
 

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: 22.09.2015r., Krzywaczka (Gmina Sułkowice) 

 
 

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) Walory przyrodniczo-krajobrazowe i turystyczne 

b) Dobra komunikacja z ośrodkami miejskimi ( Kraków ) 

c) Infrastruktura turystyczna, atrakcyjna przestrzeń dla turystyki 

konnej, rowerowej, pieszej i narciarstwa biegowego 

d) Wysoki poziom edukacji i łatwy dostęp do oferty edukacyjnej                  

w Krakowie 

e) Łatwy dostęp do rynku zbytu dla produktów ekologicznych                      

( Kraków ) 

f) Bardzo dobra jakość powietrza 

Słabe strony wskazane przez Uczestników: 

a) Brak i niska jakość infrastruktury sportowej i rekreacyjnej 

b) Nierównomierny, niedostateczny rozwój infrastruktury 

kanalizacyjnej 

c) Niewystarczająca baza turystyczna i gastronomiczna 

d) Niedostatecznie rozwinięta infrastruktura cyfrowa ( szybki 

Internet, sieci komórkowe ) 

e) Niedostateczne dofinansowanie organizacji pozarządowych 

f) Brak dostatecznej promocji obszaru 

g) Słabo rozwinięta działalność usługowa 

h) Słaba infrastruktura drogowa 

Szanse wskazane przez Uczestników: 

a) rozwój turystyki, w tym weekendowej 



 

b) lokalizacja – łatwy dostęp do ośrodków miejskich i 

turystycznych 

c) wzrost zapotrzebowania na produkty lokalne, ekologiczne 

d) dostępność środków zewnętrznych 

e) napływ ludności – dodatnie saldo migracji 

Zagrożenia wskazane przez Uczestników: 

a) wzrost nieuregulowanego ruchu turystycznego 

b) malejąca aktywność mieszkańców, brak integracji ludności 

napływowej 

4 Identyfikacja 

problemów i ich 

hierarchizacja 

(ankieta, warsztaty) 

Główne problemy obszaru LGD wskazane przez Uczestników i liczba 

wskazań: 

a) słaba jakość infrastruktury sportowo-rekreacyjnej – 13 

b) brak i słaba jakość infrastruktury turystycznej ( ścieżki 

rowerowe, agroturystyka ) – 7 

c) słaba infrastruktura drogowa – brak dróg, poboczy i przejść 

dla pieszych, oświetlenia, zła organizacja ruchu – 6 

d) niska jakość oferty kulturalnej – 6 

e) ograniczony dostęp do żłobków – 6 

f) mała liczba miejsc pracy – 5 

g) słabo rozwinięta infrastruktura kanalizacyjna – 4 

h) słaba infrastruktura telekomunikacyjna – 3 

i) bardzo słabo rozwinięta działalność usługowa – 3 

j) brak promocji turystycznej obszaru – 1 

k) brak integracji mieszkańców – 1 

l) brak komunikacji miejskiej – 1  

5 Propozycje celów i 

wskaźników ich 

realizacji (warsztaty) 

Proponowane zapisy do celów szczegółowych: 

a) Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej 

b) Rozbudowa infrastruktury turystycznej 

c) Poprawa jakości infrastruktury drogowej 

d) Tworzenie miejsc opieki dla dzieci do lat 3 

e) Poprawa jakości oferty turystycznej 

f) Wspierania tworzenie miejsc pracy 

6 Wskazanie grup 

docelowych oraz 

obszarów i grup 

podlegających 

wykluczeniom 

(warsztaty) 

Propozycje wskazane przez Uczestników – grupy zagrożone 

wykluczeniem społecznym na obszarze LGD (defaworyzowane): 

a) Bezrobotne kobiety 

 



 

7 Identyfikacja 

potencjału lokalnego 

(ankieta, warsztaty) 

Najważniejsze atrakcje i atuty wskazane przez Uczestników: 

a) położenie geograficzne – atrakcje przyrodniczo-krajobrazowe       

i turystyczne,  bliskość dużych ośrodków miejskich                        

i turystycznych, dobra sieć komunikacyjna 

b) rozwinięta infrastruktura oświaty, wysoka jakość edukacji 

c) dobra jakość środowiska naturalnego 

d) kapitał ludzki- udział w NGO 

8 Podsumowanie Informacja o dalszych działaniach związanych z budowaniem lokalnej 

strategii rozwoju i wybór przedstawicieli do zespołu partycypacyjnego 

LSR 

 
 
 


