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LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU DLA OBSZARU LGD „MIĘDZY DALINEM I 

GOŚCIBIĄ” W RAMACH INICJATYWY LEADER PROW 2014 – 2020 
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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 przyrodnicze, krajobrazowe 

b) walory turystyczne i tradycje turystyki 

c) zabytki, głównie sakralne 

d) duża aktywność społeczna, działalność KGW, OSP 

e) szeroki udział osób niepełnosprawnych w życiu społecznym 

f) infrastruktura sportowa – boiska 

g) prężnie działający przedsiębiorcy lokalni 

h) możliwości inwestowania – plany zagospodarowania, 

uzbrojone tereny, bliskość Krakowa 

i) infrastruktura wodno-ściekowa 

j) dobra sieć placówek edukacyjnych 

Słabe strony wskazane przez Uczestników: 

a) uboga baza sportowa i rekreacyjna przy szkołach  

b) brak monitoring w centrach wsi – brak poczucia 

bezpieczeństwa 

c) słaba infrastruktura drogowa – brak chodników, poboczy, 

miejsc parkingowych, oświetlenia na bocznych drogach, brak 

uregulowań prawnych związanych z własnością dróg 

d) nierówna jakość transportu publicznego 

e) braki w dostosowaniu infrastruktury publicznej do potrzeb osób 

niepełnosprawnych 

f) wykluczenie cyfrowe – brak wiedzy i umiejętności na temat 

korzystania z Internetu 



 
g) słaby przepływ informacji pomiędzy członkami społeczności 

lokalnej 

h) niski poziom przedsiębiorczości 

i) bezrobocie oraz brak zainteresowania pracą 

j) upadające rolnictwo 

k) brak kanalizacji w niektórych rejonach 

l) zagrożenie powodziowe, brak regulacji cieków wodnych 

m) słaba infrastruktura turystyczna, brak bazy gastronomicznej 

n) brak żłóbków 

o) brak świetlic wiejskich 

p) brak promocji obszaru 

Szanse wskazane przez Uczestników: 

a) informatyzacja/cyfryzacja wsi – dostęp do szkoleń z zakresy 

informatyki 

b) rozwój służby zdrowia, w tym specjalistycznej 

c) kapitał społeczny i zaangażowania mieszkańców, lokalnych 

organizacji pozarządowych 

d) rozwój turystyki, w tym weekendowej, przy wykorzystaniu 

tradycji obszaru oraz lokalnych atrakcji turystycznych ( np. 

Zalew Dobczycki ) 

e) lokalizacja – bliskość aglomeracji krakowskiej,  dobra sieć 

komunikacyjna 

f) poprawa stanu środowiska naturalnego – czyste powietrze, 

infrastruktura OZE i wodno-ściekowa 

g) dodatnie saldo migracji – wzrost liczby mieszkańców 

Zagrożenia wskazane przez Uczestników: 

a) zmiany klimatyczne – zagrożenie powodziowe, susza 

b) brak propozycji zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci i 

młodzieży 

c) zmniejszające się poczucie bezpieczeństwa 

4 Identyfikacja 

problemów i ich 

hierarchizacja 

(ankieta, warsztaty) 

Główne problemy obszaru LGD wskazane przez Uczestników i liczba 

wskazań: 

a) słaba jakość infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, szczególnie 

dla dzieci i młodzieży, brak dostępności - 15 

b) mała liczba miejsc pracy, w tym dla osób niepełnosprawnych -  

12 

c) słaba jakość infrastruktury drogowej ( niski poziom 

bezpieczeństwa ) - brak chodników, oświetlenia, zły stan dróg  

- 11 



 
d) słaba oferta turystyczna, braki w infrastrukturze turystycznej – 

ścieżki rowerowe, drogi dojazdowe - 8 

e) słaba jakość oferty kulturalnej, w tym infrastruktury - 7 

f) brak żłobka - 5 

g) brak oferty spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży - 4 

h) braki w dostosowaniu infrastruktury publicznej do potrzeb osób 

niepełnosprawnych - 2 

i) problemy komunikacyjne, mała częstotliwość transportu 

publicznego w godzinach popołudniowych - 2 

j) słaba dystrybucja produktów lokalnych - 1 

k) mała liczba lekarzy specjalistów - 1 

l) niski poziom bezpieczeństwa - 1 
5 Propozycje celów i 

wskaźników ich 

realizacji (warsztaty) 

Proponowane zapisy do celów szczegółowych: 

a) Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej 

b) Podnoszenie kwalifikacji zawodowych, wsparcie dla 

przedsiębiorców w tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy 

c) Poprawa jakości infrastruktury drogowej 

d) Rozwój turystyki, w tym weekendowej, poprzez rozwój bazy 

turystycznej oraz promocję obszaru LSR 

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 niepełnosprawne, 

c) osoby zamieszkujące obszary oddalone komunikacyjnie, 

pozbawione dostępu do infrastruktury publicznej, internetu. 

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) dobra jakość środowiska naturalnego 

c) kapitał ludzki 

8 Podsumowanie Informacja o dalszych działaniach związanych z budowaniem lokalnej 

strategii rozwoju i wybór przedstawicieli do zespołu partycypacyjnego 

LSR 

 
 
 
 


