfice społeczno – ekonomicznej i położeniu. Transfer taki oczywiście musi uwzględniać różnice 
obszarów wzorcowych i docelowych, jednakże w samej południowej części województwa 
małopolskiego można wskazać kilka obszarów, w których nowatorskie ujęcia funkcji mogą ożywić 
rozwój społeczno – ekonomiczny. 

Podobna specyfika obszarów o zdecydowanie turystycznym profilu rozwojowym wskazuje na 
gminy powiatów nowotarskiego, tatrzańskiego, limanowskiego oraz częściowo suskiego i 
gorlickiego. Gminy i powiaty wskazane postulują rozwój agroturystyki oraz promocję i ochronę 
produktów lokalnych przy jednoczesnym rozwoju infrastruktury lokalnej i doradztwie oraz 
edukacji, Bliskość większych ośrodków miejskich (Kraków, Nowy Sącz, Gorlice, ośrodek osadniczy 
podhalański) oraz walory środowiskowe stymulują w sposób zrównoważony kierunek rozwojowy 
gmin i powiatów turystycznych południowej części Małopolski. 
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9. OKREŚLENIE PROCEDURY WYBORU OPERACJI PRZEZ LGD PERŁY BESKIDU 
SĄDECKIEGO WRAZ Z PRZYJĘTYMI LOKALNYMI KRYTERIAMI WYBORU 
PROJEKTÓW ORAZ ZASADAMI ZMIANY TYCH KRYTERIÓW 
 
Wypracowanie precyzyjnych, jasnych i obiektywnych procedur funkcjonowania LGD Perły Beskidu 
Sądeckiego ze szczególnym uwzględnieniem zasad wyboru projektów mogących otrzymać 
dofinansowanie w ramach wdrażania LSR było jednym z kluczowych zagadnień podczas prac nad 
przygotowaniem niniejszej Strategii. Ogólne zasady dotyczące składania i obsługi wniosków 
aspirujących do wsparcia w ramach LSR wynikają z zapisów Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007 – 2013 a także rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie 
szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania 
„Wdrażanie lokalnych Strategii Rozwoju” – w ramach tych zasad konieczne będzie zastosowanie 
następujących procedur o charakterze szczegółowym: 

1/ Ocena projektów pod kątem ich zgodności z LSR, 
2/ Ocena projektów przez ciało decyzyjne (Radę) według ustalonych lokalnych kryteriów wyboru, 
3/ Tryb wyłączenia członka Rady od udziału w wyborze projektów w przypadku zaistnienia 

konfliktu interesów, 
4/ Tryb odwoławczy od rozstrzygnięć Rady, 
5/ Procedura zmian lokalnych kryteriów wyboru projektów (w przypadku zaistnienia takiej 

potrzeby). 
 

9.1 Ogólna procedura przyjmowania i obsługi wniosków o dofinansowanie 

projektów 

Opisana poniżej procedura przyjmowania i obsługi wniosków o dofinansowanie projektów będzie 
realizowana przez LGD Perły Beskidu Sądeckiego oraz częściowo przez właściwą Instytucję 
Wdrażającą tj. Urząd Marszałkowski lub Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – 
składać się będzie z następujących etapów: 
 
A/ Informacja o możliwościach realizacji projektów w ramach wdrażania Lokalnej Strategii 
Rozwoju. Informację przygotowuje Zarząd Stowarzyszenia na 60 dni przed planowanym terminem 
ogłoszenia naboru.  
 
B/ Kampania informacyjno-promocyjna. Kampania prowadzona będzie w siedzibie, na stronie 
internetowej, w lokalnej prasie. Kampania jest prowadzona na 60 dni przed planowanym terminem 
rozpoczęcia naboru.  
 
C/ 44 dni przed rozpoczęciem naboru Zarząd Stowarzyszenia w porozumieniu z Samorządem 
Województwa wyznacza terminy naboru projektów. 
 
D/  24 dni przed planowanym naborem Zarząd Stowarzyszenia składa niezbędne dokumenty do 
podania do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania wniosków. 
 
E/ Od dnia otwarcia naboru - w ciągu od 14 do 30 dni pracownicy Biura przyjmują wnioski o 
dofinansowanie działań w ramach LSR. Wnioski o przyznanie pomocy będą składane 
bezpośrednio  w siedzibie LGD. 
 
F/  Zarząd, wspierany przez pracowników Biura LGD skieruje wnioski o dofinansowanie otrzymane 
w ramach ogłoszonego naboru, do Rady Programowej, celem dokonania oceny ich zgodności z LSR 
oraz oceny według lokalnych kryteriów wyboru.  
 
G/ Rada LGD na swym posiedzeniu wybierze projekty do realizacji przez LGD. Jeśli 



66 

 

będzie taka potrzeba, Rada może powołać zespoły tematyczne. Wybór projektów musi nastąpić do 
21 dni po zakończeniu naboru projektów. 
 
H/ Rada, kierując się zapisami w LSR i kryteriami wyboru projektów, przyjętymi w LSR, dokona 
wyboru projektów.  
 
I/ LGD informuje na piśmie wnioskodawcę w terminie 21 dni od dnia w którym upłynął termin 
składania wniosków o wynikach oceny. LGD informuje o: 
-  zgodności albo niezgodności operacji z LSR, wskazując przyczyny niezgodności, 
- liczbie uzyskanych punktów w ramach oceny i miejscu na liście ocenianych projektów, 
- możliwości złożenia odwołania od wyników oceny zgodnie z procedurą określoną w LSR. 
 
J/Wnioskodawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisma ma prawo do złożenia odwołania do 
Zarządu osobiście lub w Biurze LGD. 
 
K/Zarząd wspierany pracownikami biura przygotowuje odwołania wraz z opiniami swoimi lub 
ekspertów w terminie 20 dni od dnia pierwszego wyboru. 
 
L/ Do 20 dni od dnia pierwszego wyboru Rada zwołuje kolejne posiedzenie w celu rozpatrzenia 
odwołań. Decyzja Rady jest ostateczna. 
 
M/ W terminie 45 dni od dnia, w którym upłynął termin składania wniosków o przyznanie pomocy 
LGD sporządza listy: 
-projektów, które zostały wybrane, ustalając ich kolejność wg liczby uzyskanych punktów, 
- projektów, które nie zostały wybrane, 
-uwzględniając wyniki oceny dokonanej na skutek złożonych odwołań. 
 
N/ LGD przekazuje właściwemu organowi samorządu województwa listy operacji które zostały 
wybrane i nie wybrane oraz uchwały właściwego organu LGD wraz ze wszystkimi wnioskami w 
terminie 45 dni od dnia w którym upłynął termin  składania wniosków o przyznanie pomocy. 
Realizacja punktów J,K,L uzależniona będzie od tego czy zostaną złożone odwołania. 
 
Szczegóły przygotowania informacji o naborze projektów oraz inne wymogi proceduralne będą 
zgodne z zapisami Rozporządzania MRiRW z dnia 8 lipca 2008 r. (Dz. U. Nr 138 poz.868 z 2008 r. z 
póżn. zm.) w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy 
finansowej w ramach działania ‘Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

9.2 Ocena projektów pod kątem ich zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju 

W świetle postanowień zawartych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 
wszelkie wnioski ubiegające się o dofinansowanie w ramach osi 4 LEADER muszą obejmować tylko 
takie projekty, które w całej rozciągłości wpisywać się będą w Lokalną Strategię Rozwoju (przyjętą 
przez LGD Perły Beskidu Sądeckiego i zaakceptowaną następnie przez Zarząd Województwa 
Małopolskiego). Zgodność projektu z LSR stanowi zatem warunek konieczny jego pozytywnej oceny 
przez Radę – ustalenie takiej zgodności musi poprzedzać ocenę projektu według ustalonych 
lokalnych kryteriów wyboru. Ponieważ Lokalna Strategia Rozwoju formułuje w swej treści cele 
ogólne, szczegółowe a także przedsięwzięcia do realizacji uznać należy, iż najlepszą metodą oceny 
zgodności konkretnego projektu z LSR będzie zbadanie przez Radę, czy jest on zgodny z co najmniej 
jednym celem ogólnym, celem szczegółowym oraz przedsięwzięciem lub też co najmniej może 
przyczynić się do ich realizacji. Jeżeli zgodnie z art. 37 ust. 2 Statutu większość zwykła członków 
Rady odpowie pozytywnie na w/w pytanie – projekt będzie uznany za zgodny z LSR. W celu 
udokumentowania opisanego wyżej badania projektu każdy członek Rady będzie wypełniał 
indywidualna kartę oceny projektu której wzór stanowi załącznik nr 4. do niniejszej Strategii. 
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9.3 Lokalne kryteria wyboru operacji 

Wypracowane przez LGD Perły Beskidu Sądeckiego lokalne kryteria wyboru operacji zawarte są w 
załączniku nr 3. do niniejszej Strategii – stanowią one wyraz przyjętej przez LGD Perły Beskidu 
Sądeckiego polityki rozwoju zakładającej osiągnięcie różnorodnych, długofalowych celów 
rozwojowych na obszarze działania Stowarzyszenia. Mając na względzie różne cele i charakter 
poszczególnych działań zastosowane będą dwa odrębne zestawy lokalnych kryteriów wyboru: 

ZESTAW I – dla oceny operacji w ramach odnowy wsi i małych projektów 

ZESTAW II – dla oceny różnicowania działalności oraz tworzenia mikroprzedsiębiorstw. 

Ocena każdego projektu będzie dokonywana przez każdego członka Rady na imiennej karcie oceny 
projektu według przyjętych lokalnych kryteriów wyboru – wzór tej karty stanowi załącznik nr 5. do 
niniejszej Strategii. O miejscu projektu na liście rankingowej decydować będzie średnia 
arytmetyczna poszczególnych ocen indywidualnych. 

W razie jakichkolwiek problemów ze stosowaniem zaproponowanych kryteriów LGD będzie miała 
możliwość ich zmiany, co zostało szerzej opisane w punkcie 9.6. 

9.4 Tryb wyłączenia członka Rady od udziału w wyborze projektów w przypadku 
zaistnienia konfliktu interesów. 

Procedura wyboru przez Radę projektów, które następnie uzyskają dofinansowanie musi być 
całkowicie obiektywna i bezstronna – w szczególności za niedopuszczalne należy uznać sytuacje, w 
których członek Rady uczestniczyłby w ocenie wniosku złożonego przez podmiot, z którym 
pozostaje w pewnych relacjach o charakterze formalnym lub nieformalnym, które mogłyby 
wzbudzać uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności w procesie oceny i wyboru projektów. 
Aby do zaistnienia takiej sytuacji nie dopuścić każdy członek Rady będzie zobowiązany do złożenia 
deklaracji bezstronności i poufności według wzoru stanowiącego załącznik nr 6. do niniejszej 
Strategii. 

Naruszenie przez członka Rady zasad sformułowanych w w/w deklaracji skutkować będzie 
unieważnieniem jego głosu oddanego w procedurze oceny i wyboru operacji. Przewodniczący Rady 
może również w takiej sytuacji złożyć wniosek o odwołanie członka Rady przez Walne Zebranie 
Członków.  

9.5 Tryb odwoławczy od rozstrzygnięć Rady 

Każdemu wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odwołania się od rozstrzygnięcia Rady.  
Odwołanie będzie musiało być szczegółowo uzasadnione.  

Wnioskodawca po otrzymaniu pisma informującego ocenie będzie miał prawo w terminie 7 dni 
kalendarzowych złożyć w/w odwołanie. W tym samym terminie wnioskodawcy przysługuje prawo 
wglądu do protokołu oceny w siedzibie Biura LGD.  

Odwołanie pozostanie bez rozpatrzenia w przypadku gdy: 
• będzie wniesione po upływie ww. terminu 7 dni, 
• będzie wniesione przez nieuprawniony podmiot, tzn. nie będący wnioskodawcą, którego 
wniosek o dofinansowanie operacji podlegał ocenie, 
• nie będzie zawierało pisemnego uzasadnienia lub innych danych wymaganych w odwołaniu 
 

9.6 Procedura zmian lokalnych kryteriów wyboru projektów (w przypadku zaistnienia 
takiej potrzeby). 

Dynamicznie postępujące procesy globalizacji i glokalizacji prowadzące do wielu zmian w 
otaczającej nas rzeczywistości społeczno – gospodarczej mogą spowodować, iż po upływie 
pewnego czasu od chwili uchwalenia LSR zawarte w niej lokalne kryteria wyboru operacji 
wymagać będą skorygowania bądź uzupełnienia. Mając na uwadze powyższe już na etapie 
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opracowania LSR sformułowana została procedura zmiany lokalnych kryteriów wyboru projektów 
będąca swoistą gwarancją ewentualnego uruchomienia w przyszłości mechanizmu naprawczego w 
sytuacji, gdyby np. zaproponowane początkowo zestawy kryteriów selekcji nie przynosiły 
oczekiwanych rezultatów lub wręcz w niekorzystny sposób realizowały politykę wsparcia LGD 
zapisaną w LSR. Z wnioskiem o wprowadzenie zmian w w/w zakresie wraz z ich propozycjami 
wystąpić może Rada jak również Zarząd Stowarzyszenia. Wniosek zawierający uzasadnienie 
proponowanych zmian jest następnie przedkładany na najbliższym zebraniu Zarządu, które – po 
przeprowadzeniu dyskusji – podejmuje uchwałę o wprowadzeniu bądź niewprowadzeniu 
przedmiotowych zmian do LSR. Skorygowane bądź uzupełnione lokalne kryteria wyboru znajdują 
zastosowanie w konkursach ogłoszonych po dniu powzięcia przez Zarząd o ich przyjęciu.  

Szczegółowy opis procedury zmiany/ aktualizacji LSR w tym lokalnych kryteriów wyboru 
projektów zawarty jest w punkcie 12 niniejszej Strategii. 
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10. BUDŻET LSR 

rok 
Kategoria 

kosztu/wydatk
u 

 

  Działania osi 4 przeprowadzane przez LGD w zł 

4.1/413 – Wdrażanie  
lokalnych strategii rozwoju 

4.21 Wdrażanie projektów współpracy 
4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, 

nabywanie umiejętności i aktywizacja 

 
 

Razem Oś 4 

Różnicowanie 
w kierunku 
działalności 
nierolniczej 

Tworzenie 
i rozwój 

mikroprzedsi
ębiorstw 

Odnowa 
i rozwój wsi 

Małe projekty 
Razem 

4.1/413 

Przygotowa
nie projektu 
współpracy 

Realizacja 
projektu 

współpracy 
Razem  
4.21 

Funkcjonowanie 
LGD 

(koszty bieżące) 

Nabywanie  
umiejętności 

Razem 
4.31 

 

    1 2 3 4 5   6 7 8 9 10 

2
0

0
9

 całkowite 1 0,00 0,00 482 889,34 226 406,59 709 295,93 0,00 0,00 0,00 62 284,60 3 154,70 65 439,30 774 735,23 

kwalifikowalne 2 0,00 0,00 482 889,34 226 406,59 709 295,93 0,00 0,00 0,00 62 284,60 3 154,70 65 439,30 774 735,23 

do refundacji 3 0,00 0,00 362 167,00 158 484,63 520 651,63 0,00 0,00 0,00 62 284,60 3 154,70 65 439,30 586 090,93 

2
0

1
0

 całkowite 4 0,00 0,00 1 721 033,33 253 774,60 1 974 807,93 0,00 0,00 0,00 113 208,16 40 504,74 153 713,90 2 128 521,83 

kwalifikowalne 5 0,00 0,00 1 721 033,33 253 774,60 1 974 807,93 0,00 0,00 0,00 113 208,16 40 504,74 153 713,90 2 128 521,83 

do refundacji 6 0,00 0,00 1 290 775,00 177 642,22 1 468 417,22 0,00 0,00 0,00 113 208,16 40 504,74 153 713,90 1 622 131,12 

2
0

1
1

 całkowite 7 0,00 889 534,40 0,00 0,00  889 534,40 0,00 57 513,00 57 513,00 151 848,45 39 474,56 191 323,01 1 138 370,41 

kwalifikowalne 8 0,00 889 534,40 0,0 0,00  889 534,40 0,00 57 513,00 57 513,00 151 848,45 39 474,56 191 323,01 1 138 370,41 

do refundacji 9 0,00 444 767,20 0,0 0,00 444 767,20 0,00 57 513,00 57 513,00 151 848,45 39 474,56 191 323,01 693 603,21 

2
0

1
2

 całkowite 10 1 285 480,00 395 945,60 2 937 914,67 1 142 857,14 5 762 197,41 7 513,00 50 000,00 57 513,00 256 429,06 129 926,73 386 355,79 6 206 066,20 

kwalifikowalne 11 1 285 480,00 395 945,60 2 937 914,67 1 142 857,14 5 762 197,41 7 513,00 50 000,00 57 513,00 256 429,06 129 926,73 386 355,79 6 206 066,20 

do refundacji 12 642 740,00 197 972,80 2 203 436,00 800 000,00 3 844 148,80 7 513,00 50 000,00 57 513,00 256 429,06 129 926,73 386 355,79 4 288 017,59 

2
0

1
3

 całkowite 13 0,00 0,00 0,00 213 347,36 213 347,36 6 198,00 45 000,00 51 198,00 220 000,00 110 000,00 330 000,00 594 545,36 

kwalifikowalne 14 0,00 0,00 0,00 213 347,36 213 347,36 6 198,00 45 000,00 51 198,00 220 000,00 110 000,00 330 000,00 594 545,36 

do refundacji 15 0,00 0,00 0,00 149 343,15 149 343,15 6 198,00 45 000,00 51 198,00 220 000,00 110 000,00 330 000,00 530 541,15 

2
0

1
4

 całkowite 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220 000,00 100 000,00 320 000,00 320 000,00 

kwalifikowalne 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220 000,00 100 000,00 320 000,00 320 000,00 

do refundacji 18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220 000,00 100 000,00 320 000,00 320 000,00 

2
0

1
5

 całkowite 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 60 000,00 160 000,00 160 000,00 

kwalifikowalne 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 60 000,00 160 000,00 160 000,00 

do refundacji 21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 60 000,00 160 000,00 160 000,00 

2
0

0
8

-
2

0
1

5
 

całkowite 22 1 285 480,00 1 285 480,00 5 141 837,36 1 836 385,73 9 549 183,09 13 711,00 152 513,00 166 224,00 1 123 770,27 483 061,73 1 606 832,00 11 322 239,09 

kwalifikowalne 23 1 285 480,00 1 285 480,00 5 141 837,36 1 836 385,73 9 549 183,09 13 711,00 152 513,00 166 224,00 1 123 770,27 483 061,73 1 606 832,00 11 322 239,09 

do refundacji 24 642 740,00 642 740,00 3 856 378,00 1 285 470,00 6 427 328,00 13 711,00 152 513,00 166 224,00 1 123 770,27 483 061,73 1 606 832,00 8 200 384,00 
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11. OPIS PROCESU PRZYGOTOWANIA LSR 
Przygotowanie LSR odbyło się według partnersko-eksperckiego modelu budowania 
dokumentów strategicznych. Model ten z jednej strony opiera się na zaangażowaniu w 
wypracowanie założeń strategicznych przedstawicieli różnych lokalnych środowisk – 
reprezentantów wszystkich gmin wchodzących w skład LGD Perły Beskidu Sądeckiego, z drugiej 
natomiast – zakłada udział ekspertów, pełniących rolę partnerów, moderatorów, czuwających 
nad merytoryczną warstwą procesu planowania. Strategia tworzona była zatem oddolnie, 
metodą społeczno-ekspercką, zgodnie z wytycznymi zawartymi w „Zakresie lokalnej strategii 
rozwoju” stanowiącymi załącznik do rozporządzenia w sprawie szczegółowych kryteriów i 
sposobu wyboru lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013. Uspołecznienie procesu tworzenia 
Strategii polegało w szczególności na szerokim udziale członków społeczności lokalnej – 
eksperci uczestniczący w tym procesie pełnili rolę partnerów i moderatorów wybranych działań 
zwracając uwagę przede wszystkim na prawidłowość wypełniania wymogów dotyczących 
konstrukcji LSR zamierzającej ubiegać się o dofinansowanie ze środków PROW 2007-13. 
Różnorodność działań, jakie zostały w tym  procesie podjęte pozwala stwierdzić, iż opracowany 
dokument zawiera obszerną analizę i diagnozę potrzeb obszaru LGD Perły Beskidu Sądeckiego 
oraz prawidłowe określenie celów i kierunków jego rozwoju.  

Inicjatorem opracowania przedmiotowej strategii był Zarząd LGD, który z początkiem 2008r. 
podjął decyzję o przystąpieniu do jej przygotowywania według nowych wytycznych 
obowiązujących w tym zakresie.  Materiały analityczne do przedmiotowego dokumentu zostały 
zgromadzone w okresie maj – sierpień 2008r. – były to w szczególności: 

 dokumenty strategiczne i programowe gmin Piwniczna – Zdrój, Rytro, Łabowa, 
Nawojowa oraz Muszyna (strategie rozwoju, plany rozwoju lokalnego), 

 strategie rozwoju powiatu nowosądeckiego i województwa małopolskiego na lata 2007-
13 Pozostałe, niezbędne dane w szczególności materiały promocyjne i informacyjne 
(foldery, ulotki, broszury i inne publikacje, a także prezentacje multimedialne i filmy 
promocyjne) były gromadzone na bieżąco.  

Kluczowe znaczenie dla merytorycznej zawartości strategii miały przeprowadzone w okresie 
lipiec – listopad 2008r. spotkania i warsztaty z udziałem członków społeczności lokalnej 
(przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, przedstawiciele lokalnych organizacji 
pozarządowych, przedsiębiorcy, mieszkańcy) które dotyczyły w szczególności diagnozy 
uwarunkowań rozwoju obszaru LGD Perły Beskidu Sądeckiego, określenia priorytetowych 
kierunków jego rozwoju, sformułowania celów ogólnych i szczegółowych strategii a także 
kwestii związanych z jej wdrażaniem. Ta forma włączenia członków społeczności lokalnej w 
proces budowania LSR stworzyła wszystkim zainteresowanym mieszkańcom gmin tworzących 
LGD możliwość aktywnego, realnego udziału w tym przedsięwzięciu. 

Tabela. Spotkania i warsztaty dotyczące LSR 

L.p Miejsce spotkania warsztatu Data spotkania 
1. Rytro 2008-10-01 
2. Piwniczna Zdrój – Urząd Miasta i Gminy 2008-10-08 
3. Łabowa 2008-10-11 
4. Nawojowa 2008-10-16 
 

Wymienione powyżej spotkania i warsztaty były współprowadzone i moderowane przez 
ekspertów z firmy. Centrum Zespołów Analityczno-Strategicznych – ich praca nakierowana była 
w szczególności na czuwanie nad profesjonalnym przebiegiem spotkań i warsztatów tak, aby ich 
rezultaty mogły następnie znaleźć odpowiednie przełożenie na treść tworzonej strategii. 
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Stosowane metody pracy w grupie aktywizujące uczestników spotkań i warsztatów (m.in. burze 
mózgów,  mapy myśli, kula śniegowa) dały szansę uchwycenia i uwzględnienia każdego głosu 
członka społeczności lokalnej co w procesie tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju należy uznać 
za szczególnie istotne – w ten sposób bowiem LSR staje się dokumentem dla mieszkańców 
obszaru LGD, w którego tworzeniu każdy mógł wziąć udział. 

Efektem opisanych powyżej prac było stworzenie przez ekspertów oraz członków Zarządu LGD 
Perły Beskidu Sądeckiego projektu strategii przedstawionego do szerszej konsultacji społecznej. 
Po jej przeprowadzeniu i dokonaniu w projekcie strategii uzasadnionych korekt i poprawek 
Lokalna Strategia Rozwoju została zaprezentowana na Walnym Zebraniu Członków LGD Perły 
Beskidu Sądeckiego w dniu 2009-01-13 – po przeprowadzonym głosowaniu została przyjęta. 

Po podjęciu przez Gminę Krynicę- Zdrój w dniu 2 marca 2011r. uchwały o przystąpieniu do LGD 
„Perły Beskidu Sądeckiego” nastąpił proces informowania , szkoleń  dla podmiotów z w/w 
gminy. 

W okresie od IV do VIII 2011 odbyło się wiele spotkań indywidualnych z podmiotami z terenu 
gminy Krynica- Zdrój oraz spotkań informacyjnych i szkoleń , których celem było przybliżenie 
zasad funkcjonowania LGD „Perły Beskidu Sądeckiego” oraz dotarcie do beneficjentów z 
informacją o możliwości składania wniosków i starania się o dofinansowanie działań z zakresu 
osi 3 i osi 4 PROW. 

Tabela. Spotkania i warsztaty dotyczące LSR na terenie gminy Krynica- Zdrój 

L.p Miejsce spotkania warsztatu Data spotkania 
1. Tylicz 2011-07-25 
2. Berest 2011-07-26 
3. Tylicz 2011-08-04 
4. Berest 2011-08-05 
 

Podczas aktualizacji LSR przeprowadzono również kilka spotkań z lokalnymi przedsiębiorcami z 

branży turystycznej.  Wydają się dosyć ważne ich opinie dotyczące np. braku współpracy 

różnych podmiotów we wspólnej promocji turystycznej i gospodarczej regionu. Miejscem 

bardzo promowanym jest oczywiście Krynica- Zdrój, głównie ze względu na „turystykę 

uzdrowiskową”,  ale jeśli chodzi  o wykorzystanie zasobów i potencjału obszarów wiejskich 

pozostałych gmin potrzebne są zdecydowane i wspólne działania. I tutaj LGD może odegrać 

ogromną rolę jako animator i koordynator takich działań.  
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12. OPIS PROCESU WDRAŻANIA I AKTUALIZACJI LSR 

12.1 Sposób i procedury aktualizacji/zmiany LSR 

Procesy wdrażania i aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju są ze sobą ściśle powiązane - 
aktualizacja dokumentu jest bowiem warunkowana oceną procesu wdrażania oraz 
wpływających na ten proces uwarunkowań.  
Proces aktualizacji uruchomiony zostać może na początku każdego roku kalendarzowego po 
sporządzeniu bilansu wdrażania strategii w roku poprzednim – nie jest również wykluczona 
możliwość dokonywania zmian doraźnych, stanowiących reakcję na zasadnicze i często 
zaskakujące zmiany uwarunkowań wdrażania strategii, których nie sposób przewidzieć ani 
zaplanować. 
Aktualizacja LSR będzie również prowadzona w momencie wprowadzania zmian wynikających z 
aktualizacji stosownych rozporządzeń oraz zaleceń instytucji Zarządzającej – np. w sprawie 
wskaźników realizacji LSR.  
 
Niezależnie jednak od okoliczności uzasadniających wprowadzenie zmian proces ten będzie się 
odbywał przy zastosowaniu dwóch podstawowych zasad: 
1/ zapewnienia szerokiego udziału w tym procesie wszystkich podmiotów mających istotny 
wpływ na rozwój obszaru LGD m.in. poprzez organizacje spotkań, wywiadów, sondaży 
lokalnych, działalność punktu informacyjno – konsultacyjnego mieszczącego się w biurze LGD, 
2/ dokonania analizy charakteru i dynamiki zmian tych czynników, które powodują konieczność 
rozważenia możliwości wprowadzenia zmian do LSR. Przedmiotowej analizie służyć będą w 
szczególności: 

 wnioski płynące z monitoringu uwarunkowań zawartych w analizie SWOT stanowiącej 
fundament dla sformułowanych w strategii celów ogólnych, szczegółowych a także 
przedsięwzięć. Zmiany w tym obszarze mogą decydować o konieczności zmian w 
strategii. 

 wnioski płynące z realizacji projektów w ramach LSR (m.in. osiąganie celów projektów, a 
przez to przyczynianie się do osiągania celów ogólnych i szczegółowych strategii, stopień 
zainteresowania podejmowaniem działań w ramach przedsięwzięć opisanych w LSR), 

 wnioski płynące z monitoringu procesu wdrażania strategii (m.in. sposób i skuteczność 
promocji, informacji, przebieg procedury naboru i oceny projektów). 

  
Opracowane propozycje zostaną przedłożone Zarządowi LGD do zaopiniowania i uchwalenia. 

12.2 Sposób wdrażania LSR 

Instytucją odpowiedzialną za wdrażanie LSR i koordynowanie wszelkich działań 
podejmowanych w tym celu będzie Lokalna Grupa Działania Perły Beskidu Sądeckiego – aby w 
ten proces włączyć jak największą liczbę partnerów oraz mieszkańców obszaru LGD przewiduje 
się prowadzenie ciągłej akcji informacyjno – promocyjnej pozwalającej na popularyzację 
informacji na temat LGD i podejmowanych przez nią działań. Podjęte zostaną między innymi 
takie działania promocyjno-informacyjne jak: 
• spotkania informacyjne dotyczące poszczególnych działań objętych LSR, 
• dodatkowe spotkania z mieszkańcami podczas zebrań sołeckich , 
• warsztaty dotyczące planowania projektów, 
 
Uzupełniająco będą zastosowane : 
• druk i kolportaż materiałów promocyjnych o możliwościach finansowania projektów, 
• informacja i promocja przy użyciu  tablic informacyjnych w urzędach gmin, oraz stałych 
informacyjnych miejscach w gminach , 
• informacje w prasie lokalnej, 
• przewiduje się  także organizację lub udział w imprezach kulturalnych promujących 

obszar , Lokalną Grupę Działania oraz przedsięwzięcia w ramach LSR .  
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Spotkania informacyjne organizowane będą w miejscach dostępnych dla wszystkich 
mieszkańców (tj. spotkania w każdej gminie, również we wsiach , które nie są siedzibami gmin). 
Planuje się organizację specjalnych spotkań dla poszczególnych grup potencjalnych 
beneficjentów – sektora społecznego, gospodarczego i publicznego. Do bieżącej komunikacji z 
lokalną społecznością służyć będzie także strona internetowa LGD  zawierająca aktualności, 
galerię zdjęć z najważniejszych wydarzeń Stowarzyszenia i szereg informacji przydatnych 
przyszłym beneficjentom , uruchomione zostanie forum dyskusyjne . 

Instrumentem służącym LGD do wdrażania Strategii będzie w szczególności Biuro LGD 
odpowiedzialne za prowadzenie w/w akcji informacyjno – promocyjnej jak również zajmujące 
się udzielaniem wyjaśnień, udostępnianiem posiadanych materiałów, pomocą w wypełnianiu 
wniosków a także organizacją szkoleń pozwalających nabyć umiejętności w zakresie 
poprawnego opracowania projektu i przygotowania wniosku. Całokształt procesu wdrażania 
LSR będzie przebiegał w zgodzie obowiązującymi w tym zakresie wspólnotowymi i krajowymi 
przepisami prawa. 

Zakres zadań LGD w procesie wdrażania strategii obejmował będzie w szczególności: 
• przyjmowanie i składanie wniosków aplikacyjnych, 
• kontrolę formalną składania wniosków, 
• monitorowanie wdrażania strategii a także realizacji indywidualnych projektów, które 

uzyskały dofinansowanie w jej ramach, 
• przygotowanie i prowadzenie ciągłej akcji informacyjno - promocyjnej dotyczącej 

strategii, 
• przygotowywanie okresowych raportów dotyczących wdrażania Strategii, 
• analiza efektów wdrażania LSR 
 

12.3 Podmioty biorące udział  w procesie aktualizacji/zmiany 

Głównym organem LGD podejmującym decyzje w przedmiocie zmiany LSR jest zgodnie ze 
Statutem Zarząd LGD. W szczególności – w zależności od wyników monitoringu – decyzje te 
mogą dotyczyć: 

a/  zmian w obrębie zapisanych w strategii przedsięwzięć, 
b/ uruchomienia procesu konsultacyjnego związanego z wprowadzeniem zmian w celach 
strategii lub kluczowych zmian w przedsięwzięciach zawartych w LSR, 
c/ uruchomienia procesu przeformułowania całej strategii.  
 
Z inicjatywą wprowadzenia zmian LSR wystąpić będzie mogła Rada– w przypadku zaistnienia 
takiej potrzeby powołana zostanie specjalna komisja ds. aktualizacji strategii odpowiedzialna za 
merytoryczne opracowanie propozycji zmian. Proces aktualizacji strategii będzie każdorazowo 
odpowiednio promowany w środowisku lokalnym, przeprowadzane będą stosowne konsultacje 
społeczne, których zakres będzie uzależniony od rodzaju i rozmiaru proponowanych zmian. 
Udział przedstawicieli społeczności lokalnej w tym procesie będzie zapewniony m.in. poprzez 
organizację spotkań informacyjnych, organizacje sondaży i wywiadów. Materiały do aktualizacji 
LSR pozyskiwane będą także za pośrednictwem punktu informacyjno – konsultacyjnego 
mieszczącego się w Biurze LGD. 

12.4 Podmioty biorące udział w procesie wdrażania LSR 

Wielopodmiotowy układ zastosowany przy formułowaniu LSR będzie podtrzymywany i 
rozwijany w fazie wdrażania strategii - projekty w ramach wdrażania LSR będą mogły być 
zgłaszane i realizowane przez wszystkie osoby fizyczne, podmioty i instytucje znajdujące się na 
obszarze działania LGD a w szczególności: gminy, stowarzyszania lokalne, zespoły muzyczne, 
zespoły sportowe, muzea, domy kultury, ośrodki sportu i rekreacji, koła gospodyń wiejskich itp. 
Wdrażanie LSR będzie miało charakter otwarty – każdy podmiot lokalny będzie miał szansę 
uzyskać dofinansowanie na realizację swojego projektu po spełnieniu wszystkich wymogów 
formalnych i osiągnięciu odpowiednio wysokiej oceny merytorycznej dokonywanej przez Radę 



 

74 

 

według przyjętych, obiektywnych kryteriów. Wszystkie podmioty lokalne będą uprawnione do 
uzyskania kompleksowej i rzetelnej informacji o LGD, zasadach jego działania ze szczególnym 
uwzględnieniem wdrażania LSR. Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, iż w procesie 
wdrażania strategii uczestniczyć będą wszystkie trzy kluczowe sektory – samorządowy, 
obywatelski i biznesowy. Za koordynację całokształtu czynności związanych z wdrażaniem LSR 
odpowiada Zarząd LGD oraz Biuro LGD. 
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13 ZASADY I SPOSÓB DOKONYWANIA EWALUACJI WŁASNEJ  

13.1 Umiejscowienie procesu ewaluacji 

Wszystkie programy oraz projekty o wymiarze horyzontalnym, oraz oddziaływujące na szereg 
aspektów życia lokalnego winne być na bieżąco monitorowane, oceniane oraz aktualizowane. W 
dokumentach Komisji Europejskiej w odniesieniu do programów zalecany jest proces ewaluacji, 
traktowany jako obiektywna ocena danego przedsięwzięcia na wszystkich jego etapach od 
planowania, poprzez realizacje po pomiar efektów. Ewaluacja powinna dostarczyć rzetelnych i 
przydatnych informacji pozwalając wykorzystać zdobytą w ten sposób wiedzę w procesie 
decyzyjnym. Często dotyczy ona procesu określenia wartości lub ważności działania, polityki lub 
programu. Zgodnie z Rozporządzeniem tzw. ogólnym Rady UE (nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 
2006 r., ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności  i uchylającego 
rozporządzenie (WE) nr 1260/1999) ewaluacja ma na celu poprawę „jakości, skuteczności i 
spójności pomocy funduszy oraz strategii i realizacji programów operacyjnych w odniesieniu do 
konkretnych problemów strukturalnych dotykających dane państwa członkowskie i regiony, z 
jednoczesnym uwzględnieniem celu w postaci trwałego rozwoju i właściwego prawodawstwa 
wspólnotowego dotyczącego oddziaływania na środowisko oraz strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko”. Przenosząc na grunt LSR cel ewaluacji można zdefiniować go 
jako poprawa oddziaływania danego celu, przedsięwzięcia na obszar działania LGD przy 
uwzględnieniu założeń, specyfiki oraz innych celów wynikających z dokumentów strategicznych 
regionu czy podregionu. 
W takim ujęciu ewaluacja może mieć charakter: 

 strategiczny (celem będzie ocena i analiza realizacji założeń LSR w odniesieniu do celów 
ogólnych, szczegółowych i przedsięwzięć), bądź 

 operacyjny (celem będzie wspieranie procesu monitorowania LSR i LGD). 
Jednym z istotnych aspektów ewaluacji strategicznej jest zatem weryfikacja przyjętych celów i 
nade wszystko operacji w odniesieniu do aktualnej i przewidywanej sytuacji społeczno – 
ekonomicznej. Ewaluacje operacyjne powiązane będą ściśle z procesem wdrażania LSR i tym 
samym niemal automatyczne z działaniami LGD. Ewaluacje operacyjne będą przeprowadzane w 
szczególności w przypadku, gdy monitorowanie ujawniło znaczące odchylenia od założonych 
pierwotnie celów.  

Bardziej istotnym podziałem ewaluacji jest wyróżnienie procesów w zależności od momentu 
przeprowadzenia ewaluacji. W tym ujęciu rozróżniamy: 

 ewaluację ex ante (przed rozpoczęciem realizacji),  
 ewaluację interim (w trakcie realizacji),  
 ewaluację ex post (po zakończeniu realizacji) 
 ewaluacje overall (globalna). 

13.2 Założenia ewaluacji LSR i LGD 

W przypadku LSR najbardziej adekwatne wydaje się być zastosowanie modelu polegającego na 
przeprowadzeniu  

 ewaluacji interim  
 ewaluacji ex post  

 
W obu przypadkach metodologia ewaluacji jest podobna (różne oczywiście są cele). 
Szczegółowy przebieg ewaluacji uzależniony będzie od ewaluatora, którym, zgodnie z 
zaleceniem powinien być ekspert (firma) zewnętrzna.  
Prezentując założenia metodologii zaproponowanej ewaluacji LSR i LGD można ją 
scharakteryzować poprzez: 

 cel i funkcje ewaluacji (po co ?) 
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 kryteria (obszary, aspekty) ewaluacji (według czego?) 
 podmiot i przedmiot ewaluacji w tym struktura decyzyjna (kto i kogo, co ?) 
 technikę ewaluacji (jak?) 
 częstotliwość dokonywania ewaluacji (jak często ?) 

 

13.3 Cel i funkcje ewaluacji 

Zasadniczym celem ewaluacji LSR i LGD jest ocena przebiegu, efektów oraz oddziaływania 
przedsięwzięć zgrupowanych w ramach LSR oraz działalności LGD. Spojrzenie wstecz, lub obok, 
bo tak można scharakteryzować ocenę ex post oraz interim, mają za zadanie złagodzić 
ewentualne niedociągnięcia, które z racji wieloaspektowego oraz horyzontalnego charakteru 
LSR mogą wystąpić z dużym prawdopodobieństwem. Ewaluacja ma obniżyć ryzyko 
negatywnego oddziaływania tego typu niedociągnięć, tak, by na bieżąco korygować cele i 
operacje oraz procedury działania LGD. Co istotne, owe negatywne skutki nie spowodują 
negatywnych efektów w obrębie potencjału społecznego czy ekonomicznego obszaru działania 
LGD, lecz bardziej niewykorzystanie lub nieekonomiczne wykorzystanie zasobów, wskazanych 
w LSR czy LGD. 

W zakresie funkcji ewaluacji LSR i LGD można wskazać: 

 funkcję poznawczą, 
 funkcję korygującą, 
 funkcję innowacyjną. 

 
Funkcja poznawcza obejmuje zdefiniowanie obszarów nieprawidłowości w zakresie wdrażania 
celów ogólnych, szczegółowych oraz przedsięwzięć LSR oraz LGD. Zdefiniowanie obszarów 
zarówno z perspektywy wewnętrznej jak i zewnętrznej jest natychmiastowym i namacalnym 
efektem ewaluacji, niezwykle pomocnym w podnoszeniu skuteczności oddziaływania LSR. 

Funkcja korygująca w oparciu o zdefiniowanie obszary nieprawidłowości wskazuje techniki i 
kierunki ewentualnej korekty, tak by założone cele zostały osiągnięte. Korekta może dotyczyć 
szczególnie operacji, zaangażowanych zasobów, oraz ewentualnego poszerzenia narzędzi 
wdrażania. 

Funkcja innowacyjna bazuje na dokonanej korekcie, przy czym za najważniejsze uznaje się 
zastosowanie nowego rozwiązania, które w sposób najskuteczniejszy rozwiąże problem. Należy 
podkreślić, iż funkcja innowacyjna jest w przypadku LSR najbardziej pożądana, z racji 
pionierskiego oraz horyzontalnego charakteru inicjatywy. 

13.4 Aspekty (kryteria) ewaluacji  

Podporządkowane celom i poszczególnym funkcjom ewaluacja powinna objąć kilka aspektów 
LSR oraz działania LGD. Aspekty te to: 

 ewaluacja wdrażania LSR i działania LGD, 
 ewaluacja efektów LSR i LGD. 
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Tabela  
Schemat aspektów ewaluacji LSR i LGD 

 

 

Realizacja 

→ 

Efekty 

 Wdrażanie LSR 
oraz 
funkcjonowanie 
LGD: 
 Efektywność 

LSR 
 Efektywność 

LGD 
(sprawność 
funkcjonowa
nia) 

Efekty LSR i LGD: 
 Oddziaływanie 

LSR i 
skuteczność 

 Trwałość 

 
W zakresie wdrażania LSR i działania LGD ocena winna obejmować: 

 efektywność LSR – jakie są koszty danego przedsięwzięcia oraz czas realizacji – relacja 
nakłady - rezultaty 

 efektywność LGD (sprawność funkcjonowania) – ocena jakości partnerstwa, sprawności 
funkcjonowania LGD, organów, procedur, decyzyjności  

W zakresie efektów LSR i LGD ocena powinna dotyczyć: 
 oddziaływania LSR i skuteczności – czy dzięki realizacji danego przedsięwzięcia 

osiągnięto zakładaną zmianę, czy skutek jaki wywiera projekt w szerszym środowisku 
oraz wkład w realizację szerszych celów 

 trwałości – potencjalne kontynuowanie korzyści, efektów LSR 

 

13.5 Podmiot i przedmiot ewaluacji – organy odpowiedzialne  

Następnymi elementami systemu ewaluacji jest określenie kto i w jakiej strukturze dokonuje 
procesu. W przypadku LSR oraz LGD przedmiot ewaluacji jest stosunkowo łatwy do określenia. 
Ocenie powinna podlegać: 

 LSR jako dokument o charakterze horyzontalnym oraz  
 LGD jako funkcjonująca grupa o charakterze partnerskim 

 
W zakresie podmiotu, czyli szerzej systemu, odpowiedzialnego za przeprowadzenie i co ważne, 
wdrożenie postulatów ewaluacyjnych proponuje się następujący system. Ewaluacja 
przeprowadzana jest na wniosek Walnego Zebrania Członków (Rady). Za ewaluacje 
odpowiedzialny jest Zarząd, przy pomocy Biura LGD. Nad sprawnością procesu czuwa Komisja 
Rewizyjna, zarówno w zalecanej ewaluacji zewnętrznej jak i wewnętrznej. Raport z ewaluacji 
przygotowywany przez: 

 Ekspertów zewnętrznych w przypadku zalecanej ewaluacji zewnętrznej, lub 
 specjalnie powołany w tym celu zespół lub Komisja Rewizyjna w przypadku ewaluacji 

wewnętrznej 
przedstawiany jest przez Zarząd na forum Walnego Zebrania Członków. Walne Zebrania 
Członków zatwierdza Raport post- ewaluacyjny. Raport stanowiłby, zatem dodatkowy 
przyczynek do dyskusji na temat działalności LGD i Zarządu a zasygnalizowane postulaty mogą 
stanowić przyczynek do uchwał Walnego Zebrania Członków. Zgodnie z zasadą 
transparentności, treść Raportu zostanie podana do wiadomości publicznej. 
Zgodnie z zapisami dotyczącymi aktualizacji LSR w przypadku takiego efektu ewaluacji, z 
inicjatywą wprowadzenia zmian LSR wystąpić będzie mogła Rada oraz Zarząd LGD. Proces 
aktualizacji strategii będzie każdorazowo odpowiednio promowany w środowisku lokalnym, 
przeprowadzane będą stosowne konsultacje społeczne, których zakres będzie uzależniony od 
rodzaju i rozmiaru proponowanych zmian. Udział przedstawicieli społeczności lokalnej w tym 
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procesie będzie zapewniony m.in. poprzez organizację spotkań informacyjnych, organizacje 
sondaży i wywiadów. 

 
Raport, stanowiący rezultat ewaluacji składać się będzie z następujących części: 

1. Założenia ewaluacji 
2. Wykaz operacji – postępu rzeczowego i finansowego prac w ramach LSR, 

wykonanych i w trakcie wdrażania 
3. Opis efektów operacji zestawionych z oczekiwaniami wyjściowymi 
4. Analiza wpływu operacji na cele LSR 
5. Analiza ryzyka wdrażania operacji (w tym operacje niewykonane) 
6. Audyt funkcjonowania LGD (lub ocena funkcjonowania w aspekcie oceny 

partnerstwa, skuteczności itp.) 
7. Wnioski, zalecenia, rekomendacje dotyczące zmian na przyszłość, które zapewnią 

wyższą efektywność działania LGD oraz realizacji celów LSR 

13.6  Metodologia ewaluacji  

Efektywna ewaluacja musi spełniać określone wymagania i tak: 

- musi być oparta na ustalonych kryteriach, pozwalających na obiektywną ocenę realizacji 
LSR i efektywności zastosowanych instrumentów rozwoju, 

- musi dostarczać podstawy do podejmowania tak strategicznych, jak i bieżących 
operacyjnych decyzji - musi więc odpowiednio często i „wcześnie” informować o stanie 
realizacji LSR oraz funkcjonowania LGD. 

 
Zalecana jest analiza przy pomocy badania ankietowego lub standaryzowanego 
wywiadu, skonstruowanego w oparciu o wskazane powyżej aspekty (kryteria) 
ewaluacji. Szczegółowy wybór techniki powinien być zostawiony do wyboru 
ewaluatorom tzn. np. zewnętrznej firmie, które w sposób niezależny i ekspercki dokona 
oceny.  
Ocena może mieć charakter: 

 opisowy 
 wskaźnikowy 
 opisu potencjalnego ryzyka 

 
Tabela 
Przykładowy, zalecany kwestionariusz ewaluacyjny 
[W przykładowym kwestionariuszu trzeba pamiętać co rozumie się pod hasłem operacja 
– tu chodziły o całość - funkcjonowanie LGD razem z realizacją LSR]  
 
Ewaluacja intraput 
(ocena wdrażania LSR oraz funkcjonowania LGD) 
Aspekt ewaluacji Efektywność LSR – jakie są koszty danego 

przedsięwzięcia oraz czas realizacji – relacja 
nakłady - rezultaty 

Pytanie kwestionariuszowe tak nie opis analiza 
wskaźnika 

ocena 
potencjalneg
o ryzyka 

Czy operacja przynosi pożądane 
efekty? 

     

Czy stosunek nakłady – efekty jest 
proporcjonalny? 

     

Czy czas realizacji operacji jest      
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optymalny? 
...      
Wnioski, zalecenia, rekomendacje  
Odpowiedzialność decyzyjna i 
horyzont czasowy rekomendacji 

 

Realizacja rekomendacji  
Aspekt ewaluacji Efektywność LGD (sprawność funkcjonowania) – 

ocena jakości partnerstwa, sprawności 
funkcjonowania LGD, organów, procedur, 
decyzyjności 

Pytanie kwestionariuszowe tak nie opis analiza 
wskaźnika 

ocena 
potencjalneg
o ryzyka 

Czy LGD jako struktura 
funkcjonuje skutecznie? 

     

Czy udział poszczególnych 
partnerów w ramach LGD jest 
optymalny? 

     

Czy efekty osiągane przez LGD 
mają zastosowanie w praktyce 
rozwojowej gmin? 

     

...      
Wnioski, zalecenia, rekomendacje  
Odpowiedzialność decyzyjna i 
horyzont czasowy rekomendacji 

 

Realizacja rekomendacji  
 
Ewaluacja output 
(ocena efektów, rezultatów i oddziaływania LSR) 
Aspekt ewaluacji Oddziaływanie LSR i skuteczność – czy dzięki 

realizacji danego przedsięwzięcia osiągnięto 
zakładaną zmianę, czy skutek jaki wywiera projekt 
w szerszym środowisku oraz wkład w realizację 
szerszych celów 

Pytanie kwestionariuszowe tak nie opis analiza 
wskaźnika 

ocena 
potencjalneg
o ryzyka 

Czy operacja przyniosła 
zakładany rezultat, efekt, 
oddziaływanie?  

     

Czy operacja przyniosła wartość 
dodaną? 

     

Czy operacja oddziałuje na 
szersze niż zakładano 
środowisko? 

     

...      
Wnioski, zalecenia, rekomendacje  
Odpowiedzialność decyzyjna i 
horyzont czasowy rekomendacji 

 

Realizacja rekomendacji  
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Aspekt ewaluacji Trwałość – potencjalne kontynuowanie korzyści, 
efekty LSR 

Pytanie kwestionariuszowe tak nie opis analiza 
wskaźnika 

ocena 
potencjalneg
o ryzyka 

Czy operacja zapewnia 
kontynuacje w szerszym 
horyzoncie czasowym? 

     

Czy możliwy jest transfer efektów 
operacji na inne obszary? 

     

Czy       
...      
Wnioski, zalecenia, rekomendacje  
Odpowiedzialność decyzyjna i 
horyzont czasowy rekomendacji 

 

Realizacja rekomendacji  
W tabeli kwestionariuszowej należy wskazać w rubryce 

 tak / nie – odpowiedni wariant odpowiedzi 
 opis – uzasadnienie stanu faktycznego wraz z uwarunkowaniami, w przypadku 

uszycia pytania szczegółowego odpowiedź 
 analiza wskaźnika – w przypadku użycia wskaźnika liczbowego (np. ilość, wzrost, 

zmiana, średnia, itp.) 
 ocena potencjalnego ryzyka – w przypadku zidentyfikowanych pól zagrażających 

wdrażaniu operacji – ocenić wpływ potencjalnego ryzyka 
 

13.7 Częstotliwość ewaluacji 

Z racji wskazanych powyżej założeń i schematu ewaluacji zakłada się model polegający na 
przeprowadzeniu  

 ewaluacji ex post. 
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14. POWIĄZANIA LSR Z INNYMI DOKUMENTAMI PLANISTYCZNYMI 
ZWIĄZANYMI Z OBSZAREM OBJĘTYM LSR 
 
W niniejszym rozdziale  przedstawione zostały poszczególne kierunki Lokalnej Strategii 
Rozwoju w odniesieniu do komplementarnych priorytetów/ celów innych programów 
i lokalnych dokumentów o charakterze strategicznym. 

 
Tab. Powiązania LSR z innymi dokumentami planistycznymi związanymi z obszarem 
objętym LSR- szczebel krajowy, regionalny i ponadlokalny 
 

CEL OGÓLNY LSR PERŁY 
BESKIDU SĄDECKIEGO 

 
DOKUMENT PLANISTYCZNY 

 

Rozwój lokalnej 
przedsiębiorczości 
m.in. poprzez rozwój 
agroturystyki 

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 
Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich 
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA 
DZIAŁANIE 6.3 Promocja turystycznych walorów Polski 
DZIAŁANIE 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu 
ponadregionalnym 
MAŁOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY 
NA LATA 2007-2013 
OŚ PRIORYTETOWA 3. TURYSTYKA I PRZEMYSŁ KULTUROWY 
STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 
2007–2013 
CEL I. Lepiej wykształceni, twórczy i przedsiębiorczy mieszkańcy 
I.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego 
I.3 Wsparcie indywidualnej przedsiębiorczości 
CEL II. Konkurencyjna, otwarta i innowacyjna 
gospodarka 
II.3 Zrównoważone rolnictwo, w tym rolnictwo ekologiczne 
II.5 Rozwój przemysłów czasu wolnego 
STRATEGIA ROZWOJU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO 
NA LATA 2006-2013 
Cel Strategiczny 
Wzmocnienie Potencjału Gospodarczego Powiatu Nowosądeckiego 
Cele operacyjne i programy 
I.4.Rozwój Nowoczesnego Rolnictwa 
I.4.1.Wspieranie nowoczesnych form rozwoju rolnictwa, sadownictwa, 
leśnictwa i aktywizacji pozarolniczej 
I.5.Zwiększenie Atrakcyjności Turystycznej  
I.5.1.Realizacja inwestycji infrastrukturalnych zwiększających atrakcyjność 
turystyczną powiatu (w tym system ścieżek rowerowych, punktów 
widokowych oraz innych wiodących produktów turystycznych w tym 
turystyki uzdrowiskowej) 
I.5.2.Stworzenie systemu promocji i informacji turystycznej powiatu 
PLAN ROZWOJU LOKALNEGO DLA POWIATU NOWOSĄDECKIEGO 
5.3. Stworzenie systemu promocji i informacji turystycznej powiatu  

„wykorzystanie” Lokalnej 
Grupy Działania do 
koordynacji rozwoju 
agroturystyki na obszarze 
objętym LSR 

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 
DZIAŁANIE 6.3 Promocja turystycznych walorów Polski 
MAŁOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY 
NA LATA 2007-2013 
OŚ PRIORYTETOWA 3. TURYSTYKA I PRZEMYSŁ KULTUROWY 
Cel operacyjny:Podniesienie konkurencyjności turystycznej regionu 
STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 
2007–2013 
CEL I. Lepiej wykształceni, twórczy i przedsiębiorczy mieszkańcy 
I.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego 
I.3 Wsparcie indywidualnej przedsiębiorczości 
CEL II. Konkurencyjna, otwarta i innowacyjna gospodarka 
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II.3 Zrównoważone rolnictwo, w tym rolnictwo ekologiczne 
II.5 Rozwój przemysłów czasu wolnego 
STRATEGIA ROZWOJU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO 
NA LATA 2006-2013 
Cel Strategiczny 
Wzmocnienie Potencjału Gospodarczego Powiatu Nowosądeckiego 
Cele operacyjne i programy 
I.4.Rozwój Nowoczesnego Rolnictwa 
I.4.1. Wspieranie nowoczesnych form rozwoju rolnictwa, sadownictwa, 
leśnictwa i aktywizacji pozarolniczej 
PLAN ROZWOJU LOKALNEGO DLA POWIATU NOWOSĄDECKIEGO 
5.3. Stworzenie systemu promocji i informacji turystycznej powiatu 
(rezerwacje itp 

inwentaryzacja obecnych 
zasobów 
agroturystycznych 

PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA 
DZIAŁANIE 6.3 Promocja turystycznych walorów Polski 
MAŁOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY 
NA LATA 2007-2013 
OŚ PRIORYTETOWA 3. TURYSTYKA I PRZEMYSŁ KULTUROWY 
STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 
2007–2013 
CEL II. Konkurencyjna, otwarta i innowacyjna gospodarka 
II.5 Rozwój przemysłów czasu wolnego 
PLAN ROZWOJU LOKALNEGO DLA POWIATU NOWOSĄDECKIEGO 
5.3. Stworzenie systemu promocji i informacji turystycznej powiatu  

badania potrzeb i 
oczekiwań turystów w 
zakresie oferty 
agroturystycznej 
opracowanie strategii 
marketingowej 

stworzenie profesjonalnej 
strony internetowej 

PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA 
DZIAŁANIE 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu 
ponadregionalnym 
MAŁOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY 
NA LATA 2007-2013 
OŚ PRIORYTETOWA 3. TURYSTYKA I PRZEMYSŁ KULTUROWY 
STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 
2007–2013 
CEL II. Konkurencyjna, otwarta i innowacyjna gospodarka 
II.5 Rozwój przemysłów czasu wolnego 
STRATEGIA ROZWOJU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO 
NA LATA 2006-2013 
Cel Strategiczny 
Wzmocnienie Potencjału Gospodarczego Powiatu Nowosądeckiego 
Cele operacyjne i programy 
I.5.Zwiększenie Atrakcyjności Turystycznej  
I.5.2.Stworzenie systemu promocji i informacji turystycznej powiatu 
PLAN ROZWOJU LOKALNEGO DLA POWIATU NOWOSĄDECKIEGO 
5.3. Stworzenie systemu promocji i informacji turystycznej powiatu  

promocja oferty w ramach 
programu „Agroturystyka 
regionu Pereł Beskidu” 
Wsparcie finansowe na 
przygotowanie bazy 
agroturytycznej 

szkolenia i doradztwo  PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 
Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich 
MAŁOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY 
NA LATA 2007-2013 
OŚ PRIORYTETOWA 3. TURYSTYKA I PRZEMYSŁ KULTUROWY 
STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 
2007–2013 
CEL I. Lepiej wykształceni, twórczy i przedsiębiorczy mieszkańcy 
CEL II. Konkurencyjna, otwarta i innowacyjna gospodarka 
STRATEGIA ROZWOJU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO 
NA LATA 2006-2013 
Cel Strategiczny 
Wzmocnienie Potencjału Gospodarczego Powiatu Nowosądeckiego 

Odnowa „centrum” 
poszczególnych 
miejscowości  
w zakresie 
infrastruktury  

PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA 
DZIAŁANIE 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu 
ponadregionalnym 
MAŁOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY 
NA LATA 2007-2013 
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i komunikacji 
 

OŚ PRIORYTETOWA 3. TURYSTYKA I PRZEMYSŁ KULTUROWY 
STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 
2007–2013 
CEL II. Konkurencyjna, otwarta i innowacyjna gospodarka 
II.5 Rozwój przemysłów czasu wolnego 
CEL V. Spójny wewnętrznie, bezpieczny, zapewniający równe szanse i 
możliwości rozwoju region 
V.5 Wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego oraz budowanie tożsamości 
regionalnej 
CEL V. Spójny wewnętrznie bezpieczny, zapewniający równe 
szanse i możliwości rozwoju region 
V.5 Wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego oraz budowanie tożsamości 
regionalnej 
CEL II. Konkurencyjna,otwarta i innowacyjna gospodarka 
II.5 Rozwój przemysłów czasu wolnego 
CEL VII. Wysoka jakość środowiska przyrodniczo kulturowego 
i przestrzeni regionalnej 
VII.1 Ochrona i kształtowanie krajobrazu kulturowego 
CEL VII. Wysoka jakość środowiska przyrodniczo kulturowego i przestrzeni 
regionalnej 
VII.1 Ochrona i kształtowanie krajobrazu kulturowego 
VII.3 Opieka nad regionalnym dziedzictwem kulturowym 
CEL VII. Wysoka jakość środowiska przyrodniczo-kulturowego i przestrzeni 
regionalnej 
VII.1 Ochrona i kształtowanie krajobrazu kulturowego 
VII.3 Opieka nad regionalnym dziedzictwem kulturowym 
CEL II. Konkurencyjna, otwarta i innowacyjna gospodarka 
II.5 Rozwój przemysłów czasu wolnego 
STRATEGIA ROZWOJU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO 
NA LATA 2006-2013 
I) Cel Strategiczny 
Wzmocnienie Potencjału Gospodarczego Powiatu Nowosądeckiego 
Cele operacyjne i programy 
I.5.Zwiększenie Atrakcyjności Turystycznej 
I.5.1.Realizacja inwestycji infrastrukturalnych zwiększających atrakcyjność 
turystyczną powiatu (w tym system ścieżek rowerowych, punktów 
widokowych oraz innych wiodących produktów turystycznych w tym 
turystyki uzdrowiskowej) 
I.5.2.Stworzenie systemu promocji i informacji turystycznej powiatu 
II) Cel Strategiczny Poprawa Warunków Życia Mieszkańców 
Powiatu Nowosądeckiego 
Cele operacyjne i programy 
II.7. Wzmocnienie Partycypacji Społecznej Wśród Mieszkańców Powiatu 
II.7.3.Poprawa dialogu społecznego oraz mechanizmów właściwego odbioru 
potrzeb mieszkańców przez władze powiatu 
PLAN ROZWOJU LOKALNEGO DLA POWIATU NOWOSĄDECKIEGO 
5.1. Realizacja niezbędnych inwestycji infrastrukturalnych zwiększających 
atrakcyjność turystyczną powiatu 
5.3. Stworzenie systemu promocji i informacji turystycznej powiatu 
(rezerwacje itp.) 
7.2. Poprawa informowania mieszkańców o działaniach władz powiatu i 
innych instytucji publicznych 

odnowa/ aktualizacja 
oznakowań szlaków i 
atrakcji turystycznych 

PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA 
DZIAŁANIE 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu 
ponadregionalnym 
MAŁOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY 
NA LATA 2007-2013 
OŚ PRIORYTETOWA 3. TURYSTYKA I PRZEMYSŁ KULTUROWY 
STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 
2007–2013 
CEL II. Konkurencyjna, otwarta i innowacyjna gospodarka 

budowa/ odnowa 
sanitariatów 
zlokalizowanych w 
pobliżu centrum 
miejscowości 
budowa/ odnowa 
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infrastruktury dla osób 
korzystających z 
campingów w 
miejscowościach objętych 
LSR (m.in. natrysków) 

II.5 Rozwój przemysłów czasu wolnego 
CEL V. Spójny wewnętrznie, bezpieczny, zapewniający równe szanse i 
możliwości rozwoju region 
V.5 Wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego oraz budowanie tożsamości 
regionalnej 
CEL V. Spójny wewnętrznie bezpieczny, zapewniający równe 
szanse i możliwości rozwoju region 
V.5 Wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego oraz budowanie tożsamości 
regionalnej 
CEL II. Konkurencyjna, otwarta i innowacyjna gospodarka 
II.5 Rozwój przemysłów czasu wolnego 
CEL VII. Wysoka jakość środowiska przyrodniczo kulturowego 
i przestrzeni regionalnej 
VII.1 Ochrona i kształtowanie krajobrazu kulturowego 
CEL VII. Wysoka jakość środowiska przyrodniczo kulturowego i przestrzeni 
regionalnej 
VII.1 Ochrona i kształtowanie krajobrazu kulturowego 
VII.3 Opieka nad regionalnym dziedzictwem kulturowym 
CEL VII. Wysoka jakość środowiska przyrodniczo-kulturowego i przestrzeni 
regionalnej 
VII.1 Ochrona i kształtowanie krajobrazu kulturowego 
VII.3 Opieka nad regionalnym dziedzictwem kulturowym 
CEL II. Konkurencyjna, otwarta i innowacyjna gospodarka 
II.5 Rozwój przemysłów czasu wolnego 
STRATEGIA ROZWOJU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO 
NA LATA 2006-2013 
I) Cel Strategiczny 
Wzmocnienie Potencjału Gospodarczego Powiatu Nowosądeckiego 
Cele operacyjne i programy 
I.5. Zwiększenie Atrakcyjności Turystycznej 
I.5.1. Realizacja inwestycji infrastrukturalnych zwiększających atrakcyjność 
turystyczną powiatu (w tym system ścieżek rowerowych, punktów 
widokowych oraz innych wiodących produktów turystycznych w tym 
turystyki uzdrowiskowej) 
I.5.2. Stworzenie systemu promocji i informacji turystycznej powiatu 
II) Cel Strategiczny 
Poprawa Warunków Życia Mieszkańców Powiatu Nowosądeckiego 
Cele operacyjne i programy 
II.7. Wzmocnienie Partycypacji Społecznej Wśród Mieszkańców Powiatu 
II.7.3. Poprawa dialogu społecznego oraz mechanizmów właściwego odbioru 
potrzeb mieszkańców przez władze powiatu 
PLAN ROZWOJU LOKALNEGO DLA POWIATU NOWOSĄDECKIEGO 
5.1. Realizacja niezbędnych inwestycji infrastrukturalnych zwiększających 
atrakcyjność turystyczną powiatu 
5.3. Stworzenie systemu promocji i informacji turystycznej powiatu  
7.2. Poprawa informowania mieszkańców o działaniach władz powiatu i 
innych instytucji publicznych 

stworzenie i 
wypromowanie 
informacyjnych punktów 
obsługi turysty w każdej z 
miejscowości 
odnowa/ budowa szlaków 
turystycznych (pieszych, 
rowerowych) 
budowa/ rozbudowa 
systemu komunikacji 
władz lokalnych, instytucji 
lokalnych z mieszkańcami 
gmin objętych LSR oraz 
turystami m.in. poprzez: 
budowę/odnowę 
tablic/słupów 
ogłoszeniowych, 
popularyzację Internetu, 
aktualizację i rozbudowę 
stron/y 
internetowej/internetowy
ch, inne 

Rozwój produktów 
lokalnych 

PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA 
DZIAŁANIE 6.3 Promocja turystycznych walorów Polski  
MAŁOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY 
NA LATA 2007-2013 
OŚ PRIORYTETOWA 3. TURYSTYKA I PRZEMYSŁ KULTUROWY 
Cel operacyjny: 
Podniesienie konkurencyjności turystycznej regionu. 
OŚ PRIORYTETOWA 8. WSPÓŁPRACA MIĘDZYREGIONALNA 
Cel operacyjny: 
Stworzenie szerokiej i stabilnej platformy współpracy międzyregionalnej 
STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 
2007–2013 
CEL V. Spójny wewnętrznie, bezpieczny, zapewniający równe 
szanse i możliwości rozwoju region 
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V.5 Wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego oraz budowanie tożsamości 
regionalnej 
CEL VII. Wysoka jakość środowiska przyrodniczo-kulturowego 
i przestrzeni regionalnej 
VII.1 Ochrona i kształtowanie krajobrazu kulturowego 
VII.3 Opieka nad regionalnym dziedzictwem kulturowym 
CEL II. Konkurencyjna, otwarta i innowacyjna gospodarka 
II.5 Rozwój przemysłów czasu wolnego 
STRATEGIA ROZWOJU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO 
NA LATA 2006-2013 
 Cel Strategiczny 
Wzmocnienie Potencjału Gospodarczego Powiatu Nowosądeckiego 
Cele operacyjne i programy 
I.5.Zwiększenie Atrakcyjności Turystycznej 
I.5.2.Stworzenie systemu promocji i informacji turystycznej powiatu 
I.5.3.Wsparcie i ewentualna kreacja marek turystycznych 
II) Cel Strategiczny 
Poprawa Warunków Życia Mieszkańców Powiatu Nowosądeckiego 
Cele operacyjne i programy 
II.5. Zapewnienie Warunków Rozwoju Kultury w Powiecie 
II.5.1. Wspieranie instytucji kultury zlokalizowanych na terenie powiatu oraz 
realizacja imprez kulturalnych 
II.5.2. Opracowanie i wdrożenie planu ochrony zasobów dziedzictwa 
kulturowego 
II.6. Zagwarantowanie Dostępności Do Szerokiej Oferty Sportowo-
Rekreacyjnej 
II.6.2. Organizacja cyklu imprez sportowo-rekreacyjnych promujących 
zdrowy tryb życia 
PLAN ROZWOJU LOKALNEGO DLA POWIATU NOWOSĄDECKIEGO 
5.3. Stworzenie systemu promocji i informacji turystycznej powiatu  
5.4 Wspieranie instytucji kulturalnych zlokalizowanych na terenie powiatu 
oraz imprez kulturalnych 
5.6. Organizacja cyklu imprez sportowo-rekreacyjnych promujących zdrowy 
tryb życia 

produkt kulinarny 
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA 
DZIAŁANIE 6.3 Promocja turystycznych walorów Polski  
MAŁOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY 
NA LATA 2007-2013 
OŚ PRIORYTETOWA 3. TURYSTYKA I PRZEMYSŁ KULTUROWY 
Cel operacyjny: 
Podniesienie konkurencyjności turystycznej regionu. 
OŚ PRIORYTETOWA 8. WSPÓŁPRACA MIĘDZYREGIONALNA 
Cel operacyjny: 
Stworzenie szerokiej i stabilnej platformy współpracy międzyregionalnej 
STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 
2007–2013 
CEL V. Spójny wewnętrznie, bezpieczny, zapewniający równe 
szanse i możliwości rozwoju region 
V.5 Wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego oraz budowanie tożsamości 
regionalnej 
CEL VII. Wysoka jakość środowiska przyrodniczo-kulturowego 
i przestrzeni regionalnej 
VII.1 Ochrona i kształtowanie krajobrazu kulturowego 
VII.3 Opieka nad regionalnym dziedzictwem kulturowym 
CEL II. Konkurencyjna, otwarta i innowacyjna gospodarka 
II.5 Rozwój przemysłów czasu wolnego 
STRATEGIA ROZWOJU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO 
NA LATA 2006-2013 
 Cel Strategiczny 
Wzmocnienie Potencjału Gospodarczego Powiatu Nowosądeckiego 
Cele operacyjne i programy 

produkt sportowy 

produkt kulinarny 
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I.5.Zwiększenie Atrakcyjności Turystycznej 
I.5.2.Stworzenie systemu promocji i informacji turystycznej powiatu 
I.5.3.Wsparcie i ewentualna kreacja marek turystycznych 
II) Cel Strategiczny 
Poprawa Warunków Życia Mieszkańców Powiatu Nowosądeckiego 
Cele operacyjne i programy 
II.5. Zapewnienie Warunków Rozwoju Kultury w Powiecie 
II.5.1. Wspieranie instytucji kultury zlokalizowanych na terenie powiatu oraz 
realizacja imprez kulturalnych 
II.5.2. Opracowanie i wdrożenie planu ochrony zasobów dziedzictwa 
kulturowego 
II.6. Zagwarantowanie Dostępności Do Szerokiej Oferty Sportowo-
Rekreacyjnej 
II.6.2. Organizacja cyklu imprez sportowo-rekreacyjnych promujących 
zdrowy tryb życia 
PLAN ROZWOJU LOKALNEGO DLA POWIATU NOWOSĄDECKIEGO 
5.4. Stworzenie systemu promocji i informacji turystycznej powiatu  
5.4 Wspieranie instytucji kulturalnych zlokalizowanych na terenie powiatu 
oraz imprez kulturalnych 
5.6. Organizacja cyklu imprez sportowo-rekreacyjnych promujących zdrowy 
tryb życia 

Źródło: opracowanie własne 

 

Tab. Powiązania LSR z innymi dokumentami planistycznymi związanymi z obszarem 
objętym LSR- szczebel lokalny 

 

CEL OGÓLNY LSR PERŁY 
BESKIDU SĄDECKIEGO 

 
DOKUMENT PLANISTYCZNY 

 

Rozwój lokalnej 
przedsiębiorczości 
m.in. poprzez rozwój 
agroturystyki 

Strategia Rozwoju Gminy Nawojowa 2007 – 2013 
Cel Strategiczny nr 1 Wykorzystanie walorów Gminy Nawojowa dla rozwoju 
turystyki i rekreacji 
Cel Strategiczny nr 4 Inicjatywa i przedsiębiorczość mieszkańców, podstawą 
dobrobytu gminy. 
Cel Strategiczny nr 5 Modernizacja gminnego rolnictwa i wspieranie działań 
dostosowawczych 
Strategia Rozwoju Społeczno- gospodarczego Miasta i Gminy Piwniczna 
Zdrój na lata 2008-2015 
Cel Strategiczny II 
Rozbudowa potencjału turystycznego i uzdrowiskowego 
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na lata 2005 –
2013 
2. Zbudowanie produktów turystycznych aktywizujących rynek turystyki 
indywidualnej krajowej i międzynarodowej dla trzech grup społecznych 
Strategia Rozwoju Społeczno- Gospodarczego Miasta i Gminy 
Uzdrowiskowej Muszyna na lata 2008-2015 
Cel strategiczny: 
Muszyna jest ważnym ośrodkiem uzdrowiskowo- turystycznym (W.1) 
Cel strategiczny: 
Środowisko przyrodnicze Muszyny spełnia najwyższe standardy ekologiczne 
(W.2) 
Cel strategiczny: 
Gospodarka dostosowana do charakteru uzdrowiskowo- turystycznego 
gminy (G.1) 
Cel strategiczny: 
Działalność kulturalna na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej 
prowadzona jest na wysokim poziomie (K.1) 
Cel strategiczny: 
Muszyna prowadzi skuteczną promocję w środkach masowego przekazu w 
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kraju i zagranicą (K.4) 
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna 
1. 1 Wdrożenie programu rozwoju gospodarki turystycznej Miasta i Gminy 
Muszyny 
Plan rozwoju lokalnego gminy Krynica-Zdrój 
(I )Zmiana w strukturze gospodarczej obszaru – wzrost przedsiębiorczości  

„wykorzystanie” Lokalnej 
Grupy Działania do 
koordynacji rozwoju 
agroturystyki na obszarze 
objętym LSR 

Strategia Rozwoju Gminy Nawojowa 2007 – 2013 
Cel Strategiczny nr 1 Wykorzystanie walorów Gminy Nawojowa dla rozwoju 
turystyki i rekreacji 
Cel Strategiczny nr 4 Inicjatywa i przedsiębiorczość mieszkańców, podstawą 
dobrobytu gminy. 
Cel Strategiczny nr 5 Modernizacja gminnego rolnictwa i wspieranie działań 
dostosowawczych 
Strategia Rozwoju Społeczno- gospodarczego Miasta i Gminy Piwniczna 
Zdrój na lata 2008-2015 
Cel Strategiczny II 
Rozbudowa potencjału turystycznego i uzdrowiskowego 
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na lata 2005 –
2013 
2. Zbudowanie produktów turystycznych aktywizujących rynek turystyki 
indywidualnej krajowej i międzynarodowej dla trzech grup społecznych 
Strategia Rozwoju Społeczno- Gospodarczego Miasta i Gminy 
Uzdrowiskowej Muszyna na lata 2008-2015 
Cel strategiczny: 
Muszyna jest ważnym ośrodkiem uzdrowiskowo- turystycznym (W.1) 
Cel strategiczny: 
Środowisko przyrodnicze Muszyny spełnia najwyższe standardy ekologiczne 
(W.2) 
Cel strategiczny: 
Gospodarka dostosowana do charakteru uzdrowiskowo- turystycznego 
gminy (G.1) 
Cel strategiczny: 
Działalność kulturalna na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej 
prowadzona jest na wysokim poziomie (K.1) 
Cel strategiczny: 
Muszyna prowadzi skuteczną promocję w środkach masowego przekazu w 
kraju i zagranicą (K.4) 
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna 
1. 1 Wdrożenie programu rozwoju gospodarki turystycznej Miasta i Gminy 
Muszyny 
Plan rozwoju lokalnego gminy Krynica-Zdrój 
(I)Zmiana w strukturze gospodarczej obszaru – wzrost przedsiębiorczości  

inwentaryzacja obecnych 
zasobów 
agroturystycznych 
badania potrzeb i 
oczekiwań turystów w 
zakresie oferty 
agroturystycznej 
opracowanie strategii 
marketingowej 
stworzenie profesjonalnej 
strony internetowej 
promocja oferty w ramach 
programu „Agroturystyka 
regionu Pereł Beskidu” 
Wsparcie finansowe na 
przygotowanie bazy 
agroturytycznej 
szkolenia i doradztwo  

Odnowa „centrum” 
poszczególnych 
miejscowości  
w zakresie 
infrastruktury  
i komunikacji 
 

Strategia Rozwoju Gminy Nawojowa 2007 – 2013 
Cel Strategiczny nr 1 Wykorzystanie walorów Gminy Nawojowa dla rozwoju 
turystyki i rekreacji 
Cel Strategiczny nr 4 Inicjatywa i przedsiębiorczość mieszkańców, podstawą 
dobrobytu gminy 
Strategia Rozwoju Społeczno- gospodarczego Miasta i Gminy Piwniczna 
Zdrój na lata 2008-2015 
Cel Strategiczny II Rozbudowa potencjału turystycznego i uzdrowiskowego 
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na lata 2005 –
2013 
2. Zbudowanie produktów turystycznych aktywizujących rynek turystyki 
indywidualnej krajowej i międzynarodowej dla trzech grup społecznych 
Strategia Rozwoju Społeczno- Gospodarczego Miasta i Gminy 
Uzdrowiskowej Muszyna na lata 2008-2015 
Cel strategiczny: 
Muszyna jest ważnym ośrodkiem uzdrowiskowo- turystycznym (W.1) 
Cel strategiczny: 
Środowisko przyrodnicze Muszyny spełnia najwyższe standardy ekologiczne 
(W.2) 
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Cel strategiczny: 
Gospodarka dostosowana do charakteru uzdrowiskowo- turystycznego 
gminy (G.1) 
Cel strategiczny: 
Działalność kulturalna na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej 
prowadzona jest na wysokim poziomie (K.1) 
Cel strategiczny: 
Muszyna prowadzi skuteczną promocję w środkach masowego przekazu w 
kraju i zagranicą (K.4) 
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna 
5.2 Rozbudowa, modernizacja i remonty podstawowej infrastruktury 
społecznej              
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Rytro na lata 2005-2013 
Budowa Centrum Informacji Turystycznej 
Zagospodarowanie szlaków turystycznych 
Wzgórze zamkowe – zagospodarowanie i prace konserwatorskie 
Plan rozwoju lokalnego gminy Krynica-Zdrój 
(I) Rozwój systemu komunikacji, infrastruktury i stanu środowiska 

naturalnego 
(II) Poprawa stanu środowiska kulturowego i oświatowego 
(III) Poprawa warunków i jakości życia, w tym zmiana w strukturze 

zamieszkania 

(IV) Poprawa warunków rozwoju turystyki i sportu 
odnowa/ aktualizacja 
oznakowań szlaków i 
atrakcji turystycznych 

 Strategia Rozwoju Gminy Nawojowa 2007 – 2013 
Cel Strategiczny nr 1 Wykorzystanie walorów Gminy Nawojowa dla rozwoju 
turystyki i rekreacji 
Cel Strategiczny nr 4 Inicjatywa i przedsiębiorczość mieszkańców, podstawą 
dobrobytu gminy 
Strategia Rozwoju Społeczno- gospodarczego Miasta i Gminy Piwniczna 
Zdrój na lata 2008-2015 
Cel Strategiczny II Rozbudowa potencjału turystycznego i uzdrowiskowego 
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na lata 2005 –
2013 
2. Zbudowanie produktów turystycznych aktywizujących rynek turystyki 
indywidualnej krajowej i międzynarodowej dla trzech grup społecznych 
Strategia Rozwoju Społeczno- Gospodarczego Miasta i Gminy 
Uzdrowiskowej Muszyna na lata 2008-2015 
Cel strategiczny: 
Muszyna jest ważnym ośrodkiem uzdrowiskowo- turystycznym (W.1) 
Cel strategiczny: 
Środowisko przyrodnicze Muszyny spełnia najwyższe standardy ekologiczne 
(W.2) 
Cel strategiczny: 
Gospodarka dostosowana do charakteru uzdrowiskowo- turystycznego 
gminy (G.1) 
Cel strategiczny: 
Działalność kulturalna na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej 
prowadzona jest na wysokim poziomie (K.1) 
Cel strategiczny: 
Muszyna prowadzi skuteczną promocję w środkach masowego przekazu w 
kraju i zagranicą (K.4) 
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna 
5.3 Rozbudowa, modernizacja i remonty podstawowej infrastruktury 
społecznej              
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Rytro na lata 2005-2013 
Budowa Centrum Informacji Turystycznej 
Zagospodarowanie szlaków turystycznych 
Wzgórze zamkowe – zagospodarowanie i prace konserwatorskie 
Plan rozwoju lokalnego gminy Krynica-Zdrój 
(I) Rozwój systemu komunikacji, infrastruktury i stanu środowiska 

naturalnego 

budowa/ odnowa 
sanitariatów 
zlokalizowanych w 
pobliżu centrum 
miejscowości 
budowa/ odnowa 
infrastruktury dla osób 
korzystających z 
campingów w 
miejscowościach objętych 
LSR (m.in. natrysków) 
stworzenie i 
wypromowanie 
informacyjnych punktów 
obsługi turysty w każdej z 
miejscowości 
odnowa/ budowa szlaków 
turystycznych (pieszych, 
rowerowych) 
budowa/ rozbudowa 
systemu komunikacji 
władz lokalnych, instytucji 
lokalnych z mieszkańcami 
gmin objętych LSR oraz 
turystami m.in. poprzez: 
budowę/odnowę 
tablic/słupów 
ogłoszeniowych, 
popularyzację Internetu, 
aktualizację i rozbudowę 
stron/y internetowej/ych, 
inne 
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(II) Poprawa stanu środowiska kulturowego i oświatowego 
(III) Poprawa warunków i jakości życia, w tym zmiana w strukturze 

zamieszkania 

(IV) Poprawa warunków rozwoju turystyki i sportu 

Rozwój produktów 
lokalnych 

Strategia Rozwoju Gminy Nawojowa 2007 – 2013 
Cel Strategiczny nr 1 Wykorzystanie walorów Gminy Nawojowa dla rozwoju 
turystyki i rekreacji 
Cel Strategiczny nr 3 Kultura i sport, jako istotne czynniki integracji 
społecznej 
oraz budowy tożsamości lokalnej 
Strategia Rozwoju Społeczno- gospodarczego Miasta i Gminy Piwniczna 
Zdrój na lata 2008-2015 
Cel Strategiczny II Rozbudowa potencjału turystycznego i uzdrowiskowego 
Cele szczegółowe: 
3. Promocja lokalnych produktów 
4. Realizacja zadań z zakresu upowszechniania i ochrony kultury 
5. Wspieranie inicjatyw sportowo- rekreacyjnych 
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na lata 2005 –
2013 
2. Zbudowanie produktów turystycznych aktywizujących rynek turystyki 
indywidualnej krajowej i międzynarodowej dla trzech grup społecznych 
Strategia Rozwoju Społeczno- Gospodarczego Miasta i Gminy 
Uzdrowiskowej Muszyna na lata 2008-2015 
Cel strategiczny: Infrastruktura sportowo- rekreacyjna służy mieszkańcom i 
turystom (I.2) 
Cele pośrednie: 
2.1 Budowane są boiska sportowe oraz place zabaw dla dzieci w 
poszczególnych sołectwach i na osiedlach 
2.2 Budowane są ścieżki rowerowe wraz z towarzyszącą infrastrukturą 
2.3 Stwarzane są warunki do rozwoju infrastruktury sportów zimowych 
(wyciągi narciarskie, sankostrady) 
3.4 Tereny nad Popradem są zrewitalizowane i zagospodarowane na cele 
turystyczno- rekreacyjne (budowa Centrum Rekreacji i Wypoczynku) 
Cel strategiczny: 
Działalność kulturalna na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej 
prowadzona jest na wysokim poziomie (K.1) 
Cele pośrednie: 
1.1 Opracowana jest strategia produktu turystyczno- kulturowego wraz z 
określeniem źródeł finansowania 
1.2 Baza muzealna ma wysoki standard i jest dostępna dla zwiedzających 
1.3 Baza lokalowa związana z działalnością kulturalną jest rozbudowana i 
dostosowana do potrzeb prowadzonej działalności zarówno w mieście, jak i 
na terenach wiejskich 
1.4 Zabytki sztuki sakralnej stanowią istotny produkt turystyczny gminy i są 
szeroko udostępnione dla zwiedzających oraz zabezpieczone przed 
potencjalnymi zagrożeniami 
Cel strategiczny: 
Lokalna tradycja i kultura jest kultywowana i rozwijana (K.2) 
Cele pośrednie: 
2.1 Przygotowywane i publikowane są opracowania na temat lokalnej 
tradycji i kultury terenu Muszyny 
2.2 Organizowane są cykliczne imprezy kulturalno- sportowe dla 
mieszkańców i turystów 
Cel strategiczny: 
Muszyna prowadzi skuteczną promocję w środkach masowego przekazu w 
kraju i zagranicą (K.4) 
Cele pośrednie: 
4.1 Opracowana jest spójna koncepcja promocji Muszyny oraz nawiązana 
współpraca z partnerami zewnętrznymi (NGO, media, organizacje i biura 
turystyczne) 
Cel strategiczny: 
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Środowisko przyrodnicze Muszyny spełnia najwyższe standardy ekologiczne 
(W.2) 
Cele pośrednie: Część żywności dostarczanej do lokalnej bazy hotelowej 
pochodzi z upraw ekologicznych na terenie gminy  
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna 
1. 1 Wdrożenie programu rozwoju gospodarki turystycznej Miasta i Gminy 
Muszyny 
5.1 Utworzenie warunków technicznych do organizowania imprez 
plenerowych 
5.3Przywrócenie zabytkowego charakteru zespołowi urbanistycznemu 

centrum Muszyny  
Plan rozwoju lokalnego gminy Krynica-Zdrój 
(IV)Poprawa warunków rozwoju turystyki i sportu 

produkt kulinarny 
Strategia Rozwoju Gminy Nawojowa 2007 – 2013 
Cel Strategiczny nr 1 Wykorzystanie walorów Gminy Nawojowa dla rozwoju 
turystyki i rekreacji 
Cel Strategiczny nr 3 Kultura i sport, jako istotne czynniki integracji 
społecznej 
oraz budowy tożsamości lokalnej 
Strategia Rozwoju Społeczno- gospodarczego Miasta i Gminy Piwniczna 
Zdrój na lata 2008-2015 
Cel Strategiczny II Rozbudowa potencjału turystycznego i uzdrowiskowego 
Cele szczegółowe: 
3. Promocja lokalnych produktów 
4. Realizacja zadań z zakresu upowszechniania i ochrony kultury 
5. Wspieranie inicjatyw sportowo- rekreacyjnych 
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na lata 2005 –
2013 
2. Zbudowanie produktów turystycznych aktywizujących rynek turystyki 
indywidualnej krajowej i międzynarodowej dla trzech grup społecznych 
Strategia Rozwoju Społeczno- Gospodarczego Miasta i Gminy 
Uzdrowiskowej Muszyna na lata 2008-2015 
Cel strategiczny: Infrastruktura sportowo- rekreacyjna służy mieszkańcom i 
turystom (I.2) 
Cele pośrednie: 
2.1 Budowane są boiska sportowe oraz place zabaw dla dzieci w 
poszczególnych sołectwach i na osiedlach 
2.2 Budowane są ścieżki rowerowe wraz z towarzyszącą infrastrukturą 
2.3 Stwarzane są warunki do rozwoju infrastruktury sportów zimowych 
(wyciągi narciarskie, sankostrady) 
3.4 Tereny nad Popradem są zrewitalizowane i zagospodarowane na cele 
turystyczno- rekreacyjne (budowa Centrum Rekreacji i Wypoczynku) 
Cel strategiczny: 
Działalność kulturalna na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej 
prowadzona jest na wysokim poziomie (K.1) 
Cele pośrednie: 
1.1 Opracowana jest strategia produktu turystyczno- kulturowego wraz z 
określeniem źródeł finansowania 
1.2 Baza muzealna ma wysoki standard i jest dostępna dla zwiedzających 
1.3 Baza lokalowa związana z działalnością kulturalną jest rozbudowana i 
dostosowana do potrzeb prowadzonej działalności zarówno w mieście, jak i 
na terenach wiejskich 
1.4 Zabytki sztuki sakralnej stanowią istotny produkt turystyczny gminy i są 
szeroko udostępnione dla zwiedzających oraz zabezpieczone przed 
potencjalnymi zagrożeniami 
Cel strategiczny: 
Lokalna tradycja i kultura jest kultywowana i rozwijana (K.2) 
Cele pośrednie: 
2.1 Przygotowywane i publikowane są opracowania na temat lokalnej 
tradycji i kultury terenu Muszyny 
2.2 Organizowane są cykliczne imprezy kulturalno- sportowe dla 

produkt sportowy 

produkt kulinarny 
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mieszkańców i turystów 
Cel strategiczny: 
Muszyna prowadzi skuteczną promocję w środkach masowego przekazu w 
kraju i zagranicą (K.4) 
Cele pośrednie: 
4.1 Opracowana jest spójna koncepcja promocji Muszyny oraz nawiązana 
współpraca z partnerami zewnętrznymi (NGO, media, organizacje i biura 
turystyczne) 
Cel strategiczny: 
Środowisko przyrodnicze Muszyny spełnia najwyższe standardy ekologiczne 
(W.2) 
Cele pośrednie: Część żywności dostarczanej do lokalnej bazy hotelowej 
pochodzi z upraw ekologicznych na terenie gminy  
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna 
1. 1 Wdrożenie programu rozwoju gospodarki turystycznej Miasta i Gminy 
Muszyny 
5.1 Utworzenie warunków technicznych do organizowania imprez 
plenerowych 
5.3Przywrócenie zabytkowego charakteru zespołowi urbanistycznemu 

centrum Muszyny  
Plan rozwoju lokalnego gminy Krynica-Zdrój 
(IV)Poprawa warunków rozwoju turystyki i sportu  

Źródło: opracowanie własne 

 
 
Podsumowując należy stwierdzić, iż każdy z kierunków Lokalnej Strategii Rozwoju wpisuje się 
w dokumenty o charakterze strategicznym zarówno na poziomie krajowym (Program 
Operacyjny Kapitał Ludzki, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka), regionalnym 
(Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013,  Strategia Rozwoju 
Województwa Małopolskiego na lata 2007- 2013) oraz lokalnym (Strategia Rozwoju Powiatu 
Nowosądeckiego na lata 2006- 2013, Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Nowosądeckiego, 
Strategia Rozwoju Gminy Nawojowa 2007 – 2013, Strategia Rozwoju Społeczno- gospodarczego 
Miasta i Gminy Piwniczna Zdrój na lata 2008-2015, Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy 
Piwniczna-Zdrój na lata 2005 –2013, Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Rytro na lata 2005-2013, 
Plan rozwoju lokalnego gminy Krynica-Zdrój. 

Cele, kierunki rozwoju i projekty realizowane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju są 
komplementarne w stosunku do przedstawionych powyżej programów, stanowią ich 
uzupełnienie oraz przyczyniać się będą do kompleksowego, zrównoważonego rozwoju obszaru 
LGD. 
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15. PLANOWANE DZIAŁANIA /PRZEDSIĘWZIĘCIA /OPERACJE 
REALIZOWANE PRZEZ LGD W RAMACH INNYCH PROGRAMÓW 
WDRAŻANYCH NA OBSZARZE LSR  

 

LGD planuje dynamicznie się rozwijać i realizować swoje cele statutowe poprzez wdrażanie 
różnego rodzaju działań, przedsięwzięć, operacji, projektów. Poza realizacją projektów w 
ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich LGD planuje realizację projektów w ramach 
innych programów. 

Mechanizmy zabezpieczające przed nakładaniem się pomocy w ramach PROW i innych 
programów: 

1. Na etapie budowania koncepcji projektu określony zostanie program i działanie w ramach 
danego programu, w ramach którego LGD starać się będzie o uzyskanie dofinansowania- 
projekt składany będzie na konkurs jedynie w ramach danego wybranego działania, tak aby 
uniknąć sytuacji uzyskania przez ten sam projekt dofinansowania z więcej niż jednego 
źródła dofinansowania (programu/ działania). 

2. Na etapie rozpoczęcia wdrażania każdego projektu określony zostanie dla niego 
wyodrębniony system subkont w księgowości LGD, tak aby każdy projekt księgowany był 
przejrzyście, zgodnie z zasadami rachunkowości i aby uniemożliwić rozliczanie tego samego 
wydatku z więcej niż jednego źródła dofinansowania. Każda faktura/ rachunek/ lista płac 
będzie na odwrocie opisywana w taki sposób, aby w sposób jednoznaczny określić jaka część 
kosztów (czy  też cała kwota dokumentu finansowego) dotyczy danego projektu. Oprócz 
tego, w celu łatwiejszej identyfikacji kosztów w ramach danego projektu zakupy będą 
dokonywane oddzielnie dla każdego z wyodrębnionych projektów zgodnie z faktycznym 
zapotrzebowaniem danego projektu (np. materiały biurowe będą zamawiane oddzielnie dla 
każdego projektu- na każdy projekt wystawiona będzie odrębna faktura, która następnie 
zostanie opisana w sposób nie budzący wątpliwości którego projektu dotyczy, a zamówione 
materiały biurowe wykorzystywane będą odrębnie na potrzeby każdego z realizowanych 
projektów). W przypadku faktur zbiorczych (np. za rozmowy telefoniczne, koszty przesyłek 
pocztowych itp.) zespoły realizujące poszczególne projekty będą comiesięcznie 
przygotowywać zestawienie wykonywanych rozmów telefonicznych w ramach danego 
projektu/ wysyłanych w ramach danego projektu przesyłek pocztowych, a następnie faktura 
zostanie opisana ze wskazaniem faktycznie poniesionych kosztów każdego z realizowanych 
projektów. W ramach każdego z projektów zapewniona zostanie tzw. ścieżka audytu. W ten 
sposób te same wydatki nie będą finansowane z więcej niż jednego źródła dofinansowania 
oraz zapewnione zostanie rozliczanie faktycznie poniesionych kosztów w ramach każdego z 
realizowanych projektów. 

3. Do realizacji każdego projektu wyznaczane będą (o ile to możliwe) odrębne osoby /odrębne 
zespoły realizacyjne/, które wyznaczony będą mieć szczegółowy zakres działań 
podejmowanych w ramach danego projektu. Osoby te zajmować się będą również bieżącym 
dokonywaniem zakupów na potrzeby danego projektu/ zlecaniem usług/ angażowaniem 
osób realizujących działania. Niezwłocznie po dokonaniu zakupu/ realizacji usługi faktura/ 
rachunek/ lista płac będzie opisana w sposób nie budzący wątpliwości jaka kwota dotyczy 
danego projektu.  
W przypadku gdy ta sama osoba zaangażowana będzie do realizacji kilku projektów- 
w ramach każdego z nich będzie mieć zawartą odrębną umowę o dzieło/ zlecenia/ umowę o 
pracę na konkretną część etatu wraz z zakresem obowiązków. Osoba ta będzie prowadzić 
karty czasu pracy związane z każdym z tych projektów, które następnie będą weryfikowane 
przez osoby zarządzające. Analogiczny mechanizm obowiązywać będzie w przypadku 
zaangażowania w realizację danego projektu osoby pełniącej jakieś funkcje w LGD - zawarta 
zostanie z taką osobą odrębna umowa określająca szczegółowo wymiar czasu pracy oraz 
zakres obowiązków w ramach projektu, osoba ta będzie prowadzić karty czasu pracy. W ten 
sposób zapewnione zostanie rozliczanie czasu pracy danej osoby poświęconej na każdy z 
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realizowanych projektów, co z kolei przełoży się na finansowanie z danego projektu jedynie 
faktycznie wykonanej w jego ramach pracy /czasu faktycznie poświęconego na wykonanie 
tej pracy/. 

4. W ramach każdego projektu powołany zostanie zespół realizacyjny, którego zadaniem 
(oprócz realizacji poszczególnych zadań w ramach projektu) będzie nadzorowanie pod 
względem formalno- rachunkowym i merytorycznym otrzymanych faktur/ rachunków/ list 
płac. Dodatkowo każdy dokument będzie sprawdzany i opisywany na odwrocie przez osobę 
odpowiedzialną za controlling finansowy projektu oraz zatwierdzany do wypłaty przez 
osobę uprawnioną. Kontrola dokonywana będzie również przez osobę wprowadzającą 
dokument do systemu księgowego. Tak więc wieloszczeblowy system weryfikacji 
dokumentów księgowych, a także przejrzysty system księgowy z wyodrębnionymi 
subkontami dla każdego z realizowanych projektów uniemożliwi finansowanie tych samych 
kosztów z więcej niż jednego źródła dofinansowania. 

5. Ponadto wytyczne np. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w przypadku realizacji przez 
Beneficjenta projektu o wartości całkowitej powyżej 750 tys. zł lub realizacja kilku 
projektów o wartości łącznej powyżej 1 mln zł nakładają na Beneficjenta konieczność 
przeprowadzenia w trakcie realizacji projektu audytu zewnętrznego, co również dodatkowo 
gwarantuje poprawność realizacji, finansowania i rozliczania projektów. 

6. Na etapie realizacji każdego projektu na bieżąco dokonywana będzie weryfikacja 
osiągniętych już celów/ wskaźników, postęp w realizacji projektu, zgodność jego realizacji z 
zapisami umowy o dofinansowanie, aktualnymi wytycznymi, postęp finansowy i rzeczowy. 

7. Opisane wyżej mechanizmy realizacyjne projektów uniemożliwiają ich finansowane z więcej 
niż jednego źródła dofinansowania, a także zapewniają zgodność ich realizacji i rozliczania z 
wytycznymi. 
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16. PRZEWIDYWANY WPŁYW REALIZACJI LSR NA ROZWÓJ REGIONU  
I OBSZARÓW WIEJSKICH 

16.1 LSR a dokumenty strategiczne regionu 

W zakresie umiejscowienia LSR w kontekście dokumentów strategicznych regionu należy 
podkreślić, iż sformułowane cele ogólne oraz szczegółowe wykazują oddziaływanie na 
zasadnicze kierunki rozwoju Małopolski wskazane zarówno w Strategii Rozwoju Województwa 
Małopolskiego na lata 2007 – 2013 oraz innych analizowanych dokumentach. Zakres zadań 
służy rozwojowi społeczności lokalnych, a ten z kolei stał u podstaw koncepcyjnych Strategii 
„Małopolska 2015”. Ze względu na szeroki zakres tematyczny LSR obok powiązania z celami 
Strategii Województwa starano się także wykazać związek z ważnymi z punktu widzenia działań 
LGD dokumentami regionalnymi o charakterze strategicznym: 

 Regionalną Strategią Innowacji Województwa Małopolskiego 2005 – 2013, 
 oraz Programem Ochrony Środowiska Województwa Małopolskiego 2005 na lata 2012. 

 
Uwzględnienie wpływu LSR na obszar regionu oraz środowisko innowacyjne i wiejskie przez 
pryzmat dodatkowych dokumentów wskazuje szerokie pole oddziaływania LSR na region 
poprzez zapisy dotyczące zarówno obszarów wiejskich jak i potencjału społecznego i 
ekonomicznego. Oczywiście zakres wpływu na politykę proinnowacyjną może nie zawsze być 
znaczący, warto jednak podkreślić świadomość takiego powiązania wśród LGD. Wpływ na 
rozwój obszarów wiejskich może być także wskazany poprzez uwypuklenie powiązań z 
Programem Ochrony Środowiska, wdrażanym na terenie województwa od roku 2006. 
 
Powiązanie zaproponowanych celów szczegółowych oraz przedsięwzięć z celami Strategii 
Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007 – 2013 wykazuje zróżnicowany stopień 
wzajemnego oddziaływania. Większość celów wpisuje się w stopniu wysokim i znacznym, cele o 
charakterze regionalnym i ponadregionalnym ze swej istoty nie znajdują bezpośredniego 
oddziaływania, choć cele ogólne LSR mają charakter horyzontalny i wymiar ponadregionalny. 
 

Tak jak wskazano powyżej zasadne jest podkreślenie spodziewanego wpływu celów i operacji 
LSR na inne obszary rozwojowe województwa, w tym przede wszystkim te najbardziej istotne z 
punktu widzenia horyzontalnych polityk europejskich jak: 

 innowacje, rozumiane nie tylko przez pryzmat rozwoju przedsiębiorczości regionalnej 
czy lokalnej, ale także rozwoju gospodarczego regionu w sensie globalnym, 

 oraz zrównoważonej oraz społecznie aktywnej ochrony środowiska, jako przestrzeni w 
której funkcjonuje społeczność lokalna. 

 

W przypadku regionu małopolskiego powiązania mogą być wykazane poprzez korelacje z: 
 Regionalną Strategią Innowacji Województwa Małopolskiego 2005 - 2013 
 oraz Programem Ochrony Środowiska Województwa Małopolskiego 2005 na lata 2012. 
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Tabela Przewidywany wpływ realizacji LSR na rozwój regionu – powiązania z celami Strategii Rozwoju 
Województwa Małopolskiego na lata 2007 – 2013 

Lokalna Strategia Rozwoju 

Strategia Rozwoju 
Województwa 

Małopolskiego na lata 
2007 - 2013 

Stopień wpływu Wskaźnik wpływu 

Cel ogólny pierwszy 
Rozwój lokalnej przedsiębiorczości m.in. poprzez rozwój agroturystyki 
Inwentaryzacja obecnych 
zasobów, które mogą zostać 
wykorzystane w tworzeniu 
nowej, kompleksowej, 
profesjonalnej oferty 
agroturystycznej 

Cel I 
Lepiej wykształceni, 
twórczy i przedsiębiorczy 
mieszkańcy 

Cel II 
Konkurencyjna, otwarta i 
innowacyjna gospodarki 

Cel V 
Spójny wewnętrznie, 
bezpieczny, zapewniający 
równe szanse i 
możliwości rozwoju 
region 

Zapisy LSR 
wpływają w 
sposób znaczny 
na pole A Strategii 
– 
Konkurencyjność 
gospodarcza, 
wzmacniając 
istotnie lokalny 
potencjał 
ekonomiczny 

Zdefiniowane zasoby 
wszystkich gmin 
obszaru LGD 

Opracowanie spójnej strategii 
marketingowej i kampanii 
promocyjnej rozwoju 
agroturystyki w sześciu 
gminach na omawianym 
obszarze LSR 

Skuteczna promocja i 
informacja 

Uruchomienie programu 
edukacyjnego – szkoleniowego 
dla mieszkańców – przyszłych 
przedsiębiorców oferujących 
usługi w zakresie agroturystyki 

Ilość nowych 
gospodarstw 
agroturystycznych 

Określenie standardów 
obowiązujących wszystkie 
podmioty, które oferować będą 
usługi w ramach agroturystyki 

Realizacja nowych 
standardów usług 
publicznych 

Szkolenia, doradztwo, pomoc w 
rozwoju oferty agroturystycznej 

Ilość przeszkolonych 
podmiotów 

Cel ogólny drugi 
Odnowa „centrum” poszczególnych miejscowości w zakresie infrastruktury i komunikacji 
Odnowa/ aktualizacja 
oznakowań szlaków i atrakcji 
turystycznych 

Cel III 
Nowoczesna i sprawna, 
sprzyjająca rozwojowi 
społeczno-
gospodarczemu 
infrastruktura 
Cel V 
Spójny wewnętrznie, 
bezpieczny, zapewniający 
równe szanse i 
możliwości rozwoju 
region 
Cel VI 
Wysoka jakość życia w 
czystymi bezpiecznym 
środowisku 
przyrodniczym 
Cel VII 
Wysoka jakość 
środowiska przyrodniczo-
kulturowego i przestrzeni 
regionalnej 

Zapisy LSR 
wpisują się w 
poszczególne 
wskazane cele 
Strategii, 
szczególnie te, 
które mają swój 
wymiar 
oddziaływania o 
charakterze 
lokalnym 

Ilość ujętych w 
systemie atrakcji 
turystycznych  

Stworzenie i wypromowanie 
informacyjnych punktów 
obsługi turysty w każdej z 
miejscowości 

Ilość informacyjnych 
punktów obsługi 
turysty 

Odnowa/ budowa szlaków 
turystycznych (pieszych, 
rowerowych) 

System szlaków 
(zintegrowany) 

Budowa nowej infrastruktury 
na obszarze LGD 

Ilość nowych inwestycji 
w zakresie 
infrastruktury  
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Cel ogólny trzeci Rozwój produktów lokalnych 
Inwentaryzacja obecnych 
zasobów/produktów/imprez 

Cel V 
Spójny wewnętrznie, 
bezpieczny, zapewniający 
równe szanse i 
możliwości rozwoju 
region 
 
Cel VI 
Wysoka jakość życia w 
czystymi bezpiecznym 
środowisku 
przyrodniczym 
 
Cel VII 
Wysoka jakość 
środowiska przyrodniczo-
kulturowego i przestrzeni 
regionalnej 

Zapisy LSR 
wpisują się w 
sposób znaczny w 
pole B Strategii 
Rozwój społeczny 
i jakość życia, 
szczególnie w 
zakresie 
tożsamości 
kulturowej, 
edukacji oraz 
turystyki  

Ilość 
zinwentaryzowanych 
atutów gmin oraz 
zasobów/produktów/i
mprez 

Zaplanowanie spójnej oferty 
lokalnych produktów w ramach 
każdego z wymienionych 
produktów 

Zawartość 
przygotowanej oferty 

Wykreowanie dodatkowych 
produktów lokalnych 
uzupełniających ofertę 

Ilość wykreowanych 
dodatkowych 
produktów 

Wypromowanie oferty 
produktów lokalnych 

Ilość wypromowanych 
ofert 

 

16.2 LSR a rozwój regionu 

 
W największym stopniu realizacja LSR przyczyni się do rozwoju gmin na obszarze których 
działać będzie LGD. Podniesienie jakości bazy turystycznej na obszarze gmin tworzących LGD 
Perły Beskidu Sądeckiego, wypromowanie unikalnego produktu lokalnego oraz rozwój 
infrastrukturalny, dodatkowo, wzrost przedsiębiorczości to nie jedyne rezultaty wdrażania 
Lokalnej Strategii Rozwoju. Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju przyczyniać będzie się do 
rozwoju atrakcyjności turystycznej, sprzyjać będzie lepszemu zaspakajaniu potrzeb i oczekiwań 
mieszkańców obszaru jaki obejmuje. 

 
Dla celów ogólnych, celów szczegółowych i przedsięwzięć LSR określono wskaźniki, które 
przedstawiono w Rozdziale 4 wraz z podaniem źródła danych, wartością bazową, za jaką uznano 
dane w  roku 2009 oraz wartością docelową w roku 2015.  
Przewiduje się, że w wyniku realizacji projektów wspartych ze środków Osi 4 PROW do 2015 
roku: 
 

 wzrośnie ilość miejsc pracy o co najmniej 4, 
 wzrośnie ilość turystów o co najmniej 100 osób, a ilość osób korzystających z sieciowych 

produktów turystycznych o co najmniej 500, 
 wzrośnie ilość osób korzystających z zmodernizowanej infrastruktury turystycznej, 

sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej lub nowego wyposażenia o co najmniej 4800,  
 ilość osób, które ukończyły z powodzeniem szkolenia z zakresu agroturystyki wyniesie 

min. 60, podobnie jak ilość osób, które ukończyły z powodzeniem szkolenia  
z zakresu podejmowania działalności gospodarczej, 

 wzrośnie ilość uczestników działań związanych z zachowaniem dziedzictwa 
przyrodniczego i kulturowego o co najmniej 1000, a ilość uczestników działań 
promocyjnych związanych z produktami lokalnymi o co najmniej 500. 

 
Przewiduje się, ze te rezultaty przyczynią się do: 
 

 rozwoju gospodarczego obszaru mierzonego ilością podmiotów wg REGON na 1000 
mieszkańców – 88,0 w 2015 wobec 80,46 w 2009 r. 

 poprawy jakości życia mierzonej saldem migracji na 1000 mieszkańców ok. -2,00, wobec 
 -2,30 w 2009 r. 
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17. ZAŁĄCZNIKI 

17.1 Załącznik nr 1. Ogólna procedura przyjmowania i obsługi wniosków o 
dofinansowanie projektów 

Pieczęć 
LGD 

Ogólna procedura przyjmowania i obsługi 
wniosków o dofinansowanie projektów 

Strona 1 z 1 

Cel 
Prawidłowe i transparentne przeprowadzenie procedury wyboru projektów 

do dofinansowania w ramach LSR 
Zakres 

stosowania 
Wszyscy pracownicy LGD, członkowie Rady oraz Zarządu LGD 

ETAP CZYNNOŚĆ 
OSOBA 

ODPOWIEDZIALNA 

1 

LGD Perły Beskidu Sądeckiego działając w 
porozumieniu z właściwą Instytucją Wdrażającą  

określa termin otwarcia naboru wniosków, opracowuje 
treść informacji o możliwości ich składania wraz z 

podaniem lokalnych kryteriów wyboru projektów do 
dofinansowania, 

Prezes Zarządu 
Kierownik Biura LGD, 

2 

LGD Perły Beskidu Sądeckiego ogłasza informację o 
rozpoczęciu naboru wniosków w swojej siedzibie, na 

swojej stronie internetowej, w lokalnej prasie 
ewentualnie za pośrednictwem innych kanałów 

komunikacji, 

Prezes Zarządu 
Kierownik Biura LGD, 

3 

Uprawnieni wnioskodawcy z terenu LGD Perły Beskidu 
Sądeckiego opracowują wnioski i składają je 

bezpośrednio do Biura LGD. Przygotowując projekty i 
wypełniając wnioski potencjalni projektodawcy mogą 

korzystać z pomocy pracowników Biura LGD. 

Kierownik Biura LGD, 
Specjalista ds. 
wdrażania LSR 

4 

Biuro LGD gromadzi wnioski złożone w ramach 
ogłoszonego naboru projektów do danego działania a 

następnie – po zamknięciu naboru – przekazuje je 
Radzie LGD. 

Kierownik Biura LGD 

5 

Rada LGD dokonuje oceny zgodności złożonych 
projektów z LSR oraz z lokalnymi kryteriami wyboru 
operacji – po dokonaniu oceny podejmuje decyzję o 

wybraniu lub nie wybraniu danego projektu do 
dofinansowania w ramach budżetu LSR, 

Przewodniczący Rady 

6 
Lista wybranych projektów zostaje przesłana do 

właściwej Instytucji Wdrażającej wraz z wnioskiem o 
ich dofinansowanie. 

Prezes Zarządu 
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17.2 Załącznik nr 2. Regulamin Rady Lokalnej Grupy Działania  

Regulamin Rady Programowej LGD „Perły Beskidu Sądeckiego” 

 
ROZDZIAŁ I 

 Postanowienia ogólne 
§ 1 

Regulamin Rady LGD „Perły Beskidu Sądeckiego” określa organizację wewnętrzną i tryb pracy 
Rady.  

§ 2 
Terminy użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: 
1) LGD – oznacza Lokalną Grupę Działania „Perły Beskidu Sądeckiego” 
2) Rada – oznacza organ decyzyjny  LGD „Perły Beskidu Sądeckiego” 
3) regulamin – oznacza Regulamin Rady LGD „Perły Beskidu Sądeckiego” 
4) Walne Zebranie Członków - oznacza walne zebranie członków LGD „Perły Beskidu 

Sądeckiego” 
5) Zarząd – oznacza Zarząd LGD „Perły Beskidu Sądeckiego” 
6) Prezes Zarządu – oznacza Prezes Zarządu LGD „Perły Beskidu Sądeckiego” 
7) Biuro – oznacza Biuro LGD „Perły Beskidu Sądeckiego”. 
 

ROZDZIAŁ II 

Członkowie Rady 

§ 3 

1. Członkowie Rady są wybierani przez Walne Zebranie Członków LGD „Perły Beskidu 
Sądeckiego” spośród swoich członków. 

2. W skład Rady wchodzi 10 - 15 członków spośród członków zwyczajnych. Członek Rady nie 
może być jednocześnie pracownikiem biura, członkiem Zarządu czy Komisji Rewizyjnej LGD. 

3. Członkowie Rady mogą być podzieleni na Zespoły Robocze liczące 3 lub 4 osoby, które 
zajmować się będą przygotowaniem opinii do projektów dotyczących:  

      a) Działania- „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, 
      b)Działania- „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”,  
      c)Działania- „Odnowa i rozwój wsi”, 
      d)Działania-„Małe projekty”. 
4. Zespoły robocze mogą korzystać z opinii i ekspertyz doradców zewnętrznych. 
5. Decyzję o zasięgnięciu opinii eksperta zewnętrznego podejmuje Zarząd LGD na wniosek 

Przewodniczącego Rady.  
6. Zespoły robocze, w ciągu 14 dni przeprowadzają analizę i wstępną ocenę wniosków, 

korzystając w razie potrzeby z pomocy doradców i ekspertów.  
§ 4 

1. Członkowie Rady mają obowiązek uczestniczenia w posiedzeniach Rady. 
2. W razie niemożności wzięcia udziału w posiedzeniu Rady, członek Rady zawiadamia  

o tym przed terminem posiedzenia Przewodniczącego Rady, a następnie jest obowiązany  
w ciągu 7 dni doręczyć Przewodniczącemu Rady pisemne usprawiedliwienie swojej 
nieobecności. 

3. Za przyczyny usprawiedliwiające niemożność wzięcia przez członka Rady udziału  
w posiedzeniu Rady uważa się: 
1) chorobę albo konieczność opieki nad chorym potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim, 
2) podróż służbową, 
3) inne prawnie lub losowo uzasadnione przeszkody. 

 

 



 

99 

 

 

§ 5 

1. Członkowi Rady w okresie sprawowania funkcji przysługuje dieta za udział  
w posiedzeniach Rady. 

2. Przewodniczącemu Rady przysługuje dieta w podwójnej wysokości.  
3. Wysokość diety ustala Walne Zebranie Członków. 

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

ROZDZIAŁ III 

Przewodniczący Rady, Wiceprzewodniczący i Sekretarz Rady 

§ 7 

1. Członkowie Rady wybierają ze swojego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego 
i Sekretarza. 

2. Przewodniczący Rady organizuje pracę Rady i przewodniczy posiedzeniom Rady.  
3. Pełniąc swą funkcję Przewodniczący Rady współpracuje z Zarządem i Biurem LGD oraz 
      korzysta z ich pomocy.  

4. Do kompetencji Wiceprzewodniczącego należy: 
1) kierowanie pracami Rady Programowej w razie nieobecności Przewodniczącego, 
2) zwoływanie i przewodniczenie posiedzeniom Rady w razie nieobecności 

Przewodniczącego, 
5. Do kompetencji Sekretarza należy:  

1) obliczanie wyników głosowań, kontrolę quorum oraz wykonywanie innych 
czynności o podobnym charakterze lub zleconym przez Przewodniczącego lub Radę. 

 

ROZDZIAŁ IV 

Przygotowanie i zwołanie posiedzeń Rady 

§ 8 

Posiedzenia Rady są zwoływane odpowiednio do potrzeb wynikających z naboru wniosków 

prowadzonego przez LGD.  

§ 9 

Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady lub upoważniona przez niego osoba w razie 

potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Przewodniczący ustala miejsce, termin  

i porządek obrad. 

§ 10 

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

posiedzenie trwające dwa lub więcej dni.  

§ 11 

1. Członkowie Rady powinni być pisemnie lub w inny skuteczny sposób zawiadomieni  
o miejscu, terminie i porządku posiedzenia Rady najpóźniej 7 dni przed terminem 
posiedzenia. 

2. Obrady dotyczące rozpatrywania odwołań, Przewodniczący Rady zwołuje w terminie do 20 
dni od dnia pierwszego wyboru.  
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3. W okresie 7 dni przed terminem posiedzenia Rady jej członkowie powinni mieć możliwość 
zapoznania się ze wszystkimi materiałami i dokumentami związanymi  
z porządkiem posiedzenia, w tym z wnioskami, które będą rozpatrywane podczas 
posiedzenia. Materiały i dokumenty w formie kopii mogą być przesłane łącznie z 
zawiadomieniem o posiedzeniu za pomocą poczty email, ogłoszone na stronie internetowej 
lub w inny skuteczny sposób. Materiały dotyczące posiedzenia powinny w tym czasie być 
udostępnione do wglądu w Biurze LGD.  

 

ROZDZIAŁ V 

Posiedzenia Rady 

§ 12 

1. Posiedzenia Rady są jawne. 

2. Zawiadomienie o terminie, miejscu i porządku posiedzenia Rady podaje się do publicznej 

wiadomości, co najmniej 7 dni przed posiedzeniem.  

3. W posiedzeniach Rady może uczestniczyć Prezes Zarządu i inni członkowie Zarządu. 

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

zewnętrzni.  

§ 13 

1. Posiedzenia Rady otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczący Rady lub 
Wiceprzewodniczący.  

2. Obsługę posiedzeń Rady zapewnia Biuro LGD. 
§14 

1. Przed otwarciem posiedzenia członkowie Rady potwierdzają swoją obecność podpisem na 
liście obecności. 

2. Wcześniejsze opuszczenie posiedzenia przez członka Rady wymaga poinformowania  
o tym Przewodniczącego obrad. 

3. Prawomocność posiedzenia i podejmowanych przez Radę decyzji (quorum) wymaga 
obecności co najmniej 50% składu Rady.  

§ 15 

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

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

3. W protokole odnotowuje się przyczyny, z powodu których posiedzenie nie odbyło się. 
§ 16 

1. W przypadku nieobecności Sekretarza Rady, po stwierdzeniu quorum Przewodniczący Rady 
przeprowadza wybór sekretarza posiedzenia, któremu powierza obliczanie wyników 
głosowań, kontrolę quorum oraz wykonywanie innych czynności o podobnym charakterze. 

2. Po wyborze sekretarza Przewodniczący Rady przedstawia porządek posiedzenia i poddaje 
go pod głosowanie Rady. 

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

4. Przewodniczący obrad prowadzi posiedzenie zgodnie z porządkiem przyjętym przez Radę.  
5. Posiedzenia Rady dotyczą: 

1) omówienia i oceny  wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naborów 
prowadzonych przez LGD, 
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2) sporządzenie listy ocenionych operacji w kolejności według liczby punktów 
uzyskanych w ramach oceny, przyjętej w formie uchwały,  

3) rozpatrzenia odwołań, 
4) informacji  Zarządu o przyznaniu pomocy przez samorząd województwa na operacje, 

które były przedmiotem wcześniejszych posiedzeń Rady, 
5) podjęcia decyzji o wyborze operacji do finansowania, 
6) wolne wnioski i zapytania. 

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

§ 17 

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

2. Przedmiotem wystąpień mogą być tylko sprawy objęte porządkiem posiedzenia. 
3. W dyskusji głos mogą zabierać członkowie Rady, członkowie Zarządu oraz osoby 

zaproszone. Przewodniczący Rady może określić maksymalny czas wystąpienia.  
 

ROZDZIAŁ VI 

Wyłączenie członka Rady 

§ 18 

1. Członek Rady jest wyłączony od udziału w wyborze operacji w razie zaistnienia 
okoliczności, które mogą wywołać wątpliwości, co do jego bezstronności. Za takie 
okoliczności uważane jest w szczególności ubieganie się o wybór operacji  
w ramach działania wdrażanie LSR. 

2. Członek Rady, który zgłosi powiązanie z daną operacją również zostaje wykluczony  
z tego wyboru. 

3. W przypadku zaistnienia pkt.1 lub 2 wykluczenie odbywa się w sposób automatyczny. W 
pozostałych przypadkach o wyłączeniu decyduje Rada za pomocą głosowania. 

4. Każdy członek Rady może też zgłosić wniosek o wykluczenie siebie lub innego członka Rady 
z dyskusji i głosowania nad danym projektem, jeśli ma on przekonanie o tym, że on sam lub 
inny członek Rady nie będzie obiektywny w tej dyskusji  
i głosowaniu. Przewodniczący poddaje pod głosowanie Rady taki wniosek. Nie można w ten 
sposób wykluczyć z dyskusji i głosowania nad danym projektem więcej niż połowę członków 
Rady. 

5. Każdy Członek Rady, przed uczestnictwem w pierwszym posiedzeniu Rady składa 
oświadczenie, że w razie zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust.1, 2 poinformuje  
o tym Przewodniczącego Rady. 

 

ROZDZIAŁ VII 

Wybór operacji 

§ 19 

1. Do kompetencji Rady należy wybór operacji (projektów), które mają być realizowane w 

ramach lokalnej strategii rozwoju, zgodnie z art. 62 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 

1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia Rozwoju obszarów wiejskich 

przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, które mają być 

realizowane w ramach opracowanej przez LGD LSR.  

2. Wybór operacji, o których mowa w ust. 4 dokonywany jest w formie uchwały Rady, podjętej 
zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do 
głosowania, w tym Przewodniczącego  lub Wiceprzewodniczącego.  W przypadku równej 
liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego a w przypadku jego nieobecności 
Wiceprzewodniczącego.   



 

102 

 

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

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

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

6. Dla każdego wniosku wypełniane będą dokumenty będące podstawą do oceny operacji/ 
projektu, czyli:  

a) Karta zgodności z LSR, 
b) Karta oceny projektu wg. kryteriów lokalnych. 

§ 20 

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

1) przez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego Rady,  
2) przez wypełnienie i oddanie Sekretarzowi kart do oceny operacji,  

stanowiących załączniki do niniejszego regulaminu.  
3. Głosowanie przez wypełnienie kart do oceny operacji obejmuje: 

1) głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR (Zał. nr 1 ), 
2) głosowanie w sprawie oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami (Zał. nr 2) 

4. W głosowaniu odbywającym się przez wypełnienie kart do oceny operacji, członkowie Rady 
oddają głos za pomocą kart oceny operacji, wydanych przez Sekretarza. Każda strona karty 
oceny operacji musi być opieczętowana pieczęcią LGD.  

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

ocena (numer wniosku, nazwa wnioskodawcy, nazwa projektu). 
5. Karty muszą być wypełnione piórem, długopisem lub cienkopisem. 
6. Znaki „X” winny być postawione w kratce.  
 

§ 21 

1. Najpierw odbywa się głosowanie nad zgodnością operacji/ projektu z celami  
i przedsięwzięciami LSR „Perły Beskidu Sądeckiego” (zał. nr 1- karta zgodności z LSR).  

2. Głos w sprawie uznania operacji za zgodną z LSR oddaje się poprzez skreślenie X w 
odpowiedniej kratce.  Pozostawienie bez skreślenia opcji lub skreślenie obu opcji uważa się 
za głos nieważny.  

3. W przypadku stwierdzenia braków w sposobie wypełnienia karty oceny zgodności operacji z 
LSR, Sekretarz lub sekretarz posiedzenia wzywają członka Rady, który wypełnił tę kartę do 
złożenia wyjaśnień i uzupełnienia braków. W trakcie wyjaśnień, członek Rady może na 
oddanej przez siebie karcie dokonać wpisów w pozycjach pustych 

§ 22 

1. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku pod względem kryterium jego zgodności z LSR 
kolejnym zadaniem Rady jest ocena wniosku ze względu na merytoryczną zawartość  
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 i ocenę pod względem kryteriów lokalnych, które zostały wypracowane w LSR (zał. nr 3 
lokalne kryteria wyboru). 

2. Do oceny operacji/projektu ze względu na kryteria lokalne została przygotowana „karta 
oceny projektu wg. kryteriów lokalnych” (zał. nr.2). Oddanie głosu w sprawie oceny operacji 
według lokalnych kryteriów LGD polega na wpisaniu odpowiedniej liczby punktów na 
„Karcie oceny operacji według lokalnych kryteriów LGD”. Wszystkie kratki zawarte w karcie 
muszą być wypełnione, w przeciwnym razie głos uważa się za nieważny. 

3. W trakcie zliczania głosów, Sekretarz Rady lub sekretarz posiedzenia, zobowiązany jest 
sprawdzić, czy łączna ocena punktowa operacji zawarta w pozycji „SUMA PUNKTÓW” 
została obliczona poprawnie. 

4. W przypadku stwierdzenia błędów i braków w sposobie wypełnienia karty oceny operacji 
według lokalnych kryteriów LGD, Sekretarz lub sekretarz posiedzenia wzywają członka 
Rady, który wypełnił tę kartę do złożenia wyjaśnień i uzupełnienia braków. W trakcie 
wyjaśnień, członek Rady może na oddanej przez siebie karcie dokonać wpisów w pozycjach 
pustych.  

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

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

LGD sporządza się listę rankingową ocenionych operacji ustalając ich kolejność według 
liczby uzyskanych punktów. 

8. Niezwłocznie po dokonaniu oceny pod względem zgodności z LSR i spełnienia lokalnych 
kryteriów LGD informuje wnioskodawców o: 

a. zgodności projektu z LSR albo niezgodności z LSR – wskazując przyczyny 
niezgodności, 

b. liczbie uzyskanych punktów ramach tej oceny lub miejscu na liście ocenionych 
operacji,  

c. możliwości złożenia odwołania od wyników tej oceny. 
9. W terminie 7 dni od dnia odebrania pisma można wnieść odwołanie od wyników oceny Rady 

 pisemnie z uzasadnieniem. Decyduje data wpływu wniosku do Biura LGD 
10. Jeżeli odwołania na kolejnym posiedzeniu Rady rozpatrzono na korzyść wnioskodawcy w 

ramach dostępnych środków  kwalifikuje się wniosek do wpisania na listę operacji 
wybranych. 

11. Po informacji członka Zarządu o dostępności środków finansowych na poszczególne typy 
operacji Rada sporządza ostateczne listy: 

a. operacji zgodnych z LSR, które zostały wybrane według liczby uzyskanych w ramach 
oceny punktów,  

b. operacji zgodnych z LSR i niewybranych, 
c. operacji niezgodnych z LSR 
d. operacji, które nie wpłynęły w terminie 
e. operacji, w których nie wskazano adresu i nie ma możliwości ustalenia tego adresu.   

§ 23 

Po wyczerpaniu porządku posiedzenia, Przewodniczący Rady zamyka posiedzenie.       
 § 24 

1. W stosunku do każdej operacji będącej przedmiotem posiedzenia Rady podejmowana jest 
przez Radę decyzja w formie uchwały o wybraniu bądź nie wybraniu operacji do 
finansowania, której treść musi uwzględniać: 

1) wyniki oceny w sprawie uznania operacji za zgodne z LSR, 
2) wyniki oceny  w sprawie oceny operacji według lokalnych kryteriów LGD  

i sporządzoną na tej podstawie listę rankingową wniosków, 

2. Przewodniczący Rady odczytuje uchwały dotyczące poszczególnych wniosków 
rozpatrywanych w trakcie posiedzenia, bez potrzeby ich przegłosowania. 

3. Każda uchwała powinna zawierać: 



 

104 

 

a. informacje o wnioskodawcy operacji (imię i nazwisko lub nazwę, miejsce 
zamieszkania lub miejsce działalności, adres lub siedzibę, PESEL lub REGON, 
NIP),indywidualne oznaczenie sprawy przez LGD, nr ewidencyjny Wnioskodawcy 

b. tytuł operacji zgodny z tytułem podanym we wniosku, 
c. kwotę pomocy o jaką ubiegał się wnioskodawca zgodną z kwotą podaną we 

wniosku, 
d. informację o decyzji Rady w sprawie uznania zgodności lub braku zgodności 

operacji z LSR, 
e. łączną liczbę punktów w ramach lokalnych kryteriów wyboru, którą otrzymał 

wniosek,  
f. informację o finansowaniu lub nie finansowaniu realizacji oper 

§ 25 

1. Po uwzględnieniu wyników oceny operacji dokonanych na skutek złożonych odwołań Rada 
przekazuje Zarządowi: 

 wnioski o przyznanie pomocy, które nie wpłynęły w terminie wraz z ich wykazem, 
 wnioski o przyznanie pomocy, w których nie wskazano adresu wnioskodawcy i nie 

ma możliwości ustalenia tego adresu wraz z ich wykazem, 
 wnioski o przyznanie pomocy, które zostały wybrane wraz z uchwałami w sprawie 

wyboru, 
 listę wniosków o przyznanie pomocy wybranych do finansowania w ramach LSR wraz 

z uchwałą, 
 wnioski o przyznanie pomocy, które nie zostały wybrane do finansowania w ramach 

LSR wraz z uchwałami w sprawie wyboru, 
 listę wniosków o przyznanie pomocy niewybranych do finansowania w ramach LSR 

wraz z uchwałą, celem przekazania do instytucji wdrażającej. 
2. Wnioskodawcy pisemnie informowani są o: 

 wybraniu operacji  (w tym wypadku wskazuje się także czy projekt mieści się w 
ramach limitu środków przewidzianych w danym naborze) albo nie wybraniu, 
wskazując przyczyny niewybrania, 

 liczbie uzyskanych punktów w ramach oceny lub miejscu na liście operacji, które 
zostały wybrane,   

 możliwości złożenia wniosku o przyznanie pomocy bezpośrednio do podmiotu 
wdrażającego – w przypadku nie wybrania danej operacji.  

 

ROZDZIAŁ VIII 

Dokumentacja z posiedzeń Rady 

§26 
1. W trakcie posiedzenia Rady sporządzany jest protokół. 
2. Wyniki głosowań odnotowuje się w protokole posiedzenia.  
3. Karty oceny operacji, złożone w trakcie danego głosowania stanowią załącznik do protokołu.  
§ 27 

1. Uchwałom Rady nadaje się formę odrębnych dokumentów, z wyjątkiem uchwał 
proceduralnych, które odnotowuje się w protokole posiedzenia. 

2. Podjęte uchwały opatruje się datą i numerem.  
3. Uchwałę podpisuje Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący. 
4. Uchwały podjęte przez Radę, nie później niż w ciągu 7 dni od ich uchwalenia, 

Przewodniczący Rady przekazuje Zarządowi.  
§ 28 

1. Protokół z posiedzenia Rady sporządza się w terminie do 2 dni po odbyciu posiedzenia  
i wykłada do wglądu w Biurze LGD na okres 3 dni w celu umożliwienia członkom Rady 
wniesienia ewentulanych poprawek w jego treści. Po sporządzeniu protokołu  
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z posiedzenia Rady jest on obowiązkowo wysyłany do wszystkich członków Rady drogą 
elektroniczną. Termin zgłaszania poprawek wynosi 2 dni od daty wysłania protokołu.  

2. Wniesioną poprawkę, o której mowa w ust. 1 rozpatruje Przewodniczący   
lub Wiceprzewodniczący Rady.  

3. Po zakończeniu procedury dotyczącej możliwości naniesienia poprawek do protokołu 
przewidzianej w ust. 1 i 2, Przewodniczący Rady podpisuje protokół. 

4. Beneficjent ma prawo odwołania się od decyzji Rady do 7 dni od daty otrzymania decyzji na 
temat jego wniosku. 

5. Protokoły mają charakter jawny i są udostępniane do wglądu zainteresowanym w miejscu 
przechowywania – Biurze Stowarzyszenia. 

 

ROZDZIAŁ IX 

Wolne głosy, wnioski i zapytania 

 

§ 29 
1. Wolne głosy, wnioski i zapytania formułowane są ustnie na każdym posiedzeniu Rady,  

a odpowiedzi na nieudzielane są bezpośrednio na danym posiedzeniu. 
2. Czas formułowania zapytania nie może przekroczyć 3 minut. 
3. Jeśli udzielenie odpowiedzi, o której mowa w ust. 1, nie będzie możliwe na danym 

posiedzeniu, udziela się jej pisemnie, w terminie 14 dni od zakończenia posiedzenia. 
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17.3 Załącznik nr 3. Lokalne kryteria wyboru operacji  

L o k a l n e  k r y t e r i a  w y b o r u  o p e r a c j i  

ZESTAW I – dla oceny operacji w ramach działania Odnowa i rozwój wsi i Małe projekty 

L.p Kryterium Opis Liczba punktów 

 
1 

 
Innowacyjność 

 
 

 
Preferuje się operacje, 
które są innowacyjne 

 
 

rozwiązanie jest nowe na obszarze 
LGD 

 
3 pkt 

rozwiązanie jest nowe na obszarze 
gminy 

 
2 pkt 

rozwiązanie jest nowe na obszarze 
miejscowości 

 
1 pkt 

rozwiązanie jest już na obszarze 
danej miejscowości 

 
0 pkt 

 
2 

 
Zasięg 

oddziaływania 
projektu 

 
Preferuje się projekty 

oddziałowujące na 
więcej miejscowości 

> niż 5 miejscowości 
 

3 pkt 

4 lub 5 miejscowości 
 

2 pkt 
 

2 lub 3 miejscowości 
 

1 pkt 

1 miejscowość 0 pkt 

3 
Status członka 

LGD 

Preferuje się operacje 
realizowane przez 

członków LGD 

Jest członkiem 1 pkt 

Nie jest członkiem 
 

0 pkt 

4 Wkład własny 

Preferowane są 
operacje 

z większym wkładem 
własnym beneficjenta 

Ponad 50 % 3 pkt 

31-50 % 2 pkt 

25-30 % 
 

1 pkt 

5 
Czas realizacji 

operacji 

Preferowane są 
operacje 

o szybszym terminie 
realizacji 

do 12 miesięcy 
2 pkt 

 

powyżej 12 miesięcy 1 pkt 

6 
Zgodność z 

celami 
 

Preferuje się operacje 
przyczyniające się do 
realizacji większych 

ilości celów 
szczegółowych 

>3 celów 3 pkt 

2 cele 2 pkt 

1 cel 1 pkt 

7 
Estetyzacja 
przestrzeni 
publicznej 

Preferuje projekty 
poprawiającą estetykę 
przestrzeni publicznej 

 
tak 

1 pkt 

nie 0 pkt 

8 
Zwiększenie 
atrakcyjności 
turystycznej 

Preferuje projekty 
zwiększające 
atrakcyjność 

turystyczną obszaru 

tak 
 

1 pkt 

nie 0 pkt 

9 
Doświadczenie 
wnioskodawcy 

Preferuje się 
wnioskodawcę 

z doświadczeniem w 
realizacji operacji z 

udziałem funduszy UE 

1 i więcej projektów 1 pkt 

0 projektów 0 pkt 

10 Partnerstwo 

Preferuje projekty 
realizowane 

z udziałem wielu 
partnerów 

2 i więcej partnerów 2 pkt 

1 partner 1 pkt 

0 parterów 0 pkt 

Wnioskodawca musi osiągnąć minimum 50% czyli 10 punktów 



 

107 

 

L o k a l n e  k r y t e r i a  w y b o r u  o p e r a c j i  

ZESTAW II – dla oceny operacji w ramach działania Różnicowanie w kierunku 

działalności nierolniczej i Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 

 Kryterium Opis  
Liczba 

punktów 

 
1 

Zgodność z celami 

Preferuje się operacje przyczyniające 
się do realizacji większych ilości 

celów 
 

3 i więcej celów 3 pkt 

2 cele 2 pkt 

1 cel 1 pkt 

2 Status członka LGD 
Preferuje się operacje realizowane 

przez członków LGD 

Jest członkiem 1 pkt 

Nie jest członkiem 0 pkt 

3 Wkład własny 
Preferowane są operacje z większym 

wkładem własnym beneficjenta 

Ponad 80 % 3 pkt 

61-80 % 2 pkt 

50-60 % 1 pkt 

4 
Czas realizacji 

operacji 
Preferowane są operacje o szybszym 

terminie realizacji 

Do 12 miesięcy 2 pkt 

Powyżej 12 
miesięcy 

1 pkt 

5 Oddziaływanie 
Preferuje się projekty służące 
szerokiej grupie społeczności 

lokalnej i/lub gościom 

Powyżej  20 ludzi 
rocznie 

2 pkt 

Poniżej 20 ludzi 
rocznie 

1 pkt 

6 
Liczba nowych 

miejsc pracy 
Preferuje się projekty uruchamiające 

miejsca pracy 

2 i więcej  miejsc 
pracy 

2 pkt 

1 miejsce pracy 1 pkt 
0 miejsc pracy 0 pkt 

7 
Zwiększenie 
atrakcyjności 
turystycznej 

Preferuje się projekty zwiększające 
atrakcyjność turystyczną obszaru 

tak 1 pkt 

nie 0 pkt 

8 Innowacyjność 
Preferuje się operacje, które są 

innowacyjne zgodnie z LSR 

rozwiązanie nowe 
na obszarze LGD 

3 pkt 

rozwiązanie jest 
nowe na obszarze 

gminy 

 
2 pkt 

rozwiązanie jest 
nowe na obszarze 

miejscowości 

 
1 pkt 

rozwiązanie jest już 
na obszarze danej 

miejscowości 

 
0 pkt 

Wnioskodawca musi osiągnąć minimum 50% czyli 8,5 punktów! 
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17.4 Załącznik nr 4. Wzór karty oceny zgodności operacji z LSR Stowarzyszenia 
„Perły Beskidu Sądeckiego” 

 

 

…………………………………….. 
                pieczęć LGD 

Karta projektu do wniosku nr 

 (nr nadany przez Biuro LGD)   

 

Tytuł operacji: 

 

Wnioskodawca:  

 

 

Działanie PROW:  

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej  

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw  

Odnowa i rozwój wsi  

Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – Małe projekty  

Koszty: 

Koszty całkowite  

Koszty kwalifikowane  

Koszty do refundacji  

Lp. KRYTERIUM Tak Nie Uwagi 

1 
Czy operacja przyczynia się do realizacji co najmniej 
jednego celu ogólnego określonego w LSR? 

   

2 
Czy operacja przyczyni się do osiągnięcia co najmniej 
jednego celu szczegółowego sformułowanego w LSR? 

   

3 
Czy operacja jest zgodna z przedsięwzięciami 
planowanymi w ramach LSR? 

   

Na podstawie przeprowadzonej oceny  zgodności z LSR głosuję za: 

 Uznaniem operacji 

za zgodną z LSR  Nie uznaniem operacji 

za zgodną z LSR 

OCENIAJĄCY 

Nazwisko i imię:  Podpis:   

 

 

 

Data wypełnienia Karty oceny  
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17.5 Załącznik nr 5. Wzór karty oceny projektu wg lokalnych kryteriów 

……………………………………..        
pieczęć LGD 

 (wypełnić wyłącznie pola na białym tle) 

Tytuł operacji  
 

Nr wniosku 
 
 

Data przeprowadzenia oceny 
merytorycznej: 

 

Wnioskodawca  
 

Operacja w ramach 
działania PROW 2007-
2013: 

 
 

L.p. Lokalne kryteria oceny operacji Przyznana ocena 

1. 

Innowacyjność projektu 
3 pkt – rozwiązanie jest nowe na obszarze LGD   
2 pkt – rozwiązanie jest nowe na obszarze gminy 
1 pkt – rozwiązanie jest nowe na obszarze miejscowości 
0 pkt –rozwiązanie jest już na obszarze danej miejscowości 

 

2. 

Zasięg oddziaływania projektu   
3 pkt - więcej niż 5 miejscowości 
2 pkt – 4 lub 5 miejscowości 
1 pkt – 2 lub 3 miejscowości 
0 pkt – 1 miejscowość 

 

3. 
Status członka w LGD 
1 pkt – beneficjent jest członkiem 
0 pkt – beneficjent nie jest członkiem 

 

4. 

Wkład własny 
3 pkt - ponad 50 %  
2 pkt – 31 - 50 % 
1 pkt – 25-30 % 

 

5. 
Czas realizacji operacji 
2 pkt – do 12 miesięcy 
1 pkt – powyżej 12 miesięcy 

 

6. 

Zgodność z celami 
3 pkt > 3 cele  
2 pkt  - 2 cele 
1 pkt – 1 cel 

 

7. 

Estetyzacja przestrzeni publicznej 
1 pkt – projekt przyczynia się do zwiększenia estetyki przestrzeni publicznej  
0 pkt – projekt nie przyczynia się do zwiększenia estetyki przestrzeni 
publicznej  

 

8. 
Zwiększenie atrakcyjności turystycznej  
1 pkt – projekt przyczynia się do zwiększenia atrakcyjności turystycznej  
0 pkt – projekt nie przyczynia się 

 

9. 
Doświadczenie wnioskodawcy 
1 pkt – 1 i więcej projektów 
0 pkt – 0 projektów 

 

10. 

Partnerstwo 
2 pkt – 2 i więcej parterów 
1 pkt – 1 partner 
0 pkt – 0 parterów 

 

SUMA PUNKTÓW:  

…………….……………………………………. 
Data i  czytelny podpis członka Rady Programowej  
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K a r t a  o c e n y  p r o j e k t u  w g  l o k a l n y c h  k r y t e r i ó w  

 
……………………………………..        
pieczęć LGD 
 

 (wypełnić wyłącznie pola na białym tle) 

Tytuł operacji 
 

 

Nr wniosku 
 
 

Data przeprowadzenia oceny 
merytorycznej: 

 

 
Wnioskodawca 

 
 
 

 
Operacja w ramach 
działania PROW 2007-
2013: 

 
 

mikroprzedsiębiorstw 
 

L.p. Lokalne kryteria oceny operacji Przyznana ocena 

1. 

Zgodność z celami 
3 pkt > 3 celów  
2 pkt  - 2 cele 
1 pkt – 1 cel 

 

2. 
Status członka w LGD 
1 pkt – beneficjent jest członkiem 
0 pkt – beneficjent nie jest członkiem 

 

3. 

Wkład własny 
3 pkt - ponad 80 %  
2 pkt – 61 - 80 % 
1 pkt – 50 - 60 % 

 

4. 
Czas realizacji operacji 
2 pkt – do 12 miesięcy 
1 pkt – powyżej 12 miesięcy 

 

5. 
Oddziaływanie 
2 pkt - powyżej 20 ludzi rocznie  
1 pkt - poniżej 20 ludzi rocznie  

 

6. 

Liczba nowych miejsc pracy 
2 pkt - 2 i więcej miejsc pracy  
1 pkt - 1 miejsce pracy  
0 pkt -  miejsc pracy  

 

7. 
Zwiększenie atrakcyjności turystycznej 
1 pkt – projekt przyczynia się do zwiększenia atrakcyjności turystycznej 
0 pkt – projekt nie przyczynia się 

 

8. 

Innowacyjność projektu 
3 pkt – rozwiązanie jest nowe na obszarze LGD 
2 pkt – rozwiązanie jest nowe na obszarze gminy 
1 pkt – rozwiązanie jest nowe na obszarze miejscowości 
0 pkt –rozwiązanie jest już na obszarze danej miejscowości 

 

SUMA PUNKTÓW:  

…………….……………………………………. 
Data i  czytelny podpis członka Rady Programowej  
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17.6 Załącznik nr 6. Deklaracja bezstronności i poufności 

 

Pieczęć 
LGD 

 

Deklaracja bezstronności i poufności 

 

Strona 1 z 1 

Imię i nazwisko członka Rady 

 

 

Ja, niżej podpisany / podpisana niniejszym oświadczam, że: 

 

 zapoznałem/am się z Regulaminem Rady LGD Perły Beskidu Sądeckiego, 
 wyrażam zgodę na udział w procedurze oceny i wyboru projektów ubiegających się o 

dofinansowanie w ramach 4 osi Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, 
 jeżeli w trakcie trwania procedury oceny / wyboru projektów zaistnieją okoliczności mogące 

budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności w ocenie wybranych projektów 
ze względu na mój formalny lub nieformalny związek z podmiotem zgłaszającym projekt lub 
osobisty udział w procesie jego przygotowania - bezzwłocznie wstrzymam się z wyrażaniem 
opinii i dokonaniem oceny tego projektu. Zaistnienie opisanej okoliczności  zgłoszę 
Przewodniczącemu Rady przed rozpoczęciem procesu oceny i rekomendacji projektów. 

 

Jednocześnie deklaruję, iż powierzone mi obowiązki związane z oceną i wyborem projektów 
będę wykonywał/a bezstronnie, rzetelnie i starannie a wszelkie informacje i dokumenty 
ujawnione mi w związku z realizacją przedmiotowej procedury zachowam w tajemnicy. 

Data 

 

 

Miejscowość 

 

 

 

Czytelny podpis 
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17.7 Załącznik nr 7. Doświadczenie LGD i partnerów LGD w realizacji operacji 

Kumorek Jan 
Budowa kanalizacji sanitarnej dla osiedli 

Śmigowskie Łomnickie oraz wsi Kokuszka 
2002-2003 

Miasto i Gmina 
Piwniczna-Zdrój 

1 924 643,42 UE "SAPARD" 

Kumorek Jan 
Remont budynku socjalnego przy boisku 

sportowym 
2003-2004 

Miasto i Gmina 
Piwniczna - Zdrój 

113 252,60 UE"SAPARD" 

Gmina Nawojowa 
Rozwój infrastruktury sportowo-
rekreacyjnej w Gminie Nawojowa 

I kw.2007; 
IV kw.2007 

Żeleźnikowa Wielka 387 566,24 
SPO-Restrukturyzacja imodernizacja 
sektora żywnosciowego oraz rozwój 

obszarów wiejskich 2004-2006 

Gmina Nawojowa 
Kanalizacja sanitarna oś.Górki 

Zawadzkie,Ciecierz,Plebańskie Pola w 
Nawojowej 

III 
kw.2005; IV 

kw.2006 
Nawojowa 1 200 000,00 ZPORR 

Gmina Łabowa Uwierz w siebie projekt systemowy 
01.07.2008-
31.12.2008 

Łabowa 34710,48 budżet państwa, budżet gminy 

Gmina Łabowa 

Kompleksowy remont GOK w Łabowej z 
równoczesnym dostosowaniem ośrodka 

do pełnienia roli punktu informacji i 
organizacji turystyki w pasmie Hali 
Łabowskiej i Jaworzyny Krynickiej 

01.07.2004-
30.11.2004 

Łabowa 157032,51 budżet gminy, SAPARD 

Gmina Muszyna 
Promocja i turystyczne zagospodarowanie 

wsi Szczawnik 
2007/2008 

Wieś Szczawnik Gmina 
Muszyna 

314 000 SPO -ROL 

Gmina Muszyna 
Modernizacja części uzdrowiskowej wsi 

Złockie 
2005/2006 

Wieś Złockie Gmina 
Muszyna 

772 000 SPO - ROL 

Gmina Krynica-Zdrój 
Budowa kolektora sanitarnego w 

Mochnaczce Wyżnej 
2003 Mochnaczka Wyżna 1 400 219 SAPARD 

Gmina Krynica-Zdrój 
Zagospodarowanie terenu świetlicy 

środowiskowej Harcówka. 
2005-2006 Krynica-Zdój 261 000 ZPOR 

 

 

 



 

113 

 

 

17.8 Załącznik nr 8. Kwalifikacje i doświadczenie członków ciała decyzyjnego – Rady Programowej LGD Perły Beskidu 
Sądeckiego, dokumenty potwierdzające kwalifikacje. 

 

L.p 

Nazwisko i 
imię/imiona 

członka 
organu 

decyzyjnego 

Wiedza i 
doświadczenie 

Dokumenty 
potwierdzające 

L
iczb

a
 

Język roboczy 
UE, dokument 

potwierdzający 

L
iczb

a
 

Oświadczenie 
o 

zameldowaniu 

Reprezentowana 
gmina 

Reprezentowany 
sektor 

Dokument 
potwierdzający 

L
iczb

a
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. 
Andrzej 
Puchalski 

Wiedza z zakresu 
rozwoju obszarów 
wiejskich, podejścia 
Leader 
 
 

 
(I) Zaświadczenie 
ukończenia szkolenia 
„Wypełnianie 
wniosków-wybór LGD, 
Funkcjonowanie LGD 
w ramach PROW 
2007-2013” z dn. 
25.11.2008 r. 

1 oświadczenie 1 x Piwniczna - Zdrój gospodarczy 

wypis z rejestru 
ewidencji 

działalności 
gospodarczej 

2 

2. 
Jan Kumorek 
 

 

Wiedza z zakresu 
rozwoju obszarów 
wiejskich, podejścia 
Leader 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(I) Zaświadczenie 
ukończenia szkolenia 
„Wypełnianie 
wniosków-wybór LGD, 
Funkcjonowanie LGD 
w ramach PROW 
2007-2013” z dn. 
25.11.2008 r. 
(II) Certyfikat 
ukończenia 16 
dniowego szkolenia 
dla pracowników adm. 
publicznej z dn.21.02-
30.06.2005r. 
(III) Dyplom 
ukończenia 
warsztatów 
szkoleniowych ZORG 
w ramach programu 
aktywizacji obszarów 
wiejskich – 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 
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 komponent C 
„Realizacja projektów 
infrastrukturalnych w 
gminach wiejskich” z 
dn.4-6.09.2002 r. 
(IV) Certyfikat 
Sądecko-
Podhalańskiej Izby 
Gospodarczej w 
Nowym Sączu z 
dn.10.11.2000 r. 
(V) Certyfikat wydany 
przez Instytut Studiów 
Strategicznych z 
dn.16.12.2003 r. 

5 0 x Piwniczna - Zdrój publiczny Uchwała Nr 
XXVII/156/08 
Rady Gminy 
Piwniczna – 
Zdrój z  
dn.30.10.2008 r. 

 
 

2 

3. 
Agnieszka 
Pustułka 

 

Wiedza z zakresu 
rozwoju obszarów 
wiejskich, podejścia 
Leader 
 
 
 
 
 
 

 

I) Certyfikat – z-ca ca 
Pełnomocnika ds.  
Realizacji Projektu 
(Measure Authorising 
Officer-MAO) z dn. 
18.05.2008 r. 
(II) Świadectwo Nr 
5/SN/2005 
uczestnictwa w 
szkoleniu z dn. 
25.10.2005 r. 
(III) Certyfikat 
uczestnictwa w 
warsztatach nr 20 
„Wdrażanie 
Zintegrowanego 
Programu 
Operacyjnego 
Rozwoju Regionalnego 
w Województwie 
Małopolskim 
Procedury związane z 
obsługą projektu” z 
dn. 22.03.2005 r. 
 (IV) Certyfikat nr 
S/2004/CJ/74 
uczestnictwa w 
szkoleniu 
„Zarządzanie 
projektami z 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nawojowa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

społeczny 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

oświadczenie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
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wykorzystaniem 
funduszy 
strukturalnych” z 
dn.18.05.2004 r. 

4. Jan Cabak - - 0 - 0 x Nawojowa publiczny 

Uchwała Nr 
X/81/11 Rady 

Gminy 
Nawojowa z dn. 

11.06.2011 

1 

5. 
Marian 
Dobosz 

- - 0 - 0 x Rytro społeczny oświadczenie 1 

6. 
Władysław 
Wnętrzak 

- - 0 - 0 x Rytro publiczny wójt 0 

7. 
Marek 

Janczak 
- - 0 - 0 x Łabowa publiczny wójt 0 

8. 
Celina 
Cempa 

- - 0 - 0 x Łabowa społeczny oświadczenie  2 

9. 
Stanisław 
Michalik 

 
 
 
 
 
 

Wiedza z zakresu 
rozwoju obszarów 
wiejskich, podejścia 
Leader 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(I) Certyfikat 
przynależności do 
Małopolskiej Sieci 
Koordynatorów ds. 
Funduszy 
Strukturalnych z 
dn.7.12.2004 r. 
(II) Certyfikat 
uczestnictwa w 
szkoleniu na temat 
pozyskiwania 
środków na 
infrastrukturę 
oświatową oraz 
sportową w ramach 
Funduszy 
Strukturalnych UE z 
dn.28.10.2004 r. 
(III) Certyfikat 
ukończenia szkolenia 
„Jak wypełniać 
wnioski o 
dofinansowanie z 
funduszy unijnych do 
realizacji projektów” 
Nr WSB/107/2001/02 
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(IV) Schemat 
Wsparcia 
Infrastruktury 
Okołobiznesowej - 
Formularz wniosku  o 
otrzymanie grantu Nr 
Zp.3414-33/04 
(V) Sprawozdanie 
końcowe z realizacji 
projektu w ramach 
SPO ROL 2004-2006 – 
„Modernizacja części 
uzdrowiskowej wsi 
Złockie” 
(VI) Sprawozdanie 
końcowe z realizacji 
projektu w ramach 
SPO ROL 2004-2006 –
„Modernizacja 
centrum wsi 
Powroźnik” 
(VII) Sprawozdanie 
końcowe z realizacji 
projektu w ramach 
SPO ROL 2004-2006 –
„Promocja i 
turystyczne 
zagospodarowanie wsi 
Szczawnik” 
(VIII) Certyfikat 
Uczestnictwa w 
szkoleniu „Wdrażanie 
Zintegrowanego 
Programu 
Operacyjnego 
Rozwoju Regionalnego 
w Województwie 
Małopolskim” nr 23 z 
dn. 25.05.2006 r. 
(IX) Certyfikat 
uczestnictwa w 
warsztatach nr 23 
„Wdrażanie 
Zintegrowanego 
Programu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Muszyna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
społeczny 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

oświadczenie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
1 
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Operacyjnego 
Rozwoju Regionalnego 
w Województwie 
Małopolskim 
Procedury związane z 
obsługą projektu” z 
dn. 22.03.2005 r. 

10. 
Andrzej 
Gancarz 

- - 0 - 0 x Muszyna publiczny 

Uchwała Nr 
XXXIX/562/09 
Rady Miasta i 
Gminy Uzdr. 
Muszyna – z  
dn.29.12.2009 r. 

1 

11. 
Tomasz 
Kiklica 

Wiedza z zakresu 
rozwoju obszarów 

wiejskich, podejścia 
Leader 

 
 

(I)Certyfikat 
ukończenia szkolenia 
Przygotowanie do 
certyfikacji z 
zarządzania 
projektami (blender 
learning) nr 
28/20/2010/23 

1 
Zaświadczenie 
nr 2531/2000 

0 x Krynica Zdrój publiczny 
Uchwała Nr 
VII.48.2011  z 
dnia 2.03.2011r.  

1 

12. Jacek Łątka 

Wiedza z zakresu 
rozwoju obszarów 

wiejskich, podejścia 
Leader 

 
 

(I)Certyfikat 
ukończenie szkolenia 
Metodyczne 
zarządzanie 
projektami 
europejskimi nr 
09/91/MP 
(II)Certyfikat 
ukończenie szkolenie 
Programy europejskie 
z dn. 31.12.2009 r. 
(III) Świadectwo 
ukończenia kursu 
Programy Europejskie 
z dn. 31.12.2009 r. 

3 - 0 x Krynica Zdrój społeczny oświadczenie 1 

  
Liczba załączników 

ogółem 
 23  2 12    12 
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17.9 Załącznik nr 9 Budżet projektu 

Lata 
realizacji 

LSR 

4.1/413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju 

4.21 
Wdrażanie 
projektów 

współpracy 

4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy 
działania, w tym: 

Razem Oś 4 

operacje spełniające warunki przyznania pomocy 
dla działań: 

 małe projekty 
Razem 

4.1/413 

funkcjonowan
ie LGD (koszty 

bieżące) 

nabywanie 
umiejętności i 

aktywizacja 
Razem 4.31 Różnicowanie w 

kierunku 
działalności 
nierolniczej 

Tworzenie i 
rozwój mikro-

przedsiębiorstw 

Odnowa i 
rozwój wsi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2008-2009 0,00 0,00 362 167,00 158 484,63  520 651,63 0,00 62 284,60 3 154,70 65 439,30 586 090,93 

2010 0,00 0,00 1 290 775,00 177 642,22 1 468 417,22 0,00 113 208,16 40 505,74 153 713,90 1 622 131,12 

2011 0,00 444 767,20 0,00 0,00 444 767,20 57 513,00 
151 848,45 

39 474,56 191 323,01 693 603,21 

2012 642 740,00  197 972,80 2 203 436,00  800 000,00 3 844 148,80 57 513,00 256 429,06 129 926,73 386 355,79 4 288 017,59 

2013 0,00 0,00 0,00 149 343,15 149 343,15 51 198,00 220 000,00 110 000,00 330 000,00 530 541,15 

2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220 000,00 100 000,00 320 000,00 320 000,00 

2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 60 000,00 160 000,00 160 000,00 

2008-2015 
 

642 740,00 642 740,00 3 856 378,00 1 285 470,00 6 427 328,00 166 224,00 1 123 770,27 483 061,73 1 606 832,00 8 200 384,00 
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17.10  Harmonogram działań 

 

 

Załącznik nr 10: Harmonogram przewidywanych terminów podawania do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania 
wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju 

Lp. Wyszczególnienie 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 

I II III IV I II III IV I II I II I II I II 

1 

Operacje 
spełniające 
warunki 
przyznania 
pomocy dla 
działania: 

Różnicowanie w kierunku działalności 
nierolniczej            X     X  

  
  

    
  
  

                                            

2 
Tworzenie i rozwój 
mikroprzedsiębiorstw     

 
 

X        X  X  
  
  

  
  
  

  

                                            

3 Odnowa i rozwój wsi      X   X       X X   
  
  

  
  
  

                                            

4 małe projekty      X  X     X  X  
 
 

 


