
 

RAPORT  
Z SPOTKANIA KONSULTACYJNEGO W SPRAWIE PRZYGOTOWANIA  

LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU DLA OBSZARU LGD „MIĘDZY DALINEM I 
GOŚCIBIĄ” W RAMACH INICJATYWY LEADER PROW 2014 – 2020 

  
Data i miejsce spotkania: 15.09.2015r., Bysina (Gmina Myślenice) 

 
 

Lp. Temat/zakres Opis 

1 Wprowadzenie – 

Charakterystyka 

obszaru LGD 

Prezentacja sytuacji społeczno-gospodarczej obszaru LGD, członków i 

struktury LGD. 

2 Rozwój lokalny 

kierowany przez 

społeczność – 

inicjatywa Leader w 

ramach PROW 

2014-2020 

Prezentacja założeń LEADER (RLKS) na lata 2014-2020, w tym: 

organizacji LGD, planowanych działań wdrażanych przez LGD, 

potencjalnych beneficjentów pomocy i wsparcia finansowego PROW 

3 Analiza SWOT 

obszaru LGD 

(warsztaty) 

Mocne strony wskazane przez Uczestników: 

a) istniejące połączenia drogowe o charakterze krajowym i 

międzynarodowym (drogi krajowe nr 7 i nr 52), 

b) atrakcyjność turystyczna obszaru (Beskid Makowski, Beskid 

Niski, Pogórze Makowskie, Jezioro Dobczyckie), 

c) cenne zabytki kultury i sztuki (kościoły, kapliczki, szlak figur 

przydrożnych), 

d) wysoki poziom i duży zasięg infrastruktury wodno-ściekowej, 

e) dbałość o czystość (segregacja śmieci), 

f) duża aktywność społeczna (rozwój kół gospodyń wiejskich) i 

gospodarcza mieszkańców (duża liczba podmiotów 

gospodarczych w stosunku do liczny mieszkańców), 

g) istniejąca strefa przemysłowa (gospodarcza). 

Słabe strony wskazane przez Uczestników: 

a) mała liczba szlaków turystycznych, ścieżek rowerowych i 

pieszych i słabe oznakowanie już istniejących, 

b) niewystarczająca ilość chodników zapewniających 

bezpieczeństwo pieszych, 

c) brak kładek/tuneli dla pieszych na istniejących drogach 

krajowych, 

d) postępująca degradacja zabytków i kapliczek przydrożnych, 

e) brak ośrodków kultury na obszarach wiejskich i na 

przedmieściach miast, 

f) brak alternatywnych dróg i środków komunikacji publicznej, 



 

g) brak współpracy pomiędzy przedsiębiorcami, szczególnie w 

branży turystycznej (okołoturystycznej), 

h) brak (lub ograniczony dostęp) do internetu, telefonii 

komórkowej, niski poziom cyfryzacji w administracji (usługi dla 

mieszkańców czy przedsiębiorców), 

i) niski poziom i/lub niedobór infrastruktury społecznej dla dzieci i 

młodzieży (żłobki, świetlice), 

j) niska świadomość mieszkańców w zakresie ochrony powietrza 

(zanieczyszczenia powodowane przez gospodarstwa 

domowe), 

k) małe zróżnicowanie kierunków działalności przedsiębiorców, 

l) biurokracja i przepisy prawne utrudniające rozwój NGO’os, 

m) mała przedsiębiorczość u osób młodych, zwłaszcza 

absolwentów szkół, duży odsetek pozostających bez pracy). 

Szanse wskazane przez Uczestników: 

a) wykorzystanie środków zewnętrznych na rozwój obszaru LGD, 

b) rozwój przedsiębiorczości wielokierunkowej (wielobranżowej), 

w tym turystyki w oparciu o walory krajobrazowe (góry, rzeki, 

jezioro) i istniejące szlaki komunikacyjne/połączenia z dużymi 

miastami, 

c) nawiązywanie współpracy pomiędzy przedsiębiorcami i 

osiągnięcie efektu synergii w działalności gospodarczej, 

d) działania na rzecz przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu, 

e) migracja mieszkańców na obszar LGD, 

f) aktywizacja wspólnot lokalnych, mieszkańców i 

przedsiębiorców, 

g) edukacja proekologiczna. 

Zagrożenia wskazane przez Uczestników: 

a) wzrastający ruch samochodowy powodujący zmniejszenie 

bezpieczeństwa na drogach, 

b) wzrost ilości turystów i przyjezdnych powodujący zwiększenie 

zanieczyszczenia środowiska naturalnego (śmieci, pojazdy 

mechaniczne pojawiające się w górach), 

c) malejące nakłady finansowe na kulturę, 

d) zmieniający się system prawny, podatkowy, rosnąca 

biurokracja, 

e) rosnąca liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 

(osoby młode poniżej 30 roku życia i osoby starsze) 

4 Identyfikacja 

problemów i ich 

Główne problemy obszaru LGD wskazane przez Uczestników i liczba 

wskazań: 



 

hierarchizacja 

(ankieta, warsztaty) 

a) ograniczone możliwości spędzania wolnego czasu dla dzieci (w 

tym opieki nad najmłodszymi – żłobki, place zabaw), młodzieży 

i osób starszych (świetlice, parki, aktywizacja społeczna i 

zawodowa, słaba oferta kulturalna, itp.) – 13 wskazań, 

b) niedostateczna infrastruktura drogowa i techniczna oraz 

komunikacyjna (drogi, oświetlenie, chodniki, dostęp do 

internetu, komunikacja weekendowa, itp.) – 7 wskazań, 

c) niedostateczny rozwój turystyczny obszaru (szlaki turystyczne 

piesze i rowerowe, obiekty turystyczne dla przyjezdnych i 

turystów, itp.) – 6 wskazań, 

d) brak miejsc pracy i niskie wynagrodzenia – 4 wskazania. 

5 Propozycje celów i 

wskaźników ich 

realizacji (warsztaty) 

Proponowane zapisy do celów szczegółowych: 

a) Rozwój przedsiębiorczości mieszkańców i budowanie 

różnorodności gospodarczej, 

a) Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, 

b) Rozwój potencjału turystycznego i kulturalnego obszaru, 

c) Poprawa infrastruktury społecznej i technicznej dla 

podnoszenia jakości życia mieszkańców. 

6 Wskazanie grup 

docelowych oraz 

obszarów i grup 

podlegających 

wykluczeniom 

(warsztaty) 

Propozycje wskazane przez Uczestników – grupy zagrożone 

wykluczeniem społecznym na obszarze LGD (defaworyzowane): 

a) młodzież poniżej 29 roku życia (z tzw. Grupy NEET), 

b) osoby starsze (powyżej 55 roku życia), 

c) osoby zatrudnione wykonujące całe życie jeden zawód i nie 

posiadający innych kwalifikacji, 

d) osoby zatrudnione, niskouposażone (najczęściej pracownicy 

najemni, sezonowi). 

7 Identyfikacja 

potencjału lokalnego 

(ankieta, warsztaty) 

Najważniejsze atrakcje i atuty wskazane przez Uczestników: 

a) położenie i krajobraz, góry i dostęp do wody (jeziora) – 

atrakcyjne miejsce do spędzania wolnego czasu, 

b) zachowanie (pielęgnowanie) tradycji, zwyczajów (kultury), 

c) zabytki, 

d) kapitał ludzki i aktywność obywatelska (społeczna), 

e) istnienie strefy przemysłowej, 

f) funkcjonujące obiekty sportowe, 

g) komunikacja z aglomeracjami (bliskość Krakowa). 

8 Podsumowanie Informacja o dalszych działaniach związanych z budowaniem lokalnej 

strategii rozwoju i wybór przedstawicieli do zespołu partycypacyjnego 

LSR 

 


