
 

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: 30.09.2015r., 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) rozbudowana sieć drogowa/dogodna lokalizacja, duża ilość 

miejsc zielonych, 

b) imprezy plenerowe (Dni Sułkowic, Aqatlon, Sułkowicka Jesień, 

Jarzębina), 

c)  atrakcyjność turystyczna/rekreacyjna obszaru (m.in. zalew 

rekreacyjny, wyciąg narciarski, dostępność do boisk), 

d) rozwinięta komunikacja prywatna, 

e) dostępność miejsc parkingowych, 

f) dostępność e-usług dla mieszkańców i podmiotów/organizacji, 

g) zapewniona edukacja przedszkolna (dostępność dla 

mieszkańców), 

h) stworzone centra wsi, 

i) rozbudowana sieć wodno-kanalizacyjna, oczyszczalnia 

ścieków, składowisko odpadów, sortowania, 

j) aktywność obywatelska – duża liczba kół, stowarzyszeń i 

innych organizacji pozarządowych, 

k) działania na rzecz wykluczenia społecznego i aktywizacji osób 

objętych wsparciem przez OPS. 

Słabe strony wskazane przez Uczestników: 

a) duże natężenie ruchu na drogach publicznych, brak obwodnic i 

parkingów, słaba jakość dróg lokalnych, 

b) degradacja i erozja zabytków, 

c) brak ścieżek rowerowych i spacerowych oraz oznakowani 

miejsc atrakcyjnych turystycznie, 



 

d) ograniczony dostęp do internetu, 

e) duże zanieczyszczenie środowiska naturalnego (powietrze, 

dzikie wysypiska śmieci), 

f) brak punktów skupu płodów rolnych, 

g) mała liczba gospodarstw agroturystycznych, 

h) mała współpraca pomiędzy JST a sektorem gospodarczym, 

i) mała aktywność społeczna seniorów, 

j) brak infrastruktury społecznej dla najmłodszych (żłobki) i osób 

starszych (kluby seniora), 

k) kurczący się rynek pracy, silna konkurencja ze strony dużych 

podmiotów gospodarczych (szczególnie w handlu), 

l) istniejące bariery architektoniczne dla osób 

niepełnosprawnych. 

Szanse wskazane przez Uczestników: 

a) wykorzystanie środków zewnętrznych na rozwój obszaru LGD 

(zwłaszcza turystyki i gospodarki), 

b) wykorzystanie położenia na pograniczu dwóch grup etnicznych 

(krakowiaków i górali) oraz istniejącej infrastruktury drogowej i 

technicznej do rozwoju turystyki, 

c) wykorzystanie tradycji kowalskich w celu stworzenia wioski 

tematycznej, 

d) informatyzacja obszaru (poprawa dostępu do intenetu i 

zdolności jego wykorzystania), 

e) poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez rozwój 

odnawialnych źródeł energii, 

f) rozwój rynku pracy i zapobieganie wykluczeniu społecznemu – 

różnorodność kierunków działalności rolnej i gospodarczej, 

g) aktywność organizacji pozarządowych sprzyjająca integracji 

mieszkańców i rozwojowi kapitału społecznego. 

Zagrożenia wskazane przez Uczestników: 

a) wzrastający ruch samochodowy – pogorszenie stanu 

bezpieczeństwa i środowiska naturalnego, 

b) niskie nakłady finansowe na drogi, 

c) zmiany klimatyczne (np. susze) wpływające na rolnictwo, 

d) biurokracja, brak dostępu do informacji tematycznych (prawo, 

podatki), 

e) rosnące zjawiska patologii społecznej (alkoholizm, 

narkomania), 

f) wzrost bezrobocia, brak nowych miejsc pracy, 

g) dewastacja środowiska naturalnego. 

4 Identyfikacja Główne problemy obszaru LGD wskazane przez Uczestników i liczba 



 

problemów i ich 

hierarchizacja 

(ankieta, warsztaty) 

wskazań: 

a) niedostateczna infrastruktura drogowa i techniczna oraz 

komunikacyjna (drogi i ich oznakowanie, oświetlenie, chodniki, 

dostęp do internetu, komunikacja weekendowa, istniejące 

bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych, itp.) – 5, 

b) niedostateczna infrastruktura i ograniczona oferta spędzania 

wolnego czasu dla dzieci, młodzieży i dorosłych (dostęp do 

kultury, opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi i 

ich aktywizacja, integracja międzypokoleniowa) – 5 wskazań, 

c) niedostateczny rozwój turystyczny obszaru (szlaki turystyczne 

piesze i rowerowe, obiekty sportowe, turystyczne i rekreacyjne 

dla przyjezdnych i turystów, itp.) – 3 wskazania, 

d) ograniczona liczba miejsc pracy, zatrudnienie na czarno i 

niskie wynagrodzenia – 3 wskazania. 

5 Propozycje celów i 

wskaźników ich 

realizacji (warsztaty) 

Proponowane zapisy do celów szczegółowych: 

a) Poprawa infrastruktury społecznej i technicznej dla 

podnoszenia jakości życia mieszkańców, w szczególności z 

grup defaworyzowanych, 

a) Aktywizacja społeczna i zawodowa osób starszych i 

zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

b) Rozwój potencjału turystycznego, sportowego, rekreacyjnego i 

kulturalnego obszaru, 

c) Rozwój przedsiębiorczości i współpracy międzysektorowej, 

d) Poprawa stanu środowiska naturalnego. 

6 Wskazanie grup 

docelowych oraz 

obszarów i grup 

podlegających 

wykluczeniom 

(warsztaty) 

Propozycje wskazane przez Uczestników – grupy zagrożone 

wykluczeniem społecznym na obszarze LGD (defaworyzowane): 

a) osoby niepełnosprawne, 

b) osoby starsze i samotne (powyżej 55 roku życia), 

c) osoby zagrożone patologiami i ich otoczenie. 

7 Identyfikacja 

potencjału lokalnego 

(ankieta, warsztaty) 

Najważniejsze atrakcje i atuty wskazane przez Uczestników: 

a) położenie geograficzne, atrakcyjność turystyczna/rekreacyjna 

(góry, jezioro, obszary rekreacyjne) – miejsca do spędzania 

wolnego czasu, 

b) bogata oferta - tradycje, kultura, dziedzictwo lokalne (np. 

kulinarne), 

c) kapitał ludzki i aktywność obywatelska (społeczna). 

8 Podsumowanie Informacja o dalszych działaniach związanych z budowaniem lokalnej 

strategii rozwoju i wybór przedstawicieli do zespołu partycypacyjnego 

LSR 

 


