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Wstęp. 

 
 

Lokalna Strategia Rozwoju opracowana przez członków Podhalańskiej Lokalnej 

Grupy Działania dotyczy obszaru pięciu małopolskich gmin położonych w powiecie 

tatrzańskim i nowotarskim : Biały Dunajec, Czarny Dunajec, Kościelisko, Poronin i Szaflary. 

Przyjęty w strategii horyzont czasowy obejmuje lata 2009-2015. Przyjęcie takiego zakresu 

czasowego realizacji Strategii wynika m.in. z konieczności zachowania zgodności z 

dokumentami strategicznymi i operacyjnymi opracowanymi na poziomie kraju – PROW 

2007-2013 oraz na poziomie lokalnym, a także uwzględnia okres zakończenia rozliczania 

projektów dofinansowanych z funduszy Unii Europejskiej w roku 2015. Oznacza to, że czas 

realizacji Strategii pokrywa się z nowym okresem programowania i rozliczania środków 

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. 

Strategia wpisuje się w założenia zrównoważonego rozwoju lokalnego, opartego na 

harmonijnym rozwoju gospodarczym, społecznym i ekologicznym. Strategia jest 

nieodłącznym elementem podejścia LEADER , którego zastosowanie powoduje, że realizacja 

Strategii będzie bardziej wydajna i skuteczna z uwagi na:  oddolne tworzenie dokumentu oraz 

jego partnerską realizację, łączenie zasobów, innowacyjność, spójność i wielosektorowość 

działań. Przyjęte w Strategii cele wynikają z uwarunkowań obszaru, dla którego  opracowano 

LSR, przeprowadzonej analizy SWOT oraz stanowią odpowiedź na zidentyfikowane podczas 

konsultacji społecznych potrzeby miejscowej ludności. Lokalne partnerstwo nie zastępuje 

więc istniejących instytucji, jednak dzięki nowemu sposobowi współpracy i celowemu 

zewnętrznemu dofinansowaniu wspiera wybrany kierunek rozwoju. W opracowanym  

dokumencie rozwijane są więc te wątki, które opisują specyficzne zasoby i okazje do rozwoju 

terenu. Strategia ma charakter zintegrowany, co  oznacza specyficzne podejście do 

rozwiązywania problemów poprzez wielosektorowe (zintegrowane, synergiczne) działania w 

sferze społecznej, gospodarczej i środowiskowej .  
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I. CHARATKETRYSTYKA LGD JAKO JEDNOSTKI  ODPOWIEDZIALNEJ 

ZA REALIZACJĘ STRATEGII.  

 

1. Nazwa i status prawny LGD oraz data jej rejestracji i numer w Krajowym Rejestrze 

Sądowym 

 

Stowarzyszenie Podhalańska Lokalna Grupa Działania działa zgodnie z przepisami ustawy 

Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz 

statutu stowarzyszenia stanowiącego załącznik 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju. 

Stowarzyszenie zarejestrowano w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 2006-02-10 pod 

numerem 0000250669.  

 

1) Nazwa 

 Podhalańska Lokalna Grupa Działania 

2) Data rejestracji 

10 lutego 2006 r.  

3) numer w KRS 

 0000250669 

 

2. Opis procesu budowania partnerstwa 

  

   Większość członków PLGD posiada rekomendacje organizacji społecznych takich jak 

Związek Podhalan, Ochotnicza Straż Pożarna, Kluby Sportowe działające na obszarze 

działania PLGD. 

 

3. Charakterystyka członków LGD albo jej partnerów i sposób rozszerzania/zmiany 

składu LGD 

 

 W wyniku budowania partnerstwa publiczno-prywatnego członkami LGD zostały 

zarówno podmioty sektora publicznego, jak i gospodarczego i społecznego, w tym osoby 

fizyczne działające na rzecz rozwoju obszaru objętego LSR oraz rolnicy. 
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 Lista członków Stowarzyszenia sporządzona na dzień 11 grudnia 2013r. 

lp. Nazwa podmiotu 
Reprezentowany 
sektor Imię i nazwisko 

1 osoba fizyczna społeczny Bobak Beata 

2 osoba fizyczna społeczny Bobak Edyta 

3 osoba fizyczna społeczny Bobak Małgorzata 

4 osoba fizyczna społeczny Bobak Wojciech 

5 osoba fizyczna społeczny Bocheńczak Janina 

6 osoba fizyczna społeczny Bocheńczak Ryszard 

7 osoba fizyczna społeczny Budz Jan 

8 osoba fizyczna społeczny Bukowski Jacek 

9 osoba fizyczna społeczny Bukowski Stanisław 

10 osoba fizyczna społeczny Cetera Paweł  

11 osoba fizyczna społeczny Cetera Wacław 

12 osoba fizyczna społeczny Chowaniec Krystyna 

13 osoba fizyczna społeczny 
Chowaniec Krzysztof/ Biały 
Dunajec 

14 osoba fizyczna społeczny Chowaniec Krzysztof/ Nowy Targ 

15 osoba fizyczna społeczny Chowaniec Stanisława 

16 osoba fizyczna społeczny Chramiec Barbara  

17 osoba fizyczna społeczny Chyc Halina 

18 osoba fizyczna społeczny Chyc Piotr 

19 osoba fizyczna społeczny Dawidek Stanisław 

20 osoba fizyczna społeczny Dominiak Jacek 

21 osoba fizyczna społeczny Dorula Tadeusz 

22 osoba fizyczna społeczny Gąsienica-Kotelnicka Zofia 

23 osoba fizyczna społeczny Górkiewicz Kinga 

24 osoba fizyczna społeczny Górkiewicz Robert 

25 osoba fizyczna społeczny Górska Zofia 

26 osoba fizyczna społeczny Górski Jan 

27 osoba fizyczna społeczny Grajnert Katarzyna 

28 osoba fizyczna społeczny Gutt Marek 

29 osoba fizyczna społeczny Jakubiec Barbara 

30 osoba fizyczna społeczny Jankowska Anna 

31 osoba fizyczna społeczny Kin Zofia 

32 osoba fizyczna społeczny Kluska Stanisław 

33 osoba fizyczna społeczny Kolbrecka Józefa 

34 osoba fizyczna społeczny Kosakowska Iwona 

35 osoba fizyczna społeczny Kreft Barbara 

36 osoba fizyczna społeczny Król Aniela 

37 osoba fizyczna społeczny Króliszewska Dorota 

38 osoba fizyczna społeczny Króliszewski Sebastian 

39 osoba fizyczna społeczny Kukuc Józefa 

40 osoba fizyczna społeczny Kustwan Adam, Andrzej 

41 osoba fizyczna społeczny Kwak Krzysztof 
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42 osoba fizyczna społeczny Kwak Marek 

43 osoba fizyczna społeczny Kwak Paulina 

44 osoba fizyczna społeczny Laszczyk Tomasz 

45 osoba fizyczna społeczny Libera Bogusław Jan 

46 osoba fizyczna społeczny Lis Stanisław 

47 osoba fizyczna społeczny Łukaszczyk Adam 

48 osoba fizyczna społeczny Łukaszczyk Andrzej 

49 Osoba fizyczna społeczny Łukaszczyk Klemens 

50 Osoba fizyczna społeczny Łukaszczyk Maciej 

51 osoba fizyczna społeczny Łukaszczyk Paweł 

52 Osoba fizyczna społeczny Łukaszczyk Stanisław 

53 osoba fizyczna społeczny Łukaszczyk Wojciech Marcinek 

54 osoba fizyczna społeczny Łukaszczyk Wojciech Tady 

55 osoba fizyczna społeczny Naglak Irena 

56 działalność gospodarcza gospodarczy Nędza Maria 

57 osoba fizyczna społeczny Nędza-Kubiniec Anna 

58 osoba fizyczna społeczny Nowak Wojciech 

59 osoba fizyczna społeczny Olejniczak Halina 

60 osoba fizyczna społeczny Pawlikowska Anna 

61 osoba fizyczna społeczny Pawlikowski Andrzej 

62 osoba fizyczna społeczny Podsiadło Jacek 

63 osoba fizyczna społeczny Siemińska Jadwiga 

64 osoba fizyczna społeczny Sosińska Ewa 

65 osoba fizyczna społeczny Sosiński Marek 

66 osoba fizyczna społeczny Stoch Elżbieta 

67 osoba fizyczna społeczny Strączek Maria 

68 osoba fizyczna społeczny Styrczula Anita 

69 osoba fizyczna społeczny Styrczula Wojciech 

70 osoba fizyczna społeczny Styrczyla-Maśniak Edward 

71 działalność gospodarcza gospodarczy Szkaradziński Rafał 

72 osoba fizyczna społeczny Szostak Anna 

73 osoba fizyczna społeczny Szostak Maciej 

74 osoba fizyczna społeczny Szuba Władysław 

75 osoba fizyczna społeczny Szwajnos-Różak Katarzyna 

76 osoba fizyczna społeczny Świder Halina 

77 osoba fizyczna społeczny Trebunia Katarzyna 

78 osoba fizyczna społeczny Trebunia Stanisław 

79 osoba fizyczna społeczny Tylka Marcin 

80 osoba fizyczna społeczny Tylka Sabina 

81 osoba fizyczna społeczny Wacławiak Władysława 

82 osoba fizyczna społeczny Wojtanek Halina 

83 osoba fizyczna społeczny Wojtanek Wojciech 

84 osoba fizyczna społeczny Wróbel Agata 

85 osoba fizyczna społeczny Zabrzewska Krystyna 
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86 osoba fizyczna społeczny Zapotoczna Anna 

87 osoba fizyczna społeczny Ziółko-Gorlicka Renata 

88 Gmina Biały Dunajec publiczny Majerczyk Stanisław 

89 Gmina Poronin publiczny Buńda Andrzej 

90 Gmina Kościelisko publiczny Czubernat Stanisława 

91 

Gmina Czarny 
Dunajec publiczny Piotrowski Jacek 

92 Gmina Szaflary publiczny Stolarczyk Grzegorz 

  

 

Sposób rozszerzanie/zmiany składu LGD 

 

Zgodnie z zapisami statutu Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać każda osoba 

fizyczna, która: 

- posiada pełną zdolność do czynności prawnych, 

- nie jest pozbawiona praw publicznych, 

- złożyła deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia, popierania jego celów i 

podejmowania działań dla ich realizacji. 

Uczestnictwo partnerów w Lokalnej Grupie Działania odbywa się poprzez członkostwo w 

Stowarzyszeniu osób fizycznych, wskazanych przez uprawnionych partnerów.  

W statucie określono, że wpisanie na listę członków na podstawie pisemnej deklaracji oraz  

 skreślenie z niej następuje na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia. 

Dodatkowo w statucie zastrzeżono, że wolę przystąpienia przez jednostki samorządu 

terytorialnego lub ich związki do Stowarzyszenia wyrażane są w drodze uchwały Rady Gminy 

lub Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia. 

 

Osoby kandydujące do władz Stowarzyszenia, jeśli chcą formalnie reprezentować partnerów 

społecznych, gospodarczych czy publicznych okazują pisemną rekomendację do Zarządu 

podpisaną przez upoważnione osoby ze strony organizacji spełniających kryteria partnera. 

Wybór do władz odbywa się na zasadach ogólnych określonych w statucie przez Walne 

Zgromadzenia Członków w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Dodatkowo, 

ponieważ statut precyzuje, w sytuacji, gdy liczba członków organu jest niższa od 

maksymalnej dopuszczalnej można uzupełnić skład Zarządu Np. o reprezentantów nowych 

partnerów na zasadach określonych w statucie, przy akceptacji 2/3 członków Zarządu, o ile 

liczba osób dokooptowanych nie przekracza 1/3 składu organu. 
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W przypadkach innych niż opisane wyżej rozszerzenie składu LGD o nowych partnerów 

odbywać może się poprzez zmianę statutu.  

 

PLGD zakłada poszerzanie składu partnerstwa o nowych członków. Nowymi członkami 

Stowarzyszenia mogą być podmioty publiczne, społeczne i gospodarcze, które będą 

zainteresowane realizacją celów określonych w statucie. Nabycie i utrata członkostwa 

następuje w drodze Zarządu Stowarzyszenia.  

 

Zarząd i Dyrektor Biura LGD będzie wykorzystywał każdą nadarzającą się okazję (imprezy 

sportowe, kulturalne, koncerty, przedstawienia, festyny, targi, warsztaty, kursy itp.), aby 

promować partnerstwo, cele i działalność LGD. W ten sposób zachęcone do współpracy i 

przyłączenia się do partnerstwa będą nowe podmioty i osoby, które działają na obszarze 

objętym LSR. PLGD jest otwarta na nowych członków i dąży do powiększenia składu 

partnerstwa. 

 

4. Struktura ciała decyzyjnego 

Organem decyzyjnym jest Rada Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania. Rada liczy od 5 do 

15 członków. Rada składa się z osób wybranych przez Walne Zebranie Stowarzyszenia 

spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Strukturę Rady tworzą: Prezes Rady, 

Sekretarz Rady i członkowie Rady. Rada w co najmniej 50% składa się z partnerów 

gospodarczych i społecznych oraz innych odpowiednich podmiotów reprezentujących 

społeczeństwo obywatelskie. Członkowie Rady nie mogą wchodzić w skład Zarządu ani 

Komisji Rewizyjnej. 

 

Do wyłącznej właściwości Rady należy wybór operacji zgodnie z art. 62 ust. 4 

rozporządzenia nr 1698/2005 które mają być realizowane w ramach opracowanej Lokalnej 

Strategii Rozwoju Stowarzyszenia. Rada działa zgodnie z regulaminem stanowiącym 

załącznik nr 2  do Lokalnej Strategii Rozwoju. 
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Tabela: Skład Rady PLGD 

Lp.  Nazwa osoby 

prawnej 

Nazwa osoby 

fizycznej/ Nazwisko 

i imię członka Rady 

PLGD 

Sektor, którego 

przedstawicielem 

jest członek Rady  

Nazwa 

reprezentowanej 

gminy 

1.      

  

Gmina Kościelisko Czubernat 

Stanisława 

publiczny Kościelisko 

2.      

  

Gmina Biały 

Dunajec 

Majerczyk Stanisław publiczny Biały Dunajec 

3.      

  

Gmina Poronin Buńda Andrzej publiczny Poronin 

4.      

  

Gmina Szaflary Stolarczyk Grzegorz publiczny Szaflary 

5.      

  

Gmina Czarny 

Dunajec 

Piotrowski Jacek publiczny Czarny Dunajec 

6.      

  

  Szkaradziński Rafał gospodarczy Szaflary 

7.      

  

  Nędza Maria gospodarczy Kościelisko 

8.      

  

  Olejniczak Halina społeczny Kościelisko 

9.      

  

  Chramiec Barbara społeczny Czarny Dunajec 

10.  

  

  Chyc Halina społeczny Poronin 

11.  

  

  Chowaniec 

Stanisława 

społeczny Biały Dunajec 

12.  

  

  Podsiadło Jacek społeczny Czarny Dunajec 

13.  

  

  Zabrzewska 

Krystyna 

społeczny Poronin 

14.  

  

  Sosińska Ewa społeczny Biały Dunajec 

15.  

  

  Cetera Wacław społeczny Szaflary 

 

5. Zasady i procedury funkcjonowania LGD 

 

W ramach podpisanej z samorządem województwa umowy, LGD jest zobligowane do 

zapewnienia realizacji powierzonych jej zadań, zgodnie z celami określonymi w PROW 2007 
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-2013 i mającymi zastosowanie zasadami krajowymi i wspólnotowymi, w szczególności w 

zakresie kwalifikowania wydatków, kontroli, konkurencji, pomocy publicznej i zamówień 

publicznych.  

Ponadto wszelkie realizowane działania, Lokalna Grupa Działania, podejmuje z najwyższą 

starannością oraz najlepszą praktyką. 

 

Podhalańska LGD działa zgodnie z: 

 

 Ustawą Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. Nr 20, poz. 104 z późniejszymi 

zmianami) 

 Ustawie z dnia 7 marca 2007r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. 

2007 r. Nr 64 poz. 427 ze zm.) oraz niniejszego statutu 

 Rozporządzeniem  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 maja 2008 r. w 

sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w 

ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania” objętego  Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013; 

 Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 8 lipca 2008 . w sprawie 

szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach 

działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju 

Obszarów i Wiejskich na lata 2007 – 2013; 

 Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 19 sierpnia 2010r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie 

lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów i Wiejskich na 

lata 2007 – 2013; 

 statutem Stowarzyszenia; 

 wewnętrznymi regulaminami LGD; 

 

5.1. Rozdział funkcji pomiędzy poszczególne organy Stowarzyszenia 

 

Podhalańska Lokalna Grupa Działania posiada następujące organy statutowe: 

 Walne Zebranie Członków, 
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 Zarząd, 

 Komisja Rewizyjna. 

 Rada 

 

Oprócz tego do prowadzenia bieżącej działalności PLGD posiada Biuro PLGD zatrudniające 

etatowych pracowników. 

 

Zasady, organizację i tryb działania organów PLGD: Rady i Zarządu określa ustawa, Statut o 

którym mowa w pkt.1, oraz Regulamin Rady stowarzyszenia  

 

Kadencja wszystkich wybieralnych organów Stowarzyszenia trwa 4 lata. Uzupełnienie składu 

władz Stowarzyszenia w czasie kadencji może nastąpić w drodze dokooptowania do Zarządu, 

Komisji Rewizyjnej i Rady – decyzją danego organu, przy akceptacji 2/3 członków organu, 

przy czym ilość osób dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 składu organu. 

 

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, 

która: 

 przyjmuje lokalną strategię rozwoju 

 ustala program działania Stowarzyszenia,  

 wybiera i odwołuje Zarząd Stowarzyszenia, Komisję Rewizyjną i Radę  

 rozpatruje sprawozdania z działalności organów Stowarzyszenia,  

 udziela absolutorium Zarządowi stowarzyszenia,  

 rozpatruje odwołania członków od uchwał organów Stowarzyszenia ich dotyczących,  

 uchwala zmiany statutu i regulaminy Stowarzyszenia,  

 określa wysokość składki członkowskiej,  

 podejmuje uchwały stosownie do wniosków Zarządu i członków,  

 podejmuje uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,  

 podejmuje uchwały w przypadkach określonych niniejszym statutem oraz w innych 

 sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji pozostałych władz.  
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 przyjmuje coroczne sprawozdania Komisji Rewizyjnej 

 

Zarząd Stowarzyszenia: 

 Reprezentuje Stowarzyszenie i działa w jego imieniu,  

 Uchwala plan finansowy i zarządza majątkiem Stowarzyszenia oraz powierzonymi mu 

środkami,  

 Ustala szczegółowy plan działania Stowarzyszenia,  

 Nawiązuje kontakty i współpracę, z władzami, partiami i organizacjami krajowymi i 

zagranicznymi,  

 Składa sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Walnemu Zebraniu Członków,  

 Podejmuje uchwały w przypadkach przewidzianych w  Statucie. 

SKŁAD ZARZĄDU PLGD 

   Imię, Nazwisko  Stanowisko 

1. Szostak Maciej Prezes 

2. Tylka Sabina Wiceprezes 

3. Styrczula Wojciech Wiceprezes 

4. Szwajnos-Różak Katarzyna  Skarbnik 

5. Edyta Bobak  Członek Zarządu 

6. Styrczula Maśniak Edward Członek Zarządu 

7. Bukowski Stanisław Członek Zarządu 

8. Szuba Władysław Członek Zarządu 

9. Cetera Paweł Członek Zarządu 

10. Stanisław Trebunia  Członek Zarządu 

11. Wacławiak Władysława Członek Zarządu 

12. Laszczyk Tomasz Członek Zarządu 

13 Józefa Kolbrecka  Członek Zarządu 
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Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Stowarzyszenia. 

Do czynności Komisji Rewizyjnej należy: 

  przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej 

Stowarzyszenia, 

 wydanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, 

określenie terminów oraz sposobu ich usunięcia, 

 składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu oraz 

występowanie z wnioskiem o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium 

ustępującemu Zarządowi, 

 składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i 

przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, że powodują one lub 

mogą spowodować nieprawidłowość w działaniu Stowarzyszenia, 

 występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, 

względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadku stwierdzenia 

niezgodnych z prawem lub statutem bądź istotnymi interesami działań Zarządu, 

SKŁAD KOMISJI  REWIZYJNEJ 

1. Pawlikowski Andrzej Przewodniczący 

2. Kwak Paulina  Sekretarz  

3. Jakubiec Barbara Członek 

 

 

Z kolei do wyłącznej kompetencji Rady należy dokonywanie wyboru operacji, które mają być 

realizowane w ramach lokalnej strategii rozwoju. 

 

5.2. Regulamin funkcjonowania LGD zapewniający przejrzystość i jawność 

podejmowanych decyzji 
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Jedną z najważniejszych funkcji LGD jest wybór operacji ( projektów) do dofinansowania ze 

środków pozostających w dyspozycji LGD.  

 

Szczegółowe regulacje dotyczące wyboru operacji zawarte są w Regulaminie Rady 

stanowiącym załącznik nr 2 do Lokalnej Strategii Rozwoju. 

 

5.3. Procedura rekrutacji pracowników, w tym wymagania konieczne i potrzebne 

 

Procedurę rekrutacji na stanowiska pracownicze określa Załącznik 9. 

 

5.4. Procedura postępowania w sytuacji wystąpienia trudności w zatrudnieniu 

pracowników o określonych wymaganiach 

 

Procedurę postępowania w sytuacji wystąpienia trudności w zatrudnieniu pracowników o 

wymaganiach wskazanych w LSR określa Załącznik 9. 

 

5.5. Opis stanowisk 

 

Opis stanowisk przewidzianych w regulaminie Biura Stowarzyszenia Podhalańskiej LGD 

stanowi Załącznik 10. 

 

5.6. Zasady funkcjonowania biura, warunki techniczne i lokalowe 

  

Biuro Stowarzyszenia Podhalańska LGD prowadzi swoją działalność w oparciu o statut 

Stowarzyszenia, uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia i Regulamin Biura. 

 

 

Zasady Zarządzania Biurem Zarządu 

 

Biurem Stowarzyszenia kieruje Dyrektor Biura zatrudniony przez Zarząd Stowarzyszenia 

Podhalańska Lokalna Grupa Działania, który może z upoważnienia Zarządu reprezentować 

Stowarzyszenie na zewnątrz w granicach umocowania. 
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Do najważniejszych zadań Dyrektora Biura Stowarzyszenia należy:  

1) Przygotowywanie wniosków o pomoc na operacje związane z funkcjonowaniem 

Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania zwanej dalej PLGD oraz wdrażaniem 

Lokalnej Strategii Działania zwanej dalej LSR  

2) Przygotowanie i wdrażanie projektów w zakresie:  

a. Badań nad obszarem PLGD 

c. Szkolenia kadr biorących udział we wdrażaniu lokalnej strategii LSR w tym 

pracowników PLGD, członków rady stowarzyszenia 

d. Szkolenia lokalnych liderów 

e. Realizacji wydarzeń promocyjnych lub kulturalnych związanych z obszarem 

objętym LSR, realizacją LSR oraz działalnością PLGD 

f. Animacji społeczności lokalnej 

3) Opracowanie zbiorczego wniosku o płatność i przekazanie go do Agencji Płatniczej 

4) Informowanie o rozpoczęciu przyjmowania wniosków o dofinansowanie,  

5) Udzielanie ubiegającym się o dofinansowanie informacji dotyczących zasad 

aplikowania o środki unijne oraz terminów składania wniosków o dofinansowanie 

6) Przyjmowaniu wniosków o dofinansowanie od podmiotów ubiegających się o 

dofinansowanie 

7) Przeprowadzenie procedury oceny złożonych wniosków o dofinansowanie w tym 

obsługa Rady Stowarzyszenia 

8) Przekazywanie samorządowi województwa listy rankingowej 

9) Koordynowanie działań  Grup Roboczych 

Zasady rachunkowości i księgowość 

Dla środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi wyodrębnia się 

grupy kont tak aby była zachowana  równowaga bilansowa składników aktywów i pasywów 

oraz przychodów i kosztów zapewniająca kontrolę nad właściwym gospodarowaniem tymi 

środkami. 

Za prawidłowe i bieżące prowadzenie księgowości oraz sprawozdawczości finansowej, 

terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami prawa, i należytą realizacją powierzonych przez Dyrektora Biura zadań 

odpowiada Księgowy. 
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Zasady archiwizowania dokumentów 

 

Wszyscy pracownicy Biura są zobowiązani odpowiednio zabezpieczać i przechowywać 

oryginały dokumentów związanych z wdrażaniem LSR w zakresie zadań należących do ich 

zakresów obowiązków.  

Dokumentacja (obejmująca także potwierdzone za zgodność z oryginałem wydruki 

elektronicznych wersji dokumentów) dotycząca realizacji LSR będzie archiwizowana w 

oddzielnych opisanych i oznakowanych segregatorach/teczkach/skoroszytach.  

 

Elektroniczne wersje dokumentów występujące w procesie obsługi LSR są przechowywane 

przez pracowników wyznaczonych przez Dyrektora biura na zabezpieczonych nośnikach 

pamięci masowej.  

 

W przypadku korespondencji elektronicznej wydruk podpisuje nadawca/odbiorca i 

przechowuje w prowadzonej przez siebie dokumentacji. 

 

Biuro zapewnia, że wszystkie dokumenty dotyczące wydatków i kontroli danego projektu są 

przechowywane do wglądu nie krócej niż przez okres pięciu lat od zamknięcia Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich. W przypadku częściowego zamknięcia programu - przez 

okres pięciu lat następujących po roku, w którym dokonano częściowego zamknięcia. 

 

Podstawą przechowywania dokumentacji jest wyodrębnienie rodzajów dokumentów 

związanych z poszczególnymi aspektami realizacji przedsięwzięć i przypisanie tym rodzajom 

symboli klasyfikacji rzeczowego wykazu akt obowiązującego w Biurze oraz symboli 

kategorii archiwalnej, jak również wprowadzenie wymogu przechowywania dokumentacji w 

jednostkach organizacyjnych Biura zaangażowanych w wdrażanie LSR w sposób 

uporządkowany oraz wymogu przekazywania tej dokumentacji do archiwum zakładowego w 

terminie określonym przepisami wewnętrznymi. 

 

Warunki techniczne i lokalowe 

 

 PLGD posiada na terenie gminy Poronin lokal o powierzchni 36 m2. składający się z 

jednego pomieszczenia. Archiwizowanie dokumentów odbywać będzie się w szafie 



Lokalna Strategia Rozwoju 

Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania 

 

 

 17 

zamkniętej na klucz. Stałym miejscem spotkań jest sala konferencyjna użyczana 

bezpłatnie w ramach umowy najmu przez właściciela budynku, w tym samym 

budynku w którym jest wynajmowany lokal biurowy.  

 Biuro LGD jest w pełni umeblowane, posiada telefon, fax. i sieć internetową, 

Funkcjonują co najmniej dwa stałe stanowiska pracy, każde wyposażone w komputer 

z dostępem do Internetu i drukarkę sieciową. W biurze jest zorganizowane osobne 

stanowisko do obsługi interesantów, przy którym doradztwo i informacja może być 

świadczona dla 2 osób równocześnie, w komfortowych warunkach (stanowisko 

siedzące). Dla pozostałych interesantów zostanie zorganizowana poczekalnia z 

miejscami siedzącymi.   

 Biuro PLGD jest dostępne dla osób trzecich przez  5 dni w tygodniu w zakresie 40 

godzin w tygodniu. 
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6. Kwalifikacje i doświadczenie osób wchodzących w skład ciała decyzyjnego  

 

Skład zarządu oraz szczegółowe doświadczenie i kwalifikacje osób, wymagane do 

zarządzania projektem w ramach LEADERA przedstawiono w załączniku nr 1. 

 

7. Doświadczenie LGD i jej członków w realizacji projektów  

 Większość członków PLGD oraz wszystkie podmioty delegujące swoich 

przedstawicieli do Rady PLGD mają doświadczenie w realizacji projektów na rzecz 

rozwoju obszarów wiejskich i w działaniach związanych z celami LSR. 

Doświadczenie w realizacji projektów działania LEADER partnerzy PLGD zdobyli 

przy wdrażaniu projektów w ramach Pilotażowego Programu Leader + na obszarze 

gmin Biały i Czarny Dunajec, Kościelisko i Poronin.  

 Natomiast największe doświadczenie, w tym w realizacji dużych projektów 

dofinansowywanych ze środków UE posiada sektor publiczny  

 Działalność wszystkich podmiotów delegujących z sektora społeczno-gospodarczego 

związana jest z celami ZSROW. Podmioty te mogą także pochwalić się realizacją 

wielu projektów, dofinansowywanych ze środków i funduszy różnych instytucji i 

organizacji, głównie w dziedzinie: rozwoju kultury, sportu, rekreacji i turystyki, 

promocji produktu lokalnego, pomocy społecznej, prowadzenia szkoleń i działań 

edukacyjnych, zagospodarowania obiektów i terenów, a także w organizacji imprez 

integrujących mieszkańców wsi i promujących region.  

 Szczegółowe doświadczenie członków delegujących swoich przedstawicieli do Rady 

decyzyjnej przedstawiono w załączniku nr 7. 
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II. Opis obszaru objętego LSR wraz z uzasadnieniem jego wewnętrznej spójności 

 

1. Wykaz gmin wchodzących w skład LGD 

 

W obręb obszaru Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania, objętej Lokalną Strategią 

Rozwoju wchodzi pięć gmin, administracyjnie należących do województwa małopolskiego: 

 Gmina wiejska Biały Dunajec. 

 Gmina wiejska Czarny Dunajec, 

 Gmina wiejska Kościelisko, 

 Gmina wiejska Poronin, 

 Gmina wiejska Szaflary. 

Gminę wiejską Biały Dunajec tworzy 5 wsi sołeckich (Biały Dunajec, Gliczarów 

Dolny, Gliczarów Górny, Leszczyny, Sierockie), 

Gminę wiejską Czarny Dunajec tworzy 15 sołectw (Chochołów, Ciche, Czarny 

Dunajec, Czerwienne, Dział, Koniówka, Odrowąż, Piekielnik, Pieniążkowice, Podczerwone, 

Podszkle, Ratułów, Stare Bystre, Wróblówka, Załuczne)  

Gminę wiejską Kościelisko tworzą 3 sołectwa (Dzianisz, Kościelisko i Witów).  

W gminie wiejskiej Poronin jest 8 sołectw (Poronin, Bustryk, Małe Ciche, 

Murzasichle. Nowy Bystre, Stasikówka, Suche i Ząb). 

Gmina wiejska Szaflary podzielona jest na 7 sołectw (Bańska Niżna, Bańska Wyżna, 

Bór, Maruszyna, Skrzypne, Szaflary, Zaskale). 

Opisywany obszar zajmuje łącznie 527,16 km
2
. Na terenie Podhalańskiej Lokalnej Grupy 

Działania zamieszkuje łącznie (wg. stanu na 31.12.2006 r) 57 010 osób. Tereny wiejskie stanowią 

100% obszaru PLGD. 

 

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

 

a) ukształtowanie powierzchni 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Bia%C5%82y_Dunajec
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gliczar%C3%B3w_Dolny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gliczar%C3%B3w_Dolny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gliczar%C3%B3w_G%C3%B3rny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Leszczyny_%28powiat_tatrza%C5%84ski%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Sierockie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Chocho%C5%82%C3%B3w_%28wojew%C3%B3dztwo_ma%C5%82opolskie%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciche_%28wojew%C3%B3dztwo_ma%C5%82opolskie%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Czarny_Dunajec
http://pl.wikipedia.org/wiki/Czarny_Dunajec
http://pl.wikipedia.org/wiki/Czerwienne
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dzia%C5%82_%28powiat_nowotarski%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Koni%C3%B3wka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Odrow%C4%85%C5%BC_%28wojew%C3%B3dztwo_ma%C5%82opolskie%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Piekielnik
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pieni%C4%85%C5%BCkowice
http://pl.wikipedia.org/wiki/Podczerwone
http://pl.wikipedia.org/wiki/Podszkle_%28wojew%C3%B3dztwo_ma%C5%82opolskie%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ratu%C5%82%C3%B3w
http://pl.wikipedia.org/wiki/Stare_Bystre
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wr%C3%B3bl%C3%B3wka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Za%C5%82uczne
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ba%C5%84ska_Ni%C5%BCna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ba%C5%84ska_Wy%C5%BCna
http://pl.wikipedia.org/wiki/B%C3%B3r_%28wojew%C3%B3dztwo_ma%C5%82opolskie%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Maruszyna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Skrzypne
http://pl.wikipedia.org/wiki/Szaflary
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zaskale_%28wojew%C3%B3dztwo_ma%C5%82opolskie%29
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Obszar Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania położony jest pomiędzy główną granią Tatr, 

Beskidem Żywieckim a Gorcami. Podhale charakteryzuje się urozmaiconym typem rzeźby, o sporych 

różnicach wysokości przekraczających na obszarze LGD 1700 m. Chociaż region ten kojarzony jest 

głównie z górami, w pewnej części (na północy) ma także charakter równinny. Według regionalizacji 

fizyczno-geograficznej Polski opracowanej przez J. Kondrackiego obszar Podhalańskiej Lokalnej 

Grupy działania wchodzi w skład sześciu mezoregionów fizyczno- geograficznych. Wyróżniamy tu: 

Kotlinę Orawsko – Nowotarską, Pogórze Spisko- Gubałowskie, Pas Skałkowy i Rów Podtatrzański 

należące do makroregionu Obniżenie Orawsko- Podhalańskie oraz Tatry Zachodnie i Tatry 

Wschodnie należące do makroregionu Łańcuch Tatrzański. 

Pomiędzy właściwym Beskidem Żywieckim a dnem Kotliny Orawsko- Nowotarskiej wyróżniono tzw. 

Działy Orawskie przedstawiające zrównaną powierzchnię o wysokości 700-800m, pociętą 

konsekwentnymi potokami na szereg równoległych podłużnych grzbietów. Wododzielne grzbiety 

wypiętrzone najwyżej miedzy Podwilkiem a Odrowążem ( Pająków Wierch 934m, Bukowiański 

Wierch 940 m, i Żeleźnica 912 m.n.p.m.) przegradzają zlewiska Morza Czarnego i Bałtyku. Część 

północno zachodnia należy bowiem do dorzecza Czarnej Orawy, część południowo wschodnia do 

dorzecza Czarnego Dunajca, leżącego w zlewisku Bałtyku. Działy zbudowane są z piaskowców i 

łupków fliszu magurskiego. Niewielki fragment Działów Orawskich w granicach gminy Czarny 

Dunajec leży w obrębie Podhalańskiej LGD 

Obniżenie Orawsko- Podhalańskie jest to jednostka fizyczno geograficzna o charakterze rozległej, 

nachylonej ku północy kotliny, którą od południa zamyka Łańcuch Tatrzański, od północy i 

północnego wschodu Beskidy Zachodnie, od zachodu Magura Orawska, zaś od południowego – 

wschodu Magura Spiska. Najniżej położoną jego częścią jest Kotlina Orawsko – Nowotarską o 

wysokościach od 490 do 650 m n. p. m. Kotlina składa się z dwóch części: Kotliny Orawskiej na 

zachodzie odwadnianej przez Orawę do Wagu i Dunaju, leżącej w zlewisku Morza Czarnego i 

mniejszej Kotliny Nowotarskiej na wschodzie, której osią płynie potok Piekielnik, uchodzący do 

Czarnego Dunajca i dalej do Dunajca, leżącą w zlewisku Morza Bałtyckiego. Dno Kotliny zbudowane 

jest ze żwirów tatrzańskich, znajdują się tu także rozległe torfowiska. Kotlinę Orawsko- Nowotarską 

od Pogórza Spisko- Gubałowskiego oddziela Pas Skałkowy. Jest to wąska strefa o szerokości 2 do 6 

km, wysokościach od 670 do 1052 m. n. p. m. Budują ją wapienie jurajskie i kredowe, które tkwią w 

mało odpornej osłonie fliszowej w postaci kier, soczewek i bloków. Odporność wapieni na denudację 

sprawiła, że zostały one wypreparowane spośród skał mało odpornych i występują jako większe lub 

mniejsze strome grzbiety oraz pojedyncze skałki. Izolowane skałki ciągną się od Starego Bystrego 

przez Szaflary ( Żdżar 773m, Raniszberg 678m) po bramę skalną, przez którą przedziera się Białka – 

(Obłazowa 670m). Pogórze Spisko- Gubałowskie to asymetryczny ciąg wzniesień, o wysokościach od 

1000 do 1300 m. n. p. m. opadających dość stromo ku południowi w stronę Rowu Podtatrzańskiego, a 
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łagodnie ku północy. Czarny i Biały Dunajec i Białka dzielą ten równoleżnikowy ciąg wzniesień na 

kilka członów. Na zachód od Doliny Czarnego Dunajca , prawie w całości po stronie słowackiej 

rozpościera się Pogórze Skoruszyńskie z graniczna Magura Witowską 1232m. Pomiędzy Czarnym i 

Białym Dunajcem rozciąga się Pogórze Gubałowskie z kulminacjami Palenicy 1198m i Gubałówki 

1123m . Region leżący pomiędzy Białym Dunajcem a Białką określany jest jako Pogórze 

Bukowińskie , górują tu Galicowa Grapa 982m i  Cyrhla nad Białką 1158 m. Pogórze Spisko- 

Gubałowskie zbudowane jest z warstw fliszu podhalańskiego, lekko zdyslokowanego i zapadającego z 

południa na północ. Jego stok południowy ma charakter progu strukturalnego, w którym odsłaniają się 

czoła bardziej odpornych piaskowców, zalegających na mało odpornych łupkach zakopiańskich. Sieć 

rzeczna ma charakter konsekwentny, a główne doliny są dosyć głęboko wcięte, ale szerokie i 

towarzyszą im żwirowe terasy plejstoceńskie. Na zboczach dolin często występują formy osuwiskowe. 

Rów Podtatrzański- tzw. Skalne Podhale jest to subsekwentne obniżenie oddzielające Pogórze Spisko- 

Gubałowskie od Tatr. Jego dno leżące na poziomie od 750 do 1000 m. n. p.m. wypreparowane je w 

mało odpornych na denudację marglistych łupkach. Przykrywają je pokrywy żwirowe stożków 

napływowych trzech zlodowaceń plejstoceńskich. Wypływające z Tatr potoki, które dały początek 

Czarnemu i Białemu Dunajcowi oraz Białce, wytworzyły tu trzy kotlinki: Kościeliską, Zakopiansko-

Poronińską i Jaworzyńską, dwie pierwsze przedzielone są płaskim działem 931m tworząc jedną 

wydłużoną bruzdę. Na wschód od Kotliny Zakopiańskiej dno Rowu Podtatrzańskiego podnosi się i 

tworzy płaskie Garby: Olczańskiego Wierchu i Murzasichla i próg Pogórza Bukowińskiego (Galicowa 

Grapa) cofnięty o kilka kilometrów ku północy.  

Tatry są najwyższym masywem górskim w Karpatach Zachodnich. Ogólnie, całe Tatry zajmują 

powierzchnię 740 km
2
, a w granicach Polski znajduje się zaledwie 174 km 

2
. Długa i skomplikowana 

historia geologiczna doprowadziła do ogromnej różnorodności skał oraz skomplikowanej tektoniki 

tego regionu. Tatry dzielą się na dwie główne części: Tatry Zachodnie i Tatry Wschodnie. Tatry 

Zachodnie ciągną się od Siwego Wierchu i Doliny Suchego Potoku na zachodzie, po przełęcz Liliową 

i Zawory na wschodzie. Główny grzbiet Tatr Zachodnich ciągnie się równoleżnikowo, wzdłuż 

krystalicznego trzonu i tylko pomiędzy Tomanowym i Liliowym skręca ku północy, na zbudowane z 

fałdów serii wierchowej Czerwone Wierchy, Goryczkowe Czuby, Kasprowy. Najwyższe szczyty Tatr 

Zachodnich i równocześnie najwyżej położone szczyty w granicach LGD biegną w południowych 

odgałęzieniach głównego grzbietu. Są to: Bystra (2248 m), Raczkowa Czuba albo Jakubina (2189 m). 

Na granicy państwa najwyższymi wzniesieniami są: Starorobociański (2176 m), Błyszcz (2158 m), 

Jarząbczy (2137 m), Kamienista (2126 m) i Krzesanica (2122 m) w grupie Czerwonych Wierchów. Po 

polskiej stronie Tatr Zachodnich znajdują się następujące doliny (w granicach LGD): Chochołowska z 

Jarząbczą i Starorobociańską, Kościeliska z Tomanową i Miętusią i Małej Łąki, Ponadto kilka 

mniejszych dolin rozwinęło się w serii reglowej: Lejowa, Za Bramką, Strążyska, Białego i Olczyska 

(poza granicami PLGD – w granicach gminy Zakopane). Rzeźba Tatr Zachodnich ma przeważnie 
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charakter erozyjny i krasowy; tylko w tych czterech wyżej wymienionych dolinach, w ich wyższych 

częściach występują formy glacjalne. W wapiennych częściach gór występują liczne jaskinie. 

Najdłuższa z nich dochodzi do 6 km długości, a najgłębsza do 772 m głębokości (Jaskinia Wielka 

Śnieżna w Dolinie Małej Łąki). Północna – reglowa część Tatr Zachodnich jest niższa do 1300-1500 

m.n.p.m.  

Tatry Wschodnie tworzą wygięty ku południowy łuk grzbietu górskiego zbudowanego z granitów. 

Grzbiety Tatr Wschodnich przewyższają o 300-400 m grzbiety Tatr Zachodnich. Najwyższe szczyty 

Tatr Wschodnich nazywają się Tatrami Wysokimi. Najwyższy szczyt Polski i polskich Tatr Rysy 2499 

m npm jest szczytem granicznym, ale podobnie jak pozostałe najwyższe szyty Tatr, leży w granicach 

gminy Bukowina Tatrzańska stąd najwyższym szczytem Tatr Wschodnich w granicach LGD 

pozostaje Wielka Korzysta 2192 m. npm. Krajobraz Tatr posiada wyraźnie charakter krajobrazu 

alpejskiego, a część Tatr Wschodnich nosi typowe piętno wysokogórskiej rzeźby glacjalnej. Pasmo 

Tatr zostało objęte ochroną - Tatrzańskim Parkiem Narodowym 

W wyniku kilku zlodowaceń powstały charakterystyczne formy terenu, zwane formami 

polodowcowymi. Należą do nich m.in. strome ściany skalne, piętrowo usytuowane kotły, zawieszone 

doliny, przekształcone profile dawnych dolin rzecznych, moreny. Rejony zbudowane ze skał bardziej 

odpornych na wietrzenie i erozję tworzą zwykle wypukłe formy szczytów, turni, grzbietów i skałek. 

Obszary zbudowane ze skał podatnych na erozję, a także strefy uskoków i spękań tektonicznych w 

obszarze krystalicznym tworzą formy wklęsłe. Są to doliny, żleby, przełęcze itp. Ponadto w obszarach 

zbudowanych ze skał węglanowych tworzą się powierzchniowe i podziemne formy krasowe, spośród 

których największą atrakcją są jaskinie. Na terenie polskiej części Tatr odkryto do tej pory ponad 650 

jaskiń, ale tylko szóstka jaskiń jest udostępniona turystom, w tym pięć w granicach LGD. Są to 

jaskinie położone w Dolinie Kościeliskiej: Mylna, Obłazowa, Raptawicka, Smocza Jama oraz Mroźna. 

W Tatr Zachodnich występują ponory, w których to giną niespodziewanie wody potoków, suche 

odcinki dolin i wywierzyska, z których woda wypływa ponownie na powierzchnię. 

Cały Obszar Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania został zakwalifikowany jako obszar o 

niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) ze względu na wytyczne określone w 

rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie 

szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie działalności rolniczej 

na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania objętej planem rozwoju obszarów 

wiejskich, Dz. U. Nr 73 i Nr 158, z późn. zm.). 

100% obszaru pięciu gmin tworzących Podhalańską LGD zostało zaliczone do „ONW Górskiego”. 

 

b) Klimat 

 

http://www.gory.com.pl/parki/tatrzanski_park_narodowy.php
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Klimat Podhala jest typowo górski, głównie wskutek znacznego wzniesienia nad poziom morza, ale 

również z powodu ukształtowania powierzchni, powodującego zaleganie w zimie mroźnego ciężkiego 

powietrza na dnie kotliny. Wyraźną odrębnością klimatyczna charakteryzują się Tatry. Klimat Tatr ma 

cechy klimatu wysokogórskiego strefy umiarkowanej. Występuje tu piętrowy układ stref 

klimatycznych. Wraz z zwiększeniem wysokości o 100 m n.p.m. temperatura powietrza spada o 0,5 

stopni Celsjusza, a średnie temperatury roczne wynoszą od około 6° C u podnóża Tatr do około -4° 

wysoko na szczytach. Klimat tatrzański cechuje również duża zmienność stanów pogody, gwałtowne 

spadki ciśnienia, duża wilgotność względna powietrza, oraz duża roczna suma opadów 

atmosferycznych (średnio około 1600 mm). W Tatrach występuje często zjawisko inwersji wyżowej 

polegające na tym, że w zagłębieniach terenu powietrze ma niższą temperaturę niż na stokach - co 

prowadzi do powstawania kotlin chłodu. W piętrze regla dolnego okres zalegania trwałej pokrywy 

śnieżnej to listopad - kwiecień, a w piętrze turniowym to październik - czerwiec, ale nawet w 

miesiącach lipiec - sierpień notowano temperatury minimalnie niższe od zera. Powszechnie 

występującym zjawiskiem w Tatrach jest powstawanie lokalnego wiatru fenowego, zwanego halnym. 

Jest to silny, ciepły i suchym wiatr wiejący z kierunku południowego i południowo-zachodniego. Aby 

powstał konieczny jest układ niżowy na zachodzie i wyżowy na wschodzie. Osiąga on prędkość 

niejednokrotne przekraczającą 50 m/s. Jest on sprawcą odwilży, a niejednokrotnie przewraca on 

drzewa oraz spuszcza lawiny kamieniste i śnieżne. Oprócz halnego często wieje, również bardzo silny, 

Wiatr Orawski. Innymi zjawiskami meteorologicznymi, z którymi może zetknąć się w Tatrach turysta 

są Ognie Świętego Elma oraz Widmo Brocken. 

Również klimat Podhala ma wiele cech odrębnych, charakterystycznych. Charakteryzuje go znaczna 

amplituda rocznej temperatury, długa i mroźna zima, lato krótkie, trwające przeważnie około dwóch 

miesięcy i letnie maksimum opadów. Charakterystyczne jest również występowanie suchego i 

ciepłego wiatru halnego, powodującego gwałtowne podnoszenie się temperatury powietrza, głownie 

jesienią i zimą. Typowym zjawiskiem pogodowym na Podhalu jest (podobnie jak w Tatrach) inwersja 

temperatury. Czasami różnice temperatury między cieplejszymi wierzchołkami gór, a dnem kotliny 

mogą dochodzić nawet do 15°C. Wzniesienie nad poziom morza i bogata rzeźba powoduje 

występowanie piętrowego układu stref termicznych i opadowych oraz znaczne zróżnicowanie 

klimatów lokalnych kotlin i dolin, zboczy i grzbietów górskich. Piętra zimne, umiarkowanie zimne, 

bardzo chłodne i chłodne o średnich temperaturach roku od – 4 °C do 4° C występują powyżej 1150 m 

n. p. m., więc tylko w Tatrach. Poniżej występuje piętro umiarkowanie chłodne, z roczną temperaturą 

+5°, natomiast stoki górskie o wysokości do 750m n. p. m. i doliny górskie należą do pietra 

umiarkowanego ciepłego.  

Temperatura powietrza zależy od położenia obszaru nad poziomem morza, jego rzeźby i ekspozycji. 

Analizowany obszar bardzo różni się pod tym względem, centralna część zajęta przez Kotlinę 



Lokalna Strategia Rozwoju 

Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania 

 

 

 24 

Orawsko- Nowotarską położona jest najniżej, otaczające ją od północy i południa obszary są wyżej 

położone.  

 

Stacja pom. Wysokość n.p.m. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII rok Okres pom. 

Jabłonka 620 -5,4 -5,9 -1,5 4,6 10,1 14 15,6 14,9 10,8 6,2 1,1 -1,2 5,3 1951-60 

Nowy Targ 593 -6,9 -5,1 -0,7 5,6 11 14,1 16 14,8 11,3 6,3 1,1 -1,7 5,4 1931-60 

Zakopane  844 -5,8 -4,5 -1,1 4,5 9,8 13,0 14,8 13,8 10,3 5,4 0,8 -2,7 4,9 1931-1960 

Tab.5 Średnie temperatury powietrza 

 

Średnia roczna temperatura powietrza w Kotlinie Orawsko- Nowotarskiej notowana w długich 

cyklach pomiarowych dla stacji meteorologicznej w Nowym Targu wynosi 5,4°C. Najzimniejszym 

miesiącem w roku jest styczeń ze średnią temperaturą –6,9°C . Najcieplejszy jest lipiec z temperaturą 

+16°C.  

Południowe obszary, wyżej położone według danych stacji meteorologicznej w Zakopanym mają 

niższą średnią roczną temperaturę, wynoszącą 4,9°C, najchłodniejszym miesiącem jest tu również 

styczeń ze średnią temperaturą –5,8°C, najcieplejszym lipiec z temperaturą +14,8°C. 

Temperatury występujące na Orawie, położonej w sąsiedztwie gminy Czarny Dunajec prezentują dane 

stacji meteorologicznej w Jabłonce. Średnia roczna temperatura powietrza wynosi 5,3°C, 

najchłodniejszym miesiącem jest luty o średniej temperaturze –5,9°C, najcieplejszym lipiec z 

temperaturą +15,6°C. 

Kolejnym elementem charakteryzującym klimat są opady, uzależnione od ukształtowania terenu i 

wysokości nad poziom morza. 

W Nowym Targu średnia rocznych opadów jest stosunkowo niska i wynosi 815 mm. W latach 

wilgotnych wartość ta może wzrosnąć do 1170 mm, zaś w latach suchych spada do około 620 mm . W 

Bańskiej Wyżnej opady są już nieco wyższe sięgające 940 mm, w Zakopanem  wzrastają do około 

1128 mm . Maksimum opadów przypada na miesiące letnie, zwłaszcza lipiec (średnio 154-184 mm). 

Minimum występuje w zimie (grudzień, styczeń 43 - 48 mm). W ciągu roku jest przeciętnie 155 dni z 

opadem.  

 

Stacja pom. Wysokość .n.p.m. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII rok Okres pom. 

Bańska Wyżna 880 46 47 53 60 88 129 154 126 76 62 56 43 940 1931-60 

Zakopane 844 49 51 65 77 109 166 184 145 90 81 63 48 1128 1931-1960 

Tab.6 Opady 
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Opad w postaci śniegu stanowi 25% całej sumy opadów. Pokrywa śnieżna w Nowym Targu trwa 

średnio 111 dni, a może występować od połowy listopada do połowy kwietnia (choć czasami okres jej 

trwania może się wydłużyć). Średnia grubość pokrywy śnieżnej wynosi około 25 cm, maksymalna 

może przekraczać 1 metr. Krótki okres wegetacyjny (zaledwie 190 dni) nie sprzyja rolnictwu. 

Warunki klimatyczne Podtatrza sprzyjają turystyce i wypoczynkowi, pokrywa śnieżna pojawia się tu 

często już w połowie listopada i zalega do kwietnia. Elementem niekorzystnym dla turystyki 

narciarskiej jest wiatr halny, powodujący szybkie tajanie śniegu. 

 

c) Gleby (klasy bonitacyjne) 

 

Na obszarze Tatr gl.inicjalne i słabo wykształcone (litosole, regosole, rankery zajmują ok.45% 

powierzchni; gl.bielicowe ok. 30% pow.; rędziny i pararędziny ok.15% pow.; gl.brunatne (z reguły 

dolny regiel) ok.5% pow.; pozostałe gleby  (mady, gl.glejowe, torfowe, murszowe) należą do utworów 

bardzo powszechnych w Tatrach, ale zajmują niewielkie i rozproszone powierzchnie ok.5%. 

Przestrzenne zróżnicowanie pokrywy glebowej Tatr nawiązuje do podłoża geologicznego. Na 

zwietrzelinach granitów oraz morenach krystalicznych wytworzyły się kwaśne rankery i bielice. Na 

skałach zasobnych w węglan wapnia wytworzyły się rędziny i parardziny. Duży wpływ mają procesy 

geomorfologiczne ( spływy gruzowe, obrywy, lawiny itp. ) oraz powolne ruchy masowe. Gleby 

tatrzańskie maja bardzo niska przydatność dla celów rolniczych, ale szczegółowe analizowanie tego 

zagadnienia mija się z celem, jako, że w Tatrach obecnie nie prowadzi się gospodarki rolnej ani 

pasterskiej (poza tzw. wypasem kulturowym).  

Na Podhalu dominują wietrzeniowe gleby gliniaste ,rzadziej piaszczysto-gliniaste, mniej lub bardziej 

szkieletowe. W Pasie Skalicowym zbudowanym głównie z wapieni wykształciły się głównie mniej lub 

bardziej szkieletowe rędziny lub pararędziny. Na obszarach wyżej położonych dominują gleby 

gliniasto-szkieletowe. Są to najczęściej silnie szkieletowe gleby brunatne kwaśne i wyługowane, 

brunatne bielicowane oraz gleby skrytobielicowe i bielicowe, często z przewarstwieniami gliniasto-

ilastymi lub kamienisto-rumoszowymi. Wyjątek stanowią bardziej płaskie odcinki stoków z okrywą 

gleb gliniasto ilastych – najczęściej słabo lub średnio szkieletowych.  

Dno Kotliny Orawsko - Nowotarskiej wyścielają gliniasto pylaste osady aluwialne (mady), a wyższe 

partie kotlin (starsze terasy) okryte są bardziej zwięzłymi, pyłowo – ilastymi glebami płowymi lub 

brunatnymi, w głębszych poziomach często oglejonymi, niekiedy glebami pseudoglejowymi, a nawet 

glejowymi.  

Relacje między kompleksami rolniczej przydatności gleb, a hydrologicznymi walorami danego płatu 

pokrywy glebowej są zwykle przeciwstawne, tzn. gleby niższej jakości produkcyjnej odznaczają się 

zwykle wyższymi walorami hydrologicznymi. Rolnicza przydatność gleb w obszarach górskich zależy 

często w większym stopniu od stref wysokościowych i nachylenia stoków, a w mniejszym stopniu od 
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rodzaju gleby. Cześć gleb Podhala ze względu na przydatność rolniczą została zaliczona do 

kompleksu trawiasto – owsianego. Jednak większość klasyfikacji jest zgodna i określa rolnicza 

przydatność tych gleb jako niską.  

Użytki Rolne 

Klasa gleb Podhalańska LGD Województwo Polska 

I 0 1,4 0,4 

II 0 5,2 2,9 

III 4,4 26,5 22,7 

IV 34,3 36,5 39,9 

V 42,8 18,8 22,0 

VI 18,5 11,6 12,1 

Tab.7 klasy bonitacyjne gleb  

 

Ze względu na klasyfikacje bonitacyjną gleby na obszarze LGD należą do najsłabszych w kraju. 

Dominują gleby V klasy stanowiące przeszło 40% użytków rolnych. W dalszej kolejności są gleby IV 

klasy i najsłabsze gleby VI klasy. Ogólnie gleby niskiej jakości (V i VI klasa) stanowią ponad 61% 

wszystkich gleb w obrębie użytków rolnych. Dla porównania w województwie Małopolskim udział 

gleb słabych wynosi nieco ponad 30%. 

 

d) Bogactwa naturalne 

 

Obszar PLGD położony jest w obrębie łańcucha Karpat Zachodnich, obejmuje fragment Karpat 

Wewnętrznych utworzonych ze skał krystalicznych i mezozoicznych skał osadowych oraz częściowo 

obrębie Karpat Zewnętrznych zwanych fliszowymi, utworzonych ze skał kredy i paleogenu, 

sfałdowanych w neogenie. 

Choć z geologicznego punktu widzenia Tatry są górami młodymi, to skały, z których są zbudowane 

mają nawet kilkaset milionów lat. Głównym budulcem Tatr są granity powstałe z zastygającej magmy, 

która pojawiła się na powierzchni ziemi w karbonie (260 - 210 mln lat temu). Występujące w różnych 

miejscach Tatr Zachodnich gnejsy i łupki krystaliczne, zaliczane do skał metamorficznych, są jeszcze 

starsze - mają nawet ok. 320 mln lat. Dużo młodsze są skały powstałe z osadów odkładających się na 

dnie morza, które zalało obszar Tatr ok. 185 mln lat temu i ponownie ok. 60 mln lat temu. Do skał 

osadowych zaliczamy m. in. wapienie i dolomity. Ruchy górotwórcze wypiętrzające Tatry 

spowodowały wymieszanie skał magmowych, metamorficznych i osadowych. Kolejne jednostki 

geologiczne Karpat Wewnętrznych reprezentowaną na obszarze LGD to Podhale i pieniński pas 

skałkowy. Podhale leży pomiędzy Tatrami i pienińskim pasem skałkowym, zbudowane jest z 

paleogeńskich skał fliszowych. Utwory trzeciorzędowe Podhala tworzą rozległą synklinę, jej skrzydło 
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południowe opiera się o Tatry, północne kontaktuje z pienińskim pasem skałkowym. Skały fliszowe 

Podhala powstały w zbiorniku morskim, który utworzył się w eocenie, po górnokredowych 

fałdowaniach skał Tatr i pienińskiego pasa skałkowego. Na terenie Podhala występują dwie główne 

serie. Seria dolna – węglanowa, określana często jako eocen numilitowy i seria górna – fliszowa 

stanowiąca około 80% miąższości całego profil.  

Badania wykazały, że miąższość trzecio i –czwartorzędowych osadów kliszowych śródgórskiego 

zapadliska orawsko-nowotarskiego wynosi od kilkudziesięciu metrów w strefie brzeżnej do 900 m w 

strefie środkowej. W pliocenie i czwartorzędzie na terenie tej części Karpat nastąpiły ruchy 

tektoniczne, które ze zmiennym natężeniem trwają do dziś. Wskazują na to badania terasów rzecznych 

m.in. w dolinie Dunajca.  

Tatry od zawsze ściągały w te tereny poszukiwaczy bogactw. Przed wiekami wydobywano w Tatrach 

różne minerały, kamienie półszlachetne i na większą skalę rudy żelaza. Obecnie większość obszaru 

LGD objęta jest różnymi formami ochrony przyrody, które czynią rozważania na temat bogactw 

mineralnych występujących na tym obszarze bezprzedmiotowymi. Z jednym wyjątkiem. Całe 

Podtatrze jest obszarem występowania bogatych złóż geotermalnych, które w dobie kryzysów 

energetycznych wywoływanych skokowymi wzrostami cen konwencjonalnych nośników energii stają 

się coraz bardziej docenianym bogactwem. Pierwszy i największy zakład wykorzystujący energię 

geotermalną powstał - w Bańskiej Niżnej (w gminie Szaflary). Produkuje powyżej ok. 300- 340.000 

GJ. Geotermia Podhalańska działa już dziesięć lat i posiada ponad 400 odbiorców indywidualnych i 

116 wielkoskalowych, będąc do tej pory najbardziej zaawansowanym przykładem na wykorzystanie 

złóż geotermalnych w skali kraju.  

 

e) lesistość 

 

Obszar Podhalańskiej LGD charakteryzuje się unikatowymi w skali kraju i Europy zbiorowiskami 

roślinnymi. Szczególnie Tatry są miejscem dużego bogactwa florystycznego będącego wynikiem 

zróżnicowania warunków klimatyczno-glebowych. W TPN można wyróżnić ponad 50 ważniejszych 

zbiorowisk roślinnych występujących z zależności od typu podłoża na różnych wysokościach tworząc 

poszczególne piętra roślinne. Wśród zbiorowisk wykształciło się wiele zespołów endemicznych dla 

tych gór lub mających w nich swój główny ośrodek występowania. Flora tatrzańska składa się z 1000 

gatunków roślin naczyniowych, wśród których znajduję się 102 gatunki roślin chronionych. W tej 

liczbie 91 gatunków objętych jest ochroną ścisłą zaś 11 ochroną częściową. Wśród taksonów 

chronionych dominują rośliny górskie i stanowią one 58%. Dla 14 górskich taksonów chronionych 

Tatry są jedynym obszarem występowania w Polsce np.: limba, goździk lodowcowy, goryczka 

krótkołodygowa. Ze 102 gatunków chronionych występujących w polskich Tatrach 28 znajduje się w 

Polskiej czerwonej księdze oraz na polskiej czerwonej liście roślin zagrożonych. W tej liczbie są 3 
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taksony zaliczone do kategorii krytycznie zagrożonych, 3 do zagrożonych wymarciem, 18 do 

narażonych na wyginięcie, 3 do kategorii małego ryzyka oraz 1 do kategorii rzadkich. Tak znaczna 

koncentracja gatunków chronionych oraz fakt, że jest on jedyną ostoją w Polsce dla kilkunastu z nich, 

stawia Tatrzański Park Narodowy na czołowym miejscu pośród parków narodowych, pod względem 

wartości dla ochrony roślin.  

Tatry, będąc najwyższym pasmem górskim Karpat, przynależą do geobotanicznego Działu 

Karpackiego, Pododdziału Zachodniokarpackiego, Okręgu Tatrzańskiego. W powiązaniu ze zmianami 

klimatycznymi, zachodzącymi w miarę wzrostu wzniesienia nad poziom morza, występuje tutaj 

piętrowy układ roślinności wynikający z gradientu wysokościowego. Piętra klimatyczno - roślinne w 

Tatrach różnią się wykształconymi formacjami tj. zbiorowiskami roślinnymi charakterystycznymi dla 

poszczególnych wysokości.  

Najniżej położonym piętrem jest regiel dolny do 1200 (1250) m. n.p.m., który głównie stanowi 

powierzchnię leśną. Występuje tutaj kilka zbiorowisk leśnych, lecz przewodnim jest zespół buczyny 

karpackiej z bukiem, jodłą miejscami ze znaczną domieszką świerka, jawora. Charakterystycznymi 

roślinami, które można w nim spotkać to wawrzynek wilczełyko, subendemit ogólnokarpacki - żywiec 

gruczołowaty, rzeżucha trójlistkowa, lilia złotogłów oraz rzadkie dla Tatr żywokost sercowaty, 

czosnek niedźwiedzi i in.  

Znaczny udział w krajobrazie regla dolnego mają tereny nieleśne ze zróżnicowanymi zbiorowiskami 

roślinnymi, których występowanie uzależnione jest głównie od typu podłoża, wilgotności, a w 

przypadku półnaturalnych zbiorowisk łąkowych także od sposobu użytkowania (rodzaju zabiegów 

ochrony czynnej). Najbardziej charakterystycznym zbiorowiskiem łąkowym jest endemiczny dla 

Karpat Zachodnich zespół mieczyka dachówkowatego i mietlicy pospolitej, składający się z wielu 

gatunków (nawet do 60-80 gat.) często cennych przyrodniczo roślin np.: szafran spiski, mieczyk 

dachówkowaty, zimowit jesienny, kilka gatunków przywrotników. Poza tym zespołem w reglu 

dolnym można spotkać mokrą łąkę kośną tzw. młakę kozłkowo - turzycową z dużym udziałem roślin z 

rodziny turzycowatych z charakterystycznie owocującą wełnianką szerokolistną (białe płaty 

wkomponowane w łąkę), turzycą żółtą oraz kozłkiem całolistnym i in. Oprócz torfowisk niskich, 

reprezentowanych przez eutroficzne młaki kozłkowo-turzycowe oraz kwaśne młaki niskoturzycowe 

można spotkać wykształcone torfowiska wysokie, które są zbiorowiskami głównie utworzonymi przez 

kępy gatunków torfowców z rodzaju Sphagnum. W tych zbiorowiskach można spotkać np.: krzewinki 

żurawiny błotnej, rosiczkę okrągłolistną oraz w odróżnieniu od torfowisk niżowych, płaty sosny 

drzewokosej.  

Następnym piętrem jest regiel górny sięgający od 1200 (1250) do 1550m. n.p.m. Lasy regla górnego 

różnią się tym od lasów dolnoreglowych, że dominującym klimaksowym zbiorowiskiem jest karpacki 

bór świerkowy, głownie zbudowany ze świeka pospolitego z domieszką jarzębiny w miejscach 

bardziej prześwietlonych. W Tatrach Wysokich, przy górnej granicy lasu, spotykamy reliktowy bór 
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limbowy, w którym występuje głównie limba, świerk pospolity wymiennie z modrzewiem z 

domieszką jarzębiny. W piętrze regla górnego można także spotkać półnaturalne zbiorowiska łąkowe. 

Wykształca się podzespół Gladiolo-Agrostietum alpinetosum znany tylko z Tatr, charakteryzujący się 

dużym udziałem tymotki alpejskiej, szczawiu górskiego, zerwy kłosowej, starca górskiego. W 

miejscach gdzie gleby są ubogie w składniki mineralne występują ubogie psiary, czyli murawy z 

dominującą gęstokępkową bliźniczką psią trawką, bardzo rozpowszechnione w piętrach reglowych 

Tatr gdzie sięgają w piętro subalpejskie.  

Powyżej granicy regla górnego stanowiącej także górną granicę lasu rozciąga się piętro kosówki 

(subalpejskie) od ok. 1550 do 1800 m. n.p.m. Zwarte zarośla kosówki tworzą zespół Pinetum mughi 

carpaticum, zróżnicowany w zależności od podłoża na dwa podzespoły. Kosówce towarzyszy dość 

licznie jarzębina o nagich liściach, a na granicie również brzoza karpacka. Stałym składnikiem zespołu 

kosówki jest porzeczka skalna i róża alpejska. Do najczęstszych składników warstwy runa w piętrze 

kosówki należą dwa gatunki paproci: narecznica górska, wietlica alpejska, podbiałek alpejski, 

szczawik zajęczy, barówka czarna i brusznica i inne.  

Piętro halne (alpejskie) tworzą głównie wysokogórskie murawy występujące pomiędzy 1800 a 

2250(2300) m. n.p.m. Są one zróżnicowane w zależności od podłoża. Na podłożu kwaśnym 

wykształca się klimaksowy zespół boimki dwurzędowej i situ skuciny, gdzie w zwartych murawach 

alpejskich obok wymienionych gatunków spotyka się współdominującą żyworodną kostrzewę niską, 

mietlicę skalną albo turzycę zawsze zieloną. Inne gatunki budujące ten zespół to między innymi: 

sasanka alpejska, starzec karpacki, jastrzębiec alpejski, pierwiosnek maleńki. Na głębszych glebach 

nawapiennych wykształca się endemiczny zespół kostrzewy pstrej odznaczający się dużym 

bogactwem florystycznym. Są to bujne, kwieciste o wyższym wzroście murawy, w których dominuje 

kostrzewa pstra, a obok niej spotyka się m. innymi: sesleria tatrzańska, naradka włosista, traganek 

wytrzymały. Obok roślin ściśle wapieniolubnych występują gatunki, które nie są przywiązane ściśle 

do rodzaju podłoża np.: siekiernica górska, rogownica wełnista. W płatach tego zespołu można w 

sumie spotkać ok. 100 gatunków roślin naczyniowych.  

Powyżej 2300 występuje piętro subniwalne (turniowe), obejmuje ono najwyższe szczyty tatrzańskie 

położone poza granicami Podhalańskiej LGD 

 

Poza obszarami objętymi ścisłą ochrona w ramach TPN, pozostałe tereny w granicach PLGD 

charakteryzują się odmiennymi zbiorowiskami roślinnymi. Pierwotna szata roślinna Podhala została w 

znacznym stopniu wyniszczona, jej miejsce zajęły wtórne łąki i pastwiska oraz pola uprawne. Proces 

ten szczególnie wyraźnie przebiegał w Rowie Podtatrzańskim. Obecne zbiorowiska leśne to w dużej 

mierze wtórne drzewostany, na Pogórzu Spisko- Gubałowskim drzewostany świerkowe lub 

świerkowo jodłowe, w pasie skałkowym świerkowe. Pierwotne drzewostany zachowały się w Kotlinie 

Orawsko- Nowotarskiej, gdzie na znacznych przestrzeniach występują podmokłe bory sosnowo- 
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świerkowe. Ciekawe zespoły roślinne występują w pasie skałkowym, gdzie na odosobnionych 

skałkach wapiennych spotyka się zespoły roślin wysokogórskich. Unikalne zbiorowiska roślinne 

występują także na rozległych torfowiskach wysokich z licznymi reliktami glacjalnymi. 

Charakterystyczna jest roślinność która buduje torfowisko i w odpowiednich warunkach umożliwia 

stały wzrost i odkładanie się torfu. Na obszarach torfowisk wysokich kluczową rolę odgrywają mchy 

torfowce (Sphagnum sp.). Na terenie torfowisk można ponadto znaleźć rośliny przystosowane do 

niedostatku składników odżywczych – owadożerne rosiczki i tłustosza pospolitego oraz rośliny żyjące 

w mikoryzie z grzybami. Wyjątkową charakterystyką regionu Torfowisk Orawsko-Nowotarskich jest 

fakt występowania kosodrzewiny, którą znajduje się z reguły na większych wysokościach, oraz sosny 

błotnej, będącej introgresywnym mieszańcem kosodrzewiny z sosną zwyczajną. 

Przeciętna lesistość na obszarze Podhalańskiej LGD wynosi 30,3%, to niewiele więcej jak w 

województwie małopolskim 

 

 

Wyszczególnienie Powierzchnia lasów ogółem 

(w ha) 

Lesistość w % 

Gmina Czarny Dunajec 

 

4296,0 14,9 

Gmina Biały Dunajec 

 

529,0 15,0 

Gmina Kościelisko 

 

7612,4 55,7 

Gmina Poronin 

 

4296,0 51,4 

Gmina Szaflary 796,6 14,7 

Podhalańska LGD 16480,7 31,3 

Rys. 4 Lesistość Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania. 

 

Wśród gmin wchodzących w skład PLGD widać pod tym względem duże zróżnicowanie, skorelowane 

z ukształtowaniem powierzchni oraz powierzchnią obszarów chronionych w Parku Narodowym. 

Południowe gminy (Kościelisko i Poronin) w dużej części położone w granicach TPN maja bardzo 

dużą lesistość przekraczającą 50%, podczas gdy rolnicze gminy Biały i Czarny Dunajec mają niską 

lesistość na identycznym poziomie 15%. lesistość przypadku gminy Czarny Dunajec trzeba pamiętać, 

ze obszar torfowisk klasyfikowany jest jako nieużytek mimo, że duże połacie torfowisk porasta bór.  

 

f) Zasoby wodne 

 

Podhale często określane było przez Górali jako miejsce gdzie jest „koniec chleba a początek wody”. 

 Prawdziwość tego stwierdzenia nie jest już dzisiaj taka oczywista, ale z pewnością Podhale nadal 

pozostaje regionem Polski gdzie znajdują się jedne z większych zasobów wody. Środkowa i 

wschodnia część obszaru odwadniana jest przez Czarny Dunajec i Biały Dunajec wraz z dopływami. 
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Ich zlewnie wchodzą w skład dorzecza Dunajca. Północno-Zachodnią część gminy Czarny Dunajec 

odwadnia Orawa, zlewnia tej rzeki należy do dorzecza Wagu.  

Te dwa dorzecza oddziela Europejski Dział Wód, rozdzielający zlewiska Morza Bałtyckiego i 

Czarnego. Do zlewiska Morza Czarnego należy ok. 24% obszaru powiatu nowotarskiego. 

Czarny Dunajec powstaje z połączenia potoków Siwa Woda w Dolinie Chochołowskiej i Kirowa 

Woda w Dolinie Kościeliskiej. Jego długość od źródeł do połączenia się z Białym Dunajcem w 

Nowym Targu wynosi 48 km, zaś powierzchnia zlewni wynosi 456 km
2
.Większymi dopływami 

Czarnego Dunajca są: Dzianiski Potok, Czarny Potok, Wielki Rogoźnik, Piekielnik i Domagalski 

Potok. 

Biały Dunajec powstaje z Potoków Zakopianka i Poroniec, które łączą się w okolicy Poronina. Jego 

długość wynosi 31km, powierzchnia zlewni 224 km
2
. Większymi dopływami Białego Dunajca są: 

Suchy Potok, Bustryk, Szypaszów Potok, Florynów, Potok Krajowy, Gliczarowski Potok.  

Głównym dopływem Czarnej Orawy zwanej w górnym biegu Orawką na obszarze Podhalańskiej LGD 

jest potok Piekielnik.  

Najwyższe stany i tym samym przepływy notowane są w miesiącach letnich opadów od czerwca do 

sierpnia. Drugi, choć nie tak wyraźny okres występuje w czasie wiosennych odwilży , które 

przypadają w marcu i kwietniu. Okres jesienno zimowy to z kolei okres najniższych przepływów, ma 

on miejsce od października do grudnia lub w lutym. 

Charakterystyczną postacią wód powierzchniowych są bagna i torfowiska charakterystyczne głównie 

dla Kotliny Orawsko- Nowotarskiej. 

Na terenie Podhala występuje  kilka zbiorników wód podziemnych. Należą do nich :  

 Zbiornik wód podziemnych Masywu tatrzańskiego występują w nim wody szczelinowe i 

krasowe. Intensywne zasilanie wód podziemnych następuje przez spływy deszczowe i 

roztopowe. Zbiornik ten jest zasobny w wodę, o czym świadczą liczne źródła o wydajnościach 

od kilku do kilku tysięcy l/min stanowiąc składową zasilania wód powierzchniowych. 

Zbiornik ten jednak nie ma praktycznego znaczenia użytkowego. 

 Zbiornik wód podziemnych w utworach fliszu podhalańskiego jest to zbiornik użytkowy 

obfitujący w źródła o średniej wydajności 60 l/ min. i maksymalnej 180 l/min. 

 Czwartorzędowy zbiornik wód podziemnych. Zasilanie zbiornika następuje przez opady 

atmosferyczne. Zbiornik ten położony jest w rejonie  zbiornika Czorsztyn i stanowi główne 

źródło zaopatrzenia w wodę pitną ze studni wierconych i kopanych. Obejmuje obszar tarasów 

rzecznych  o miąższości warstwy wodonośnej 2-5 m oraz cały obszar Kotliny Orawsko -  

Nowotarskiej, gdzie warstwę wodonośną określa na 5 – 70 m miąższości, przez co występują 

korzystne warunki do budowy ujęć wody pitnej. 

 Ostatnim zbiornikiem jest zbiornik Pienińskiego Pasa Skałkowego, gdzie wykonane ujęcie 

wody źródlanej mają wydajność od kilku do kilkudziesięciu l/min. 
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Bardzo ciekawą jednostka pod względem hydrograficznym są Tatry położone na europejskim dziale 

wód. Po stronie polskiej liczba źródeł przekracza 1000. Woda w potokach tatrzańskich jest 

krystaliczne czysta i nadaje się do picia, choć jest uboga w składniki mineralne. W rejonie Tatr 

Zachodnich znajdują się wywierzyska o wydajności kilkuset litrów na sekundę odwadniające 

sąsiednie doliny oraz wiele tatrzańskich jaskiń. Prócz wielu potoków Tatry charakteryzują się także 

dużą ilością stawów polodowcowych, które stanowią jeden z najbardziej charakterystycznych 

elementów tatrzańskiego krajobrazu. Wprawdzie najsłynniejsze jeziora tatrzańskie; największe Wielki 

Staw Polski (34,5 ha) i Morskie Oko, i najgłębsze Wielki Staw Polski (79 m) i Czarny Staw pod 

Rysami (76 m). leżą poza obszarem LGD, ale i w jego granicach znajduje się wiele bardzo 

malowniczych jezior; jak Smreczyński Staw, Dudowe Stawki, Czerwony Staw.  

 

 

 

 

g) Zanieczyszczenie środowiska / ochrona przyrody 

 

Ze względu na unikalne walory przyrodnicze całość (100%) obszaru Podhalańskiej Lokalnej Grupy 

Działania zakwalifikowana jest do obszarów prawnie chronionych (obszar Chronionego Krajobrazu b. 

Województwa Nowosądeckiego). Oprócz tego w granicach PLGD występują następujące formy 

ochrony przyrody; park narodowy, rezerwaty, pomniki przyrody oraz obszary zakwalifikowane do 

sieci Natura 2000. 

Tatrzański Park Narodowy leży przy granicy ze Słowacją, w południowej części województwa 

małopolskiego, na terenie gmin Kościelisko, Zakopane, Poronin i Bukowina Tatrzańska. Obecnie park 

obejmuje całe Tatry po stronie polskiej, z najwyższym szczytem Rysy (2499 m npm), i chroni jedyny 

w Polsce i jedyny między Alpami a Kaukazem masyw o charakterze alpejskim. TPN utworzony został 

w 1954 roku na obszarze 20973 ha. Aktualna jego powierzchnia wynosi 21164 ha, z czego 15124 ha 

(71.5%) to lasy, a 5660 ha (26.7%) to głównie zbiorowiska wysokogórskich hal i turni. Grunty rolne 

(171 ha) i wody (209 ha) zajmują 1.8% pow. parku. Ochroną ścisłą objęto 11514 ha (54.4%) z czego 

6149 ha to ekosystemy leśne. Potrzebę ochrony Tatr dostrzeżono już w końcu XIX wieku. W roku 

1925 podjęto pierwsze próby utworzenia parku narodowego w Tatrach wspólnie ze Słowacją. Na 

terenie należącym do lasów państwowych park formalnie utworzono w 1937 r. Po II wojnie światowej 

w roku 1947 powołano odrębną jednostkę administracyjną Park Tatrzański. W roku 1993 TPN i 

TANAP (Tatransky Narodni Park po stronie słowackiej) UNESCO uznało za rezerwat biosfery, 

międzynarodowy obszar o światowym znaczeniu. 
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Około 50% powierzchni parku zajmują obszary objęte ścisłą ochroną. W granicach LGD są to 

wszystkie tereny położone na ponad górną granicą lasu oraz następujące rezerwaty położone poniżej 

tej granicy: 

• Hala Pisana, Hala Tomanowa, Hala Pyszna, • masyw Kominiarskiego Wierchu, • Dolina 

Starorobociańska, Dolina Jarząbcza, Dolina Chochołowska Wyżnia, Łysa Skałka, • Regle 

Zakopiańskie, Koryciska, • Bobrowiec. 

Natura 2000 to spójna Europejska Sieć Ekologiczna obszarów chronionych tworzona na terytorium 

Unii Europejskiej, na podstawie art. 3 Dyrektywy Rady Wspólnot Europejskich 92/43/EWG z dnia 21 

maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory (tzw. Dyrektywa 

Siedliskowa). W skład sieci Natura 2000 wchodzą Specjalne Obszary Ochrony (SOO; ang. Special 

Areas of Conservation - SACs), wyznaczane zgodnie z zapisami Dyrektywy Siedliskowej oraz 

Obszary Specjalnej Ochrony (OSO; ang. Special Protection Areas - SPAs), sklasyfikowane zgodnie 

z Dyrektywą Rady Wspólnot Europejskich 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 roku w sprawie 

ochrony dzikich ptaków (tzw. Dyrektywa Ptasia). Celem tworzenia tej sieci jest zachowanie siedlisk 

naturalnych oraz gatunków, będących przedmiotem zainteresowania Wspólnot Europejskich, w stanie 

sprzyjającym ochronie w ich naturalnym zasięgu lub - tam, gdzie to stosowne – odtworzenie takiego 

stanu.  

Obszary Natura 2000 na terenie Podhalańskiej LGD 

Obszar; Tatry.  

Typ; C, Kod obszaru: PLC120001 

Powierzchnia; 21069,7 ha 

Położenie w granicach PLGD; częściowe 

Znaczenie obszaru: 

Ostoja ptasia o randze europejskiej E 72. Wchodzi w skład dwustronnego (polsko-słowackiego) 

Tatrzańskiego Rezerwatu Biosfery. Występuje co najmniej 17 gatunków ptaków z Załącznika I 

Dyrektywy Ptasiej, 14 gatunków  z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK). 

W okresie lęgowym obszar zasiedla 100% populacji krajowej (C3) mornela (PCK), do 90% krajowej 

populacji (C3) płochacza halnego (PCK)  i pomurnika ( PCK), ok. 30% krajowej populacji (C3) 

drozda obrożnego,  powyżej 5% krajowej populacji (C3) czeczotki (PCK), 

około 3%-5% populacji krajowej (C6) głuszca (PCK), około 2%-5% populacji krajowej (C6) orła 

przedniego (PCK), 0%-20% populacji krajowej (C6) sokoła wędrownego (PCK), powyżej 1% 

populacji krajowej (C6) cietrzewia (PCK), puchacza (PCK) i sóweczki (PCK) 

oraz co najmniej 1% populacji krajowej (C6) dzięcioła trójpalczastego (PCK) i podróżniczka (PCK). 

Tatry, mimo że niewielkie, stanowią najwyższy i najcenniejszy masyw pomiędzy Alpami i Kaukazem, 

z charakterystycznym, alpejskim krajobrazem i typowym układem stref klimatyczno-roślinnych. Jest 

to obszar o wyjątkowym znaczeniu dla ochrony bioróżnorodności. Występuje tu 28 typów siedlisk z 
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załącznika I Dyrektywy Siedliskowej oraz 15 gatunków zwierząt i 7 gatunków roślin z załącznika II 

tej dyrektywy (w tym 6 gatunków priorytetowych). Jedyne w Polsce ostoje kozicy Rupicapra 

rupicapra i świstaka Marmota marmota - reprezentujących izolowane populacje tatrzańskie. 

Najważniejsza w Polsce ostoja darniówki tatrzańskiej Microtus tatricus i ważna ostoja traszki 

karpackiej (oba gatunki są karpackimi endemitami). Ostatnie publikowane stwierdzenia endemicznej 

dla Karpat sichrawy karpackiej pochodzą z 1965 r. Zróżnicowana, bogata flora (ok. 1000 gat. roślin 

naczyniowych) i fauna obejmują wiele gatunków zagrożonych i rzadkich w Polsce oraz objętych 

ochroną prawną. Wiele z nich ma w Tatrach swoje jedyne stanowiska na terenie Polski. Tatry to także 

centrum endemizmu w tej części Europy. Stwierdzono tu występowanie 32 taksonów roślin 

naczyniowych, zaliczanych do endemitów karpackich. Są tu jedyne 

w Polsce stanowiska Cochlearia tatrae i Pulsatilla slavica oraz mocna populacja Campanula serrata. 

Obszar; Torfowiska Orawsko-Nowotarskie  

Typ; B, Kod obszaru: PLH120016 

Powierzchnia; 7363,4 ha 

Położenie w granicach PLGD; częściowe 

Znaczenie obszaru: 

Jeden z największych w Polsce, cenny kompleks zbiorowisk torfowiskowych. Stwierdzono tu 

występowanie 4 rodzajów siedlisk z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej i 11 gatunków z załącznika 

II. W obrębie obszaru znajduje się jedno z zaledwie 3 potwierdzonych w ostatnich latach stanowisk 

Coenagrion ornatum w Polsce (dane z 2001 r.).  Występuje tu wiele rzadkich, zagrożonych i 

chronionych gatunków roślin naczyniowych. Obszar ważny dla ochrony bioróżnorodności: w ciekach 

na terenie torfowisk występują rasy (podgatunki) ryb uznane za specyficzne dla tych wód. Sa to: płoć 

karpacka Rutilus rutilus carpathorossicus, kiełb dunajski Gobio gobio obtusirostris i certa Vimba 

vimba carinata. Jedyne miejsce występowania czerwca Ericcocus podhalensis. Występuje tu jedna z 3 

najliczniejszych w Polsce populacji szlaczkonia torfowiskowego Colias palaeno, a także kilka innych 

zagrożonych w skali kraju gatunków bezkręgowców ma tu swoje stanowiska. 

Obszar ma również duże znaczenie dla ochrony ptaków. 

 

Głównymi źródłami emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego Podhalańskiej LGD są: 

transport i paleniska indywidualne oraz w dalszej kolejności zakłady przemysłowe i rolnictwo. Emisja 

z punktowych źródeł zanieczyszczeń tj. z zakładów przemysłowych jest w rejonie Podhala objęta 

kontrolą i ewidencją, natomiast emisja z pozostałych źródeł, ze względu na charakter i rozproszenie, 

jest trudna do zbilansowania i nie jest kontrolowana Udział źródeł nie punktowych w ogólnej emisji 

jest szacowany jako znaczący.  
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Na stan czystości powietrza na Podhalu oprócz źródeł lokalnych wpływają również ponadregionalne 

zanieczyszczenia gazowe i pyłowe pochodzące z dużych ośrodków przemysłowych (głównie z 

aglomeracji krakowskiej i śląskiej) oraz z Czech i Słowacji. 

Stan czystości powietrza atmosferycznego.  

Źródłem danych wykorzystanych do analizy stanu zanieczyszczenia powietrza na Podhalu są pomiary 

prowadzone w regionalnej sieci monitoringu zanieczyszczeń powietrza, obsługiwanej przez 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie – Delegatury w Tarnowie i Nowym Sączu. 

Poniższą analizę opracowano w oparciu o wyniki miesięcznych pomiarów stężeń zanieczyszczeń; 

dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i benzenu, uzyskanych metodą pasywną, w 2004 roku. 

Dwutlenek siarki i dwutlenek azotu; W 2004 roku oznaczany był tylko na jednym stanowisku, w 

Zakopanem. Stężenie średnioroczne wyniosło mniej niż 50 % dla dopuszczalnego poziomu dla 

kryterium „ochrona roślin”. Uzyskane średnioroczne wartości stężeń zanieczyszczeń nie przekraczają 

wartości dopuszczalnych. Jednak jednostkowe pomiary dokonywane głównie w zimie wykazują 

przekroczenia norm. Podobnie wygląda rzecz w przypadku stężenia pyłów o ile średnioroczne 

stężenia nie przekraczają norm i kwalifikują powiat tatrzański w grupie A, o tyle chwilowe stężenia w 

miesiącach zimowych przekraczają wyraźnie normy i kwalifikują powiat tatrzański do strefy C.  

Zgodnie z klasyfikacją dla kryterium „ochrony zdrowia” powiat tatrzański za rok 2004 został  

zakwalifikowany do klasy C zaś powiat nowotarski do klasy B. Oznacza to, konieczność 

intensyfikacji działań na rzecz poprawy stanu powietrza w obu powiatach, szczególnie w Zakopanem i 

okolicy. Powiat nowotarski we wszystkich parametrach ( SO2, NO2, Pb, C6H6, CO i O2) uzyskuje 

korzystną ocenę, jedynie przekroczenia norm w parametrze PM10 powoduje obniżenie noty ogólnej. Z 

kolei powiat tatrzański w badaniach pyłów notuje przekroczenia kwalifikujące go do noty ogólnej C, 

jednej z gorszych w województwie.   

Odpady. 

Na obszarze Podhalańskiej LGD brak jest gminnych składowisk odpadów komunalnych. Odpady z 

gmin wchodzących w skład LGD wywożone były na składowisko międzygminne w Zoniówce (gmina 

Zakopane). W dłuższej perspektywie składowisko to należy uznać za nie rozwojowe, poza tym 

ulokowane jest ono bardzo niefortunnie i stanowi poważne zagrożenie dla środowiska w najbliższym 

sąsiedztwie TPN. Bardzo trudnym problemem jest także składowanie odpadów komunalnych na tzw. 

„dzikich“ wysypiskach. Szczególny niepokój budzi lokalizacja takich wysypisk w dolinach rzecznych 

oraz w wyrobiskach po eksploatacji piasku, co stwarza szczególne zagrożenie w związku z 

przedostawaniem się zanieczyszczeń do podłoża i wód.  

Zanieczyszczenie gleb.  

Badania skażenia gleb (graniczne wartości WWA w powierzchniowe warstwie gleby użytków 

rolnych) wykazują naturalną zawartość metali ciężkich siarki. Stwierdzony stopień zanieczyszczenia 

w skali od 0 do 5 - wynosi 0 dla metali ciężkich i 0 dla siarki; Ocena zanieczyszczenia badanych gleb 
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jest korzystna, bowiem stwarza możliwość uprawy wszystkich roślin bez obawy zanieczyszczenia 

ziemiopłodów. 

Poziom hałasu. 

Poziom hałasu najczęściej przekraczany jest w pobliżu dużych zakładów przemysłowych (których 

brak jest na obszarze LGD) oraz w pobliżu najbardziej ruchliwych ciągów komunikacyjnych. 

Potwierdzają to badania przeprowadzone w 2004 r na odcinku drogi najbardziej zagrożonym hałasem 

z skali całego LGD Zakopiance. Poziom hałasu przy Zakopiance przekracza wartość dopuszczalną dla 

terenów przyległych do dróg tj. 65 AdB o 16 % i nieznacznie wartość progową poziomu hałasu. 

Przekroczenie wartości progowej poziomu hałasu w środowisku powoduje zaliczenie obszaru, na 

którym poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny, do kategorii terenu zagrożonego hałasem. Na 

pozostałym obszarze LGD nie obserwuje się takiego zagrożenia hałasem,  

Monitoring stanu wód prowadzony jest na Białym i Czarnym Dunajcu w profilu Poronin, Szaflary i 

Nowy Targ. Badania w poszczególnych latach wykazują dużą zmienność jakości wód. Najczęściej 

Biały i Czarny Dunajec klasyfikowane są do II kategorii ze względu na właściwości fizyko-

chemicznie – ( wartości wskaźników: odczyn pH, BZT-5, azot Kjeldahla oraz stężenia fosforanów), 

Niższa ocena (najczęściej III klasa) jest wynikiem podwyższonego zanieczyszczenia 

bakteriologicznego (ze względu na liczbę bakterii grupy coli typu kałowego). 

Tak więc nie wszystkie badane odcinki rzek na obszarze LGD prowadzą wody dobrej jakości, 

odpowiadające II klasie czystości. Ocena czystości wód powierzchniowych na obszarze LGD jest 

obniżona na skutek ich zanieczyszczenia bakteriologicznego. O ile w zakresie przydatności do 

zaopatrzenia ludności, wody Białego i Czarnego Dunajca mieszczą się w II kategorii (woda 

wymagająca typowego uzdatniania fizycznego i chemicznego),o tyle wody Białej jedynie w kategorii 

III (woda wymagająca wysokosprawnego uzdatniania fizycznego i chemicznego, w szczególności 

utleniania, koagulacji, flokulacji, dekantacji, filtracji, adsorpcji na węglu aktywnym, dezynfekcji 

(ozonowania, chlorowania końcowego). Z wyjątkiem czystych potoków na terenie Tatrzańskiego 

Parku Narodowego żaden z cieków na obszarach zabudowanych nie spełnia wymagań przydatności 

wód do bytowania ryb, ze względu na ponadnormatywne stężenia substancji organicznych, 

biogennych, zawiesin oraz zbyt niską zawartości tlenu. 

 

Rys 7  Ochrona przyrody na obszarze PLGD w 2006 r 

Wyszczególnienie 

Powierzchnia 

obszarów 

chronionych 

ogółem (w ha) 

w tym  

pow. obszarów 

chronionego 

krajobrazu  

 

w tym  

pow. parków 

narodowych 

odsetek 

pow. parków 

narodowych 

w % Gmina Czarny Dunajec 

 

21 834,00 21 834,00  0,00% 

Gmina Biały Dunajec 

 

3 551,00 3 551,00  0,00% 

Gmina Kościelisko 

 

13 694,40 5 559,40 8 135,00 59,52% 

Gmina Poronin 

 

8 274,50 4 674,50 3 600,00 43,05% 



Lokalna Strategia Rozwoju 

Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania 

 

 

 37 

Gmina Szaflary 5 431,00 5 431,00  0,00% 

Podhalańska LGD 52 784,90 41 049,90 11735,00 22,26% 

 

h. uwarunkowania kulturowe 

Geneza kultury ludowej tego regionu wywodzi się wprost od kultury pasterskiej przyniesionej tu 

przez koczownicze plemiona wołoskie w czasie fali ich osadnictwa już w XVI w. Ta kultura, 

stosunkowo prymitywna, pełna przesadów, magii, tajemniczych wierzeń, dysponowała jednak 

wspaniałym atutem: rozwiniętą i wypraktykowaną w czasie wielowiekowej wędrówki wzdłuż łuku 

Karpat organizacją i technologią pasterskiego wypasu wysokogórskiego, hodowli owiec i 

przetwórstwa produktów tej hodowli. Fala osadników osadników północy, innego pochodzenia 

etnicznego etnicznego kulturowego szybko doceniła te umiejętności, przejęła je, a w wyniku 

przemieszania obu tych kultur poczęła tworzyć się jedna, już wspólna.  

O niezwykle istotnym, bodaj decydującym wkładzie Wołochów w tą wspólną kulturę świadczyć może 

zachowane do dziś całe nazewnictwo związane z gospodarką pasterską mające wołoskie pochodzenie 

( koliba, szałas, watra, juhas, baca, gunia, cucha, koszar, redyk, bundz, bryndza itp.) a także 

nazewnictwo geograficzno- terenowe ( kiczora, grapa, bystrzyca, Magura, kira, Bukowina i wiele 

innych) 

Proces tworzenia się jedno kulturowej już społeczności trwał przez całe stulecia i przebiegał w 

specyficznych warunkach niemal odizolowanych od zewnętrznych wpływów.  

Płaskie tereny ( gm. Czarny i Biały Dunajec, Szaflary) były spichlerzem Podhala dostarczającym 

produktów niskoefektywnego ( nieurodzajna ziemia, ostry klimat) rolnictwa – owsa, jęczmienia, lnu, 

prosa i ziemniaków zaś pozostałe, produktów hodowli bydła i owiec – mleka, serów, tłuszczów 

zwierzęcych, skór, wełny i mięsa. Każde gospodarstwo było niemal autonomicznym organizmem 

gospodarczym wytwarzającym na własne potrzeby żywność, ubiór, sprzęty domowe i narzędzia 

gospodarskie. 

Z czasem, w wyniku specjalizacji, zaczęły powstawać zawody i warsztaty rzemieślnicze – budarzy, 

cieśli, gonciarzy, kołodziejów, bednarzy, stelmachów, stolarzy, kowali, a miejscowych garbarniach, 

kuźniach i hamerniach, foluszach wytwarzano wszystkie niezbędne ludziom produkty i materiały. W 

licznych przydomowych warsztatach, kobiety przędły len i wełnę tkały płótna, szyły, dziergały oraz 

haftowały stroje i ubiory. Oczywistym efektem tej masowej wytwórczości musiało być podniesienie 

jej na bardzo wysoki poziom i osiągniecie prawdziwego mistrzostwa przez jej twórców, oraz 

wprowadzenie coraz bardziej wyrafinowanych estetycznie form i zdobnictwa, wynikające z 

wrodzonego chyba tutejszym ludziom poczucia piękna i artystycznego smaku.  

Poza pracą na roli, pasterstwem, hodowlą i rzemiosłem, ludność trudniła się również „polowacką” 

czyli wręcz kłusownictwem dostarczającym dziczyzny i cennych ludowych medykamentów, a 
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również zbójnictwem, które wytworzyło swój własny specyficzny etos, obecny do dziś w ludowej 

kulturze jako jej istotny składnik. 

Równolegle trwał rozwój sfery duchowej tworzącej się kultury podhalańskiej. Wykształciła się gwara 

ludowa, taniec, śpiew i tutejsza charakterystyczna muzyka grana na wytworzonych przez miejscowych 

wytwórców instrumentach – dudach, gęślach, złubcokach, piszczałkach trąbitach. 

Do końca XIX w ta kultura ludowa, była już w pełni ukształtowana i wtedy to zetknęli się z nią 

przybywające w te strony jej „odkrywcy” dla reszty kraju. Dzięki pokoleniom miłośników, znawców i 

propagatorów tej kultury, a tak że pisarzy, kompozytorów, twórców teatru i filmu włączona została w 

kulturę narodową, stanowiąc jej niezwykle istotny i barwny element.  

Składniki kultury ludowej tego obszaru zarówno te ze sfery materialnej jak i duchowej, 

ukształtowane w procesie historycznym, są organicznie związane z codziennym, trudnym życiem jego 

mieszkańców i ich ciężką pracą. Stworzone zostały pod wpływem tradycji, umiłowania tej ziemi, a 

także z poczucia wolności, „ślebody i hyru” wywodzących się z etosu zbójnickiego. Piękno przyrody i 

obcowanie z nim na co dzień wyrobiło w tych ludziach zmysł artystyczny liczne talenty a także 

optymizm, radość życia i poczucie własnej godności i wartości.  

Gwara – powszechnie znana i używana, stanowi wizytówkę tego regionu. Góral mówi w tym 

dialekcie bez względu na swój status majątkowy, wykształcenie, stanowisko jak i miejsce pobytu. Jest 

to nawet pewien rodzaj wartościowego snobizmu. W tej gwarze odprawia się nawet nabożeństwa 

używa w urzędach, lokalnej rozgłośni radiowej ale przede wszystkim w codziennym życiu.  

Należy ona d rodziny dialektów małopolskich i jak one stosuje mazurzenie. Jest jednak różna, ze 

względu na owe liczne zapożyczenia z mowy pasterzy wołoskich i kruckich, mowy sąsiednich 

słowackich Liptowian oraz Madziarów. Posiada swoją specyficzną melodię dzięki przenoszeniu 

akcentu na pierwsza sylabę w niektórych wyrazach i używaniu „ł” przedniojęzykowo – zębowego 

podobnego w wymowie do tej spółgłoski wymawianej tak dawniej w literackiej polszczyźnie. 

Strój ludowy – zwłaszcza męski jest unikalny, łatwo rozpoznawalny i charakterystyczny tylko dla 

tego regionu. Składa się on z wąskich, wąskich specyficznym kroju spodni z owczego sukna w 

naturalnym kolorze, i zdobionych czarno – czerwono – zielonym haftowanymi motywami zwanymi 

parzenicami (cyfrowane portki). Górę ubioru stanowi biała, płócienna koszula zapinana zamiast 

guzików metalową spinką, tutaj będącą prawdziwym dziełem sztuki rękodzielniczej o niemal 

jubilerskim wykonaniu, oraz gunia lub cucha narzucane na ramiona okrycie z identycznego jak 

spodnie materiału i zdobione podobnymi motywami. Nakrycie głowy stanowi kapelusz, sztywny, z 

czarnego filcu, z płytkim okrągłym denkiem i szerokim rondem wykończonym lamówką, ozdobiony 

wokół łańcuszkiem naszytych na taśmę muszelek, muszelek przy ważniejszych okazjach także orlim 

lub jastrzębim piórem. 

Nie odłącznym elementem stroju, jest szeroki pas skórzany, bogato zdobiony wypaleniami w 

tradycyjne wzory, nabijany mosiężnymi ćwiekami i posiadający ozdobne sprzączki. Odmianą tego 
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stroju jest strój zbójnicki, do którego zamiast kapelusza nosi się wysoką podobną do czaka czapkę u 

góry zdobioną poziomymi lamówkami, uzupełniony nieodłączną zbójnicką ciupagą.  

Starsi mężczyźni noszą też chętnie bluzy, wywodzące się wprost od austriackich bluz mundurowych w 

czarnym lub stalowo – czarnym kolorze. Kobiecy strój jest zbliżony w charakterze do stroju 

krakowskiego składa się z kolorowej kwiaciastej spódnicy, białej haftowanej bluzki, serdaka- gorsetu 

haftowanego i wyszywanego cekinami i rańtucha, czyli niewielkiego fartuszka. Góralki nie przypinają 

jednak jak krakowianki pęku kolorowych wstążek do ramienia.  

Dawniej spódnice były jednokolorowe, w naturalnej barwie samodziałowego płótna i barwnie 

haftowane, chętnie też noszono sznury naturalnych korali sprowadzanych tu aż z dalmatyńskiego 

wybrzeża Adriatyku.  

Do obu strojów, noszone są oryginalne tutejsze buty – kierpce, rodzaj skórzanych pantofli zszywanych 

rzemykami, zdobionych wypalanym wzorem i dziurkowaniami a wiązanych ponad kostką 

skrzyżowanymi rzemykami. 

W zimniejszy okresach noszone do tych strojów są również haftowane półkożuszki, a nawet i 

wełniane wzorzyste swetry. 

Te stroje noszone są powszechnie przy okazji świąt, imprez regionalnych a prawdziwy góral od 

dziecka do starości zużywa ich kilka kompletów w rosnących z wiekiem rozmiarach. 

Muzyka ludowa – to kolejny ważny składnik góralskiego folkloru, a niektórzy twierdzą,że i 

nieodłączna część góralskiej duszy. 

Pobrzmiewają w niej dalekie echa wołosko-rumuńskich doin, madziarsko-siedmiogrodzkich czardaszy 

a nawet huculskich kołomyjek – wywodzą się przecież one wszystkie z jednego , karpackiego pnia 

kulturowego. 

Wykonywana jest ona na instrumentach smyczkowych – skrzypcach i basach, stworzonych często 

rękami miejscowych lutników. Ich udział zresztą był dawniej jeszcze większy, gdyż wytwarzali 

poprzedzające skrzypce gęśle i tzw. złubcoki, proste, bardziej prymitywne instrumenty smyczkowe. 

Poza rzadko już używanymi złubcokami, wyszły z użycia również dudy i piszczałki, które były 

dawniej nieodłącznym składnikiem brzmienia tej muzyki. 

Obecnie kapele grają muzykę góralską w minimum 3 osobowym składzie. Są to skrzypce prowadzące 

melodię /prym/, wtórujące /sekund/ i basy pełniące rolę sekcji rytmicznej. Skład ten może być 

dowolnie zwiększany z zachowaniem jednak podstawowych kanonów brzmienia kapeli. 

Prymistka wykonuje melodię prowadzącą, wplatając w nią pełno wirtuozowskich ozdobników, a 

sekundzista wtóruje zaskakującymi akordami, zaś gra basów, daje efekt akustyczny, podobny do 

jednostajnego piłowania drewna ręczną piłą, co nie jest porównaniem pejoratywnym w zamiarze, ale 

próbą oddania niepowtarzalnego i rozpoznawalnego charakteru tej muzyki. 

Kapel ludowych na opisywanym terenie jest bardzo wiele, niektóre stare, z tradycjami i dorobkiem, 

inne nowe, często skrzykiwane okazjonalnie, wszystkie jednak poważnie traktują swe muzyczne 
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rzemiosło nie schodząc poniżej przynajmniej przyzwoitego poziomu a niektóre osiągają wręcz 

mistrzostwo. 

Grywają one na imprezach rodzinnych, występach regionalnych, przeglądach i konkursach 

/Tatrzańska Jesień, Festiwal Folkloru Ziem Górskich, Karnawał  Górski/ organizowanych co prawda 

w Zakopanem, ale z udziałem kapel i muzyków z całego regionu. 

Niektóre są tradycyjne w brzmieniu i repertuarze, niektóre zaś nowatorskie, eksperymentujące i 

poszukujące dla muzyki nowego miejsca i szerszego kręgu odbiorców w świecie /np.Trebunie –Tutki 

z Białego Dunajca/. 

Taniec i śpiew –to szczególnie tu ukochany składnik folkloru, a dobry śpiewak czy tancerz cieszy się 

powszechnym mirem. 

Tańczy się tu przy każdej okazji, różne tradycyjne tańce a także walczyki, poleczki i czardasze w rytm 

góralskiej muzyki, zaś sztandarowe tańce – zbójnicki i krzesany z akrobatyczno – zręcznościowymi 

popisami wykonawców i układami „drobniuśkich kroczków” raczej na pokazach i występach 

folklorystycznych. 

Charakterystyczne brzmienie góralskiego śpiewu, wykonywanego silnymi wykształconymi i 

„postawionymi” głosami i w dodatku w miejscowej gwarze, jest nie do podrobienia. Śpiewają tu 

prawie wszyscy – ot tak, z potrzeby serca, by sobie po prostu pośpiewać. To ponoć lekarstwo na 

wszystkie zgryzoty. Jest to z reguły śpiewanie grupowe, gdzie solista /tka/ rozpoczyna, analogicznie 

jak prymista w kapeli śpiew melodii prowadzącej, a następnie dołącza jak sekund w kapeli, 

wielogłosowy chór wykonujący melodię towarzyszącą. 

Śpiewa się zarówno tradycyjne melodie i piosenki ludowe, jak i aranżowane na ten styl powszechnie 

znane utwory. 

Zwyczaje i obyczaje ludowe, tu określane mianem góralskiego zwyku, to cała sfera duchowa 

kulturowego dziedzictwa. Należy do niej i głęboka, nieskrywana religijność górali, i przywiązanie do 

tej wiary przodków, przywiązanie do tradycyjnych wartości, kult rodziny, tradycji rodzinnej, dbanie o 

jej dobre imię, cały zespół norm etycznych i moralnych przekazywanych z pokolenia na pokolenie, ale 

też i cały świat tutejszych legend, wierzeń, obrzędów, magicznych zaklęć a nawet czarów, oczywiście 

praktykowanych dawniej a nie obecnie. 

W dawnych czasach, zasadniczą rolę w przekazywaniu tych wartości odgrywały tzw. posiady, 

wieczorne spotkania w gronie rodziny, znajomych lub sąsiadów, na których starzy ludowi bajarze w 

formie „gadek” i opowiadań, przekazywali cały kanon etyki, moralności, tradycji mówionej a także 

wierzeń i legend – młodemu pokoleniu. Dziś te posiady to spotkania raczej towarzyskie i rodzinne, a 

spełniają rolę bardziej integracyjną jak edukacyjno-wychowawczą, a świat legend, magii i czarów 

odszedł już w niepamięć.   

Zachowało się wiele, znanych z innych regionów obyczajów, tu otrzymujących dodatkowo swojską 

góralską oprawę. Przetrwał piękny obyczaj góralskich wesel, wraz z całym ceremoniałem w ludowych 
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strojach, konnymi drużbami „pytocami” i nieraz kilkudniowym przyjęciem weselnym, oraz np. 

hołdymas, uroczyście obchodzenie zwiezienia plonów do stodół, odpowiednik dożynek z innych 

regionów a dlatego dopiero po zwiezieniu, a nie po zżęciu, że w górach plon jest pewny dopiero 

wtedy, gdy znajdzie się w stodole. 

Zwyczajowo tutaj, stara się zachować w posiadaniu ojcowiznę, a także wrócić na starość do swoich, 

nawet z najdalszych zakątków świata, lub przynajmniej złożyć tu kości obok swoich zmarłych 

przodków. 

Rękodzieło i ludowa twórczość artystyczna zawsze w tym regionie były popularne i stały na bardzo 

wysokim poziomie. Związane jest to wrodzonymi chyba zdolnościami manualnymi, zmysłem 

artystycznym i poczuciem estetycznym dużej części populacji góralskiej. Stąd wielu tu twórców, 

znakomitych rękodzielników i rzemieślników-artystów. 

Wielowiekowe tradycje miejscowego rzemiosła i rękodzielnictwa związane przede wszystkim z 

ulubioną przez górali „pracą w drewnie”, wyrobem i zdobnictwem przedmiotów ze skóry i 

metaloplastyka, doprowadziły te dziedziny na wyżyny poziomu artystycznego i perfekcji wykonania. 

Powszechnie znane i cenione są umiejętności tutejszych cieśli, budujących piękne stylowe domy, a 

także stolarzy wykonujących ich wyposażenie – w szafy, komody, półki, stoły, krzesła, zydle, i łóżka, 

pięknie zdobione regionalnymi wzorami wyciętymi w drewnie a w końcu kowali – metaloplastyków, 

wykonujących do tych wytworów artystyczne okucia. 

Jest tu wielu krawców, szyjących tradycyjne stroje, wytwórców: fajek popularnych wśród starszych 

górali, ciupag, pasów do regionalnych strojów, kapeluszy góralskich, kierpców i kożuchów. 

Bardzo popularne jest tu artystyczne hafciarstwo, a hafciarki zdobią tym sposobem bluzki, obrusy, 

serwety, także wyszywają stroje ludowe w tradycyjne motywy. 

Niemal w każdym domu, dzierga się na drutach wyroby z wełnianej, owczej włóczki swetry i 

skarpety. 

Są rymarze wykonujący końską uprząż, i rzemieślnicy-artyści wykonujący spinki do koszul, lub też 

tradycyjne „zbyrcoki” dzwonki dla owiec lub koni zaprzęgniętych do sań. 

Oprócz tej rzemieślniczej działalności, trwa i rozwija się artystyczna snycerka, drzeworytnictwo, 

rzeźba ludowa w drewnie a także bardzo tu popularne malarstwo na szkle, które początkowo 

zaopatrywało domostwa w namiastki religijnych obrazów, dziś zaś stanowi odrębną dziedzinę sztuki 

ludowej o znacznie poszerzonym o sfery poza religijne charakterze. 

Odrębnym działem jest natomiast wytwórczość pamiątkarska, z natury rzeczy masowa, niemal seryjna 

i nastawiona na sprzedaż wśród turystów. Jest niestety w znacznej części dość tandetna, chociaż 

niektóre wyroby posiadają bez wątpienia walory estetyczne i reprezentatywne dla tego regionu. 

Tradycyjne potrawy i wyroby spożywcze regionu Podhala to przede wszystkim wyrób o 

wielowiekowym rodowodzie, znany powszechnie owczy ser oscypek, którego nazwa i tradycyjna 
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technologia wytwarzania, po wielu perypetiach doczekały się nawet ochrony patentowej i rejestracji w 

rejestrze tradycyjnych produktów regionalnych dopuszczonych do spożycia w całej UE. 

Ciekawy, o niepowtarzalnym wyglądzie, z wzorem wytłoczonym w czasie formowania w drewnianej 

formie, wędzony o specyficznym ostrym smaku, łatwy w przechowywaniu, ma szansę stać się hitem 

eksportowym tego regionu na inne rynki europejskie. 

Inne szerzej znane produkty, to surowy ser owczy bundz, i także owcza żętyca, półprodukt w procesie 

wytwarzania serów, rodzaj owczego kwaśnego mleka. 

Bardzo znana jest też bryndza, również ser z owczego mleka, o ostrym, charakterystycznym smaku, 

bardzo smaczna jako dodatek do kanapek, lecz ona, ta prawdziwa, góralska, doczekała się wielu 

podróbek w całym kraju i produkuje ją a właściwie jej namiastkę wiele mleczarń. 

Z potraw tej stosunkowo ubogiej kuchni zostały szerzej poznane: regionalna zupa – kwaśnica rodzaj 

kapuśniaku z mięsem i ziemniakami, bardzo smaczna i pożywna oraz słynne góralskie placuszki – 

moskole, jedzone w każdej tutejszej zagrodzie. 

 

i. uwarunkowania historyczne 

Początki zorganizowanej akcji osiedleńczej na Podhalu w czasach nowożytnych sięgają czasów 

Kazimierza Wlk., kiedy podjęto mniej lub bardziej udane próby zasiedlenia pn. części Kotliny 

Nowotarskiej. Próbowały tu osadnictwa i zakony /cystersi i klaryski/ i rycerstwo a także w okresie 

późniejszym, polscy osadnicy przybyli z nizin, oraz niemieccy i saksońscy  osadnicy przybyli ze 

Śląska i z silnie zniemczonych wtedy miast południowej Polski. Do końca XVI w. równinny teren 

kotliny jest już prawie całkowicie skolonizowany, a początki wiosek takich jak Biały Dunajec, 

Czarny Dunajec, Witów, i Chochołów, sięgają nawet czasów ostatnich Jagiellonów i Batorego. 

W następnej kolejności osadnictwo wkracza na tereny Skalnego Podhala, lokowana jest coraz 

większa liczba wsi stanowiących zrazu przysiółki, polany i zarębki wsi już istniejących lub też wsi 

nowych, zakładanych na „surowym korzeniu” coraz wyżej i dalej, wokół i wgłąb pasma 

gubałowskiego – np. w 1619r. powstaje Dzianisz, ok. 1620r. Poronin jako odrębna wioska, a w1623r. 

Kościelisko. Szczególne zasługi miał na tym polu ród Pieniążków, który założył na tym obszarze 

ponad 20 wsi. 

Ta fala intensywnej kolonizacji i osadnictwa, prowadzona od północy ku Tatrom, spotkała się z falą 

przybyszów, napływającą z przeciwnej strony. Od wschodu i południa, napłynęły wędrujące wzdłuż 

grzbietu Karpat koczownicze plemiona wołoskie, ruskie i madziarscy Kurucowie. Obie te fale nie 

były sobie wrogie, zwłaszcza dla tego, że przybysze ze wschodu i południa, stojący co prawda niżej 

w ogólnym i cywilizacyjnym rozwoju, dysponowali bezcennym kapitałem-unikalną wiedzą – 

technologią hodowli owiec i bydła, organizacją wypasu w warunkach wysokogórskich i technologią 

przerobu produktów zwierzęcych, a nawet umiejętnością leczenia zwierząt. Umiejętności te nabyte i 

wypraktykowane przez nich w trakcie wielowiekowej ekspansji wzdłuż łuku Karpat, były zupełnie 
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nieznane przybyłym z nizin osadnikom polskim, czy saskim próbującym w mozole rolniczo 

zagospodarować tutejszą, jałową górską ziemię. Zostały szybko przez nich przejęte,i odtąd 

gospodarka rolna tego rejonu przyjęła najbardziej tu odpowiedni i efektywny, pastersko-hodowlany 

charakter. 

Wszystkie składniki tej wieloetnicznej i wielokulturowej mieszanki, z czasem zlały się w jednolitą 

populację o jednakowej mowie – tutejszej gwarze, polskiej świadomości narodowej i katolickiego 

wyznania. Oczywiście proces ten następował powoli i stopniowo, w historycznej skali czasowej i 

dotyczył również sąsiadów Podhalan – Spiszaków, Liptowian i Orawian z tym, że Liptów został 

zdominowany przez ludność o słowackiej narodowej świadomości, zaś na Spiszu i Orawie całe wieki 

ścierały się wpływy polsko- słowacko-węgierskie, i dziś te krainy są podzielone między dwa 

pierwsze z tych państw. 

Pierwszymi wydarzeniami na tej ziemi, jakie zaistniały w zbiorowej świadomości Polaków, były: 

kontrowersyjne i nieco tajemnicze antyfeudalne powstanie Kostki Napierskiego z 1651r oraz pół 

legendarna przeprawa króla Jana Kazimierza przez góry do zamku w Lubowni w czasie potopu 

szwedzkiego, po której w tej świadomości utrwalił się fakt bytowania tu bitnego, odważnego i 

oddanego królowi ludu. 

Na dwa lata przed I Rozbiorem Polski, Austria w l. 1769-70 zaanektowała te tereny i włączyła w 

skład monarchii habsburskiej, przyłączając je następnie do utworzonej z zabranych Polsce ziem swej 

nowej prowincji  - Galicji. Własność królewską przejął skarb austriacki, tworząc z niej tzw. dobra 

kameralne, sprzedane później za ogromną sumę T. Uznańskiemu. Należy wspomnieć o 40 letniej 

walce w sądach o odzyskanie praw do nadanych jeszcze przez króla polskiego terenów leśnych w 

Tatrach Zachodnich znanych dziś jako Wspólnota 8 Uprawnionych Wsi z siedzibą w Witowie, w 

czasie której dochodziło d niejednokrotnie krwawych incydentów jak np. ten z maja 1831r. 

Wspólnota ta zorganizowana na zasadach węgierskich Urbanów przetrwała niemal w niezmienionej 

formie do dziś i obroniła się nawet w powojennej Polsce. Zaborcy szybko przystąpili do eksploatacji 

zasobów tej ziemi nie dając w zamian prawie nic, przez co szerzyła się tu bieda, zacofanie i stagnacja 

gospodarki Nastąpiła germanizacja szkolnictwa i urzędów i  masowy pobór rekruta do 13 letniej 

służby w wojsku austriackim. Ostoją polskości pozostał jedynie Kościół, i tylko tu, górale mogli 

chronić swego polskiego ducha przed całkowitym wynarodowieniem. 

Znamienny jest fakt, że chłopskie powstanie Chochołowskie z 1846r , zorganizowane m.in. przez 

kilku duchownych, miało charakter anty-austriacki w przeciwieństwie do Rabacji galicyjskiej z 

innych małopolskich terenów, gdzie ostrze buntu chłopskiego, chłopskiego z inspiracji zaborcy 

skierowano przeciw polskim współbraciom, szlachcie i duchowieństwu. 

W biedzie, zacofaniu, przymierając głodem, żył ten lud aż do czasu przyznania Galicji autonomii. 

Teraz nastąpiły wydarzenia, które zaczęły odmieniać życie tego regionu i jego mieszkańców. 

Powrócił język polski do szkół i urzędów, zrealizowano budowę linii kolejowej z Krakowa przez 
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Chabówkę, Nowy Targ, Podczerwone i dalej do Wiednia, która przez pewien czas była główną linią 

do stolicy monarchii. Rozpoczął się, zrazu nieliczny a z czasem coraz liczniejszy napływ turystów i 

letników, zachęconych wcześniejszymi / Staszic, Pol i in./ entuzjastycznymi opisami piękna tej 

krainy. „Odkrycie” Zakopanego przez dr. T. Chałubińskiego z końcem XIX w., spowodowało napływ 

doń znacznej liczby przedstawicieli różnych środowisk – świata naukowego, twórczego i 

artystycznego, których urzekła i oczarowała tutejsza kultura ludowa żywa i unikalna, piękno 

krajobrazu i przyrody, i którzy rozpropagowali te walory wśród rodaków z innych części 

podzielonego kraju. Ten turystyczny boom, dotyczył co prawda Zakopanego i najbliższych okolic, 

ale np. Poronin, i Kościelisko, czy też Biały Dunajec też zaczęły osiągać pewne profity. Zaczął 

następować rozwój turystyki wspinaczkowej i nowej dziedziny sportu, narciarstwa, które górale 

prawdziwie pokochali. Powstał nowy prestiżowy zawód przewodnika tatrzańskiego, który uprawiali 

liczni górale, w tym również i ci z opisywanego tu rejonu Podhala, mający przecież w Tatrach swe 

włości.  

I Wojna Światowa skutkowała śmiercią setek górali z tych stron na różnych frontach i w różnych 

krajach, gdzie upadająca monarchia wysłała ich do krwawej walki, zaś trudny okres budowy Polski 

Niepodległej, rozpoczęty walką o granice państwa, wojną polsko-bolszewicką, wojną z Ukraińcami, 

przyniósł również konflikt z nowo powstałą Czechosłowacją o tereny Spisza, Jaworzyny i Orawy. 

Ostatecznie nie doszło do planowanego plebiscytu, na tych terenach, a zaangażowanie Polski w w/w 

wojny, Czesi i Słowacy wykorzystali do stworzenia pewnych faktów dokonanych. Dochodziło przy 

tym nawet do incydentów zbrojnych oraz zamachów na polskich działaczy plebiscytowych. 

Po przyłączeniu polskiej części Spisza, i wymianie 2 podchochołowskich wsi – Suchej Góry i 

Głodówki na część Lipnicy Wlk. Na Orawie, doszło do uregulowania tu sporów granicznych, 

nietrwałego jak się okazało później. 

Okres Międzywojenny przyniósł budowę odgałęzienia kolejowego z Nowego Targu do 

Zakopanego, ale równocześnie marginalizację odcinka Nowy Targ – Podczerwone, który stracił 

rangę połączenia międzynarodowego. Budowa linii kolejowej, była kolejnym impulsem rozwojowym 

dla tych terenów, nastąpił bowiem dalszy wzrost liczby przyjezdnych – kuracjuszy, turystów, 

letników, a także miłośników coraz popularniejszych sportów zimowych. 

II Wojna Światowa rozpoczęta wkroczeniem tu z terenu zwasalizowanej przez Hitlera Słowacji ks. 

Tiso, wojsk niemieckich, przyniosła znów przesunięcie granic do stanu z czasów austriackich. Przede 

wszystkim jednak, przyniosła niesłychany terror, wywózki do Rzeszy oraz obozów pracy i 

koncentracyjnych. Podhale wraz z Małopolską weszło w skład Generalnej Gubernii – okupacyjnego 

tworu nazistowskich Niemiec. Zakopane zostało miastem zamkniętym i przekształcone w kurort dla 

wojska i całego niemieckiego aparatu przemocy. Zamarł ruch turystyczny, nastąpiły trudności 

zaopatrzeniowe i aprowizacyjne. Trwał jednocześnie polski opór – szlaki górskie przemierzali 

kurierzy, znani kiedyś sportowcy lub przewodnicy górscy, górscy a w lasach i górskich ostępach 
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działały oddziały partyzanckie. W 1941r założono Konfederację Tatrzańską – organizację do walki z 

okupantem, która jednak została rozbita przez Niemców w okrutny sposób nim na szeroką skalę 

rozwinęła działalność. działalność katowniach Gestapo i miejscach kaźni utraciło życie wielu 

znakomitych synów i córek tej ziemi. 

Tym bardziej zaskakuje podjęta w samym czasie próba podważenia polskiej tożsamości góralskiego 

ludu, i oderwanie go od polskich korzeni przez administrację niemiecką, przy współudziale kilku 

przedwojennych nacjonalistów kilku miejscowych, zakopiańskich działaczy /m. in. W. Krzeptowski / 

W założeniu, miano stworzyć z górali nowy naród – Goralenvolk, o rzekomo germańskim 

pochodzeniu, co w świetle historii tego regionu wydaje się absurdalne. 

Akcja ta przyniosła mniejsze od spodziewanych efekty. Deklaracje i wnioski o przyznanie tzw. 

kenkart „G” złożyło w sumie na terenach wiejskich nie całe 20%, i były to decyzje podyktowane 

raczej strachem, chęcią przeżycia i względami ekonomicznymi w trudnej wojennej sytuacji niż 

świadomym politycznym wyborem. Główni promotorzy tej akcji zbiegli za granicę wraz z Niemcami, 

zaś ów działacz góralski, pochodzący przecież ze starej góralskiej i zasłużonej rodziny, został 

stracony przez AK-owskie podziemie.  

Po wojnie, oprócz dzielonych z całą resztą kraju przemianach społeczno - politycznych, nastąpiło 

kilka wydarzeń ważnych szczególnie dla tego terenu i jego gospodarki. Po utworzeniu w 1954r. 

Tatrzańskiego parku narodowego nastąpiło wywłaszczenie i wykup własności prywatnej w jego 

obrębie, a następnie wyrugowanie całego pasterstwa z obszaru Parku, zaś górale musieli szukać 

terenów wypasowych w opustoszałych po wysiedleniach - Bieszczadach i Beskidzie Niskim. 

Przywrócono je w ograniczonym, kulturowym zakresie dopiero po 1980 r.  

Obecnie pasterstwo i hodowla owiec, niegdyś podstawa gospodarki tych terenów przeżywa wyraźny 

regres i traci swoją pierwszo planową rolę na rzecz turystyki i agroturystyki. Utrzymała swój status 

wielowiekowe dziedzictwo Wspólnota Leśna i prowadzi ona dalej gospodarkę leśną w Zachodnich 

Tatrach. 

Należy jeszcze wspomnieć o procesie trwającym prawie przez cały XX wiek, który nasilił się w 

szczególnie po wojnie. Jest nim masowa, stała lub czasowa emigracja zarobkowa zwłaszcza do 

Ameryki. Dziś szacuje się że połowa populacji góralskiej mieszka w kraju druga zaś, za oceanem lub 

w innych krajach świata. Przynosi to pewne złagodzenie problemów ekonomicznych ale też i drenaż 

tego obszaru, z ludzi najbardziej przedsiębiorczych i wykwalifikowanych. 

Zabytki i pamiątki historyczne, które przetrwały do dziś mimo osobliwej i trudnej historii, to 

przede wszystkim dzieła miejscowych rzemieślników – budynki mieszkalne i gospodarcze oraz 

kościółki i kaplice. Zachowało się wiele starych, jeszcze przed – Witkiewiczowskich domostw w 

każdej z wiosek a np. w Chochołowej jest ich szczególnie dużo. Odznaczają się one 

charakterystycznymi proporcjami i zdobieniami snycerskimi np. odrzwi czy sosrębu – głównej belki 

konstrukcyjnej stropu, oraz tradycyjnym podziałem przestrzeni mieszkalnej jest bardzo wiele starych 
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budynków gospodarskich, stodół, spichlerzyków, kolib i szałasów obiektów ściśle związanych z 

pasterską i hodowlaną tradycją regionu. W dolinach Chochołowskiej i Kościeliskiem zachowały się 

całe kompleksy takich szałasów z czasów intensywnych wypasów w tych dolinach. W samym 

Kościelisku zaś, gniazdo rodowe Krzeptowskich zabytkowy dom Sabały. Zachowało się również 

kilka starych obiektów rzemieślniczych – kuźni, młynów i foluszy, tartaków i stolarni.  

Dużą wartość zabytkową mają również obiekty sakralne przeważnie drewniane wykonane przez 

miejscowych budarzy jak np. kościół MB Szkaplerznej z  1910 – 12 r. w Witowie, czy kaplica w 

przysiółku Płazówka o bogatym wystroju będącym również dziełem miejscowych artystów. Ogólnie 

znana jest również mała kapliczka w Dolinie Chochołowskiej, a takich i podobnych obiektów na 

całym tym obszarze, przetrwało bardzo wiele. Przetrwało ponadto wiele krzyży i kapliczek 

wotywnych i razem komemoratywnych, rozproszonych po wsiach i przysiółkach upamiętniających 

ważne zdarzenia z życia tutejszej społeczności. Inny rodzaj pamiątek, to ślady prowadzonej w 

Tatrach eksploatacji górniczej (Stara Robota) i ślady pozostawione przez poszukiwaczy rzekomych 

skarbów w Tatrach.  

Z pewnością świadectwem historii tej ziemi, jest obszar wieloletniej eksploatacji złóż torfu na 

olbrzymich, jednych z największych w Europie torfowiskach wysokich – tu nazywanych puściznami 

w gm. Czarny Dunajec, posiadający również cenne walory przyrodnicze z racji unikalnej roślinności i 

bogatej fauny.  

Wszystkie zabytkowe obiekty tego terenu są utrzymane w dobrym stanie i stanowią słusznie 

przedmiot dumy jego mieszkańców jako cenne świadectwo minionych czasów.  

 

3) uwarunkowania społeczno - gospodarcze obszaru (w tym potencjał demograficzny i  

gospodarczy obszaru oraz poziom aktywności społecznej);  

 

a. demografia 

 

W procesach gospodarczo - przestrzennych szczególną rolę odgrywają zjawiska ludnościowe. 

Potencjał ludnościowy regionu stanowi liczba jego ludności wraz z jej strukturą biologiczną – wieku, 

płci oraz społeczno zawodową. Dla opisu zjawisk demograficznych poddano analizie kilka innych 

parametrów demograficznych,  takich jak: gęstość zaludnienia, wskaźnik urbanizacji, struktura wieku i 

płci, przyrost naturalny i migracje , zaprezentowano je na tle sytuacji demograficznej województwa 

małopolskiego i powiatów nowotarskiego i tatrzańskiego. Ludność zamieszkująca region Podhala 

trudni się głównie rolnictwem i obsługą ruchu turystycznego. Poza kilkoma drobnymi 

przedsiębiorstwami nie istnieje tu żaden przemysł.  
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Wyszczególnienie 
Powierzchnia           

w km
2
 

Ludność 

ogółem 

2006 (31 XII) 

Liczba osób 

przypadająca        

na 1 km
2
 

Ludność           

w miastach w 

% ogółu 

ludności 

 

Współczynnik 

feminizacji  

w % 

Gmina Czarny Dunajec 

 

217,35 21 242 97,7 0 103,5% 

Gmina Biały Dunajec 

 

35,23 6 766 192,1 0 105,6% 

Gmina Kościelisko 

 

136,69 8 031 58,8 0 103,3% 

Gmina Poronin 

 

83,62 10553 128,1 0 102,8% 

Gmina Szaflary 

 

54,27 10 259 189,0 0 99,0% 

Podhalańska LGD 527,16 57010 108,1 0 102,7% 

Tab.8 Powierzchnia i ludność LGD i gmin wchodzących w jej skład r. 

 

Opisywany obszar gmin: Czarny Dunajec, Biały Dunajec, Kościelisko, Poronin i Szaflary zajmuje 

527,16 km
2
. Łącznie zamieszkuje go 57 010 osób. Najludniejszą gminą jest gmina Czarny Dunajec, 

zamieszkuje ją 21245 osób, zaś najmniejszą liczbę ludności - 6766 osób posiada najmniejsza 

powierzchniowo gmina Biały Dunajec. Stopień zaludnienia obszaru jest zróżnicowany. Średnia 

gęstość zaludnienia wynosi 108,1 osób. Jednak w podziale na poszczególne gminy występuje duże 

zróżnicowanie tego wskaźnika, mimo że wszystkie mają charakter rolniczy. Najsłabiej zaludnioną jest 

gmina Kościelisko, której wskaźnik gęstości zaludnienia 58,8 osób na km
2
 jest prawie dwukrotnie 

niższy niż średnia dla LGD. Z kolei bardzo dużą gęstością zaludnienia jak na opisywany region 

charakteryzuje się gmina Biały Dunajec i Szaflary, gdzie wartość tego wskaźnika wynosi odpowiednio 

192,1 i 189,0 os/ km
2  

Charakteryzowane gminy wchodzące w skład LGD nie są zurbanizowane. 

Struktura płci w analizowanych gminach jest typowa dla większości obszarów Polski. Mimo, że w są 

to gminy wiejskie występuje tu nadwyżka kobiet nad mężczyznami. Często oznacza to, że regionie 

jest dobrze rozwinięty sektor usług będący atrakcyjnym rynkiem pracy głównie dla kobiet. 

Największa przewaga kobiet charakteryzuje gminę Biały Dunajec, gdzie współczynnik feminizacji 

wynosi 105,6, w gminach Czarny Dunajec , Kościelisko i Poronin wskaźnik jest nieco niższy, 

najniższą wartość osiąga w gminie Szaflary – 99, co oznacza przewagę mężczyzn.  

Struktura płci w analizowanych gminach jest typowa dla większości obszarów Polski. Mimo, że w są 

to gminy wiejskie występuje tu nadwyżka kobiet nad mężczyznami. Największa przewaga kobiet 

charakteryzuje gminę Biały Dunajec, gdzie współczynnik feminizacji wynosi 106, w gminach Czarny 

Dunajec i Kościelisko wskaźnik jest niższy i wynosi 104, najniższą wartość osiąga w gminie Poronin - 

102. Wielkości te są równe lub niższe od wartości charakteryzujących województwo, w którym na 100 

mężczyzn przypada 106 kobiet. W powiatach wyraźniejszą przewagę kobiet odnotowuje powiat 

tatrzański, gdzie strukturę płci determinuje miasto Zakopane, w którym dobrze rozwinięty sektor usług 

jest atrakcyjnym rynkiem pracy głównie dla kobiet. 
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Do ciekawych wniosków prowadzi analiza struktury wiekowej ludności. 

 

Wyszczególnienie Ogółem 

w wieku Ludność 

w wieku 

nieprodukcyjnym na 

100 osób w wieku 

produkcyjnym 

przed- 

produkcyjnym 

produkcyjnym po- 

produkcyjnym os. % os. % os. % 

Gmina Czarny Dunajec 21 242 5395 25,4 12894 60,7 2953 13,9 64,9 

Gmina Biały Dunajec 6 766 1719 25,4 4127 61,0 920 13,6 64,1 

Gmina Kościelisko 8 031 2000 24,9 4907 61,1 1124 14,0 63,7 

Gmina Poronin 10553 2764 25,8 6599 61,6 1350 12,6 62,3 

Gmina Szaflary 10 259 2729 26,6 6186 60,3 1344 13,1 65,9 

Podhalańska LGD 57010 12844 6279 27147 13090 6174 4115 64,1 

Tab.10 Ludność Podhalańskiej LGD w podziale na grupy wiekowe w 2006 roku 

 

Tendencje demograficzne występujące na przestrzeni ostatnich lat w Polsce wskazują na 

wzrost ludności w wieku poprodukcyjnym i równoczesny spadek ludności w wieku 

przedprodukcyjnym (młodzież, dzieci). Podobne tendencje choć z pewnym opóźnieniem i w 

nieco mniejszym stopniu obserwujemy na obszarze naszej LGD. LGD charakteryzuje się dość 

podobną strukturę wieku ludności, z podobną tendencją do starzenia się społeczeństwa. 

Wskaźnik obciążenia obliczony dla całej LGD wynosi 64,1. 

Głównymi czynnikami kształtującymi liczbę ludności jest przyrost naturalny i saldo migracji. 

 

Tab.12 Ruch naturalny ludności w roku 2006   (w liczbach bezwzględnych i na 1000 mieszkańców) 

Wyszczególnienie 
Małżeństwa Urodzenia Zgony Przyrost naturalny 

 na 1000 

os 

 na 1000 

os 

 na 1000 

os 

 na 1000 

os 
Gmina Czarny Dunajec 98 4,6 241 11,4 156 7,4 85 3,3 

Gmina Biały Dunajec 35 5,2 69 10,2 56 8,3 13 1,9 

Gmina Kościelisko 48 6,0 75 9,4 64 8,0 11 1,4 

Gmina Poronin 63 5,9 114 10,7 84 7,9 30 2,8 

Gmina Szaflary 64 6,3 102 10,0 68 6,6 34 4,0 

Podhalańska LGD 308 5,4 601 10,5 428 7,5 173 3,0 

 

Nasz kraj niestety należy do grupy krajów z malejącym przyrostem naturalnym, krajów starzejących 

się. Od kilku lat jego wartość oscyluje wokół zera. Proces ten wywołany jest stopniową zmianą 

modelu życia na bardziej konsumpcyjny i pogarszaniem się warunków bytowych ludności 

wywołanym restrukturyzacją gospodarki. W większym stopniu uwidacznia się na terenach miejskich, 

na wsi wskaźniki przyrostu naturalnego są wyższe. Ta tendencja bardzo wyraźnie uwidacznia się na 

obszarze analizowanych gmin. Wskaźniki przyrostu naturalnego (średnio 3,0‰) są tu dodatnie i 
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można powiedzieć, że relatywnie wysokie. Najwyższe wartości przyrost naturalny osiąga w gminie 

Szaflary 4,0‰, najniższe 1,4‰ w gminie Koscielisko. Ale wielkości te podlegają dość dużym 

wahaniom w kolejnych latach. Z przyrostem naturalnym związana jest liczba zawieranych małżeństw. 

Na obszarze LGD średnio w roku zawiera się 5,4 małżeństw na 1000 mieszkańców. Różnice między 

poszczególnymi gminami nie są zbyt duże. Wskaźnik ten podlega istotnym wahaniom rok do roku. 

Dla pełnej analizy sytuacji ludnościowej konieczne jest przeanalizowanie migracji, którą obrazuje 

tabela . 

 

Wyszczególnienie 
Napływ Odpływ Saldo migracji 

 na 1000 os  na 1000 os  na 1000 os 

Gmina Czarny Dunajec 128 6,0 105 4,9 23 1,1 

Gmina Biały Dunajec 48 7,1 83 12,3 -35 -5,2 

Gmina Kościelisko 106 13,2 101 12,6 5 0,6 

Gmina Poronin 112 10,5 83 7,7 29 2,7 

Gmina Szaflary 151 14,7 65 6,3 86 8,4 

Podhalańska LGD 545 9,6 437 7,7 108 1,9 

Tab.14 Migracje ludności na pobyt stały w roku 2006 

 

Obszar Podhala przedstawia się jako region atrakcyjny osadniczo, wciąż na jego obszar napływa 

większa liczba ludności niż z niego emigruje (mimo że region znany jest z dużej emigracji gł. do 

USA). Spowodowane jest to głównie większą możliwością i różnorodnością zatrudnienia. Saldo 

migracji wynosi tu 1,9 na 1000 ludności. Region Podhala pod tym względem prezentuje się w sposób 

zróżnicowany. W czterech z pięciu gmin liczba ludności imigrującej jest większa od liczby osób 

emigrujących. Wyjątek stanowi gmina Biały Dunajec. Z kolei gmina Szaflary ma obecnie najwyższe 

dodatnie saldo migracji wynoszące aż 8,4‰. Dodatni przyrost naturalny +3,0‰ i dodatnie saldo 

migracji +1,9 występujące na obszarze Podhalańskiej Lokalnej Grupy Dzialania powodują, że 

prognozy demograficzne dla Podhala są bardziej optymistyczne niż dla innych regionów. Liczba 

ludności w najbliższych latach będzie wzrastać.  

 

b. rynek pracy 

 

Bezrobocie 

Przyczyny występowania bezrobocia w Polsce są różnorodne, ogólnie można stwierdzić, że podłożem 

są przemiany gospodarcze związane z wprowadzaniem gospodarki wolnorynkowej, przemiany 

społeczne oraz zmiany w strukturze demograficznej ludności. Rolniczy region Podhala z 

dominującym rolnictwem indywidualnym, ze słabo rozwiniętym przemysłem nie przechodził tak 

głębokich przemian gospodarczych w związku z tym problem bezrobocia jest tu mniej widoczny niż w 
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pozostałych częściach kraju. Poza tym mieszkańcy potrafili znakomicie wykorzystać potencjał 

turystyczny regionu. Stworzyli sobie sami miejsca pracy związane z obsługą ruchu turystycznego, 

głównie wynajmują kwatery agroturystyczne licznie przybywającym w te rejony turystom. 

Województwo małopolskie posiada dobrą na tle kraju sytuację na rynku pracy. Stopa bezrobocia 

wynosząca 8,8% należy do najnizszych wśród wszystkich województw. Podhale również ma 

relatywnie dobrą sytuacje na rynku pracy, a stopy bezrobocia są nawetu nieco niższe niż w 

województwie małopolskim (dotyczy zwł. powiatu tatrzańskiego). 

 

Stopa bezrobocia w % XII 2006 XII 2007 

powiat tatrzański 10,9 8,1 

powiat nowotarski 10,8 9,2 

Małopolska 11,4 8,8 

Kraj 14,8 11,4 

Tab.20. Stopy bezrobocia w 2006 i 2007 roku 

 

Podawana stopa bezrobocia nie odzwierciedla jednak rzeczywistej sytuacji na rynku pracy, gdyż nie 

obejmuje problemu bezrobocia agrarnego, które na terenach gmin wiejskich o nieefektywnym 

rolnictwie z anachronicznie wysokim zatrudnieniem obejmuje dużą grupę osób. Nie pozwala to na 

przedstawienie w pełny i obiektywny sposób stanu zatrudnienia i bezrobocia na terenach wiejskich 

jakim jest obszar analizowanych gmin. 

 

gmina 

bezrobotni z prawem do zasiłku 

ogółem 
w tym 

kobiety 

odsetek 

kobiet 
ogółem 

w tym 

kobiety 

odsetek os. z 

prawem d. z. 

       

Czarny Dunajec 450 246 54,7% 85 39 18,9% 

Biały Dunajec 199 119 59,8% 20 8 10,1% 

Kościelisko 350 190 54,3% 41 19 11,7% 

Poronin 402 222 55,2% 43 20 10,7% 

Szaflary 264 149 56,4% 33 12 12,5% 

Podhalańska LGD 1665 926 55,6% 222 98 5,9% 

Tab.23 Struktura bezrobotnych, na koniec XII 2007r Źródło PUP 

 

Na koniec grudnia 2007 r roku na obszarze LGD 1845 osób pozostawało bez pracy. Wśród 

bezrobotnych przeważają kobiety (55,6%). Olbrzymia większość bezrobotnych, 94,1% nie ma prawa 

do zasiłku, nieznacznie lepsza sytuacja pod tym względem jest w gminie Czarny Dunajec, gdzie 

odsetek ten wynosi 81,1%.  Ponad 1/3 bezrobotnych to osoby młode w wieku do 25 lat, z kolei osoby 

powyżej 50 roku życia stanowią ok. 9% bezrobotnych. Typową sytuacją dla obszarów wiejskich jest 
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to, ze osoby młode, które kończą szkołę mając trudności ze znalezieniem pracy zasilają szeregi osób 

bezrobotnych.  

 

zatrudnienie 

Podhale jest regionem rolniczym z ogromnym potencjałem dla rozwoju usług turystycznych. Poza 

drobnymi przedsiębiorstwami sektor przemysłowy praktycznie nie istnieje. Lokalny rynek pracy jest 

ubogi, jedynie w miastach Nowym Targu i Zakopanym występuje większa ilość i różnorodność ofert 

pracy. Ludność tu zamieszkała utrzymuje się głównie z pracy w rolnictwie oraz w wytwórczości i 

drobnych usługach, a w miejscowościach położonych blisko tradycyjnych terenów turystycznych 

zajmuje się obsługą ruchu turystycznego i w tym w przyszłości upatruje główne źródło zatrudnienia. 

 

c. gospodarka 

 

podmioty gospodarki narodowej 

Na obszarze Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania działa łącznie 3310 podmiotów gospodarczych 

zarejestrowanych w systemie REGON. Najwięcej firm - 979 funkcjonuje w gminie Poronin, tu 

również występuje najwyższy wskaźnik obliczony w stosunku do liczby ludności. Wynosi on 91,4 

podmiotów gospodarczych na tysiąc mieszkańców i jest to ilość większa w porównaniu do 

województwa małopolskiego, gdzie na tysiąc mieszkańców zarejestrowanych jest 89 podmiotów 

gospodarczych i niższa w stosunku do powiatu tatrzańskiego (łącznie z Zakopanem zarejestrowanych 

doskonale rozwiniętym sektorem usług) gdzie zarejestrowanych jest 126 podmiotów/1000 mieszk.  

 

Wyszczególnienie Liczba podmiotów gospodarczych 

produkcyjnym 

Wskaźnik przedsiębiorczości
 

Województwo 289368 89,0 

Powiat nowotarski 12137 65 

Powiat tatrzański 8298 126 

Gmina Czarny Dunajec 770 36,2 

Gmina Biały Dunajec 472 69,8 

Gmina Kościelisko 713 88,8 

Gmina Poronin 979 91,4 

Gmina Szaflary 376 36,7 

Podhalańska LGD 3310 58,1 

Tab.25 Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON w 2006 r 

 

Drugą gminą pod względem ilości zarejestrowanych podmiotów gospodarczych jest gmina 

Kościelisko. Na tysiąc mieszkańców przypada tu 88,8 podmiotów, łącznie działa ich 713. Pod 

względem ilości zarejestrowanych firm dużo słabiej wyglądają obie gminy z powiatu nowotarskiego. 
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Na 1000 mieszkańców zarejestrowanych jest tu nieco ponad 36 podmiotów gospodarczych. Ogólnie 

Podhalańska LGD ze wskaźnikiem 58,1 prezentuje się zupełnie dobrze biorąc pod uwagę wiejski 

charakter wszystkich 5 gmin. Wynikiem transformacji gospodarki polskiej jest struktura własnościowa 

podmiotów gospodarczych.Na całym analizowanym obszarze dominujące znaczenie odgrywa sektor 

prywatny. W ujęciu procentowym podmioty gospodarcze należące do sektora prywatnego stanowią 

ponad 97,2 % ogółu firm.  
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Czarny Dunajec 770 15 62 39 130 14 28 6 17 

Biały Dunajec 472 28 62 33 127 117 22 7 25 

Kościelisko 713 10 49 67 127 152 133 15 52 

Poronin 979 26 86 74 269 298 87 8 51 

Szaflary 376 40 112 89 230 26 68 22 48 

razem LGD 3310 119 371 302 883 607 338 58 193 

Struktura 100,0% 3,6% 11,2% 9,1% 26,7% 18,3% 10,2% 1,8% 5,8% 

a bez osób prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne 

Tab.28 Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON, wg wybranych sekcji PKD w roku 2006 

W celu przedstawienia pełnej charakterystyki gospodarki konieczne jest pokazanie liczebności podmiotów 

gospodarczych według branż, w których działają. Okazuje się, że struktura branżowa firm jest bardzo 

urozmaicona. 

Ogółem w LGD największa liczba firm przypada na handle i naprawy, działają tu 883 firmy (26,7% 

ogółu). Kolejna to hotele i restauracje z 607 podmiotami gospodarczymi (18,3%), przetwórstwo 

przemysłowe – 371 firm (11,2% ogółu) oraz transport i łączność – 338 podmiotów (10,2%). Liczący 

udział ma tez budownictwo (9,1%) i obsługa nieruchomości i firm (5,8%). Struktura taka jest 

charakterystyczna dla regionów o wysokim potencjale turystycznym, generującym wiele miejsc pracy 

w turystyce i branżach pokrewnych. Ewenementem jest wysoki udział przetwórstwa przemysłowego. 

Należy nadmienić, że chodzi tu głównie o nieduże zakłady rzemieślnicze należące do tradycyjnych 

branż takich jak obróbka drzewa, tkactwo, kaletnictwo, kowalstwo i wyroby z metalu. Bardzo ważne 

znaczenie ma turystyka, zwłaszcza, jeśli uwzględnimy małe rodzinne pensjonaty i gospodarstwa 

agroturystyczne. Statystyka publiczna wykazuje ponad 40000 tys. Turystów nocujących na obszarze 

PLGD w skali roku. Jednak z powodów metodologicznych są to ilości mocno niedoszacowane. Wciąż 

duże znaczenie ma rolnictwo, mimo niekorzystnych warunków naturalnych i wyjątkowo niekorzystnej 

strukturze wielkościowej działek rolnych. 

Rolnictwo podhalańskie opiera się głównie o gospodarstwa o małej powierzchni i wysokich nakładach 

siły roboczej. Dominuje gospodarka indywidualna, tradycyjna, półtowarowa o przewadze produkcji 
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zwierzęcej (bydło i owce). W produkcji roślinnej duże znaczenie ma uprawa ziemniaków. Uzyskiwane 

efekty produkcyjne można zaliczyć do niskich.  

 

d) aktywność społeczna 

Aktualna lista organizacji pozarządowych mających swoja siedzibę na obszarze działania 

Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania obejmuje 51 podmiotów. Świadczy to wysokim stopniu 

rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.  

 

4) specyfika obszaru  

Projekt realizowany jest na Podhalu na obszarze pięciu przylegających do siebie gmin; Czarny 

Dunajec, Biały Dunajec, Kościelisko, Poronin i Szaflary, które administracyjnie przynależą do dwóch 

powiatów; tatrzańskiego i nowotarskiego w województwie małopolskim. Skalne Podhale od stuleci, 

było odrębnym regionem o charakterze pasterskim i rolniczym, z silną drobną wytwórczością 

ukierunkowana na zaspokajanie potrzeb mieszkańców tej ziemi, opartą głównie na warsztatach 

rzemieślniczych i manufakturach.  

Kwestia spójności i równoczesnej odrębności kulturowej Podhala jest przedmiotem licznych 

opracowań o charakterze naukowym czy publicystycznym. Udowadnianie, że Podhale jest pod tym 

względem regionem szczególnym wydaje się nie do końca potrzebnym, bowiem w powszechnej 

świadomości region ten słynie właśnie ze swojej odrębności i mocnego do niej przywiązania.  

Odrębność kulturowa Podhala została szczegółowo opisana w rozdz. uwarunkowania kulturowe .  

Zachowanie wielu obrządków, zwyczajów, tradycji a zwłaszcza gwary, stroju oraz świąt religijnych, 

kultywowanych powszechnie przez społeczność góralską (pieczę trzyma nad tym Związek Podhalan), 

wynika z owej pierwotnej odrębności narzuconej przez warunki życia górali. Życie w trudnych 

górskich warunkach geograficznych i klimatycznych, przewaga gospodarki pasterskiej i myśliwskiej 

nad rolniczą, zmusiły górali do kształcenia hartu ducha i siły fizycznej. Temperament zakodowany w 

nich genetycznie, jest szczególnie widoczny w zabawach góralskich - szybko udziela się gościom. 

Godność, honor góralski i zamiłowanie do "ślebody" (wolności), imponuje przybyszom. Różnice 

pomiędzy trzema regionami tatrzańskimi (Podhale, Spisz, Orawa) bardzo dobrze widać architekturze 

gwarze, stroju, folklorze, zwyczajach i w architekturze - zwłaszcza zabudowie wsi i przysiółków.  

Kwestia odrębności Podhala znajduje swoje odzwierciedlenie choćby w Encyklopedii Powszechnej 

PWN gdzie pod hasłem Podhalanie znajdujemy taki oto zapis. 

„PODHALANIE”, ludność góralska zamieszkująca Podhale; są najbardziej wyróżniającą się grupą 

polskich górali dzięki zachowaniu i kultywowaniu odrębnej gwary i kultury, która już od XIX w. 

była przedmiotem szczególnego zainteresowania; geneza grupy Podhalan jest związana 

z osadnictwem pasterskim i późniejszym osadnictwem roln.; w kulturze i języku Podhalan są 

zachowane liczne składniki tradycyjnej kultury pasterskiej wspólne dla pasterstwa karpackiego 
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(organizacja wypasu, strój, sprzęty, zdobnictwo, nazewnictwo); zachowany do dziś charakterystyczny 

typ budownictwa, który na przeł. XIX i XX w. stał się inspiracją zakopiańskiego stylu; bogata sztuka 

lud. — malarstwo na szkle, rzeźba i snycerstwo, kowalstwo, hafciarstwo itp., bogata obrzędowość, 

odrębna muzyka i tańce, rozwinięta literatura regionalna; liczne elementy kultury artyst. i duchowej 

Podhalan weszły do kultury nar.; grupa o silnym poczuciu odrębności regionalnej i dużych 

uzdolnieniach artystycznych, o czym świadczą licznie tu działające zespoły pieśni i tańca, twórcy 

ludowi, gawędziarze, muzycy oraz często organizowane różnorodne imprezy folklorystyczne; 

tradycyjna i współczesna kultura Podhalan jest prezentowana w Muzeum Tatrzańskim w Zakopanem 

oraz w wielu mniejszych, innych kolekcjach na Podhalu”. 

Można nawet wychwycić wyraźną odrębność Podhalan w podejściu do polityki i państwa 

wyłaniającą się z książki "Rozmowy z góralami o polityce". Rysuje się z nich całościowy i spójny 

obraz sposoby myślenia górali o polityce, władzy i państwie. Obraz ten burzy wiele dotychczasowych 

stereotypów i powszechnych sądów na temat górali, zarazem wiele mówi o ich mentalności i 

samopoczuciu politycznym. Znajdują się w nim wypowiedzi, a nawet opowieści idealizujące politykę, 

demokrację, państwo i władzę. Jednocześnie jest ostra krytyka państwa i władzy. Bywa, że jeden i 

drugi pogląd wyrażany jest przez tych samych informatorów. Ot, są górale zwolennikami wolnego 

rynku, ale uważają że państwo powinno dbać o obywateli. Niechętnie mówią o funkcjonowaniu 

władzy, lecz uważają, że władza jest potrzebna, by nie popaść w chaos. Praca jest obowiązkiem 

każdego, wobec tego bezrobocie przeczy wolnemu rynkowi i świadczy, że państwo źle się wywiązuje 

ze swoich powinności.”  

O wyborze gmin uczestniczących w projekcie zadecydowała spójność terytorialna oraz 

jednoznacznie wyartykułowana chęć nawiązania szerszej niż do tej pory współpracy ze strony 

samorządów gminnych oraz podmiotów społeczno gospodarczych działających na terenie Podhala. 

Wybrane do projektu gminy mają podobny, rolniczy (pasterski) charakter z rosnąca rola turystyki 

wiejskiej oraz zbliżone wskaźniki rozwoju społeczno gospodarczego. W projekcie nie bierze udział 

miejska Zakopane, która doskonale uzupełnia pozostałe gminy pod względem terytorialnym, ale 

odmienne uwarunkowania społeczno – ekonomiczne, a przede wszystkim jako gmina miejska nie 

noże współtworzyć Lokalnej Grupy Działania. Mimo początkowych barier (głownie mentalnych) 

utrudniających współpracę istnieje przede wszystkim szereg wspólnych cech nie tylko o podłożu 

kulturowym. Wymienione niżej zostały zestawione po przeprowadzeniu dogłębnej diagnozy.  

 

Spójność historyczno-kulturowa 

 znikomy w porównaniu do Spisza i Orawy wpływ elementów słowackich w warstwie 

etnograficznej  

 wspólna historia w obrębie państwa polskiego  

 silne tradycje pasterskie (licząca się pozycja miejscowej hodowli bydła i owiec) 

http://encyklopedia.pwn.pl/82792_1.html
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 gwara – odrębna, powszechnie znana i używana, stanowi wizytówkę tego regionu 

 strój ludowy –unikalny, łatwo rozpoznawalny i charakterystyczny tylko dla tego regionu. 

 muzyka ludowa – odrębny i bardzo ważny składnik góralskiego folkloru, (niektórzy twierdzą, 

że i nieodłączna część góralskiej duszy). 

 taniec i śpiew –bogaty i odrębny składnik miejscowego folkloru 

 zwyczaje i obyczaje ludowe, tu określane mianem góralskiego zwyku, to cała sfera duchowa 

kulturowego dziedzictwa. Głęboka, nieskrywana religijność górali, przywiązanie do 

tradycyjnych wartości, kult rodziny, tradycji rodzinnej, cały zespół norm etycznych i 

moralnych oraz cały świat tutejszych legend, wierzeń, obrzędów.  

 powszechność występowania „przydomków”.   

 rękodzieło i góralska twórczość artystyczna rozpowszechniona na całym obszarze PLGD  

 tradycyjne potrawy i wyroby spożywcze regionu Podhala (oscypek, bundz, żentyca, redykołki, 

moskale, i inne)  

 bogaty amatorski ruch artystyczny kultywowany we wszystkich gminach w oparciu o 

struktury GOK i wspierany przez lokalne oddziały Związku Podhalan  

 bogactwo i różnorodność imprez folklorystycznych we wszystkich 4 gminach 

 

Spójność społeczno-gospodarcza 

 100% udział ludności wiejskiej,  

 małe (zerowe) znaczenie i uzależnienie od dużego przemysłu,  

 podobny typ rolnictwa o zbliżonej średniej wielkości gospodarstw i wspólnym problemie 

wielkiego rozdrobnienia gruntów 

 rolnictwo produkujące głównie na własne potrzeby, z dużym znaczeniem hodowli (owiec i 

bydła) jako relikt dawnej, tradycyjnej gospodarki pasterskiej 

 relatywnie niski poziom bezrobocia (ok. 8-9%), wspólne dla wszystkich gmin zjawisko 

„ukrytego bezrobocia w rolnictwie”, 

 zły stan podstawowej infrastruktury zwłaszcza dróg, kanalizacji,  

 relatywnie duża siła „demograficzna” mająca odzwierciedlenie w takich wskaźnikach jak; 

wysoki wskaźnik urodzeń, przyrost naturalny, odsetek małżeństw.  

 dodatnie saldo migracji,  

 brak słowackiej mniejszości etnicznej, 

 wysoki we wszystkich gminach dodatni przyrost naturalny wynoszący 3,00 ‰. 

 dodatnie na terenie PLGD saldo migracji wynoszące 1,9 ‰ 

 rosnące znaczenie zatrudnienia i dochodów z sektora usług 
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 niski poziom bezrobocia mający wspólne podłoże (rolniczy region Podhala z dominującym 

rolnictwem indywidualnym, ze słabo rozwiniętym przemysłem nie przechodził tak 

dramatycznych przemian gospodarczych) 

 wysoki jak na obszary wiejskie poziom przedsiębiorczości (średni wskaźnik 58,1 podmiotów 

gosp. na 1000 mieszkańców)  

 wysoki udział przedsiębiorstw z sektora hoteli i restauracji 

 niska przeciętna wielkość gospodarstw poniżej 3,0 ha i ich rozdrobnienie, 

 typowa dla gospodarstw rolnych we wszystkich gminach jest produkcja o charakterze 

samozaopatrzeniowym lub półtowarowym i niewyspecjalizowanym.  

 dominuje uprawa zbóż (owies) i roślin okopowych (ziemniaków), a w produkcji zwierzęcej 

zdecydowanie dominuje chów owiec i bydła.  

 duża liczba absolwentów szkół zawodowych, i osób z niskim wykształceniem 

 duża skala emigracji zarobkowych (głównie USA)  

 relatywnie korzystna sytuacja w zakresie dostępu do opieki zdrowotnej,   

 duża liczba silnych organizacji pozarządowych. Istnienie mocnej organizacji pozarządowej 

która zasięgiem obejmuje cały LGD (Związek Podhalan). 

 podobne trudności w rozwoju sieci kanalizacyjnej (rozproszenie osiedli), 

 istniejące zasoby i doświadczenia w wykorzystaniu źródeł geotermalnych do ogrzewania, 

 podobne problemy w gospodarce odpadami (brak selektywnej zbiórki odpadów, dzikie 

wysypiska) 

 dobra dostępność do usług telekomunikacyjnych, 

 znaczenie „Zakopianki” dla rozwoju całego LGD, 

 zbyt mały rozwój funkcji turystycznych odbywający się w dalszym ciągu w cieniu 

Zakopanego, 

 zbliżone strategie rozwoju społeczno-gospodarczego wszystkich gmin tworzących LGD 

 

Spójność przyrodniczo-środowiskowa 

 położenie na obszarze tych samych jednostek fizyczno geograficznych i geologicznych, 

(obszar PLGD położony jest w obrębie łańcucha Karpat Wewnętrznych) 

 zbliżony górski typ ukształtowania terenu i wybitne walory krajobrazowe, predysponujące do 

rozwoju turystyki wiejskiej (rozległa panorama Tatr jest widoczna z całego obszaru 

Podhalańskiej LGD), 

 podobne problemy ekologiczne (zanieczyszczenie rzek, nieuregulowana gospodarka 

odpadami, zanieczyszczenie pyłowe powietrza na poziomie wyższym niż średnio w 

województwie),  
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 cały obszar Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania został zakwalifikowany jako obszar o 

niekorzystnych warunkach gospodarowania (Górskie ONW),  

 całe Podtatrze jest obszarem występowania bogatych i wydajnych złóż geotermalnych, 

 surowy klimat Podhala jest odrębny, (inwersje, kontynentalizm, mroźne zimy, wiatry halne), 

 cały obszar LGD w dorzeczu Białego i Czarnego Dunajca, 

 charakterystyczny dla PLGD jest piętrowy układ roślinności wynikający z gradientu 

wysokościowego. Piętra klimatyczno - roślinne różnią się wykształconymi formacjami tj. 

zbiorowiskami roślinnymi charakterystycznymi dla poszczególnych wysokości). 

 na obszarze objętym LSR występują bogate i różnorodne zbiorowiska roślinne i zwierzęce, 

 ze względu na unikalne walory przyrodnicze całość (100%) obszaru Podhalańskiej Lokalnej 

Grupy Działania zakwalifikowana jest do obszarów prawnie chronionych 

 duża część powierzchni PLGD zakwalifikowana została do sieci Natura 2000 (dwa obszary ; 

cenne ostoje ptactwa i innych cennych gatunków),  

 większość gleb na Podhalu ma niska i bardzo niską rolniczą przydatność, ze względu na 

klasyfikacje bonitacyjną gleby na obszarze LGD należą do najsłabszych w kraju.  

 zły stan czystości powietrza notowany na Podhalu. Głównymi źródłami emisji zanieczyszczeń 

powietrza są transport i paleniska indywidualne oraz zewnętrzne migracje zanieczyszczeń. 
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5) Sposób wykorzystania specyfiki obszaru  

Specyficzne cechy obszaru Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania zostaną wykorzystane do 

budowania potencjału społecznego na wsi, lepszego zarządzania jej zasobami, tworzenie 

jeszcze silniejszego poczucia identyfikacji mieszkańców z ich regionem wraz z jego 

wartościami i tradycjami oraz poprawę jakości życia i różnicowanie gospodarki. 

Podstawowym sposobem wykorzystania dziedzictwa kulturowego i walorów przyrodniczych 

jest powiązanie ich ze sferą gospodarczą (zwłaszcza turystyką) i przełożenie ich na ilość 

nowych miejsc pracy w sektorze turystyki i branżach okołoturystycznych. 

a) Wykorzystanie specyfiki regionu będzie przeprowadzone zgodnie z wynikami analizy 

SWOT, celami ogólnymi i szczegółowymi oraz wymogami Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Wszystkie planowane do realizacji w 

ramach LSR przedsięwzięcia będą uwzględniały specyfikę regionu. Również 

opracowane Lokalne Kryteria Wyboru Projektów uwzględniają specyfikę regionu 

Podhala  

b) Aktywność mieszkańców wyrażająca się wieloma inicjatywami kulturalnymi i 

sportowymi, imprezami cyklicznymi  zostanie wykorzystana do promowania regionu i 

tym samym zachęcania turystów do odwiedzania Podhala.  Wykorzystywane będzie w 

tym zakresie zdobyte doświadczenie przy realizowaniu projektów ramach PP Leader 

+, w zakresie promocji regionu z wykorzystaniem istniejącego potencjału społeczno 

kulturowego.  

c) Urozmaicony unikalny w skali kraju krajobraz i oraz dziedzictwo przyrodnicze i 

kulturowe zostaną wykorzystane do wyznaczania nowych szlaków turystycznych. 

Rozwijać się będzie i unowocześniać również istniejącą bazę turystyczną i 

gastronomiczną. Szczególne znaczenie będą miały nowe innowacyjne i zintegrowane 

produkty turystyczne. .  

d) Wielokulturowość i odmienność tradycji wynikająca z surowych warunków 

gospodarowania i wielowiekowej tradycji pasterskiej, zostanie wykorzystane dla 

promocji obszaru. 
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e) Dla rozwoju obszaru zostanie wykorzystana dotychczasowe doświadczenie we 

wdrażaniu Pilotażowego Programu Leader+ oraz działalność funkcjonujących tu 

licznych organizacji pozarządowych.  

f) Tradycje związane z pasterstwem, rzemiosłem i bogatym folklorem zostaną 

ukierunkowane do podniesienia wartości kolejnych produktów lokalnych, 

wyróżniających region na mapie kraju. 

III. Analiza  SWOT dla obszaru objętego LSR oraz wnioski wynikające z 

przeprowadzonej analizy  

 

III.1. Analiza SWOT 

 

SWOT, jest to metoda diagnozy wykorzystywana powszechnie w uspołecznionym procesie 

planowania. Nazwa techniki pochodzi od pierwszych liter angielskich słów: 

 

S - Strengths - Silne strony, 

atuty 

ZASOBY LGD 

W - Weaknesses - Wady, 

słabości, 

słabe strony 

ZASOBY LGD 

    
O - Opportunities - Okazje, 

możliwości, 

Szanse 

OTOCZENIE LGD 

T - Threats - Trudności, 

zagrożenia 

OTOCZENIE LGD 

Tab.63 Zakres analizy SWOT 

 

Technika ta pozwala ocenić zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne czynniki, mogące mieć wpływ na 

powodzenie planu strategicznego, dlatego stanowi użyteczną pomoc prowadzącą do dokonania analizy 

zasobów i otoczenia Lokalnej Grupy Działania oraz określenia jej priorytetów rozwoju. 

W celu uzyskania jasnej analizy przyjmuje się, że mocne strony i słabe strony to czynniki wewnętrzne 

z punktu widzenia LGD, na które społeczność lokalna ma wpływ, a szanse i zagrożenia to czynniki 

zewnętrzne, znajdujące się w otoczeniu. Poniżej prezentujemy analizę SWOT dla Podhala, stworzoną 

i zweryfikowaną przez uczestników warsztatów strategicznych.  
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Przy tworzeniu analizy SWOT Lokalnej Grupy Działania przyjęto założenie, że określanie atrybutów istotnych 

ze względu na szeroko rozumiany rozwój obszarów wiejskich będzie poprzedzone consensusem w ramach 

zespołów zadaniowych, dlatego powstała analiza SWOT bez atrybutów kontrowersyjnych czy wątpliwych.  

Należy podkreślić, ze analiza ta ma mocną podbudową w przeprowadzonej niejako niezależnie diagnozie 

środowiska przyrodniczego, społecznego, kulturowego  

i gospodarczego, która posłużyła do weryfikacji i uzupełnienia (tam gdzie było to konieczne) analizy SWOT 

stworzonej w procesie planowania społecznego.  

 



Lokalna Strategia Rozwoju 

Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania 

 

 

 61 

MOCNE STRONY  SŁABE STRONY 

 

 Atrakcyjna lokalizacja w pobliżu Tatr  

 Doskonale zachowana tradycja regionalna (muzyka, 

sztuka, rzemiosło, zwyczaje, strój ludowy) 

 Prężny amatorski ruch artystyczny,  

 Duża liczba imprez folklorystycznych mogących 

stać się wizytówka regionu, 

 Znakomite warunki dla uprawiania sportów 

zimowych 

 Znakomite warunki dla uprawiania różnorodnych 

form turystyki 

 Bogactwa np. wody geotermalne, torf 

 Silna lokalna tożsamość kulturowa (mocne lokalne 

więzi) 

 Dobrze rozwinięta prywatna baza noclegowa 

(pensjonaty, gospodarstwa agroturystyczne, kwatery 

prywatne) 

 Unikatowe walory przyrodnicze poddane chronione 

(TPN, rezerwat biosfery, torfowiska) 

 Istniejące i rozpoznawalne produkty regionalne 

 Atrakcyjna i niepowtarzalna architektura regionalna 

 Uzupełnianie się oferty gmin wchodzących w skład 

PLGD 

 Duża liczba czynnych organizacji pozarządowych ( 

np. silny Związek Podhalan) 

 Relatywnie niski poziom bezrobocia 

 Wysoka przedsiębiorczość mieszkańców 

 Dodatnie saldo migracji i dodatni przyrost naturalny 

 Spójność terytorialna, duża liczba cech wspólnych 

gmin tworzących PLGD 

 Dobre warunki mieszkaniowe 

 

 

  

 Słaba infrastruktura drogowa, zwł. „zakorkowana” 

Zakopianka 

 Niedostateczna infrastruktura komunalna 

(kanalizacja, oczyszczalnie ścieków) 

 Niskie wykorzystanie gazu, niedostatecznie 

wykorzystane zasoby geotermalne 

 Zanieczyszczenie powietrza (zwł. w tzw. Rowie 

Podtatrzańskim) 

 Nierozwiązany problem odpadów stałych 

(lokalizacja wysypisk, selekcja, spalanie) 

 Niska jakość gleb, surowy klimat 

 Niedostateczna infrastruktura sportowo-

rekreacyjna 

 Prywata, mała skłonność mieszkańców do 

współpracy 

 Małe zaangażowanie kobiet w życiu społecznym  

 Bariery mentalne, konserwatyzm lokalny  

 Bezrobocie wśród absolwentów szkół wyższych 

(migracja) 

 Słabo rozwinięte usługi bankowe (bankomaty i 

filie banków) 

 Brak nowoczesnej informacji turystycznej (IT, 

LOT, biura turystyczne) 

 Brak zintegrowanej promocji 

 Przewaga rolnictwa o charakterze 

samozaopatrzeniowym i nie wyspecjalizowanym 

 Niski poziom wykształcenia ( duży odsetek osób z 

wykształceniem zawodowym i podstawowym) 

 Mała wielkość gospodarstw i rozdrobnienie 

gruntów 

 Nieuregulowana sytuacja własnościowa gruntów 

 Rozproszenie sieci osadniczej 

 Słaby dostęp do Internetu 

 

 

ZAGROŻENIA 



Lokalna Strategia Rozwoju 

Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania 

 

 

 62 

SZANSE 

  

 Członkostwo Polski w Unii Europejskiej 

 Wysoka rozpoznawalność regionu i korzystny 

wizerunek 

 Duża liczba sympatyków regionu 

 Planowana rozbudowa infrastruktury drogowej 

(Zakopianka i inne) 

 Organizacja prestiżowych imprez sportowych  

 Zwiększenie ruchu turystycznego 

 Wysoka atrakcyjność obszaru 

 Unikalna kultura i tradycja 

 Położenie przygraniczne, uzupełnienie oferty ze 

strony Słowacji (jaskinie, pola golfowe, lotnisko) 

 Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej 

 Istnienie Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej 

 Możliwość rozbudowy lotniska w Nowym Targu na 

potrzeby tanich linii lotniczych 

 Tradycje owczarskie (istniejęce stado) 

 Dostęp do Funduszy Strukturalnych 

 Istniejące doświadczenia z realizacji P.P. Leader+ 

 Program Leader w latach 2007-2013 

 Istniejące zasoby kapitałowe wzmocnione kapitałem 

zagranicznym (Polonia góralska w USA) 

 Pojawienie się możliwości dofinansowania w 

ramach poprawy jakości życia i różnicowania 

gospodarki wiejskiej 

 

  

 Niestałość polityki finansowej państwa 

 Globalizacja i produkcja masowa prowadząca do 

spadku  konkurencyjności tradycyjnych lokalnych 

firm 

 Biurokracja 

 Prywata 

 Brak myślenia perspektywicznego  

 Brak środków własnych na realizacje programów 

unijnych 

 Brak infrastruktury  

 Konkurencja (ze strony Słowacji, Alp, innych 

regionów górskich w Polsce) 

 Dominacja Zakopanego w regionie 

 Brak współpracy między gminami 

 Rozczłonkowanie terytorialne LAG-u (enklawa 

Zakopanego)  

 Niestabilne przepisy fiskalne i prawne 

 Brak tzw. ”ustawy górskiej” 

 Widmo światowej recesji w wyniku „kryzysu 

finansowego” 

 Umacnianie się złotego w dłuższej perspektywie, 

spadek konkurencyjności cenowej 

 

 

 

 

III.1. Wnioski wynikające z analizy SWOT 

 

Z przeprowadzonej analizy SWOT wynika, że:   

 Jedną z głównych barier hamujących rozwój gospodarczy obszaru Podhala są bariery 

infrastrukturalne, finansowe, brak odpowiedniej promocji regionu i wydajnych 
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kanałów zbytu dla miejscowych produktów lokalnych, mała dostępność doradztwa i 

informacji. Istniejąca infrastruktura turystyczna, a zwłaszcza ta która dotyczy 

zagospodarowania wolnego czasu (sport, rekreacja) jest niewystarczająca i nie 

wytrzymuje konkurencji zwł. sąsiedniego Zakopanego. Niewystarczający jest dostęp 

do Internetu.. Słabo rozwinięta infrastruktura techniczna na wsi stanowi jedną z 

najpoważniejszych barier rozwoju obszarów wiejskich, wpływając zarówno na jakość 

życia mieszkańców, jak również na możliwości inwestowania na tych obszarach. 

 

 Rozdrobnienie agrarne powoduje małą dochodowość rolnictwa i duże bezrobocie 

wśród rolników. Przy takiej strukturze rolnej założyć należy, że większość rolników 

poszukuje i poszukiwać będzie dodatkowych, pozarolniczych źródeł dochodu. Do 

najważniejszych działalności pozarolniczych, które mogą być rozwijane na wsi na 

obszarze Podhala można zaliczyć agroturystykę i turystykę, rozwój usług dla ludności 

oraz rozwój tradycyjnego rzemiosła i wytwarzanie produktów lokalnych w oparciu o 

tradycyjne technologie.  

 

 Wykorzystanie posiadanego potencjału dla rozwoju turystyki będzie zależało od 

poprawy infrastruktury turystycznej, rozwoju usług turystycznych, a także stworzenia 

skutecznego systemu informacji i promocji obszaru. Kolejne impulsy służące 

rozwojowi podhala to lepsza dostępność komunikacyjna oraz zmiany profilu 

konsumpcji i wartości, zwrot w kierunku regionalizmów, zdrowej żywności, ekologii i 

aktywnego spędzania wolnego czasu.. 

 

 Konieczne jest dbanie o ład przestrzenny i architektoniczny wielu miejscowości 

Podhala. Wiele zabytkowych obiektów popada w ruinę, bądź były użytkowane w 

sposób niezgodny z przeznaczeniem. Ich zachowanie i wykorzystanie stanowi 

doskonałe narzędzie do budowania wizerunku obszarów wiejskich i rolniczych na 

poziomie lokalnym. Wraz z dbałością o odnowę tradycyjnych rzemiosł, kultury 

ludowej, obrzędowości, muzyki oraz zachowanie gwar i języków wynikających z 

wielokulturowości, wyżej wymienione elementy dziedzictwa kulturowego przyczynią 

się do podkreślania indywidualności i wyjątkowości Podhala.  
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 Podhale jest obszarem o wyjątkowej wartości przyrodniczej, historycznej i kulturowej. 

Rozwój lokalny tego regionu powinien dokonywać się w oparciu o zasoby miejscowe, 

w szczególności przyrodniczo-krajobrazowe, gospodarcze, społeczne i kulturowe. 

Podstawą rozwoju obszaru Podhala powinien być rosnący popyt na turystykę wiejską, 

produkty lokalne i usługi przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu 

ochrony środowiska. Aby to osiągnąć, w sytuacji globalizacji rynku, konieczne jest 

podnoszenie konkurencyjności obszaru objętego działaniem Podhalańskiej Lokalnej 

Grupy Działania, co należy rozumieć jako pobudzanie aktywności mieszkańców wsi 

do podejmowania inicjatyw na rzecz rozwoju, w tym poprawę jakości życia na 

obszarze Podhala, różnicowanie gospodarki wiejskiej oraz absorpcji innowacji 

wykorzystując współpracę z funkcjonującymi w kraju i zagranicą lokalnymi grupami 

działania. W tym kontekście uznając konkurencyjność przestrzeni obszaru Podhala 

jako warunek poprawy bytu jej mieszkańców, określono misję PLGD i określono cele 

ogólne i szczegółowe.  

 

IV. Cele ogólne i szczegółowe LSR oraz planowane do realizacji przedsięwzięcia  

 

Biorąc pod uwagę założenia Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 oraz 

wyniki analizy SWOT, specyfikę obszaru, zidentyfikowane problemy i potrzeby dla obszaru 

Podhalańskiej LGD wyznaczono 2 cele ogólne: 

 

IV. 1. Cele ogólne 

 

I . Ochrona i udostępnienie unikalnych walorów Podhala. 

 

II.  Poprawa pozycji konkurencyjnej i warunków życia na Podhalu 

 

IV.2.  Cele szczegółowe 

 

Zgodnie z celami ogólnymi wybór celów szczegółowych odpowiada dziedzinom, 

które mają podstawowe znaczenie dla wzrostu atrakcyjności i pozycji konkurencyjnej 

Podhala   
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I Cel Ogólny „Ochrona i udostępnienie unikalnych walorów Podhala” będzie realizowany 

przez realizację 2 celów szczegółowych: 

IA. Ochrona i udostępnienie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego na obszarze PLGD  

IB. Waloryzacja tradycyjnych podhalańskich produktów lokalnych 

 

II Cel Ogólny „Poprawa pozycji konkurencyjnej i warunków życia na Podhalu” będzie realizowany 

przez realizację 3 celów szczegółowych: 

IIA. Poprawa warunków życia i gospodarowania na Podhalu  

IIB. Rozbudowa zaplecza usługowego, rekreacyjnego i sportowego dla rozwoju turystyki 

IIC. Rozwój i promocja podhalańskich produktów turystycznych  

 

IV.3. Przedsięwzięcia planowane do realizacji 

 

I Cel Ogólny „Ochrona i udostępnienie unikalnych walorów Podhala” będzie realizowany 

przez realizację 2 celów szczegółowych: 

IA. Ochrona i udostępnienie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego na obszarze PLGD 

IB. Waloryzacja tradycyjnych podhalańskich produktów lokalnych 

 

II Cel Ogólny „Poprawa pozycji konkurencyjnej i warunków życia na Podhalu” będzie 

realizowany przez realizację 3 celów szczegółowych: 

IIA. Poprawa warunków życia i gospodarowania na Podhalu  

IIB. Rozbudowa zaplecza usługowego, rekreacyjnego i sportowego dla rozwoju turystyki 

IIC. Rozwój i promocja podhalańskich produktów turystycznych  

 

 

I Cel Ogólny "Ochrona i udostępnienie unikalnych walorów Podhala” 

Cele szczegółowe Przedsięwzięcia 

I.A. Ochrona i udostępnienie 

dziedzictwa przyrodniczego  

i kulturowego na obszarze PLGD 

I.A.a. „Dbamy o naszą ojcowiznę” 

 

I.A.b. „Kultura góralska - nasz skarb” 

I.B. Waloryzacja tradycyjnych 

podhalańskich produktów 

lokalnych 

I.B.a. „Nie tylko oscypek…” 

 

I.B.b. „Zawody pradziadów, którym nie damy wyginąć” 
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II Cel Ogólny „Poprawa pozycji konkurencyjnej i warunków życia na Podhalu" 

Cele szczegółowe Przedsięwzięcia 

II.A. Poprawa warunków życia i 

gospodarowania na Podhalu 

 

II.A.a. „Cudne wioski, zadbane obejścia” 

 

II.A.b. „Lepsze życie u siebie” 

II.B. Rozbudowa zaplecza 

usługowego, rekreacyjnego i 

sportowego dla rozwoju turystyki 

 

II.B.a. „Po podhalańsku – znaczy zdrowo i aktywnie”  

II.C. Rozwój i promocja 

podhalańskich produktów 

turystycznych II.C.a. „Stawiamy na nowe produkty turystyczne” 
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Cel ogólny 1.- Ochrona i udostępnianie 

unikalnych walorów Podhala 

Cel szczegółowy 1.A. Ochrona i 

udostępnienie dziedzictwa 

przyrodniczego i kulturowego na 

obszarze PLGD  

Cel szczegółowy 1.B. 

Waloryzacja tradycyjnych  

podhalańskich produktów 

lokalnych 

WSKAŹNIKI 

ODDZIAŁYWANIA 

WSKAŹNIKI 

REZULTATÓW 

WSKAŹNIKI 

REZULTATÓW 

Przedsięwzięcie 

1.A.b Kultura 

góralska nasz skarb 

Przedsięwzięcie 1.B.a. 

Nie tylko oscypek 

Przedsięwzięcie 1.B.b. 

Zawody pradziadów 

którym nie damy wyginąć 

WSKAŹNIKI 

PRODUKTÓW 

WSKAŹNIKI 

PRODUKTÓW 

WSKAŹNIKI 

PRODUKTÓW 

WSKAŹNIKI 

PRODUKTÓW 

Przedsięwzięcie 

1.A.a Dbamy o naszą 

ojcowiznę 
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Cel ogólny 2.- Poprawa pozycji  

konkurencyjnej i warunków życia na Podhalu 

 

Cel szczegółowy  2.A. 

Poprawa warunków życia i 

gospodarowania na Podhalu  

Cel szczegółowy 2.B. 

Rozbudowa zaplecza 

usługowego, 

rekreacyjnego i 

sportowego dla rozwoju 

turystyki 

WSKAŹNIKI 

ODDZIAŁYWANIA 

WSKAŹNIKI 

REZULTATÓW 

WSKAŹNIKI 

REZULTATÓW 

Przedsięwzięcie 

2.A.b. Lepsze życie 

u siebie 

Przedsięwzięcie 

2.B.a. Po 

podhalańsku- znaczy 

zdrowo i aktywnie  

WSKAŹNIKI 

PRODUKTÓW 

WSKAŹNIKI 

PRODUKTÓW 

WSKAŹNIKI 

PRODUKTÓW 

Cel szczegółowy 2.C. 

Rozwój i promocja 

podhalańskich 

produktów turystycznych 

WSKAŹNIKI 

REZULTATÓW 

Przedsięwzięcie 

2.A.a. Cudne 

wioski, zadbane 

obejścia 

Przedsięwzięcie 

2.C.a. Stawiamy na 

nowe produkty 

turystyczne  

WSKAŹNIKI 

PRODUKTÓW 
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WSKAŹNIKI ODDZIAŁYWANIA, REZUTALTU I PRODUKTU 
 

Cel 
ogólny 
I 

Wskaźnik 
oddziaływania 

Źródło 
weryfik
acji 

Wartość 
bazowa- 
rok 2009 

Wart
ość 
docel
owa 
do 
2015 
roku 

Cel szczegółowy Wskaźnik rezultatu 
Źródło 
weryfika
cji 

Wartość 
bazowa -
rok 2009 

Wartość 
docelowa 
do 2015 
roku 

Przedsię
wzięcie 

Wskaźnik produktu 
Źródło 
weryfikac
ji 

Wartoś
ć 
bazowa
- rok 
2009 

Wartość 
docelowa 
do 2015 
roku 

O
c

h
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 i u
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s
tę

p
n
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n

ie
 u
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c
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 w
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d
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ó
b
 d

e
k
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ru
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c
y
c
h
 p

o
c
z
u
c
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 w
ię

z
i z

 m
ie
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c
e
m

 z
a
m

ie
s
z
k
a
n
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  d
o
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0
1

5
 ro

k
u
- 5

%
 

z
 5

7
0
1
0
 o

s
 z

a
m

ie
s
z
k
u
ją

c
y
c
h
 te

re
n
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L
G

D
 

D
a
n
e
 w

ła
s
n
e
 z

 L
G

D
 (a

n
k
ie

ty
) 

0 os. 2 850 
os. 

 

1
.A

. O
c
h
ro

n
a

 i u
d
o

s
tę

p
n

ie
n
ie

 d
z
ie

d
z
ic

tw
a

 p
rz

y
ro

d
n

ic
z
e

g
o

 i 

k
u

ltu
ro

w
e

g
o
 

Liczba osób korzystających 
z udostępnionego cennego 
dziedzictwa przyrodniczego 
i kulturowego  

D
a
n
e
 z

 L
G

D
, u

rz
ę
d
ó
w

 g
m

in
, in

s
ty

tu
c
ji k

u
ltu

ry
, o

d
 b

e
n
e
fic

je
n
tó

w
   

0 os. 100 os. 

1
.A

.a
 D

b
a
m

y
 o

 n
a

s
z
ą

 o
jc

o
w

iz
n

ę
 

Liczba 
zrealizowanych 
zadań z zakresu 
udostępnienia 
cennego 
dziedzictwa 
przyrodniczego i 
kulturowego do 
2015 roku 

D
a
n
e
 z

 L
G

D
, u

rz
ę
d
ó
w

 g
m

in
, o

d
 b

e
n
e
fic

je
n
tó

w
 

0 szt. 6 szt. 

Liczba osób, które 
otrzymały publikacje na 
temat walorów 
przyrodniczych i 
kulturowych na terenie LGD 
do 2015  

0 os. 200 os. 

Liczba wydanych 
publikacji na temat 
walorów 
przyrodniczych i 
kulturowych na 
terenie LGD - do 
2015 roku 

0 szt. 2 szt. 

Liczba osób 
uczestniczących w 
zadaniach na temat ekologii 

0 os. 100 os. 

Liczba 
przeprowadzonych 
zadań na temat 
ekologii do 2015 
roku 

0 szt. 2 szt. 

Liczba uczestników 
wydarzeń promujących 
obszar PLGD do 2015 roku 

0 os. 500 os. 

1
.A

.b
 K

u
ltu

ra
 G

ó
ra

ls
k
a

 

n
a
s
z
 s

k
a
rb

 

Liczba 
zrealizowanych 
zadań z zakresu 
promocji obszaru 
LGD do 2015 roku 

D
a
n
e
 z

 L
G

D
,  u

rz
ę
d
ó
w

 g
m

in
, 

o
d
 b

e
n
e
fic

je
n
tó

w
 

0 szt. 8 szt. 

Liczba uczestników imprez 
z udziałem grup 
folklorystycznych i 
zespołów działających w 
sferze kultury  

0 os. 250 os. 

Liczba imprez z 
udziałem grup 
folklorystycznych i 
zespołów 
działających w 
sferze kultury do 
2015 roku 

0 szt. 4 szt. 
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Liczba osób  
korzystających z 
zmodernizowanych/ 
odnowionych/ 
wyposażonych obiektów i 
miejsc o znaczeniu 
kulturowym do 2015 roku 

0 os. 300 os. 

Liczba 
zmodernizowanych/ 
odnowionych/ 
wyposażonych 
obiektów i miejsc o 
znaczeniu 
kulturowym do 2015 
roku  

0 szt. 2 szt. 

Liczba wspartych grup 
folklorystycznych, 
zespołów, organizacji przez 
LGD do 2015 roku 

0 szt.  20 szt. 

Liczba strojów i 
instrumentów 
zakupionych w 
ramach  z wsparcia 
przez LGD grup 
folklorystycznych, 
zespołów i 
organizacji 

0 szt. 5 szt. 

1
.B

. W
a

lo
ry

z
a
c
ja

 tra
d
y
c
y
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y
c
h
 

p
o
d

h
a
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ń
s
k
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h
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d
u

k
tó

w
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k
a
ln

y
c
h

 

Liczba produktów 
tradycyjnych wpisanych  na 
Listę Produktów 
Tradycyjnych w UMWM 

D
a
n
e
 z

 L
G

D
, u

rz
ę
d
ó
w

 g
m

in
, in

s
ty

tu
c
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u
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ry
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b
e
n
e
fic

je
n
tó

w
   

0 szt. 3 szt. 

1
.B

.a
 N

ie
 

ty
lk

o
 o

s
c
y
p

e
k
 

Liczba zadań 
związanych z 
rejestracją 
produktów 
tradycyjnych 

D
a
n
e
 z

 L
G

D
,  u

rz
ę
d
ó
w

 g
m

in
, o

d
 b

e
n

e
fic

je
n
tó

w
 

0 szt. 12 szt. 

Liczba osób 
uczestniczących 
wydarzeniach promujących 
produkty lokalne/ 
regionalne na Podhalu do 
2015 roku 

0 os. 700 os. 

1
.B

.b
 Z

a
w

o
d
y
 p

ra
d
z
ia

d
ó

w
 

k
tó

ry
m

 n
ie
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a

m
y
 w

y
g

in
ą
ć
 

Liczba 
zrealizowanych 
zadań z zakresu 
promocji produktów 
regionalnych/ 
lokalnych do 2015 
roku 

0 szt. 7 szt. 

Liczba osób, które 
uczestniczyły w  
rewitalizacji ginących 
zawodów na obszarze 
PLGD do 2015 roku 

0 os. 200 os. 

Liczba 
zrealizowanych 
zadań z zakresu 
rewitalizacji 
ginących zawodów 
na obszarze PLGD 
do 2015 roku  

0 szt. 3 szt. 
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Cel 
ogólny 
II 

Wskaźnik 
oddziaływania 

Źródło 
weryfik
acji 

Wartość 
bazowa 
- rok 
2009 

Wart
ość 
docel
owa 
do 
2015 
roku 

Cel szczegółowy Wskaźnik rezultatu 
Źródło 
weryfika
cji 

Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 
do 2015 
roku 

Przedsię
wzięcie 

Wskaźnik produktu 
Źródło 
weryfikac
ji 

Wartoś
ć 
bazowa 

Wartość 
docelowa 
do 2015 
roku 

P
o

p
ra

w
a

 p
o
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c
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o
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k
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re
n

c
y

jn
e

j i w
a

ru
n

k
ó

w
 ż

y
c
ia

 n
a
 

P
o

d
h

a
lu

 

W
z
ro

s
t p

o
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o
s
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d
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0
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m
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e
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3310 szt. 3376 
szt. 2
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o
p
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w
a
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a
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n
k
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w
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y
c
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n
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P
o

d
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a
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Liczba osób 
odwiedzających centra wsi/ 
cenne obiekty na obszarze 
do 2015 rok 

D
a
n
e
 z

 L
G

D
, u

rz
ę
d
ó
w

  g
m

in
, o

d
 b

e
n
e
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n
tó

w
 

0 os. 100 os. 

2
.A
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u
d

o
w

n
e
 

w
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s
k
i, z

a
d
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a
n

e
 

o
b
e

jś
c
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Liczba 
zrealizowanych 
zadań, których 
celem jest 
renowacja/odnowien
ie oznakowanie/ 
zagospodarowanie 
centrów wsi/ 
cennych obiektów 
na obszarze PLGD 
do 2015 roku-  

D
a
n
e
 z

 L
G

D
, u

rz
ę
d
ó
w

 g
m

in
, 

o
d
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e
n
e
fic

je
n
tó

w
 

0 szt. 2 szt. 

Liczba podmiotów 
gospodarczych – 
powstałych/ 
zmodernizowanych 
/doposażonych do 2015 r. 

0 os. 4 szt. 

2
.A

.b
 L

e
p
s
z
e

 ż
y
c
ie

 u
 s

ie
b
ie

 

Liczba 
zrealizowanych 
zadań 
inwestycyjnych z 
zakresu 
przedsiębiorczości i 
agroturystyki do 
2015 roku 

D
a
n
e
 z

 L
G

D
, u

rz
ę
d
ó
w

 g
m

in
, o

d
 b

e
n
e
fic

je
n
tó

w
 

0 szt. 4 szt. 

Liczba osób korzystających 
z nowych/ wyposażonych 
obiektów wykorzystujących 
energię pochodzącą ze 
źródeł odnawialnych do 
2015 roku 

0 os. 20 os. 

Liczba 
zrealizowanych 
zadań, których 
celem jest 
wykorzystanie 
energii pochodzącej 
ze źródeł 
odnawialnych do 
2015 roku 

0 szt. 1 szt. 
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.2

B
. R

o
z
b
u
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a
p
le

c
z
a

 u
s
łu

g
o

w
e

g
o

, 

re
k
re

a
c
y
jn

e
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o
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p
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Liczba osób korzystających 
z nowych/  
zmodernizowanych/wyposa
żonych obiektów pełniących 
funkcje społeczno-
kulturalne, rekreacyjne i 
sportowe do 2015 roku 

D
a
n
e
 z

 L
G

D
, u

rz
ę
d
ó
w

 g
m

in
, o

d
 b

e
n
e
fic

je
n
tó

w
 

0 os. 200 os. 
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ie

 

Liczba 
zrealizowanych 
zadań z zakresu 
modernizacji/ 
budowy i 
wyposażenia 
obiektów pełniących 
funkcje społeczno-
kulturalne, 
rekreacyjne i 
sportowe do 2015 
roku 
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a
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e
 z

 L
G

D
, u

rz
ę
d
ó
w

 g
m

in
, o

d
 b

e
n
e
fic

je
n
tó

w
 

0 szt. 7 szt. 

Liczba uczestników 
wydarzeń sportowych, 
rekreacyjnych i kulturalnych 
do 2015 roku 
  

0 os.  100 os.  

Liczba wydarzeń 
sportowych, 
rekreacyjnych i 
kulturalnych do roku 
2015 -  

0 szt. 8 szt. 
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Liczba osób korzystających 
z  produktów oraz atrakcji 
turystycznych do 2015 roku 
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Liczba wydanych 
publikacji, 
stworzonych stron 
internetowych 
promujących obszar 
PLGD oraz produkty 
turystyczne do 2015 
roku- 
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0 szt. 3 szt. 

Liczba 
zrealizowanych 
operacji mających 
na celu 
wprowadzenie na 
rynek  
innowacyjnych 
usług, atrakcji i 
produktów 
turystycznych  do 
2015 roku 

0 szt. 4 szt. 
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GRUPY DOCELOWE ORAZ TYPY PROJEKTÓW: 
 
Cel ogólny 1  
 

Ochrona i udostępnienie unikalnych walorów Podhala  
Cel szczegółowy 1.A. Ochrona i udostępnienie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego 
Przedsięwzięcie 1.A.a. Dbamy o nasza ojcowiznę 
Typy projektów Grupy docelowe 
1. Operacje mające na celu wydzielenie, zabezpieczenie, oznakowanie lub innego rodzaju przygotowanie, oraz udostępnienie, 

cennego dziedzictwa przyrodniczego i krajobrazowego 

 

2. Operacje mające na celu ochronę ostoi ptactwa w ramach sieci Natura 2000 

 

3. Operacje mające na celu promocję edukacyjno-turystycznych, przyrodniczych i leczniczych walorów torfowisk i wód 

geotermalnych. 

 

4. Operacje naukowo-badawcze mające na celu waloryzację krajobrazu przyrodniczego także środowiska przyrodniczego i jego 

poszczególnych komponentów 

 

 Dzieci i młodzież,  

 Osoby dorosłe,  

 Szkoły, nauczyciele,  

 Przedsiębiorcy,  

 Organizacje pozarządowe, w tym organizacje 

ekologiczne 

 Członkowie grup nieformalnych,  

 Jednostki samorządu terytorialnego. 

 Nadleśnictwo,  

 Tatrzański Park Narodowy 

 Podhalańska Lokalne Grupa Działania 

 

Przedsięwzięcie 1.A.b. Kultura góralska- nasz skarb 
Typy projektów Grupy docelowe 

1. operacje polegające na organizacji i promocji imprez prezentujących i pielęgnujących dziedzictwo kulturowe i religijne Podhala 

2. operacje wspierające wypasy kulturowe 

3. operacje mające na celu wsparcie zespołów regionalnych, grup teatralnych oraz orkiestr dętych (w szczególności zakup strojów i 

instrumentów, uczestnictwo w festiwalach) 

4. operacje polegające na tworzeniu, rozwijaniu i promowaniu izb regionalnych, małych muzeów i żywych skansenów, 

5. operacje mające na celu zachowanie  

i upowszechnianie dziedzictwa kultury niematerialnej regionu na nośnikach cyfrowych  

 

6. operacje polegające na adaptacji na cele publiczne obiektów zabytkowych lub charakterystycznych dla tradycji regionalnego 

budownictwa 

 Rolnicy – zainteresowani dywersyfikacją 

swojej działalności; 

  Samorządy Gmin 

  Mikroprzedsiębiorcy oraz osoby 

zainteresowane rozpoczęciem działalności 

 Organizacje pozarządowe  

 Gospodarstwa agroturystyczne  

 Lokalne organizacje w sołectwach 

 Osoby indywidualne 

 Kościoły i związki wyznaniowe 

 Instytucje kultury 
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7. operacje, których celem jest odnowienie i konserwacja, ew. wyeksponowanie i udostępnienie miejscowych pomników historii, 

miejsc pamięci i małych obiektów kulturowych i sakralnych ważnych lub charakterystycznych dla PLGD 

8. operacje mające na celu kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów wraz z ich upowszechnieniem szerszej 

publiczności 

9. projekty współpracy polegające na uczestnictwie w krajowych i międzynarodowych sieciach Leadera, w celu doskonalenia 

działania, wymiany doświadczeń i idei europejskich oraz partnerskiej realizacji projektów z dziedziny waloryzacji dziedzictwa 

kulturowego 

 Podhalańska Lokalna Grupa Działania 

 

Cel szczegółowy 1.B. Waloryzacja tradycyjnych podhalańskich produktów lokalnych 

Przedsięwzięcie 1.B.a Nie tylko oscypek 
Typy projektów Grupy docelowe 

1. operacje ukierunkowane na promocję kuchni regionalnej i regionalnych produktów spożywczych 

2. operacje mające na celu promocję podhalańskiego rękodzieła artystycznego i sztuki ludowej poza obszarem PLGD 

3. operacje polegające na organizowaniu promocji dla produktów miejscowego rękodzieła artystycznego i miejscowych wyrobów 
tradycyjnych produkowanych metodami innymi jak przemysłowe 

4. operacje, których celem jest stworzenie biura eksportu i promocji zagranicznej dla podhalańskich produktów lokalnych 

5. projekty współpracy polegające na uczestnictwie w krajowych i międzynarodowych sieciach Leadera, w celu doskonalenia 

działania, wymiany doświadczeń i idei europejskich oraz partnerskiej realizacji projektów z dziedziny waloryzacji produktu 

lokalnego. 

 Rolnicy – zainteresowani dywersyfikacją 

swojej działalności; 

 Samorządy Gmin 

 Mikroprzedsiębiorcy oraz osoby 

zainteresowane rozpoczęciem działalności 

 Organizacje pozarządowe  

 Lokalne organizacje w sołectwach 

 Osoby indywidualne 

 Gospodarstwa agroturystyczne 

 Twórcy ludowi 

 Instytucje kultury 

 Podhalańska Lokalna Grupa Działania 

Przedsięwzięcie 1.B.b Zawody pradziadów którym nie damy wyginąć 
Typy projektów Grupy docelowe 
1. operacje, których celem jest rewitalizacja ginących zawodów i tradycyjnego rzemiosła, w tym szkolenia, warsztaty  Rolnicy – zainteresowani dywersyfikacją 

swojej działalności; 
  Samorządy Gmin 
 Mikroprzedsiębiorcy 
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Cel ogólny 2 
 

Poprawa pozycji konkurencyjnej i warunków życia na Podhalu  
Cel szczegółowy 2.A. Poprawa warunków życia i gospodarowania na Podhalu  
Przedsięwzięcie 2.A.a Cudowne wioski, zadbane obejścia 
Typy projektów Grupy docelowe 
1. operacje, których celem jest estetyczne i funkcjonalne zagospodarowanie centrów wsi z uwzględnieniem obiektów małej 

architektury i elementów regionalnych 

 

2. operacje, które polegają na postawieniu tablic informacyjnych z wykorzystaniem elementów, materiałów i motywów regionalnych 

 

3. operacje polegające na odnawianiu elewacji budynków wpisanych do rejestru lub ewidencji zabytków 

 Samorząd Gmin 

 Indywidualni mieszkańcy 

 Podmioty gospodarcze 

 Parafie,  

 Organizacje pozarządowe 

 Instytucje kultury 

 

Przedsięwzięcie 2.A.b Lepsze życie u siebie 
Typy projektów Grupy docelowe 

1. operacje, których celem jest budowa i rozbudowa bezpiecznych placów zabaw dla dzieci, 

2. operacje mające na celu remont świetlic wiejskich i innych obiektów społeczno-kulturalnych wraz z ich doposażeniem 

3. operacje mające na celu tworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu (płatnych lub bezpłatnych) 

4. operacje polegające na zakupie urządzeń i sprzętu na potrzeby świadczenia ogólnodostępnych usług szerokopasmowego dostępu 
do Internetu na obszarze PLGD 

5. operacje mające na celu poprawę dostępności do usług dla ludności 

6. operacje mające na celu zastosowanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych dla poprawienia warunków prowadzenia 

działalności kulturalnej, gospodarczej lub rolniczej. 

 Rolnicy – zainteresowani dywersyfikacją 

swojej działalności; 

 Samorządy Gmin 

 Mikroprzedsiębiorcy oraz osoby 

zainteresowane rozpoczęciem działalności  

 Organizacje pozarządowe  

 Lokalne organizacje w sołectwach 

 Osoby indywidualne 

 Instytucje kultury 

 

Cel szczegółowy 2.B. Rozbudowa zaplecza usługowego, rekreacyjnego i sportowego dla rozwoju turystyki 
Przedsięwzięcie 2.B.a Po podhalańsku znaczy zdrowo i aktywnie 
Typy projektów Grupy docelowe 
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1. operacje, których celem jest remont, przebudowa i wyposażenie obiektów pełniących funkcje rekreacyjne i sportowe. 

 

2. operacje polegające na organizacji imprez sportowych, doposażeniu klubów oraz organizacji szkolenia sportowego młodzieży i 

kadry 

 

3. operacje mające na celu budowę, remonty lub modernizację obiektów świadczących usługi turystyczne (w tym noclegowe) i 

komplementarne do nich 

 

4. operacje mające na celu budowę/odbudowę małej infrastruktury turystycznej, w szczególności punktów widokowych, miejsc 

wypoczynkowych i biwakowych, 

 

5. operacje mające na celu udostępnianie tras narciarstwa zjazdowego i biegowego 

 

6. operacje poprawiające dostęp do usług związanych ze sportem, turystyką aktywną, rekreacją i wypoczynkiem 

 

 Rolnicy – zainteresowani dywersyfikacją 

swojej działalności 

  Samorządy Gmin 

  Mikroprzedsiębiorcy oraz osoby 

zainteresowane rozpoczęciem działalności  

 Organizacje pozarządowe  

 Lokalne organizacje w sołectwach 

 Osoby indywidualne 

 Kluby sportowe 

 

Cel szczegółowy 2.C. Rozwój i promocja podhalańskich produktów turystycznych  
Przedsięwzięcie 2.C.a Stawiamy na nowe produkty turystyczne 
Typy projektów Grupy docelowe 
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1. operacje, których celem jest stworzenie i wprowadzenie na rynek nowych, innowacyjnych usług, atrakcji i produktów 

turystycznych   

2. operacje polegające na uruchomieniu zintegrowanej informacji turystycznej wraz z systemem rezerwacyjnym w Internecie 

3. innowacyjne operacje polegające na uruchomieniu systemów promocji i informacji turystycznej wykorzystujących technologię 

mobile web i GPS 

4. operacje polegające na utworzeniu bazy informacji na stronach WWW z wykorzystaniem narzędzi  lokalizacyjnych i panoram 360° 

oraz udostępnianiu tych technologii podmiotom turystycznym z terenu PLGD 

5. operacje edukacyjne dla sektora turystycznego (w szczególności organizacja szkoleń językowych dla pracowników sektora 

turystycznego, szkolenia w zakresie projektowania i administrowania stronami www promującymi usługi i produkty turystyczne, 

szkolenia z zakresie obsługi klienta), 

6. operacje wdrażające i promujące sieciowanie i wspólny marketing stacji narciarskich i innych podmiotów branży turystycznej 

7. operacje, których celem jest tworzenie nowych i doposażenie istniejących wypożyczalni sprzętu sportowego oraz organizowanie 

sieci współpracy między wypożyczalniami 

8. operacje, których celem jest tworzenie i oznakowanie istniejących i nowych szlaków dla turystyki pieszej, rowerowej, konnej, 

szlaków tematycznych, oraz ścieżek spacerowych i dydaktycznych  

9. operacje mające na celu wydanie folderów i innych publikacji promujących zintegrowane produkty turystyczne i sieci współpracy 

partnerskiej w turystyce i agroturystyce 

10. projekty współpracy polegające na uczestnictwie w krajowych i międzynarodowych sieciach Leadera, w celu doskonalenia 

działania, wymiany doświadczeń i idei europejskich oraz partnerskiej realizacji projektów partnerskich z dziedziny turystyki 

 Rolnicy – zainteresowani dywersyfikacją 

swojej działalności; 

 Samorządy Gmin 

 Mikroprzedsiębiorcy oraz osoby 

zainteresowane rozpoczęciem działalności  

 Organizacje pozarządowe  

 Gospodarstwa agroturystyczne 

 Lokalne organizacje turystyczne 

 Osoby indywidualne 

 Podhalańska Lokalna Grupa Działania 
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V. Misja LGD 

. 

Osiągnięcie założonych celów ogólnych i szczegółowych wymaga synergicznego oddziaływania na 

układ, który obejmuje: świadome i efektywne wykorzystanie unikalnych walorów przyrodniczo-

kulturowych Podtatrza, przedsiębiorczych mieszkańców gotowych do podnoszenia swoich kwalifikacji i 

wdrażania nowoczesnych technologii, infrastrukturę techniczno-instytucjonalno-turystyczną podnoszącą 

konkurencyjność regionu Podhala, powiązania z otoczeniem w tym zagranicą oraz źródła finansowania 

działań inwestycyjnych. Efektem takiej współpracy będzie rozwój regionu zgodnie z zasadą 

zrównoważonego rozwoju, czyli uwzględnianie w procesie rozwojowym elementu ekonomicznego, 

przyrodniczego, społecznego oraz planowania przestrzennego. Dlatego Lokalna Grupa Działania 

wyznaczyła sobie misję, którą brzmi: 

 

Podhale to dumna ojcowizna górali żyjących w bliskości 

Tatr, pracowitych i otwartych ludzi, którzy tworzą 

społeczność opartą na przywiązaniu do tradycji, ale 

jednocześnie zbudowaną na filarach samorządności i 

partnerstwa. Sprzyja to współpracy różnorodnych 

środowisk przy realizacji projektów ukierunkowanych na 

zrównoważony rozwój tej ziemi, przy wykorzystaniu 

tutejszych unikalnych zasobów naturalnych i kulturowych 

 

a, która została sformułowana jeszcze w Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich dla 

Podhalańskiej LGD na lata 2004-2006  

VI.  Spójność specyfiki obszaru z celami LSR 

 

Cele ogólne i szczegółowe określone w LSR wypływają i wiążą się ściśle ze specyfiką obszaru 

Podhala. Cele przyjęte w Lokalnej  Strategii  Rozwoju  zostały  ustalone  po  wcześniejszej dokładnej  

analizie  elementów  składających  się  na  specyfikę  Podhala. Czynniki wyróżniające  ten  region  

pozostają we wzajemnej  korelacji  z  zaproponowanymi  rozwiązaniami.  Daje  to  podstawę  do  
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stwierdzenia,  że  wysoce prawdopodobne jest osiągnięcie celów LSR zarówno szczegółowych, jak i 

strategicznych.  

Oba cele ogólne LSR powiązane są po pierwsze z największym atutem, a po drugie stanową odpowiedź 

na największe zagrożenie regionu. Największym bogactwem obszaru LGD są jego walory przyrodnicze, 

krajobrazowe i kulturowe tworzące potencjał turystyczny o znaczeniu krajowym a nawet europejskim. 

Tatry jedyne w Polsce góry o charakterze alpejskim (wysokogórskim) stanowią dominantę 

krajobrazową, ekologiczną i geomorfologiczną regionu. Są częściowo położone na obszarze PLGD a na 

całym pozostałym terenie PLGD wieńczą panoramę stając się nieodłącznym elementem krajobrazu i 

życia tutejszej ludności. 

To co odróżnia ten region od wielu innych obszarów górskich w Europie to wykształcona na przestrzeni 

wieków niezwykle barwna i unikalna na skalę europejską dzięki swojej wyjątkowej żywotności 

oryginalna kultura. 

Kiedy mówimy o największym zagrożeniu Podhala musimy wspomnieć o wybitnie jednobiegunowym jego 

rozwoju 85% turystów skupia się w Zakopanem które stało się jednym z najważniejszych ośrodków 

turystycznych w Polsce, podczas, gdy duża cześć obszaru PLGD nie wykorzystuje swojego potencjału 

turystycznego. Stwarza to konieczność budowania lepszej pozycji konkurencyjnej Podhala nie tylko jako 

miejsca wypoczynku , ale także miejsca do życia dla stałych mieszkańców co zmusza do podejmowania 

inicjatyw poprawiających warunki życia i ukazujących obszar PLGD z nowej perspektywy. Służyć temu ma 

pięć celów szczegółowych: Ochrona i udostępnienie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego na obszarze 

PLGD: 

 Waloryzacja tradycyjnych podhalańskich produktów lokalnych 

 Poprawa warunków życia i gospodarowania na Podhalu  

 Rozbudowa zaplecza usługowego, rekreacyjnego i sportowego dla rozwoju turystyki 

 Rozwój i promocja podhalańskich produktów turystycznych  

Trzy wymienione wyżej cele wynikają ze zidentyfikowanych słabości obszaru, które wymagają pilnej i 

skutecznej interwencji w możliwie krótkim czasie. Najważniejsze z nich to degradacja środowiska 

(zwłaszcza poza granicami TPN) mająca u podstaw przyczyny leżące po stronie mieszkańców, oraz 

trudność w mobilizowaniu mieszkańców do działania na rzecz dobra wspólnego. Głównie mowa jest 

tutaj o nieuregulowanej gospodarce śmieciowej i problemem dzikich wysypisk oraz z tzw. niską emisją 

przyczyniającą się do zanieczyszczenia powietrza ze spalania w paleniskach domowych.  

Kolejne słabe strony to niewystarczające zaplecze usługowe, rekreacyjne i sportowe, którego efektem 

jest mniejsza od potencjalnej liczba turystów w regionie oraz mała liczba konkurencyjnych produktów 

turystycznych mogących konkurować z ofertą z sąsiednich ośrodków (Zakopane, Pieniny). 
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Brak liczących się pracodawców z przemysłu przetwórczego i perspektyw znaczącego rozwoju tej 

dziedziny gospodarki, słaba pozycja  konkurencyjna  dla inwestorów w branżach przemysłowych 

wynikająca z bliskości dużego ośrodka  miejskiego (Nowy Targ) to obok naturalnych przyrodniczych 

walorów i dziedzictwa  kulturowego o  to podstawowe wyznaczniki kierunków  rozwoju obszaru PLGD 

związanych  z   „przemysłem czasu wolnego ”. Stąd znaczenie (na poziomie celów) turystyki, 

wypoczynku, rekreacji oraz zaspokajania potrzeb wyższego rzędu; kulturalnych i duchowych. 

Obszar Podhala  niewątpliwie  zasługuje  na  wysoko  rozwiniętą  turystykę.  Posiada  wiele walorów,  

które  mają  szansę  „przyciągnąć”  współczesnego  (aktywnego)  turystę.  Potrzeba jednak 

przemyślanych działań w tej dziedzinie.   

Wykorzystanie posiadanego potencjału turystycznego będzie zależało od poprawy infrastruktury 

turystycznej , rozwoju usług turystycznych a także stworzenia skutecznego systemu informacji  i promocji 

obszaru, co znalazło odbicie w celach  Rozwój usług ukierunkowanych na obsługę turystów oraz  

zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru m.in. poprzez waloryzację tych największych i tych mniej 

znanych atrakcji. Identyfikacja turystyczna odbywać będzie się nie tylko przez unikalne zasoby 

przyrodnicze i krajobrazowe (Tatrzański Park Narodowy, piękny kulturowy krajobraz podhalański, liczne 

rezerwaty), ale co ma być nowym impulsem przez jeszcze szersze i bardziej kompleksowe i zintegrowane 

niż dotąd wykorzystanie zasobów kulturowych (wielokulturowość, żywy folklor, imprezy cykliczne) i 

produktów regionalnych, Takie właśnie wykorzystanie zasobów będące wynikiem analizy obszaru legło u 

podstaw sformułowanych w celu szczegółowym „Ochrona i udostępnienie dziedzictwa przyrodniczego i 

kulturowego na obszarze PLGD” i „Waloryzacja tradycyjnych podhalańskich produktów lokalnych”. 

Reasumując, należy stwierdzić, że założone do realizacji cele LSR są bardzo spójne ze specyfiką 

miejscową.  I właśnie  realizacja  tych, a nie  innych  rozwiązań ma szansę stać się czynnikiem 

przyśpieszających jego zrównoważony rozwój.  

 Bardzo  ważnym  składnikiem  popierającym  zgodność  obranych  celów  z  cechami 

charakterystycznymi obszaru jest szerokie poparcie społeczne, które wyraźnie dało się odczuć w 

procesie konsultacji i prac przygotowawczych poprzedzających opracowanie Strategii. A  to z kolei daję 

podstawę, by założyć duże prawdopodobieństwo realizacji tych celów. 

VII. Uzasadnienie podejścia zintegrowanego dla planowanych w ramach LSR przedsięwzięć 

 

Podejście zintegrowane w ramach LSR i sformułowanych w jej ramach przedsięwzięć przejawia się w 

następujących aspektach: 



Lokalna Strategia Rozwoju 

Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania 

 

 

 81 

 integracja obszaru – wśród proponowanych przedsięwzięć preferowane są te, które obejmują 

swoim zasięgiem cały obszar Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania, nawet w sytuacji, gdyby 

charakter pojedynczego projektu ograniczał jego zasięg przestrzennie, powinien on stanowić 

część większego systemu (np. projekty turystyczne realizowane w ramach szlaków 

turystycznych, czy też bazy informacyjne prezentujące informacje o konkretnych obiektach czy 

usługach, ale zawierające analogiczne dane o wszystkich miejscowościach obszaru); Ten aspekt 

jest szczególnie ważny ponieważ nie wszystkie gminy uczestniczyły w Schemacie II PP Leader+ 

i na etapie budowania i realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju przyjdzie im przejść przyśpieszoną 

i od razu pełną lekcję integracji w nowym składzie. 

 integracja podmiotów różnych sektorów – realizacja kolejnych przedsięwzięć wymaga 

aktywnego włączenia się podmiotów reprezentujących różne miejscowości i różne sektory; 

znaczna część przedsięwzięć związana jest z sieciowaniem podmiotów, koordynowaniem ich 

działań, tworzeniem wspólnych projektów, prowadzeniem wspólnej, ujednoliconej polityki 

informacyjnej opartej na danych przekazywanych przez różne podmioty lokalne. Operacje w 

ramach niektórych przedsięwzięć (np. „Nie tylko oscypek…”, „Kultura góralska - nasz skarb”, 

„Po podhalańsku – znaczy zdrowo i aktywnie”, „Stawiamy na nowe produkty turystyczne”), będą 

realizowane przez beneficjentów pochodzących z wszystkich trzech sektorów gospodarki 

(publiczny, społeczny i gospodarczy).  

 integracja funkcji – w ramach strategii dąży się do integrowania rozwoju w wymiarach 

środowiskowym, społecznym, kulturowym, przestrzennym, gospodarczym; wszystkie te 

wymiary współzależą od siebie, a realizacja przedsięwzięć w ramach jednego wymiaru sprzyja 

osiąganiu celów w innych wymiarach. 

 integracja zasobów – w ramach strategii dąży się do waloryzacji róznorodnych zasobów 

(przyrodniczych, kulturowych, historycznych). To podejście jest widoczne w przypadku 

opisanych wyżej niektórych przedsięwzięć; jak: „Dbamy o naszą ojcowiznę”, „Rozwój i promocja 

podhalańskich produktów turystycznych:”, „Waloryzacja tradycyjnych podhalańskich produktów 

lokalnych”, gdzie tradycja i dziedzictwo oraz produkt lokalny składają się ze składników 

przyrodniczych, kulturowych i historycznych. 

Na uwagę zasługuje też postrzeganie procesów rozwoju jako pewnej sekwencji integrującej różne 

zjawiska, z określonymi przyczynami i skutkami. Przejawia się to w: 
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 postrzeganiu działalności społecznych, aktywności liderów lokalnych i organizacji 

pozarządowych jako możliwego źródła dla rozwoju funkcji rynkowych i powstawania nowych 

podmiotów gospodarczych wykorzystujących lokalne potencjały dla kreowania swojej oferty; 

 budowaniu fundamentów pod przyszły rozwój poprzez podejmowanie podstawowych działań 

edukacyjnych i organizacyjnych. 

Wspominając o wymiarze przestrzennym, warto zwrócić uwagę na to, że LSR integruje rozwój 

Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania z jej otoczeniem. Opracowana LSR nie jest wyrwana z 

szerszego kontekstu zachodzących procesów zewnętrznych. Wręcz przeciwnie, możliwości rozwoju 

wynikają zarówno z posiadanych specyficznych potencjałów, jak również z szans w otoczeniu. 

Uwzględniono w nim zwłaszcza układ regionalny – postrzegany jako rynek zbytu na lokalne produkty i 

usługi, zwłaszcza w kontekście odmienności obszaru od reszty województwa i możliwości rozwijania 

usług turystycznych i rekreacyjnych makroregionalny, oraz układ sąsiedzki (mając na myśli głównie 

Orawę i Spisz, a także miasto Zakopane, z którymi PLGD znajduje się w wielu interakcjach. 

VIII. Uzasadnienie podejścia innowacyjnego dla planowanych w ramach LSR przedsięwzięć 

 

Mówiąc  o  innowacyjnym  podejściu,  trzeba  zwrócić uwagę  na  wielotorowość  tego  pojęcia  i  

rozpatrywać  je  pod  różnymi  kątami.  Może  ono, bowiem dotyczyć praktycznie wszystkich aspektów 

niniejszej LSR np. organizacji procesów. Innowacyjność w LSR obszaru Podhalańskiej Lokalnej Grupy 

Działania może być postrzegana w kilku płaszczyznach: 

 innowacyjność produktowa przejawiająca się w: 

 wspieraniu kreowania nowych produktów turystycznych i rekreacyjnych, 

 wykorzystywaniu niepowtarzalnych walorów lokalnych, w szczególności kulturalnych i 

przyrodniczych do tworzenia produktów lokalnych i produktów „wizytówek” (rozwijane 

produkty tradycyjne lub zupełnie nowe koncepcje produktów), 

 rozszerzaniu działalności organizacji pozarządowych o nowe akcje, wydarzenia, usługi, 

 innowacyjność technologiczna, odnosząca się do: 

 wykorzystywania nowoczesnych technologii informatycznych do wytwarzania nowych 

produktów oraz promowania obszaru (tradycyjnych tym świadczenia informacji 

turystycznej), 
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 przywracania tradycyjnych metod wytwarzania dóbr konsumpcyjnych z zastosowaniem 

nowoczesnych technologii w celu wytwarzania wysoko konkurencyjnych produktów 

lokalnych, (przedsięwzięcie „Stawiamy na nowe produkty turystyczne”) 

 innowacyjność procesowa polegająca na: 

 nowym zorganizowaniu współpracy pomiędzy podmiotami lokalnymi, tworzeniu trwałych 

sieci kooperacyjnych, 

 sieciowaniu, 

 wykorzystaniu nowych technologii w komunikacji społecznej mieszkańców PLGD 

 edukacja kreatywna dotycząca: 

 poznawania doświadczeń innych obszarów wiejskich we wdrażaniu niekonwencjonalnych 

rozwiązań. 

 wzmacniania kompetencji młodych ludzi do generowania i realizowania pomysłów na 

własny biznes, 

 wykreowanie i promowanie systemu kształcenia ustawicznego, w tym samokształcenia 

mieszkańców LGD z zastosowaniem najnowocześniejszych technik informatycznych  

 

Ponadto, innowacyjność stanowić będzie istotne kryterium wyboru konkretnych operacji zgłaszanych do 

realizacji w ramach sformułowanych przedsięwzięć (tzw. lokalne kryteria wyboru). 

 

Nowatorstwo,  z  którym  mamy  do  czynienia  w  Lokalnej  Strategii  Rozwoju Podhalańskiej Lokalnej 

Grupy Działania  dało  się  już  wyraźnie  zauważyć  w  czasie  procesu  tworzenia  tego dokumentu 

(będzie o tym mowa, przy opisie tego procesu –szeroki udział i odzew społeczny, rozbudowany  

charakter  konsultacji).  

 

Nie  można  również  pominąć  faktu,  że  wypracowane innowacyjne  rozwiązania  dadzą  się  bez  

problemu  przenieść  na  inne  obszary  (geograficzne  i  społeczne)  – wszędzie  tam  gdzie  szeroki  jest  

udział  społeczny w  podejmowaniu  decyzji   

–  decyzje  te  są  bardziej  trafne  i  odpowiadają  występującym  problemom,  a  wielostronne  

podejście  do  każdej  z  kwestii  pozwala właściwie  ją  ocenić,  zdiagnozować  i  zaproponować 

konkretne – trafne rozwiązanie. Tak więc wszystkie zaproponowane w LSR innowacyjne rozwiązania 

można z powodzeniem stosować na innych obszarach o podobnych walorach i problemach. W 

szczególności liczymy na wypracowanie innowacyjnych i przy tym skutecznych metod promocji i 

wprowadzania na rynek produktu lokalnego, co w dalszym ciągu nieczęsto udaje się w naszym kraju.  
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IX. Określenie procedury oceny zgodności operacji  z LSR, procedury wyboru operacji przez 

LGD, procedury odwołania od rozstrzygnięć organu decyzyjnego, kryteriów, na podstawie których 

jest oceniana zgodność operacji z LSR, oraz kryteriów wyboru operacji, a także procedury zmiany 

tych kryteriów 

 

SCHEMAT OCENY I WYBORU OPERACJI PRZEZ LGD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ustalenie terminu składania wniosków o przyznanie pomocy oraz 

przygotowanie treści ogłoszenia  

Złożenie wniosku do właściwego organu SW, terminie co najmniej 44 przed 

planowanym dniem rozpoczęcia biegu terminu składania wniosków o przyznanie 

pomocy, o podanie do publicznej wiadomości o możliwości składania wniosków 

Informacja o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy ( z 

zaznaczeniem o jego rozpoczęciu nie wcześniej niż po upływie 14 dni od podania 

do publicznej wiadomości 

Złożenie, do właściwego organu SW, dokumentów niezbędnych do ogłoszenia naboru przez 

SW w terminie co najmniej 24 dni przed planowanym dniem rozpoczęcia biegu terminu 

składania wniosków 
 

Nabór wniosków 

(termin nie krótszy niż 14 dni nie dłuższy niż 30 dni) 

Rejestracja wniosków w 

Biurze PLGD 

: 
 

 

Operacja oceniona - Wpisanie wniosku na listę 

ocenionych operacji według liczby uzyskanych 

punktów 

Powiadomienie beneficjentów o zgodności 

/niezgodności operacji z LSR i przyczynach 

niezgodności, miejscu na liście lub ilości uzyskanych 

punktów, możliwości złożenia odwołania 

Zwołanie I posiedzenia 

Rady PLGD 

: 
 

 
Ocena zgodności operacji z LSR i lokalnymi 

kryteriami wyboru 
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Procedura naboru i wyboru projektów obejmować będzie następujące działania: 

 

1. Zarząd przygotowuje informację i przeprowadza kampanię informacyjną dotyczącą konkursów. 

Informacja o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy jest przygotowana zgodnie z 

zapisami Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i 

trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej  w ramach działania „Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i zawiera 

wszystkie niezbędne informacje potrzebne do wyboru projektów zgodne z LSR oraz opcjonalnie 

wskazanie zakresu tematycznego operacji dotyczących „Małych projektów” 

2. Lokalna Grupa Działania składa wniosek o ogłoszenie naboru do Samorządu Województwa 44 dni 

przed planowanym terminem rozpoczęciem naborów.  

3. Lokalna Grupa Działania składa dokumenty wskazane w Rozporządzeniu do Samorządu 

Województwa 24 dni przed planowanym terminem rozpoczęciem naborów.  

4. Terminy naborów ogłaszane są w porozumieniu z Instytucjami Wdrażającymi, a harmonogram 

naborów do roku 2015 znajduje się w rozdziale X LSR. 

Odwołanie do Rady LGD 

Przekazanie do właściwej IW:  
 listy operacji, które zostały wybrane do przyznania pomocy  

 listy operacji, które nie zostały wybrane do przyznania pomocy 

 Uchwał Rady:  

 Wszystkie wnioski o przyznanie pomocy 

w terminie 45 dni od dnia, w którym upłynął termin składania wniosków o przyznanie pomocy 

 

II posiedzenie Rady-Rozpatrzenie 

odwołań, podjęcie uchwał w sprawie 

wyboru /niewybrania operacji do 

finansowania, sporządzenie list 

rankingowych 

Powiadomienie beneficjentów  

pismo informujące o wybraniu operacji 

do finansowania  

pismo informujące o niewybraniu 

operacji do finansowania z podaniem 

przyczyn niewybrania 

Zwołanie drugiego 

posiedzenia Rady PLGD 
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5. Samorząd Województwa na wniosek LGD ogłasza termin rozpoczęcia naboru na co najmniej 14 dni 

przed jego rozpoczęciem.  

6. Lokalna Grupa Działania zawiesza wszystkie informacje na stronie internetowej.  

7. Wnioski są składane w Biurze LGD i przyjmowane przez Pracowników LGD w terminie wskazanym 

w ogłoszeniu o naborze, nie krótszym jednak niż 14 i nie dłuższym niż 30 dni licząc od dnia 

rozpoczęcia naboru. 

8. W terminie 2 dni od dnia, w którym upłynął termin składania wniosków Dyrektor Biura LGD 

sporządza i przekazuje zestawienie zarejestrowanych w Biurze LGD wniosków o dofinansowanie do 

Prezesa Rady. Zestawienie zarejestrowanych wniosków zawiera w szczególności: 

a. Imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy 

b. tytuł operacji 

c. Nazwę działania 

d. Nr projektu 

e. Koszt całkowity projektu 

f. Wnioskowaną kwotę dofinansowania 

9. Ocenę operacji przeprowadza Rada Podhalańskiej LGD, zwana dalej „Radą”, wybrana przez Walne 

Zebranie Członków PLGD spośród członków Stowarzyszenia. Szczegółowe zasady powołania Rady, 

regulacje dotyczące sposobu i trybu jej pracy są określone w innych postanowieniach niniejszej 

Strategii oraz Statucie PLGD i Regulaminie Rady.  

10. Każdy Członek Rady, przed uczestnictwem w pierwszym posiedzeniu Rady, składa Prezesowi Rady 

za pośrednictwem Biura podpisane deklaracje bezstronności. Wzór karty bezstronności stanowi 

załącznik nr 3 do LSR. Członek Rady oświadczający, że zachodzi między nim a wnioskowaną 

operacją lub wnioskodawcą związek wskazany w deklaracji bezstronności, jest wykluczony z oceny i 

głosowania dotyczącego danej operacji.  

11. Każdy z Członków Rady dokonujący oceny wniosku o dofinansowanie jest zobowiązany do: 

 a) dokonania niezależnej i bezstronnej oceny wniosku,  

 b) niepowielania i nieprzekazywania wniosku, lub jego elementów osobom trzecim, 

 c) zwrotu kopii wniosku niezwłocznie po dokonaniu oceny.             

12. Ocena operacji odbywa się w sposób zgodny z Regulaminem Rady będącym załącznikiem nr 1 do 

Lokalnej Strategii Rozwoju. 

13. Ocena operacji odbywa się według zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju oraz według ściśle 

określonych lokalnych kryteriów wyboru, opracowanych przez Radę PLGD i zatwierdzonych przez 
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Walne Zebranie Członków. Oceny dokonuje się na Kartach oceny operacji. Wzory Kart Oceny 

Operacji, stanowią załączniki nr 4, 5, 6, 7 i 8 do niniejszej Strategii. W przypadku naboru 

tematycznego obowiązują załączniki nr 13 i 14. 

14. Rada LGD na swym posiedzeniu dokonuje wyboru projektów spośród operacji, które: 

- są zgodne z LSR, tj. czy przyczynia się do realizacji przynajmniej jednego celu głównego, jednego 

celu szczegółowego oraz przedsięwzięcia,  

- zostały złożone w miejscu i terminie wskazanym w informacji o naborze wniosków; 

- na podstawie kryteriów wyboru projektów, czyli do każdego projektu będzie wypełniona karta 

oceny merytorycznej projektu,  

- których zakres tematyczny jest zgodny z tematycznym zakresem operacji wskazanym w informacji 

o ile w tej informacji został wskazany tematyczny zakres operacji.  

Pierwszy wybór projektu musi nastąpić do 21 dni po zakończeniu naboru projektów, a ostateczny (po 

odwołaniach) – do 45 dni po zakończeniu naboru projektów.  

15. Niezwłocznie po dokonaniu oceny projektów pod względem zgodności z LSR (kryteria 

uzasadniające realizację operacji w ramach LSR) oraz spełnienia kryteriów wyboru projektów, lecz 

nie później niż w terminie 21 dni d dnia, w którym upłynął termin składania wniosków o przyznanie 

pomocy na projekty, Sekretarz Rady sporządza listę ocenionych projektów ustalając ich kolejność 

wg liczby uzyskanych punktów w ramach tej oceny.   

16. W przypadku operacji, które otrzymały tę samą ilość punktów o miejscu na liście decyduje większa 

ilość punktów otrzymanych przez daną operację w kryterium nr 1 i 2 (sumarycznie). Gdy nadal nie 

jest możliwe ustalenie kolejności operacji, o pierwszeństwie wniosku na liście decyduje dzień i 

godzina wpływu do Biura LGD.   

17. W ciągu 1 dnia po dokonaniu oceny  projektów Biuro LGD publikuje na swojej stronie internetowej 

listy ocenionych projektów. 

18. Niezwłocznie po dokonaniu oceny projektów  lecz nie później niż w terminie 21 dni od dnia, w 

którym upłynął termin składania wniosków o przyznanie pomocy na projekty, LGD informuje na 

piśmie wnioskodawców o zgodności operacji z LSR albo jego niezgodności z LSR – wskazując 

przyczyny niezgodności, liczbie uzyskanych punktów w ramach tej oceny lub miejscu na liście 

ocenionych projektów, możliwości złożenia odwołania od wyników tej oceny zgodnie z procedurą 

zawartą w LSR. 

19. Projektodawca może odwołać się od decyzji Rady w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego 

powiadomienia o wynikach oceny składając odwołanie osobiście w Biurze LGD. 

1. Odwołania składa się na piśmie do Zarządu LGD, który przekazuje je do rozpatrzenia Rady.  
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2. Rada rozpatruje odwołania podczas kolejnego posiedzenia. 

3. Posiedzenie odwoławcze wyznacza Prezes Rady w ciągu 7 dni po upływie terminu do złożenia 

odwołań dla wszystkich wnioskodawców mając na względzie konieczność złożenia podmiotowi 

wdrażającemu kompletu dokumentacji konkursowej w terminie 45 dni od dnia, w którym upłynął 

termin składania wniosków. 

4. Rozpatrzenie odwołań następuje poprzez powtórną ocenę projektu pod względem zgodności z 

Lokalną Strategią Rozwoju i według lokalnych kryteriów wyboru operacji do finansowania. 

5. Decyzja Rady w sprawie odwołania jest ostateczna.  

20. Po przeprowadzeniu oceny odwoławczej Sekretarz Rady, przy uwzględnieniu wyników 

postępowania odwoławczego, sporządza listy operacji wybranych i niewybranych do finansowania. 

Sposób tworzenia list określa Regulamin Rady PLGD. Listy podpisuje Sekretarz Rady. 

21. W stosunku do każdej operacji będącej przedmiotem oceny Rady podejmowana jest przez Radę 

decyzja w formie uchwały o wybraniu bądź nie wybraniu operacji do finansowania uwzględniająca 

wyniki postępowania odwoławczego. Elementy, jakie musi zawierać uchwała określa Regulamin 

Rady PLGD. Uchwały podpisuje Prezesa Rady i Sekretarz Rady lub inne osoby pełniące ich funkcje 

na danym posiedzeniu. 

22. Biuro LGD  w terminie 45 dni od dnia, w którym upłynął termin składania wniosków o przyznanie 

pomocy, przekazuje właściwemu ze względu na rodzaj działania w ramach, którego 

realizowana jest operacja podmiotowi wdrażającemu (Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa/Samorządowi Województwa): 

 listę wniosków które zostały wybrane do finansowania w ramach LSR, w kolejności ustalonej wg 

liczby uzyskanych punktów,  

 listę wniosków które nie zostały wybrane do finansowania w ramach LSR,  

 wnioski, które zostały wybrane do finansowania w ramach LSR wraz z uchwałami w sprawie 

wyboru, 

 wnioski, które nie zostały wybrane do finansowania w ramach LSR wraz z uchwałami w sprawie 

nie dokonania wyboru,  

 wnioski które nie wpłynęły w terminie określonym w ogłoszeniu wraz z ich listą,  

 wnioski w których nie wskazano adresu Wnioskodawcy i nie ma możności ustalenia tego adresu 

wraz z ich listą. 

Listy projektów wybranych zawierają dodatkowo wskazanie projektów, które mieszczą się w 120% 

limitu środków dostępnych w budżecie LGD środków na realizację danego działania, w przypadku, 
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gdy informacja o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy jest podawana do publicznej 

wiadomości po raz ostatni.   

 Listy projektów niewybranych zawierają dodatkowo wskazanie projektów, które w wyniku oceny 

 pod względem zgodności z LSR zostały uznane za zgodne z LSR lub niezgodne z LSR i nie zostały 

 złożone w miejscu i terminie ogłoszonym  

 w informacji o naborze wniosków oraz których zakres tematyczny nie jest zgodny z tematycznym 

 zakresem operacji wskazanym w informacji, w przypadku, gdy ta informacja zawierała wskazanie 

 tego zakresu.  

23. LGD publikuje Listę projektów wybranych na swojej stronie internetowej nie później, niż w dniu jej 

przekazania do właściwego podmiotu wdrażającego. 

24. Zarząd informuje na piśmie wnioskodawcę w terminie 45 dni od dnia, w którym upłynął termin 

składania wniosków o przyznanie pomocy:  

a) Wybraniu lub niewybraniu projektu, wskazując przyczyny niewybrania,  

b) Liczbie uzyskanych punktów w ramach przeprowadzonej oceny lub miejscu na liście projektów, 

które zostały wybrane, a w przypadku, gdy informacja o możliwości składania wniosków o 

przyznanie pomocy jest podawana do publicznej wiadomości po raz ostatni, także o tym, czy 

projekt mieści się w limicie środków dostępnych w budżecie LGD na realizację danego działania. 

 Dodatkowo w przypadku niewybrania do finansowania operacji z zakresu działań „Tworzenie i 

rozwój mikroprzedsiębiorstw”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz „Odnowa i 

rozwój wsi”, LGD informuje wnioskodawcę o możliwości złożenia wniosku o przyznanie pomocy 

bezpośrednio do podmiotu wdrażającego.  

25. Wybór projektów do finansowania i inne wymogi formalne będą zgodne z zapisami Rozporządzenia 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 8.07.2008r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej  w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii 

rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. (Dz.U. z 2008r. Nr 

138, poz. 868 z późn. zm.). 

 

Procedura  oceny  i wyboru operacji przez LGD 

Lp. 

Osoba 

wykonująca 

czynność 

Opis czynności 

Czas 

wykonania  

(dni 

robocze) 

Dokumenty 

powstałe w 

wyniku realizacji 

procesu/ uwagi 
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1)  
Pracownik Biura 

LGD 

Przyjmuje wniosek, potwierdza na kopii 

datę i godzinę wpływu pieczęcią LGD  i 

własnym podpisem, rejestruje wniosek 

w bazie danych. 

 

14-30 

 

Wniosek 

oznaczony datą i 

godziną wpływu, 

zarejestrowany  

2)  
Dyrektor Biura 

LGD 

Dyrektor Biura przekazuje Prezesowi 

Rady wykaz wszystkich wniosków, 

zgodnie z terminem naboru i limitem 

przyznanych środków 

2 
Zestawienie 

wniosków do Rady 

3)  Prezes Rady  

Uzgadnia miejsce, termin i porządek 

posiedzenia Rady z Zarządem i Biurem 

LGD. 

1 

Wyznaczony 

termin i miejsce 

posiedzenia Rady 

4)  
Pracownik  

Biura LGD 

1. Przygotowuje dla członków Rady 

kopie wniosków z załącznikami  

2. Rozsyła poszczególne kopie 

wniosków do członków Rady  

3. Zawiadamia wszystkich członków 

Rady o miejscu, terminie i porządku 

posiedzenia Rady 

4. Zbiera i sprawdza prawidłowość 

składanych deklaracji bezstronności 

3 

1. Kopie 

wniosków z 

załącznikami  

2.Potwierdzenie 

wysłania kopi 

wniosków 

3. Zawiadomienie 

o terminie 

posiedzenia Rady 

5)  
Członkowie 

Rady  

 Dokonują oceny wniosków o 

przyznanie pomocy, zgodnie z LSR, 

lokalnymi kryteriami wyboru oraz w 

trybie określonym w Regulaminie Rady  

 

Podczas 

posiedzenia 

Rady 

Wynik oceny                 

( Karty Oceny 

Projektów) 

6)  
 

Sekretarz Rady 

1. Wypełnia karty oceny zgodności z 

LSR i karty oceny wg lokalnych 

kryteriów wyboru zgodnie z wynikami 

głosowania 

2. sumuje przydzielone danej operacji 

punkty 

Podczas 

posiedzenia 

Rady 

Dokonana ocena 

operacji 

7)  Prezes Rady   Podczas Dokonana ocena 
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1. Ogłasza wyniki oceny 

 

posiedzenia 

Rady 

operacji 

8)  Sekretarz Rady  Opracowuje listę ocenionych operacji  

Podczas 

posiedzenia 

Rady 

Lista ocenionych 

operacji  

9)  
Pracownik Biura 

LGD  

1. Przygotowuje pisma do 

wnioskodawców informujące o 

zgodności operacji z LSR albo jego 

niezgodności z LSR – wskazując 

przyczyny niezgodności, liczbie 

uzyskanych punktów lub miejscu na 

liście ocenionych projektów 

oraz o możliwości złożenia odwołania 

do rady PLGD  

2. Opublikowanie listy projektów na 

stronie internetowej 

 

1 dzień  

 

max. 21 

dni od dnia 

zakończeni

a naboru   

 

Pismo do 

wnioskodawców 

10)  Biuro LGD  

Obsługuje pod kątem administracyjno-

organizacyjnym postępowanie 

odwoławcze w odniesieniu do oceny 

dokonanej przez Radę Stowarzyszenia 

 

W ciągu 

terminu do 

złożenia 

odwołań 

Złożone odwołania 

11)  Prezes Rady Wyznacza posiedzenie odwoławcze 

W ciągu 7 

dni po 

upływie 

terminu do 

złożenia 

odwołań 

dla 

wszystkich 

wnioskoda

wców 

Zwołane II 

posiedzenie Rady 

12)   Rada PLGD 1. Rozpatrują złożone odwołania  Podczas II Uchwały 
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2. Podejmują uchwały o wybraniu / 

niewybraniu operacji do 

finansowania 

posiedzenia 

Rady  

13)  Sekretarz Rady Sporządza listy rankingowe 

Podczas II 

posiedzenia 

Rady 

Listy rankingowe 

14)  Pracownik LGD 

1. Sporządza pisma do wnioskodawców 

informujące o wybraniu/niewybraniu 

operacji do finansowania z podaniem 

przyczyn niewybrania 

2. Publikuje listę projektów wybranych 

na stronie internetowej  

1 dzień 

Sporządzone 

pisma 

Opublikowana 

lista 

15)  Zarząd 
Podpisuje pismo do instytucji 

wdrażającej i do wnioskodawcy 

do 7 dni od 

wyboru 

projektów  

 

max. 45 

dni od dnia 

zakończeni

a naboru 

Wysłane pismo   

16)  
Pracownik Biura  

LGD 
Archiwizuje dokumentację prac Rady 

do 7 dni od 

wysłania 

pism 

wnioskoda

wcom 

Zarchiwizowane 

dokumenty 

 

 

 

Lokalne Kryteria wyboru operacji  

 

Nazwa kryterium 

Źródło 

informacji Punktacja Uwagi 
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Odnowa i rozwój wsi 

Operacja dotyczy lub ma wpływ na 

rozwój edukacji, kultury lub sportu 

  0-2 pkt 

Operacja ma wpływ na rozwój edukacji- 2 pkt    

Operacja ma wpływ na rozwój kultury- 2 pkt      

Operacja ma wpływ na rozwój sportu- 2 pkt    

Operacja nie ma wpływu na rozwój edukacji, kultury i sportu 0 

pkt     

(Punkty nie sumują się) 

Operacja dotyczy lub ma wpływ na 

rozwój turystyki   

 0-4 pkt 

Operacja dotyczy lub ma bezpośredni wpływ na rozwój turystyki 

- 4 pkt,             

Operacja częściowo dotyczy lub ma pośredni wpływ na rozwój 

turystyki - 2 pkt 

nie dotyczy - 0 pkt 

Operacja dotyczy obiektu zabytkowego 

  0-4 pkt 

obiekt jest zarejestrowany w  rejestrze zabytków - 4 pkt,                          

obiekt jest zarejestrowany w ewidencji zabytków - 2 pkt                                     

nie dotyczy - 0 pkt 

Miejscowość korzystała ze środków 

Odnowy i Rozwoju Wsi w ramach Osi 4 

Leader  0-2 pkt 

nie - nie korzystała - 2 pkt,                                                      

tak - korzystała - 0 pkt 

Wysokość wnioskowanej dotacji  

 0-5 pkt 

poniżej 50.000 zł - 5 pkt,                                                          

Od 50.000 do 150.000 zł - 3 pkt                                                   

Od 150.001 do 300.000 zł - 1 pkt                                                      

powyżej 300.000 zł - 0 pkt 

Operacja nawiązuje do lokalnego, 

tradycyjnego stylu budownictwa, 

wykorzystuje regionalne materiały i 

motywy zdobnicze   0-6 pkt 

tak - w pełni - 6 pkt,                                                                 

tak - w dużym stopniu - 4 pkt                                                          

tak - w małym stopniu - 2 pkt                                                              

nie dotyczy - 0 pkt 

Procentowy Udział wkładu własnego w 

całkowitych kosztach realizacji projektu 

 

0-4 pkt 

Wkład własny projektodawcy wynosi powyżej 50% całkowitych 

kosztów realizacji projektu- 4 pkt 

Wkład własny projektodawcy wynosi od 40% do 50% 

całkowitych kosztów realizacji projektu - 2 pkt 

Wkład własny projektodawcy wynosi poniżej 40% całkowitych 

kosztów realizacji projektu- 0 pkt 

  razem 27 pkt (min. 10 pkt) 

Nazwa kryterium 

Zródło 

informacji Punktacja Uwagi 

Małe projekty 

Operacja dotyczy lub ma wpływ na 

rozwój turystyki   

 0-4 pkt 

Operacja dotyczy lub ma bezpośredni wpływ na rozwój turystyki 

- 4 pkt,             

Operacja częściowo dotyczy lub ma pośredni wpływ na rozwój 
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turystyki - 2 pkt 

nie dotyczy - 0 pkt 

Operacja wykorzystuje lokalne zasoby 

kulturowe, historyczne lub przyrodnicze 

  0-4 pkt 

tak - w dużym stopniu - 4 pkt,                                                    

tak - częściowo dotyczy lub ma pośredni wpływ - 2 pkt,                                                   

nie dotyczy - 0 pkt 

Czy wnioskodawca realizował wcześniej 

inną operację w ramach małych 

projektów  0-2 pkt 

nie - 2 pkt,                                                                                     

tak - 0 pkt 

Obszar oddziaływania operacji  

  0-6 pkt 

cały obszar PLGD  - 6 pkt,                                                                                                                     

obszar przynajmniej 1 gminy- 4 pkt,                                                                                    

obszar przynajmniej 1 sołectwa - 2 pkt,          

Operacja będzie realizowana przez 

wnioskodawcę z udziałem innych 

partnerów (partnerstwo potwierdzone 

deklaracją współpracy)  0-4 pkt 

Tak, z udziałem więcej niż 1 partnera- 4 pkt 

Tak, z udziałem 1 partnera- 2 pkt, 

nie, operacja będzie realizowana wyłącznie przez wnioskodawcę 

- 0 pkt            

Oryginalność i innowacyjność projektu  

 0-4 pkt 

tak, operacja ma charakter wybitnie nowatorski na obszarze 

PLGD - 4 pkt,                                                            

tak, operacja ma charakter częściowo nowatorski na obszarze 

PLGD - 2 pkt                                                                             

nie dotyczy - 0 pkt 

Procentowy Udział wkładu własnego w 

całkowitych kosztach realizacji projektu 

 

 

0-4 pkt 

Wkład własny projektodawcy wynosi powyżej 50% całkowitych 

kosztów realizacji projektu- 4 pkt 

Wkład własny projektodawcy wynosi od 40% do 50% 

całkowitych kosztów realizacji projektu - 2 pkt 

Wkład własny projektodawcy wynosi poniżej 40% całkowitych 

kosztów realizacji projektu- 0 pkt 

  razem 28 pkt (min. 10 pkt) 

Nazwa kryterium 

Źródło 

informacji Punktacja Uwagi 

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 

Operacja dotyczy lub ma wpływ na 

rozwój turystyki   

 0-4 pkt 

Operacja dotyczy lub ma bezpośredni wpływ na rozwój turystyki 

- 4 pkt,            

Operacja częściowo dotyczy lub ma pośredni wpływ na rozwój 

turystyki - 2 pkt                 

nie dotyczy - 0 pkt 

Operacja wykorzystuje lokalne zasoby 

kulturowe, historyczne, przyrodnicze lub 

produkty regionalne   0-4 pkt 

tak - w dużym stopniu - 4 pkt,                                                    

tak – częściowo dotyczy lub ma pośredni wpływ  - 2 pkt,                                                       

nie dotyczy - 0 pkt 



Lokalna Strategia Rozwoju 

Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania 

 

 

 95 

Realizacja operacji spowoduje 

utworzenie nowych miejsc pracy 

  0-4 pkt 

tak – 3 lub więcej miejsc pracy w przeliczeniu na etaty - 4 pkt,                                                    

tak 1 lub 2 miejsca pracy w przeliczeniu na etaty - 2 pkt,                                                       

nie dotyczy - 0 pkt 

Obszar oddziaływania operacji  

  0-3 pkt 

cały obszar PLGD  - 3 pkt,                                                                                                                     

Obszar przynajmniej 1 gminy  - 2 pkt,                                                                                    

Obszar przynajmniej 1 sołectwa - 1 pkt,          

Procentowy udział wkładu własnego w 

całkowitych kosztach realizacji projektu 

 

0-4 pkt 

Wkład własny projektodawcy wynosi powyżej 70% całkowitych 

kosztów realizacji projektu- 4 pkt 

Wkład własny projektodawcy wynosi od 55% do 70% 

całkowitych kosztów realizacji projektu - 2 pkt 

Wkład własny projektodawcy wynosi poniżej 55% całkowitych 

kosztów realizacji projektu- 0 pkt 

  razem 19 pkt (min 7 pkt)  

Nazwa kryterium 

Źródło 

informacji Punktacja Uwagi 

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej  

Operacja dotyczy lub ma wpływ na 

rozwój turystyki   

 0-4 pkt 

Operacja dotyczy lub ma bezpośredni wpływ na rozwój turystyki 

- 4 pkt,            

Operacja częściowo dotyczy lub ma pośredni wpływ na rozwój 

turystyki - 2 pkt                 

nie dotyczy - 0 pkt 

Operacja wykorzystuje lokalne zasoby 

kulturowe, historyczne, przyrodnicze lub 

produkty regionalne   0-4 pkt 

tak - w dużym stopniu - 4 pkt,                                                    

tak - częściowo dotyczy lub ma pośredni wpływ - 2 pkt,                                                       

nie dotyczy - 0 pkt 

Obszar oddziaływania operacji  

  0-3 pkt 

cały obszar PLGD  - 3 pkt,                                                                                                                     

Obszar przynajmniej 1 gminy - 2 pkt,                                                                                    

Obszar przynajmniej 1 sołectwa - 1 pkt,          

Procentowy udział wkładu własnego w 

całkowitych kosztach realizacji projektu 

 

0-4 pkt 

Wkład własny projektodawcy wynosi powyżej 70% całkowitych 

kosztów realizacji projektu- 4 pkt 

Wkład własny projektodawcy wynosi od 55% do 70% 

całkowitych kosztów realizacji projektu - 2 pkt 

Wkład własny projektodawcy wynosi poniżej 55% całkowitych 

kosztów realizacji projektu- 0 pkt 

  Razem 15 pkt  (min. 6 pkt)  
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Nabór tematyczny- Małe projekty: 

L.p Kryterium  Zasady oceny  Punktacja Uzasadnienie  

1.  Operacja jest zgodna z 

tematem naboru podanym w 

ogłoszeniu o naborze 

Tak- 8 pkt 

Nie- 0 pkt 

  

2.  Innowacyjność projektu Tak, operacja ma charakter  

innowacyjny na terenie 1 

miejscowości - 1 pkt, 

Tak, operacja ma charakter  

innowacyjny na terenie 1 

gminy - 2 pkt, 

Tak, innowacyjność operacji 

dotyczy całego obszaru PLGD 

- 4 pkt, 

Projekt nie jest innowacyjny- 

0 pkt 

  

3.  Wysokość wnioskowanej 

kwoty pomocy 

 

Wnioskowana kwota:  

a) poniżej 20 000 zł – 1 pkt 

b) od 20 000 zł do 30 000 

zł- 2 pkt 

c) powyżej 30 000 zł- 3 pkt 

  

 

 
PROCEDURA ZMIANY KRYTERIÓW  

  

Organ Decyzyjny  Stowarzyszenia  (Rada) ma  prawo  do  zmiany  kryteriów  lokalnych wyboru 

projektów. Może się to stać w sytuacji, gdy istnieje obawa niewykorzystania środków  

ze względu na zbyt duże ograniczenia w dostępie do nich, lub, gdy nie do przekroczenia jest bariera  zbyt  

wysokiego  wkładu własnego. Rada opracowuje projekt zmiany. Zawsze  jednak  taka  zmiana  wymaga  

aprobaty Walnego Stowarzyszenia Członków PLGD, któremu jest przedstawiany wniosek takiej zmiany 

wraz  z  uzasadnieniem  i  nową  propozycją  kryteriów. Aprobata  zmiany  odbywa  się w drodze 

uchwały Walnego Zebrania podjętej bezwzględną większością głosów. 

 

X. Określenie budżetu LSR dla każdego roku jej realizacji 

 

Przygotowując budżet kierowano się maksymalnymi progami finansowymi przewidywanymi dla 

Podhalańskiej LGD oraz możliwymi do zastosowania przedziałami alokacji środków na poszczególne 

działania, zachowując zasadę, że na każde działanie w ramach środków na wdrażanie LSR musi być 

przeznaczone co najmniej 10% tej kwoty.  

 

Wykorzystując poniższe wyliczenia, zgodne z kwotami podanymi w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi z dnia 23 maja 2008r. w sprawie szczegółowych kryteriów i sposobu wyboru lokalnej 
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grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju w ramach PROW na lata 2007-2013 [Dz. U. nr 

103, poz.659] rozstrzygnięto o alokacji środków na poszczególne działania oraz zaprojektowano budżet 

na lata 2009-2015. 

 

Liczba mieszkańców Podhalańskiej LGD (stan na 31 grudzień 2006r.) –  57.010 osób  

 

Całkowity budżet dla PLGD 57.010 x 148 zł = 8.437. 480 zł 

 

Wdrażanie LSR – 57.010  X 116 zł = 6.613.160 zł 

Wdrażanie projektów współpracy 57.010 X 3 zł = 171.030 zł 

Funkcjonowanie LGD 57.010 X 29 zł = 1.653.290 zł, w tym koszty bieżące (administracyjne) –  

1.265.000 zł 

 

 

0Tabela nr Alokacja środków na poszczególne działania w ramach wdrażania LSR  

Różnicowanie w 

kierunku działalności 

nierolniczej 

Odnowa i rozwój 

wsi 

Mikroprzedsiębiorczość Małe projekty 

695010,00 

(11,50%) 

3034387,00 

(49,95%) 

730603,00 

(12,16%) 

2.153.160 

(33,32%) 

 

 

X. Określenie budżetu LSR dla każdego roku jej realizacji 



Lokalna Strategia Rozwoju 

Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania 

 

 

 98 

00,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 

Funkcjonowanie 

LGD (koszty 

bieżące) 

Nabywanie 

umiejętności i 

aktywizacja Razem 4.31 

Różnicowanie w 

kierunku działalności 

nierolniczej 

Tworzenie i rozwój 

mikroprzedsiębiorstw 

Odnowa i 

rozwój wsi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2 009 0 30 603  0 250 000 280 603  0 125 000 36 000 161 000 441 603 

2 010  0 0  720 000 305 000 1025 000 34 206 205 000 61 500 266 500 1325 706 

2 011 195 010 200 000  0 290 000 685 010 85 515 205 000 61 500 266 500 1037 025 

2 012 200 000   600 000 1 834 387 703 160 3337 547 34 206 205 000 61 500 266 500 3638 253 

2 013 100 000 100 000 480 000 605000 1285 000 17 103 205 000 66 000 271 000 1573 103 

2 014  0 0   0 0 0  0 205 000 63 000 268 000 268 000 

2 015  0 0   0  0 0   0 115 000 38 790 153 790 153 790 

2009-2015 495 010 930 603 3 034 387 2 153 160 6 613 160 171 030 1 265 000 388 290 1 653 290 8 437 480 

           



 

 

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. 

 

l.p. wyszczególnienie 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1 2 3 4 1 2 3 4 I II I II I II I II 

1 

Operacje 

spełniające 

warunki 

przyznania 

pomocy dla 

działania: 

Różnicowanie w 

kierunku działalności 

nierolniczej 

                
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                    

2 
Tworzenie i rozwój 

mikroprzedsiębiorstw 
                

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                    

3 Odnowa i rozwój wsi                 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                    

4 małe projekty                 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

XI. Opis procesu przygotowania i konsultowania LSR 

 

Opracowanie LSR powinno być procesem społecznym , angażującym w tok prac i działań 

różne podmioty mające istotny wpływ na rozwój obszaru , którego ta strategia dotyczy . 

Dlatego też Zarząd PLGD  w celu opracowania niniejszej strategii powołał zespół roboczy , w 

składzie którego znalazły się właśnie podmioty reprezentatywne dla obszaru  :  

Wykorzystując zdobyte uprzednio doświadczenie w zakresie tworzenia ZSROW, Zarząd 

PLGD zdecydował się kierować pracami zespołu ds. LSR . 

Skład osobowy zespołu : 

1. Szostak Maciej 

2. Tylka Sabina 

3. Kreft Barbara 

4. Czubernat Stanisława 
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Podstawą prac zespołu były wyniki konsultacji społecznych przeprowadzonych na obszarze 

wszystkich 5 gmin tworzących PLGD które odbyły się w marcu 2008 roku. 

Spotkania odbyły się: 

 Biały Dunajec – sala GOK 

 Czarny Dunajec – Remiza OSP 

 Kościelisko – Dom Ludowy 

 Poronin – Sala GOK 

 Szaflary – Urząd Gminy 

 

Wzięło w nich udział łącznie 83 osób. 

Następnie podczas sześciu spotkań warsztatowych członkowie zespołu wypracowywali 

poszczególne elementy LSR :   opracowano analizę SWOT, określono wizję rozwoju  i misję 

LGD oraz cele strategii, dokonano wyboru zgłaszanych na spotkaniach wiejskich 

przedsięwzięć pod kątem ich zgodności z misją i celami LSR a także możliwością 

finansowania z Osi 4 Leader . Opracowano także budżet i harmonogram działań . Na kształt 

LSR miał wpływ także  sondaż ankietowy  opinii i oczekiwań społecznych w zakresie 

kierunków działań istotnych dla rozwoju obszaru , który przeprowadzano przy okazji szeregu 

spotkań z mieszkańcami ( między innymi dotyczących głównych założeń Leadera oraz 

możliwości wsparcia finansowego w ramach wdrażania LSR dla rozwoju gmin i aktywizacji 

mieszkańców ).   Wyniki sondażu odegrały kluczową rolę w określeniu celów strategicznych 

oraz budowaniu budżetu LSR . Ostateczny kształt LSR nadano w biurze LGD w taki sposób , 

że skomasowano wyniki prac zespołu roboczego , a przy opracowaniu części analityczno-

diagnostycznej LSR oparto się na zapisach zawartych w dokumentach strategicznych takich 

jak : strategie rozwoju oraz plany rozwoju lokalnego : powiatu i  gmin wchodzących w skład 

obszaru Podhalańskiej LGD. Częściowo posłużono się również materiałem zgromadzonym w 

diagnozie ZSROW,  który to materiał po uzupełnieniu i zaktualizowaniu wg najnowszych 

badań GUS wykorzystano w LSR . 

W odniesieniu do zakresu budowy strategii kierowano się wytycznymi zawartymi w 

Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych kryteriów i sposobu 

wyboru lgd do realizacji lsr w ramach PROW 2007-2013. 

Projekt LSR został poddany konsultacjom poprzez zamieszczenie jego treści na stronie 

internetowej PLGD  (www.podhalanska.pl) oraz udostępnienie do wglądu w Urzędach Gmin 

obszaru LGD.  Uwagi dotyczące projektu LSR przyjmowano przez okres 30.dni listownie , e-

http://www.podhalanska.pl/
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mailem lub osobiście w siedzibie biura LGD. Zebrano i przeanalizowano 22 nadesłane w ten 

sposób uwagi od mieszkańców. Zamiarem LGD jest cykliczne konsultowanie działań 

wynikających ze strategii w formie ankietowej, otwartego forum dyskusyjnego na stronie 

internetowej oraz banku pomysłów – który funkcjonuje na stronie internetowej PLGD od 

roku . Zaopiniowanie projektu LSR przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 

Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania nastąpiło ostatecznie w dniu 19.12.2008r.  

 

 

XII. Opis procesu wdrażania i aktualizacji LSR 

 

Wdrażanie LSR 

 

Za wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju odpowiada Podhalańska Lokalna Grupa Działania.  

Wdrażanie LSR  oprócz wyboru operacji obejmuje: 

a. Realizację badań dotyczących obszaru objętego strategią 

b. Informowanie o obszarze objętym LSR, realizacji LSR oraz działalności LSR 

c. Szkolenie pracowników LGD, członków rady odpowiedzialnej za ocenę 

operacji zgodnie z lokalnymi kryteriami oceny 

d. Realizację zadań promocyjnych lub kulturalnych związanych z obszarem 

objętym LSR, realizacją LSR oraz działalnością LSR 

e. Aktywizowanie społeczności lokalnej 

 

W ramach działań promocyjno – informacyjnych PLGD odpowiada w szczególności za: 

a. kompletny pakiet informacji dla potencjalnych Beneficjentów na temat: 

kategorii działań, w ramach których Beneficjenci mogą się ubiegać o wsparcie 

unijne; warunków jakie należy spełnić by kwalifikować się do wsparcia 

unijnego; wzorów formularzy wniosków i innych dokumentów niezbędnych 

do aplikowania o środki; poprawnego przygotowania wniosków o 

dofinansowanie; kryteriów wyboru projektów oraz procedur związanych z 

oceną i wyborem wniosków; procedur związanych z przygotowaniem, oceną i 

wyborem projektów oraz ich kontrolą; punktów informacyjnych o PROW; 

publikacji i dystrybucji bezpłatnych materiałów informacyjnych, dotyczących 
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m.in.: zaleceń dla wnioskodawców, zasad realizacji i rozliczania projektów 

itp., 

 

b. organizowanie szkoleń i warsztatów dla potencjalnych Beneficjentów i 

Beneficjentów danego działania, w szczególności odnośnie celów LSR, zasad 

aplikowania o środki, zamówień publicznych, przygotowania, realizacji i 

rozliczania operacji, kryteriów oceny; 

 

c. aktualizowanie serwisu internetowego zawierającego w szczególności: 

dokumenty programowe, akty prawne, zalecenia i wytyczne dla 

Beneficjentów, szczegółowe informacje na temat osi priorytetowych, 

informacje o planowanych i aktualnych terminach naborów wniosków, 

kryteria oceny i wyboru projektów; procedurę rozpatrywania wniosków o 

dofinansowanie, wyniki konkursów, wykaz Beneficjentów oraz informacje nt. 

aktualnie realizowanych projektów dla danej osi priorytetowej; odpowiedzi na 

najczęściej zadawane pytania; wymagania dotyczące obowiązków 

Beneficjentów w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych. 

 

LGD  zobowiązana jest do stosowania we wszystkich prowadzonych przez siebie działaniach 

zasady efektywnego doboru komunikatów promocyjnych uwzględniających dotarcie do 

odpowiednich grup docelowych oraz stosowanie spójnej wizualizacji i przekazu odpowiedniej 

dla osi 4 LEADER. 

 

W ramach współpracy z mediami Zarząd LGD i Biuro LGD prowadzić będzie następujące 

działania: udzielanie odpowiedzi na zapytania mediów (w tym pytania wymagające 

niezwłocznej odpowiedzi); wypowiedzi  do określonych tytułów prasowych,  przygotowanie i 

przekazywanie informacji i komunikatów dla mediów (prasy, radia, telewizji, portali 

internetowych), organizowanie i prowadzenie indywidualnych spotkań w siedzibie LGD z 

przedstawicielami mediów, reprezentowanie LGD na konferencjach, seminariach, spotkaniach 

oficjalnych, imprezach promujących działania LSR. 

 

Biuro LGD odpowiada za publikowanie i aktualizację informacji dotyczących LSR 

znajdujących się na stronie internetowej Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania 
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www.podhalanska.pl. Na stronie internetowej są w szczególności: informacje o potencjalnych 

Beneficjentach przygotowywane na podstawie zatwierdzonej przez samorząd województwa 

Lokalnej Strategii Rozwoju,  wykazy Beneficjentów, informacje nt. aktualnie realizowanych i 

przygotowywanych operacji (wraz z innymi bieżącymi informacjami koniecznymi do 

opublikowania na stronie WWW.) oraz informacje na temat konkursów (w tym w 

szczególności terminy naborów wniosków oraz regulamin rady, i kryteria wyboru projektów) 

. 

 

LGD podejmuje działania w zakresie publikacji materiałów informacyjnych z 

uwzględnieniem potrzeb w odniesieniu do osi 4 Leader. W zależności od tych potrzeb, 

pracownicy Biura LGD  przygotowują materiały informacyjne w postaci broszur, ulotek, 

prezentacji multimedialnych, itp., dotyczących w szczególności możliwości dofinansowania 

projektów ze środków unijnych oferowanych w ramach 4 osi Leader.   

 

LGD zapewnia funkcjonowanie bezpłatnego punktu informacyjnego, którego celem działania 

jest udzielanie fachowych porad i odpowiedzi na pytania dotyczące 4 osi Leader, oraz 

wspieranie Beneficjentów w zakresie pozyskiwania środków finansowych, poprawnego 

przygotowania wniosków o dofinansowanie oraz realizacji projektów. Informacje udzielane są 

bezpłatnie w zależności od potrzeb, telefonicznie lub drogą elektroniczną. Jeżeli pytanie nie 

dotyczy spraw będących w gestii LGD, podmioty zainteresowane kierowane są do 

odpowiednich instytucji. Adres emaliowy oraz numery telefonów punktu informacyjnego 

dostępne są na stronie internetowej IW. 

 

Seminaria są jednym z narzędzi upowszechnienia wiedzy na temat wdrażania LSR, których 

celem jest przedstawienie możliwości korzystania ze środków w ramach strategii, 

przedstawienie zagadnień związanych z przygotowaniem wniosków o dofinansowanie 

projektów, omówienie dotychczasowych doświadczeń związanych z wykorzystaniem 

środków UE itp. W przypadku podjęcia decyzji o organizacji seminarium, Biuro LGD  

odpowiada za: przygotowywanie materiałów informacyjnych; zaproszenie na seminarium 

zainteresowanych podmiotów oraz prelegentów; przygotowanie zaproszeń i programów 

konferencji lub szkolenia,; rozesłanie zaproszeń i programów do wszystkich 

zainteresowanych podmiotów; koordynację przygotowania prezentacji oraz innych 

materiałów informacyjnych, które będą prezentowane na danej konferencji.  
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W zależności od bieżących potrzeb związanych z wdrażaniem LSR, oprócz działań wyżej 

wymienionych LGD może prowadzić również inne działania informacyjne i promocyjne, 

które przyczynią się do realizacji celów Strategii W tym zakresie LGD w szczególności może:  

uczestniczyć w targach i wystawach, wydarzeniach z kalendarza różnych imprez,  

organizować konkursy, w tym konkursy finansowane w formie dotacji, przygotowywać 

niestandardowe materiały informacyjne i promocyjne. 

 

 

Aktualizacja LSR  

 

Konieczność wprowadzenia zmian do LSR może wynikać z różnych przyczyn: zmiany 

obowiązujących przepisów regulujących zagadnienia objęte LSR; zmiany dokumentów 

programowych lub rozporządzeń dotyczących zagadnień objętych LSR; uwag zgłoszonych 

przez Instytucję Wdrażającą; uwag zgłoszonych przez kontrolę; wniosków wynikających z 

praktycznego stosowania LSR i przeprowadzonej ewaluacji LSR. 

 

Za propozycję zmian w LSR odpowiada Zarząd LGD, który podejmuje uchwałę o 

przystąpieniu do aktualizacji LSR. 

 

Pracownik Biura LGD informuje społeczność lokalną o przystąpieniu do procesu aktualizacji 

strategii poprzez wywieszenie na stronie internetowej uchwały Zarządu LGD o przystąpieniu 

do aktualizacji strategii oraz publikację w lokalnych mediach. Każdy z mieszkańców obszaru 

objętego działalnością LGD ma prawo do wniesienia uwag do Lokalnej Strategii Rozwoju w 

terminie 21 dni. 

 

LGD organizuje min. 2 otwarte spotkania z mieszkańcami celem omówienia zgłoszonych 

uwag i ustalenia ostatecznego zakresu zmian w strategii. 

 

 Za prawidłowy przebieg procedury przygotowania i wprowadzania zmian, z udziałem 

społeczeństwa odpowiedzialny jest Dyrektor Biura LGD. Za podejmowanie uchwał w sprawie 

zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju odpowiedzialny jest Walne Zgromadzenie Członków. 
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Wprowadzenie zmian LSR wymaga każdorazowo zatwierdzenia przez samorząd 

województwa.  

 

 

 

 

XIII. Zasady i sposób dokonywania ewaluacji własnej 

 

Ewaluacja strategii posłuży sprawdzeniu czy w wyniku podejmowanych w ramach 

wdrażania strategii działań (operacji) powstały spodziewane rezultaty, oraz czy rezultaty 

przełożyły się na realizację celów strategii. 

Wszystkie rodzaje przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach strategii będą 

poddawane ocenie ex ante oraz ex post . Forma oceny ex ante polegać będzie na tym, że w 

stosunku do każdej planowanej w ramach LSR operacji będzie istniał obowiązek 

sporządzenia analizy zawierającej opis spodziewanych efektów oraz jej ocenę pod kątem jego 

wpływu na osiąganie celów zakładanych w LSR. Analiza ta będzie jednym z elementów 

dokumentacji danego przedsięwzięcia rozpatrywanej przez organ podejmujący decyzję o 

zakwalifikowaniu operacji do realizacji i będzie miała istotny wpływ na decyzję podjętą w tej 

sprawie. 

Ewaluacja ex post będzie dokonywana w okresach rocznych, po zakończeniu każdego roku 

kalendarzowego będzie ona polegać na przeanalizowaniu wszystkich zrealizowanych w 

minionym roku kalendarzowym działań i operacji pod kątem określenia efektów tych 

przedsięwzięć, a także wpływu, jaki miała ich realizacja na osiągnięcie celów zakładanych w 

LSR.  

Zgodnie z zaleceniem Komisji Europejskiej ewaluacja będzie obejmować następujące aspekty 

projektu : 

 adekwatność  projektu (jakie problemy miały zostać rozwiązane dzięki realizacji 

celów projektu?) 

 przygotowanie projektu i jego planu (czy projekt jest logicznie zaplanowany i spójny 

wewnętrznie?) 

 efektywność projektu  (jakie są koszty projektu oraz czas realizacji  tj.: nakłady w 

stosunku do osiąganych  rezultatów?) 
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 skuteczność projektu (czy dzięki realizacji projektu osiągnięto zakładaną zmianę? jaki 

jest stosunek  rezultatów do zakładanych celów? ) 

 oddziaływanie projektu (skutek jaki wywiera projekt w szerszym środowisku oraz 

jego wkład w realizację  szerszych celów.) 

 trwałość projektu (prawdopodobieństwo, że osiągnięte zmiany/ korzyści będą nadal 

kontynuowane). 

Ewaluacji podlegać będzie także jakość partnerstwa oraz sprawność funkcjonowania LGD. 

Organem odpowiedzialnym za przeprowadzenie tej ewaluacji będzie Komisja Rewizyjna. 

Część zadań związanych z tą formą ewaluacji Komisja będzie mogła zlecić do wykonania 

ekspertom zewnętrznym. Wyniki ewaluacji Komisja Rewizyjna będzie zobowiązana 

przedstawić w formie raportu zawierającego następujące elementy: 

 wykaz przedsięwzięć zrealizowanych w minionym roku kalendarzowym, z krótkim 

opisem merytorycznym i informacją finansową o każdym z nich, 

 opis bezpośrednich efektów przedsięwzięć i porównanie ich z efektami, które były 

zakładane w fazie projektowania, 

 analizę dotyczącą wpływu zrealizowanych przedsięwzięć na osiągnięcie celów 

określonych w LSR, 

 wnioski w formie uwag i rekomendacji dotyczących zmian w sposobie 

funkcjonowania LGD, które zapewnią wyższą efektywność działania LGD i lepsze 

osiągnięcie celów zakładanych w LSR. 

Raport powinien być przygotowany i przedstawiony do wiadomości Zarządu i członków 

LGD najpóźniej 14 dni przed terminem corocznego sprawozdawczego zwyczajnego Walnego 

Zebrania Członków Podhalańskiej LGD, na którym będzie udzielane Zarządowi absolutorium 

za miniony rok. Treść raportu, zgodnie z zasadą jawności działania LGD, będzie także podana 

do wiadomości publicznej na stronie internetowej PLGD. 

Przedstawiony przez Komisję Rewizyjną raport będzie przedmiotem dyskusji podczas 

Walnego Zebrania Członków, ze szczególnym uwzględnieniem zaproponowanych w raporcie 

zmian w sposobie funkcjonowania LGD. Ewentualne decyzje w tej sprawie będą 

podejmowane w formie stosownej uchwały Walnego Zebrania Członków. 

Cele ewaluacji strategii to: 

 polepszenie efektywności i wydajności w obszarze objętym LSR 

 określenie efektów wdrażania strategii, 

 lepsze zaspokojenie oczekiwań odbiorców projektów zaplanowanych w ramach 
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 strategii, 

 dostarczenie informacji koniecznych dla podejmowania decyzji, 

 uzyskanie odpowiedzi na pytania związane z realizacją strategii, 

 odniesienie się do krytyki ze strony beneficjentów działań zaplanowanych w strategii, 

 pogłębienie odpowiedzialności za wdrażanie strategii wśród wszystkich 

zainteresowanych jej funkcjonowaniem i jej efektami, 

 usprawnienie działalności Podhalańskiej LGD . 

 

Metodologia 

 

Ewaluacja będzie realizowana w dwóch typach: jakościowym i ilościowym. Typ ilościowy - 

dane ilościowe będą pochodziły ze standaryzowanych technik badawczych oraz ze źródeł 

danych zastanych takich jak: sprawozdania, wyniki monitoringu, audyt. Typ jakościowy - 

dane jakościowe natomiast pochodzić będą z analiz opinii, wyników obserwacji, czyli z 

zastosowania jakościowych technik badawczych. 

 

 

XIV. Powiązanie LSR z innymi dokumentami strategicznymi dokumentami 

planistycznymi 

 

Obszar objęty Lokalną Strategią Rozwoju jest podmiotem wielu dokumentów strategicznych 

opracowanych dla różnych celów .Dokumenty te konsultowane przez różne gremia, od zebrań 

wiejskich po specjalistyczne zespoły naukowców i praktyków różnych dziedzin stanowią 

bezcenne źródło informacji, których nie można nie uwzględnić przy tworzeniu Lokalnej 

Strategii Rozwoju. 

Wielokrotnie ich umocowanie prawne jest rozstrzygające, stąd też muszą zostać 

uwzględnione przy opracowaniu kolejnych dokumentów strategicznych. 

Dokumenty te, szczególnie opracowane na poziomie lokalnym  poddano analizie już na etapie 

diagnozy wykorzystując ich zapisy do opracowania analizy SWOT, wyznaczenia wizji i 

misji, przy czym zapisy te poddano weryfikacji w czasie spotkań z mieszkańcami sołectw i 

konsultacji prowadzonych w gronie członków LGD. 
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Po ustaleniu misji, wizji i celów dokumenty te poddano ponownej analizie dla zbadania czy 

zapisy dokonane w LSR są spójne a zaproponowane działania komplementarne z działaniami 

określonymi w innych dokumentach strategicznych  

 

W szczególności analizowano następujące dokumenty opracowane na poziomie lokalnym: 

 Strategie rozwoju gmin Biały Dunajec, Czarny Dunajec, Kościelisko, Poronin, 

Szaflary. 

 Strategię rozwoju powiatu tatrzańskiego i nowotarskiego 

 Plany rozwoju miejscowości  opracowane i zatwierdzone przez zebrania wiejskie w 

związku z ubieganiem się o wsparcie z Sektorowego Programu Operacyjnego 

„Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów 

wiejskich” 

 Studia uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego gmin wchodzących w skład 

LGD 

 

Obok powiązań LSR z istniejącymi dokumentami strategicznymi poddano również analizie 

jej zgodności z dokumentami programowymi na lata 2007-2013, opracowanymi na 

poziomie regionalnym i krajowym,  w szczególności:  

 „Małopolska 2015” - Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-

2013 

 Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym  

 Programem Operacyjnym Współpracy Transgranicznej Polska – Republika Słowacka  

 Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki 

 Programem Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka 

 

 

Cel ogólny w LSR / 

/ odniesienie w dokumencie 

strategicznym 

„Ochrona i udostępnienie 

unikalnych walorów Podhala” 

Poprawa pozycji 

konkurencyjnej i warunków 

życia na Podhalu” 

Strategia rozwoju gminy 

Biały Dunajec 

  

Strategia rozwoju gminy   
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Czarny Dunajec 

Strategia rozwoju gminy 

Kościelisko 

  

Strategia rozwoju gminy 

Poronin 

  

Strategia rozwoju gminy 

Szaflary 

  

Strategia rozwoju powiatu 

tatrzańskiego 

  

Strategia rozwoju powiatu 

nowotarskiego 

  

   

   

   

Studium uwarunkowań i 

kierunków rozwoju 

przestrzennego gminy Biały 

Dunajec 

  

Studium uwarunkowań i 

kierunków rozwoju 

przestrzennego gminy 

Czarny Dunajec 

  

Studium uwarunkowań i 

kierunków rozwoju 

przestrzennego gminy 

Kościelisko 

  

Studium uwarunkowań i 

kierunków rozwoju 

przestrzennego gminy 

Poronin 

  

Studium uwarunkowań i 

kierunków rozwoju 
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przestrzennego gminy 

Szaflary 

Małopolska 2015” - Strategia 

Rozwoju Województwa 

Małopolskiego na lata 2007-

2013 

Obszar VII. Dziedzictwo i 

przestrzeń regionalna 

Cel pośredni: Wysoka jakość 

środowiska przyrodniczo 

kulturowego i przestrzeni 

regionalnej 

Kierunki polityki: 

 VII.1. Ochrona i 

kształtowanie krajobrazu 

kulturowego 

VII. 2. Ochrona bio- i 

georóżnorodności 

VII.3. Opieka nad 

regionalnym dziedzictwem 

kulturowym 

 

 

Program Operacyjny 

Współpracy Transgranicznej 

Polska – Republika 

Słowacka 

  

Małopolski Regionalny 

Program Operacyjny  

 

Oś priorytetowa 3. Turystyka 

i przemysł kulturowy 

Cel operacyjny: Podniesienie 

konkurencyjności 

turystycznej regionu 

 

Oś priorytetowa 3. Turystyka 

i przemysł kulturowy 

Cel operacyjny: Podniesienie 

konkurencyjności 

turystycznej regionu 

 

Program Operacyjny Kapitał 

Ludzki 

 

  

Program Operacyjny   
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Innowacyjna Gospodarka 

 

 

 

 

XV. Planowane działania/ przedsięwzięcia/ operacje realizowane przez LGD w ramach 

innych programów wdrażanych na obszarze LSR 

 

Ideą  środków  pochodzących  z  osi  IV  Programu  Rozwoju Obszarów Wiejskich  jest 

wszechstronny  rozwój  obszar  objętego  Lokalną  Strategią Rozwoju. Dzięki tym  

funduszom obszary wiejskie mają szansę stać się konkurencyjnymi  i atrakcyjnymi regionami, 

w którym wysoki będzie poziom życia ich mieszkańców.   

Aby  tak  się  jednak  stało  Lokalna  Grupa  Działania  nie  może  skupić  się  jedynie  na  

poprawnym  wydatkowaniu  pieniędzy,  które  jej  niejako  „przysługują”  z  LEADERA. 

Środki  te,  bowiem  mają  jedynie  wspierać  działalność  LGD  i  dać  podstawy  do  innych  

przedsięwzięć,  które  będą  uzupełniały  i  wpisywały  się  w  te  –  zaplanowane  w  Lokalnej  

Strategii  Rozwoju  –  taki  zintegrowany  charakter  działań ma  na  celu  zapewnienie  

bardziej wszechstronnego, przez to, skuteczniejszego rozwoju terenu Podhala. W  związku  z  

powyższym  Podhalańska Lokalna Grupa Działania  planuje  szereg operacji,  które  będą  

realizowane  w  ramach  innych  niż  LEADER  programów  na  obszarze opisywanej  

Lokalnej  Strategii  Rozwoju.  Ponieważ  jednak  może  tutaj  zaistnieć niebezpieczeństwo  

podwójnego  finansowania  działań  (nakładania  się  pomocy),  należy  na początek określić 

rodzaj zabezpieczeń przed taką sytuacją.  

  

Jako mechanizmy zabezpieczające przed nakładaniem się pomocy w ramach PROW  

i innych programów, Podhalańska Lokalna Grupa Działania zastosuje następujące 

rozwiązania: 

 Każda osoba zatrudniona przez LGD będzie miała umowę zawierającą szczegółowy 

wykaz obowiązków i zadań, ze wskazaniem programu, na rzecz którego te zadania  
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i obowiązki będą wykonywane oraz podaną kwotą wynagrodzenia pochodzącą ze 

środków tego programu; 

 W przypadku osób zaangażowanych jednocześnie w realizację dwóch lub więcej 

programów, w umowie o pracę z tą osobą zostanie wskazany wymiar czasu pracy, jaki 

ta osoba jest zobowiązana przeznaczyć na wykonanie zadań i obowiązków 

związanych z realizacją poszczególnych programów. Łączny wymiar czasu pracy nie 

przekroczy wielkości maksymalnych dopuszczonych w Kodeksie Pracy; 

 Na każdym dokumencie księgowym stanowiącym dowód poniesienia kosztów muszą 

być w sposób trwały umieszczone informacje o tym, ze środków jakiego programu te 

koszty zostały pokryte. W przypadku kosztu współfinansowanego z dwóch lub więcej 

programów będzie podana informacja o tym, jaką część tego kosztu finansują 

poszczególne programy; 

 LGD utworzy wydzielone konta bankowe (lub subkonta) do obsługi każdego 

programu; 

 Każdy program będzie miał wyznaczonego kierownika odpowiedzialnego za 

realizację i prawidłowe wydatkowanie środków programu; 

 Zarząd LGD zapewni dobry przepływ informacji między zespołami realizującymi 

różne programy, organizując co najmniej raz w miesiącu (w zależności od ilości 

realizowanych programów) narady robocze z udziałem wszystkich kierowników 

programów; 

 Każdy wniosek o przyznanie pomocy, przygotowany przez LGD, będzie zawierał 

analizę ryzyka w zakresie nakładania się pomocy ze środków tego programu  

z pomocą, którą LGD uzyskało wcześniej z PROW lub innych programów oraz 

propozycje mechanizmów, które należy zastosować w celu uniemożliwienia 

nakładania się pomocy. 

 

Działania,  które LGD  planuje  podjąć w  ramach  innych  programów mają  za  zadanie 

przede  wszystkim  wspierać  zapisy  LSR,  ale  również  ogólnie  pojęty  rozwój  obszaru  nią  

objętego.  Trudno  jednak  w  tym  momencie  wskazać  konkretnie,  jakie  działania  będzie  

podejmowało Stowarzyszenie, gdyż zależy  to np. od harmonogramu ogłaszanych w  ramach  
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innych  programów  konkursów,  czy  kryteriów  naboru. Analizując  jednak  profil  

działalności Stowarzyszenia  i  jego  formę  prawną można  jednak  wskazać  ogólnie  

wskazać,  że  będą  to działania wpisujące się w:  

 Europejski Fundusz Spójności, ze szczególnym akcentem na Program Operacyjny 

Kapitał Ludzki (PO KL),  

 Małopolski Regionalny Program Operacyjny (MRPO), 

 programy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, 

 Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi / Fundacja Polska Wieś 2000 im. M. 

Rataja, 

 Fundacja J&S PRO BONO POLONIAE, 

 krajowe fundusze publiczne (np. Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, środki własne 

ministerstw, NBP) 

 Szwajcarsko-Polski Mechanizm Finansowy 

  

Program Operacyjny Kapitał Ludzki:  

Priorytet VI: "Rynek pracy otwarty dla wszystkich"   

 Poprawa  dostępu  do  zatrudnienia  oraz  wspieranie  aktywności  zawodowej   

 w regionie  

 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samo zatrudnienia  

 Inicjatywy  lokalne  na  rzecz  podnoszenia  poziomu  aktywności  zawodowej   

 na obszarach wiejskich  

Projekty  mają być  nakierowane  na  tworzenie  warunków  sprzyjających  podnoszeniu  

zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych, obejmujące m.in. działania na  rzecz dalszego  

doskonalenia,  bądź  zmiany  kwalifikacji  zawodowych  w  formie  szkoleń,  kursów  i  

praktyk oraz  możliwości  zdobycia  doświadczeń  zawodowych  w  miejscu  pracy.  Pomoc  

będzie koncentrowała  się  również  na  rozwoju  przedsiębiorczości  i  samozatrudnienia,  

obejmując m.in. doradztwo, szkolenia oraz usługi finansowo – prawne adresowane do osób 

pragnących rozpocząć własną działalność gospodarczą.  

Priorytet VII: "Promocja integracji społecznej"  

 7.1 – Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji  

 7.3 – Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji  
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Projekty  przeznaczone  będą  nie  tylko  dla  podmiotów  ekonomii  społecznej,   

ale  również  dla  instytucji  powołanych  do  jej  wspierania,  które  poprzez  dostarczanie  

niezbędnej wiedzy i doświadczenia w zakresie zasad prowadzenia działalności gospodarczej,  

zarządzania  zasobami  ludzkimi  czy  stosowania  przepisów  prawnych,  umożliwiają  

rozwój  i  funkcjonowanie  gospodarki  społecznej.  Dodatkowo  Stowarzyszenie  postara  się  

pozyskać małe  granty  finansowe,  za  pomocą  których  wspierane  będą  inicjatywy  

ukierunkowane  na  podnoszenie  zdolności  do  zatrudnienia,  zwiększenie mobilności  i  

aktywności  społecznej mieszkańców  i  rozwój  lokalnych  inicjatyw  na  obszarach  

wiejskich,  w  celu  zmniejszenia zróżnicowań pomiędzy tymi obszarami a ośrodkami 

miejskimi.  

Priorytet VIII: "Regionalne kadry gospodarki"  

 8.1 – Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie  

Planowane  projekty  mają  stymulować  podnoszenie  i  aktualizację  umiejętności  

zawodowych  przez  osoby  pracujące,  zwłaszcza  starsze  i  o  niskich  kwalifikacjach,   

co jest kluczowe dla utrzymania ich aktywności na rynku pracy.  

Priorytet IX: "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach"  

 9.5 – Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich  

Wsparcie  przewidziane  w  projektach  nakierowane  będzie  na  rzecz  tworzenia   

i  funkcjonowania  oddolnych,  lokalnych  inicjatyw  powoływanych  przez  mieszkańców  

obszarów  wiejskich  na  rzecz  rozwoju  edukacji  i  podnoszenia  poziomu  wykształcenia  

mieszkańców wsi. 

 

Małopolski Regionalny Program Operacyjny 

Środki dostępne w ramach RPO planuje się pozyskać w celu realizacji m.in. projektów: 

 dotyczących budowy, rozbudowy czy modernizacji szlaków/ścieżek turystycznych 

(w tym rowerowych), 

 budowy, rozbudowy małej infrastruktury turystycznej, 

 w zakresie profesjonalnej obsługi ruchu turystycznego,  

 w zakresie kształtowania postaw ekologicznych wśród mieszkańców.  

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności 



Lokalna Strategia Rozwoju 

Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania 

 

 

 115 

Korzystając z pomocy finansowej oferowanej w ramach różnych programów uruchamianych 

przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności planuje się pozyskać środki m.in. na projekty: 

 w zakresie specjalistycznego poradnictwa obywatelskiego i prawnego dla 

mieszkańców,  

 mające na celu poszerzenie wiedzy mieszkańców w zakresie korzystania z 

komputera i Internetu, w tym opracowywania stron www, 

 mające na celu stworzenie lokalnego funduszu grantowego, dzięki któremu 

wspierane będą działania definiowane i realizowane przez lokalne społeczności, 

 w zakresie wspierania edukacji i pobudzania aktywności społecznej osób 

starszych, 

 w zakresie tworzenia oferty zajęć dodatkowych dla najmłodszych, 

 mające na celu stymulowanie i rozwijanie ducha przedsiębiorczości wśród 

młodzieży gimnazjalnej, 

 w zakresie promowania wolontariatu studenckiego - pobudzania aktywnych 

postaw studentów pochodzących z obszaru Spichlerza i wykorzystania ich 

potencjału w celu wzbogacenia oferty edukacyjnej i wychowawczej szkół 

podstawowych i gimnazjalnych, 

 edukacyjne związane z nauka języka angielskiego dla dzieci, 

 wzmacniające aktywność społeczną, samodzielność, umiejętności autoprezentacji 

itp. młodzieży z obszarów wiejskich, 

Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi / Fundacja Polska Wieś 2000 im. M. Rataja 

Korzystając z pomocy finansowej oferowanej przez Fundację planuje się pozyskać środki 

m.in. na projekty  

 w zakresie wspierania dziedzictwa kulturowego, w tym na działalność lokalnych 

chórów, zespołów śpiewaczych itp. 

Fundacja J&S PRO BONO POLONIAE 

Korzystając z pomocy finansowej oferowanej przez Fundację istnieje możliwość pozyskać 

środki m.in. na projekty  

 w zakresie propagowania lokalnej kultury Podhala wśród dzieci i młodzieży. 
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Narodowy Bank Polski  

Po środki, o które można ubiegać się w ramach programu edukacji ekonomicznej,  planuje się 

sięgać w ramach realizacji: 

 projektów szkoleniowych dla młodzieży (zwłaszcza gimnazjalnej), promujące 

wśród młodych ludzi przedsiębiorczość.  

Szwajcarsko-Polski  Mechanizm Finansowy 

Planowany udział w konsorcjum lokalnych grup działania w programie „Nasze góry, nasze 

dziedzictwo - nasza wspólna sprawa” zgłaszanym do konkursu na inicjatywy w zakresie 

rozwoju  partnerstwa dla rozwiązywania problemów obszarów peryferyjnych,   

 

XVI. Przewidywany wpływ realizacji LSR na rozwój regionu i obszarów wiejskich 

 

 

Podchodząc  do  analizy wpływu  realizacji LSR  na  rozwój  regionu  i  obszarów wiejskich  

należy  cofnąć  się  do  punktu,  w  którym  określono  cele  LSR  oraz  planowane  

przedsięwzięcia w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.   

 

Realizacja LSR przyczyni się do:  

 

 Ochrony i udostępnienia dziedzictwa  przyrodniczego i krajobrazowego,  poprzez  

min.: wyeksponowanie najcenniejszych obiektów, waloryzację torfowisk, ostoi 

ptactwa ,cennych zbiorowisk, i likwidacje zagrożeń jakie sprawiają dzikie 

wysypiska śmieci. 

 Ochrony i udostępnienia  dziedzictwa  kulturowego,  poprzez  min.: kultywowanie 

miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów,  organizację i promocja otwartych 

imprez, wsparcie udzielane dla zespołów folklorystycznych, zachowanie kultury 

niematerialnej na nośnikach cyfrowych,  odnowienie  obiektów kulturowych i 

sakralnych, tworzenie izb regionalnych, małych muzeów i żywych skansenów, 
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 Rozwoju i szerszej promocji podhalańskich produktów regionalnych opartych o 

tradycyjne rzemiosło nie tylko tych najbardziej znanych, w celu zapewnienia 

odpowiedniej jakości, rozpoznawalności i efektywnych kanałów zbytu. 

 Wzrostu  jakości  życia  mieszkańców  tego  regionu,  poprzez  min:    doposażenie  

świetlic  

 wiejskich,  wzbogacenie  oferty  w  zakresie  spędzania  czasu  wolnego,  oddanie 

do użytku nowych placów zabaw, poprawę estetyki wsi, stworzenie publicznych 

punktów dostępu do Internetu, 

 Rozwoju   prowadzenia działalności gospodarczej,  poprzez min.:  wsparcie  

działalności  gospodarczej ukierunkowanej  na  lokalne  produkty, wsparcie  

działalności  gospodarczej  w turystyce i branżach okołoturystycznych, rozwój 

usług na wsi, lepszy dostęp do Internetu i dostęp do energii ze źródeł 

odnawialnych przez przedsiębiorców, 

 Rozbudowę zaplecza usługowego, rekreacyjnego i sportowego,  poprzez  min.  

poprawę  stanu  infrastruktury  sportowo  –  rekreacyjnej, budowę  małej 

infrastruktury  turystycznej,  , punktów widokowych, miejsc wypoczynkowych i 

biwakowych , nowe trasy narciarskie i biegowe, 

 Poprawę konkurencyjności istniejących i tworzenie nowych produktów 

turystycznych poprzez tworzenie nowych produktów turystycznych, promowanie 

sieciowania i wspólnych programów promocyjnych, tworzenie sieci 

wypożyczalni, wdrożenie nowatorskich narzędzi promocji i informacji dostępność 

ramach systemu informacji dostępność regionie, lepszą dostępność do atrakcyjnej 

oferty usług,  

 Wzrostu  integracji  społecznej  i  aktywności  mieszkańców,  poprzez  min.  

działania aktywizujące - jak spotkania, seminaria, imprezy kulturalne, promowanie 

projektów realizowanych w partnerstwie, międzynarodowe projekty współpracy 

itp.  

 

Realizacja  LSR wpisze  się, więc w  idealny  sposób w  założenia  programu  „LEADER”, 

który  zgodnie  z  przyjętymi  w  naszym  kraju  zasadami,  ma  warunkować  rozwój  wyżej  

wymienionych dziedzin na obszarach wiejskich. 
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Prawidłowa  realizacja  LSR  Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania  odbije  się  w  

pozytywny  sposób  na  otoczeniu.  Założone  cele  zostały  tak  skonstruowane,  żeby 

wspomagać, w wielotorowy sposób, zrównoważony i zintegrowany rozwój regionu Podhala. 

 

 

XVII. Załączniki do LSR 

Załącznik Nr 1 Regulamin Rady Stowarzyszenia Podhalańska Lokalna Grupa Działania  

Załącznik Nr 2 Potwierdzenie złożenia wniosku w konkursie  

Załącznik nr 3 Deklaracja bezstronności  

Załącznik nr 4 Karta oceny zgodności operacji z lokalną strategią rozwoju 

Załącznik nr 5 Karta oceny operacji z Lokalnymi Kryteriami Wyboru– Małe Projekty 

Załącznik nr 6 Karta oceny operacji z Lokalnymi Kryteriami Wyboru– Odnowa i Rozwój Wsi 

Załącznik nr 7 Karta oceny operacji z Lokalnymi Kryteriami Wyboru– Tworzenie i Rozwój 

Mikroprzedsiębiorstw 

Załącznik nr 8 Karta oceny operacji z Lokalnymi Kryteriami Wyboru - Różnicowanie w 

Kierunku Działalności Nierolniczej 

Załącznik Nr 9 Procedura naboru pracowników Biura LGD  

Załącznik Nr 10 Opis stanowisk pracy i profilu wymagań kwalifikacyjnych w Biurze 

Lokalnej Grupy Działania  

Załącznik nr 11 Ankieta monitorująca na potrzeby monitorowania realizacji LSR 

Załącznik nr 12 Ankieta monitorująca realizację operacji przez beneficjenta w ramach 

działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” 

Załącznik nr 13 Karta oceny zgodności operacji z lokalną strategią rozwoju – nabór 

tematyczny 

Załącznik nr 14 Karta oceny operacji z Lokalnymi Kryteriami Wyboru- nabór tematyczny.  
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Europejski Fundusz Rolny  na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 

Europa inwestująca w obszary wiejskie. 

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej 

w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 

Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

 

Załącznik Nr 1 
 

Regulamin Rady Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania 

 

 

ROZDZIAŁ I 

 Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

Regulamin Rady Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania określa organizację wewnętrzną i 

tryb pracy Rady. 

 

§ 2 

Terminy użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: 

1) PLGD – oznacza Podhalańską Lokalną Grupę Działania 

2) Rada – oznacza organ decyzyjny  PLGD 

3) regulamin – oznacza Regulamin Rady PLGD 

4) Walne Zebranie Członków - oznacza walne zebranie członków PLGD 

5) Zarząd – oznacza Zarząd PLGD 

6) Prezes Zarządu – oznacza Prezes Zarządu PLGD 

7) Biuro – oznacza Biuro PLGD 

8) Prezes Rady- oznacza prezesa organu decyzyjnego PLGD 

 

 

§ 2a 

Do wyłącznej kompetencji Rady należy wybór operacji, które będą realizowane w ramach 

lokalnej strategii rozwoju. 

 

ROZDZIAŁ II 

Członkowie Rady  

 

§ 3 

1. Członkowie Rady są wybierani przez Walne Zebranie Członków PLGD spośród jego 

członków. 
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2. Kandydatów na członków Rady zgłaszają wójtowie gmin oraz organizacje społeczne 

i gospodarcze działające na obszarze działania PLGD.  

3. Rada składa się z 5 - 15 członków z zastrzeżeniem, iż w co najmniej 50 % Rada 

składa się z podmiotów, o których mowa w art.6 ust.1 lit b i c rozporządzenia Rady 

WE nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów 

wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – 

czyli partnerów gospodarczych i społecznych oraz innych odpowiednich podmiotów 

reprezentujących społeczeństwo obywatelskie, organizacje pozarządowe, w tym 

organizacje zajmujące się zagadnieniami z zakresu ochrony środowiska naturalnego, 

oraz podmiotami odpowiedzialnymi za promowanie równości mężczyzn i kobiet. 

4. Członkiem Rady nie może być osoba będąca członkiem Zarządu, Komisji Rewizyjnej 

lub pracownikiem Biura LGD. 

5. Członkowie Rady wybierani są na okres wspólnej 4-letniej kadencji, a po zakończeniu 

kadencji  pełnią swoje funkcje do czasu wyboru przez Walne Zebranie nowego składu 

Rady. 

 

§ 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 Prezesa Rady, jednocześnie wskazując na przyczynę 

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. 

 

 

§ 5 

 

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

posiedzeniach Rady. 

2. Prezesowi Rady przysługuje dieta w podwójnej wysokości.  

3. Wysokość diety ustala Walne Zebranie Członków. 

 

 

§ 6 

Prezes Rady i Zarząd udzielają członkom Rady pomocy w wykonywaniu przez nich funkcji 

członka Rady. 

 

ROZDZIAŁ III 

Organy Rady 
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§ 7 

1. Rada spośród swoich członków wybiera Prezesa oraz Sekretarza.  

2. Wyboru dokonuje się na pierwszym posiedzeniu Rady danej kadencji, które 

organizuje i mu przewodniczy Prezes Zarządu PLGD. 

3. Osoba aby zostać wybrana na Prezesa lub Sekretarza Rady musi uzyskać co najmniej 

50% głosów rady.  

 

 

§ 8 

1. Prezes Rady organizuje pracę Rady i przewodniczy posiedzeniom Rady. W przypadku 

nieobecności Prezesa Rady jego funcję pełni osoba wybrana przez Radę spośród jej 

członków. 

2. Pełniąc swą funkcję Prezes Rady współpracuje z Zarządem i Biurem PLGD oraz korzysta 

z ich pomocy.  

 

§ 9 

1. Sekretarz Rady odpowia za prowadzenie dokumentacji a za przechowywanie 

dokumentacji związanej z pracami Rady odpowiada Dyrektor Biura PLGD 

2. Pełniąc swoją funkcje Sekretarz korzysta z pomocy Zarządu oraz Biura PLGD.   

3. Do obowiązków Sekretarza należą czynności wskazane w niniejszym Regulaminie. W 

przypadku nieobecności Sekretarza jego funcję pełni osoba wybrana przez Radę spośród 

jej członków. 

 

§ 10 

1. Preses oraz Sekretarz Rady może zostać odwołany na wniosek członka Rady lub Prezesa 

Zarzadu PLGD. 

2. Wyżej wymieniony wniosek musi równocześnie wskazwać osobę, która zastąpi osobę 

odwołaną ze stanowiska. 

3. Odwołanie Prezesa lub Sekretarza nastpuje na podstawie uchwały rady i wymaga poparia 

co najmiej 2/3 członków Rady.  

 

ROZDZIAŁ IV 

Przygotowanie i zwołanie posiedzeń Rady 

 

§ 11 

1. Posiedzenia Rady są zwoływane odpowiednio do potrzeb wynikających z naboru 

wniosków prowadzonego przez PLGD.  

2. Termin pierwszego posiedzenia Rady w ramach danego naboru wyznaczany jest z 

uwzględnieniem konieczności sporządzenia listy ocenionych operacji w terminie 21 dni od 

dnia, w którym upłynął termin składania wniosków.   

3. Termin drugiego posiedzenia Rady (odwoławczego) w ramach danego naboru wyznaczany 

jest z uwzględnieniem konieczności przekazania podmiotowi wdrażającemu kompletu 
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dokumentacji konkursowej w terminie 45 dni od dnia, w którym upłynął termin składania 

wniosków. 

 

§ 12 

Posiedzenia Rady zwołuje Prezes Rady, uzgadniając miejsce, termin i porządek posiedzenia z 

Prezesem Zarządu i Biurem na podstawie harmonogramu przyjętego corocznie przez Radę. 

 

§ 13 

W przypadku dużej ilości spraw do rozpatrzenia, Prezes Rady może zwołać posiedzenie poza 

harmonogramem przyjętym przez Radę. 

 

§ 14 

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. 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, lub w inny skuteczny sposób. 

Materiały dotyczące posiedzenia powinny być w tym czasie być udostępnione do wglądu 

w Biurze PLGD.  

 

 

ROZDZIAŁ V 

Posiedzenia Rady  

 

§ 15 

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 – 

bez prawa do głosowania. 

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

5. Zmniejszenie składu Rady w trakcie kadencji, do nie mniej niż 10 osób, nie wpływa na 

ważność podejmowanych przez nią decyzji.  

 

§ 16 

1. Posiedzenia Rady otwiera, prowadzi i zamyka Prezes Rady, a w razie jego nieobecności 

inna osoba wyznaczona zgodnie z § 8 ust. 1 Regulaminu - pełniąc funcję 

Przewodniczącego posiedzenia (dalej „Przewodniczący posiedzenia”). 

2. Obsługę posiedzeń Rady zapewnia Biuro PLGD. 
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§17 

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 Posiedzenia.  

3. Prawomocność posiedzenia i podejmowanych przez Radę decyzji (quorum) wymaga 

obecności co najmniej 50% składu Rady.  

 

 

§ 18 

1. Po otwarciu posiedzenia, Przewodniczący posiedzenia podaje liczbę obecnych członków 

Rady na podstawie podpisanej przez nich listy obecności i stwierdza prawomocność 

posiedzenia (quorum). 

2. W razie braku quorum Przewodniczący posiedzenia zamyka obrady wyznaczając 

równocześnie nowy termin posiedzenia. 

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

 

§ 19 

1. Po stwierdzeniu quorum Przewodniczący posiedzenia przedstawia porządek posiedzenia i 

poddaje go pod głosowanie Rady. 

2. Członek Rady może zgłosić wniosek o zmianę porządku posiedzenia. Rada poprzez 

głosowanie przyjmuje lub odrzuca zgłoszone wnioski.  

3. Przewodniczący posiedzenia prowadzi posiedzenie zgodnie z porządkiem przyjętym przez 

Radę.  

4. Porządek posiedzenia obejmuje w szczególności: 

1) Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru 

prowadzonego przez LGD oraz podjęcie decyzji o wyborze operacji do finansowania. 

2) informację Zarządu o przyznaniu pomocy przez samorząd województwa na operacje, 

które były przedmiotem wcześniejszych posiedzeń Rady. 

3) wolne głosy, wnioski i zapytania. 

4) Omówienie ewentualnych odwołań od decyzji Rady. 

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

uchwały Rady. 

 

§ 20 

1. Przewodniczący posiedzenia 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 do udziału w posiedzeniu. Członkowie Zarządu oraz osoby zaproszone mogą 

zabierać głos tylko w kwestiach określonych w § 19 ust. 4 pkt 2) i 3). Przewodniczący 

posiedzenia może określić maksymalny czas wystąpienia.  
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4. Przewodniczący posiedzenia w pierwszej kolejności udziela głosu osobie referującej 

aktualnie rozpatrywaną sprawę, 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 oraz osoby opiniującej operację. 

5. 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 posiedzenia zwraca mówcy 

uwagę. Po dwukrotnym zwróceniu uwagi Przewodniczący posiedzenia ma prawo odebrać 

mówcy głos. Fakt ten odnotowuje się w protokole posiedzenia. 

6. Po wyczerpaniu listy mówców Przewodniczący posiedzenia zamyka dyskusję. W razie 

potrzeby Przewodniczący posiedzenia 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. 

7. Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący posiedzenia rozpoczyna procedurę głosowania. 

Od tej chwili można zabrać głos tylko w celu zgłoszenia lub uzasadnienia wniosku 

formalnego o sposobie lub porządku głosowania i to jedynie przed zarządzeniem 

głosowania przez Przewodniczącego posiedzenia. 

 

 

§ 21 

1. Przewodniczący posiedzenia może udzielić głosu poza kolejnością zgłoszonych mówców, 

jeżeli zabranie głosu wiąże się bezpośrednio z głosem przedmówcy lub w trybie 

sprostowania, jednak nie dłużej niż 2 minuty. Poza kolejnością może także udzielić głosu 

członkom Zarzadu osobie referującej sprawę i osobie opiniującej projekt. 

2. Poza kolejnością udziela się głosu w sprawie zgłoszenia wniosku formalnego, w 

szczególności w sprawach: 

1) stwierdzenia quorum, 

2) sprawdzenia listy obecności, 

3) przerwania, odroczenia lub zamknięcia obrad, 

4) zmiany porządku posiedzenia (kolejności rozpatrywania poszczególnych punktów), 

5) głosowania bez dyskusji, 

6) zamknięcia listy mówców, 

7) ograniczenia czasu wystąpień mówców, 

8) zamknięcia dyskusji, 

9) zarządzenia przerwy, 

11) przeliczenia głosów, 

12) reasumpcji głosowania. 

3. Wniosek formalny powinien zawierać żądanie i zwięzłe uzasadnienie, a wystąpienie w tej 

sprawie nie może trwać dłużej niż 2 minuty. 

4. Rada rozstrzyga o wniosku formalnym niezwłocznie po jego zgłoszeniu.  

5. Wnioski formalne, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2 nie poddaje się pod głosowanie. 
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§ 22 

Po wyczerpaniu porządku posiedzenia, Przewodniczący posiedzenia zamyka posiedzenie.  

 

ROZDZIAŁ VI 

Procedura wyboru operacji  

 

Tytuł 1 

Głosowanie 

 

§ 23 

1. Po zamknięciu dyskusji w danej sprawie Przewodniczący posiedzenia rozpoczyna 

procedurę głosowania i zarządza głosowanie zgodnie z postanowieniami wynikającymi z 

niniejszego regulaminu. 

2. Przed zarządzeniem głosowania Przewodniczący posiedzenia może wyjaśnić sposób 

głosowania oraz zasady obliczania wyników głosowania.  

3. Każdy Członek Rady, przed uczestnictwem w pierwszym posiedzeniu Rady składa 

Prezesowi Rady za pośrednictwem Biura podpisane deklaracje bezstronności. Członek 

Rady oświadczający, że zachodzą w stosunku do niego okoliczności wymienione w ust. 4, 

jest wykluczony z oceny i głosowania dotyczącego danej operacji. Dopuszczalne jest 

złożenie przez danego członka Rady jednej deklaracji bezstronności dotyczącej więcej niż 

jednej operacji, jeśli żadnej z tych operacji nie dotyczą okoliczności, o których mowa w 

ust. 4.  

4. Członek Rady jest wyłączony od udziału w wyborze projektu w razie zaistnienia 

okoliczności, które mogą wywołać wątpliwości co do jego bezstronności. 

W szczególności z udziału w wyborze projektu wyłącza się osobę która: 

a) ubiega się o realizacje projektu  

b) pozostaje w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 

w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego 

stopnia lub jest związany z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z osobą 

ubiegającą się o realizacje projektu, jego zastępcą prawnym lub członkami 

organów zarządzających lub nadzorczych instytucji i przedsiębiorstw ubiegających 

się o realizacje projektu, 

c) pozostaje z ubiegającym się o projekt w takim stosunku prawnym lub faktycznym, 

że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tej osoby, 

d) przed upływem 3 lat od dnia poprzedzającego rozpoczęcie naboru pozostawał w 

stosunku pracy lub zlecenia lub był członkiem organów zarządzających lub 

organów nadzorczych beneficjentów ubiegających się o dofinansowanie operacji. 

5. Członek Rady ma obowiązek: 

a. zapoznać się z Regulaminem Rady, 

b. nie przechowywać kopii wniosków o przyznanie pomocy i jakichkolwiek 

związanych z naborem dokumentów ponad czas niezbędny do dokonania 

oceny wniosków, 
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c. nie ujawniać osobom trzecim jakichkolwiek informacji dotyczących 

Beneficjentów i wnioskowanych przez nich operacji powziętych przy 

dokonywaniu oceny i wykorzystywać uzyskane informacji wyłącznie dla 

celów tej oceny.  

 

  

§ 24 

1. Wszystkie głosowania Rady są jawne. 

2. Głosowania Rady odbywają się przez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego 

posiedzenia i przez wypełnienie kart oceny operacji. 

 

§ 25 

1. W głosowaniu przez podniesienie ręki przewodniczący posiedzenia oblicza głosy „za”, 

głosy „przeciw” i głosy „wstrzymuję się od głosu”, po czym ogłasza Radzie wyniki 

głosowania. 

 

§ 26 

1. Głosowanie w sprawie wyboru operacji do finansowania obejmuje: 

a) głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR 

b) głosowanie w sprawie oceny operacji według kryteriów lokalnych przyjętych przez 

PLGD. 

1a.  Ocenie podlegają wnioski złożone w miejscu i terminie wskazanym w informacji o 

naborze wniosków, a w przypadku, gdy w informacji wskazano zakres tematyczny 

operacji – wnioski, których (dodatkowo) zakres tematyczny jest zgodny z zakresem 

wskazanym w informacji. 

2. Do każdego projektu nad którym przeprowadzane jest głosowanie sporządzane są 

„Karta oceny zgodności projektu z LSR” oraz „Karta oceny operacji według lokalnych 

kryteriów LGD”, których wzory są przedstawione w załącznikach nr 1 i 2 do 

niniejszego regulaminu. 

3. Kartę oceny zgodności projektu z LSR i kartę oceny operacji według lokalnych 

kryteriów LGD dotyczące danej operacji wypełnia Sekretarz Rady.  

4. Głosowanie przeprowadza się dla każdego projektu oddzielnie. 

 

§ 27 

1. Oddanie głosu w sprawie uznania operacji za zgodną z LSR następuje przez 

wypełnienie „Karty oceny zgodności projektu z LSR” i zakreśleniu jednej z opcji w 

sformułowaniu „Głosuję za uznaniem, że operacja jest*/nie jest* zgodna z LSR”. 

2. Członkowie Rady głosują przez podniesienie ręki nad każdym celem ogólnym, celem 

szczególnym i przedsięwzięciem. Sekretarz Rady odnotowuje przy każdym celu i 

przedsięwzięciu ilość głosów oddanych „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”. 

3. Sekretarz Rady wypełniając kartę oceny zgodności projektu z LSR zakreśla w 

odniesieniu do każdego celu i przedsięwzięcia odpowiedź „tak” lub „nie” przez 
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postawienie znaku „X” w odpowiednim polu. Sekretarz zakreśla odpowiedź „tak”, gdy 

zwykła większość Członków Rady oddała głos za danym celem/przedsięwzięciem. 

4. Uznanie operacji za zgodną z LSR może nastąpić tylko wówczas, gdy z udzielonych 

odpowiedzi wynika, że realizacja operacji przyczyni się do osiągnięcia co najmniej 

jednego celu ogólnego LSR, co najmniej jednego celu szczegółowego LSR oraz jest 

zgodna z co najmniej jednym przedsięwzięciem.  

5. Operacja jest zgodna z LSR, jeżeli zwykła większość członków Rady oceniających 

daną operację głosowało za uznaniem, że operacja jest zgodna z LSR. Sekretarz Rady 

zakreśla jedną z opcji, o których mowa w ust. 1 odnotowując jednocześnie ilość 

głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” jaką uzyskała dana opcja. 

6. W przypadku, gdy Sekretarz Rady nie zakreśli wszystkich wymaganych pól lub jednej 

z opcji, każdy głosujący członek Rady ma prawo wezwania Sekretarza do 

uzupełnienia karty zgodnie z wynikami głosowania. 

 

§ 28 

1. Wypełnianie „Karty oceny projektu według lokalnych kryteriów LGD” odpowiedniej 

dla typu ocenianej operacji polega na wpisaniu obok każdego z kryteriów ilości 

przyznanych przez poszczególnych członków Rady punktów. 

2. Ilość przyznanych punktów w danym kryterium oblicza się w taki sposób, że dla 

każdego z kryteriów przemnaża się punkty przez ilość głosów dla danej wysokości 

punktów a następnie sumuje się uzyskane wyniki i dzieli przez ilość ważnych głosów. 

Punktację przyznaną w kryteriach uznaniowych należy merytorycznie uzasadnić.  

3. Wyliczone w wyżej wymieniony sposób punkty dla każdego z kryteriów sumuje się 

w pozycji SUMA PRZYZNANYCH PUNKTÓW. 

 

§ 28a 

Operacje uznane za zgodne z LSR, w stosunku do których odbyło się głosowanie w 

sprawie oceny zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru, podlegają dodatkowej weryfikacji 

pod kątem zgodności z minimalnymi wymaganiami, których spełnienie jest niezbędne do 

wyboru wniosku do dofinansowania, zwanymi dalej „minimalnymi   wymaganiami”. 

 

  

Tytuł 2 

Sporządzanie list operacji i podejmowanie uchwał 

 

§ 29 

1. Kartę oceny zgodności projektu z LSR i Kartę oceny projektu według lokalnych 

kryteriów LGD podpisuje Prezes Rady. 

2. Wyniki głosowania ogłasza Przewodniczący posiedzenia. 

3. Na podstawie wyników głosowania w sprawie zgodności z LSR oraz w sprawie oceny 

operacji według lokalnych kryteriów PLGD sporządza się listę ocenionych operacji. 

Listę sporządza i podpisuje Sekretarz Rady w terminie 21 dni od dnia, w którym 

upłynął termin składania wniosków o przyznanie pomocy. 
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4. Listę operacji sporządza się w kolejności według liczby punktów, jaką każda z 

ocenianych operacji uzyskała w wyniku oceny zgodności z lokalnymi kryteriami 

wyboru poczynając od operacji, która uzyskała największą liczbę punktów. 

5. Lista operacji zawiera: 

a) imię i nazwisko/ nazwę wnioskodawcy, 

b) tytuł wnioskowanej operacji, 

c) indywidualne oznaczenie sprawy nadane wnioskowi przez PLGD, 

d) numer identyfikacyjny ARiMR, 

e) wnioskowaną kwotę pomocy,  

f) wskazanie operacji uznanych za niezgodnych z LSR, 

g) wskazanie operacji niespełniających minimalnych wymagań, 

h) wskazanie operacji, których zakres tematyczny jest niezgodny z zakresem 

tematycznym operacji wskazanym w informacji o naborze, 

i) wskazanie operacji, które mieszczą się w limicie dostępnych w budżecie PLGD 

środków na realizację danego działania – w przypadku ostatniego naboru w 

perspektywie 2007-2013.  

j) wskazanie operacji, które nie podlegały ocenie z uwagi na złożenie ich w 

niewłaściwym miejscu i terminie lub niewskazanie adresu wnioskodawcy i 

niemożność jego ustalenia.  

6. W przypadku operacji, które otrzymały tę samą ilość punktów o miejscu na liście 

decyduje większa ilość punktów otrzymanych przez daną operację w kryterium nr 1 i 

2 (sumarycznie). Gdy nadal nie jest możliwe ustalenie kolejności operacji, o 

pierwszeństwie wniosku na liście decyduje dzień i godzina wpływu do Biura LGD.  

 

§ 29a 

1. W ciągu 7 dni po upływie terminu do złożenia odwołań dla wszystkich 

wnioskodawców, Prezes Rady wyznacza termin posiedzenia odwoławczego. 

2. Rozpatrzenie odwołań następuje przy odpowiednim zastosowaniu przepisów Tytułu 1 

niniejszego rozdziału.  

3. Po przeprowadzeniu oceny odwoławczej Sekretarz Rady, przy uwzględnieniu 

wyników postępowania odwoławczego, sporządza listę operacji: 

 wybranych do finansowania – w kolejności według  liczby punktów, jaką każda z 

ocenianych operacji uzyskała w wyniku oceny zgodności z lokalnymi kryteriami 

wyboru poczynając od operacji, która uzyskała największą liczbę punktów, ze 

wskazaniem: 

- imienia i nazwiska/ nazwy wnioskodawcy, 

- tytułu wnioskowanej operacji, 

- indywidualnego oznaczenia sprawy nadanego wnioskowi przez PLGD, 

- numeru identyfikacyjnego ARiMR, 

- wnioskowanej kwoty pomocy,  

- operacji, które mieszczą się w limicie dostępnych w budżecie PLGD środków na 

realizację danego działania – w przypadku ostatniego naboru w perspektywie 

2007-2013. 
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 niewybranych do finansowania ze wskazaniem: 

- imienia i nazwiska/ nazwy wnioskodawcy, 

- tytułu wnioskowanej operacji, 

- indywidualnego oznaczenia sprawy nadanego wnioskowi przez PLGD, 

- numeru identyfikacyjnego ARiMR, 

- wnioskowanej kwoty pomocy,  

- operacji, które zostały uznane za zgodne z LSR i niezgodne z LSR, 

- operacji, które nie podlegały ocenie z uwagi na złożenie ich w niewłaściwym 

miejscu i terminie lub niewskazanie adresu wnioskodawcy i niemożność jego 

ustalenia, 

- operacji, których zakres tematyczny nie jest zgodny z zakresem tematycznym 

operacji wskazanym w informacji o ogłoszeniu o naborze. 

4. Listy operacji podpisuje Sekretarz Rady. 

 

§ 30 

1. W stosunku do każdej operacji będącej przedmiotem oceny Rady podejmowana jest przez 

Radę decyzja w formie uchwały o wybraniu bądź nie wybraniu operacji do finansowania 

uwzględniająca wyniki postępowania odwoławczego, której treść musi uwzględniać: 

1) wyniki głosowania w sprawie uznania operacji za zgodne z LSR, 

2) wyniki głosowania w sprawie oceny operacji według lokalnych kryteriów LGD i 

sporządzoną na tej podstawie listę rankingową wniosków, 

3) dostępność środków w budżecie LGD na poszczególne typy operacji, 

4) spełnianie lub niespełnianie prze operację minimalnych wymagań. 

2. Przewodniczący posiedzenia odczytuje uchwały dotyczące poszczególnych wniosków 

rozpatrywanych w trakcie posiedzenia, bez potrzeby ich przegłosowania. 

3.   Każda uchwała powinna zawierać: 

1) informacje o wnioskodawcy operacji (imię i nazwisko lub nazwę, numer 

identyfikacyjny ARiMR), 

2)  tytuł operacji zgodny z tytułem podanym we wniosku, 

3)  skreślony, 

4)  informację o decyzji Rady w sprawie uznania zgodności operacji z LSR, 

5) informacje o ilości zyskanych punktów według lokalnych kryteriów LGD, 

6) informację o decyzji Rady w sprawie finansowania lub nie finansowania realizacji 

operacji, 

7) indywidualne oznaczenie sprawy nadane wnioskowi przez PLGD. 

 

 

ROZDZIAŁ VII 

Dokumentacja z posiedzeń Rady  

 

§31 

1. Z 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.  
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§ 32 

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, na który składaja się: cyfry rzymskie 

oznaczające numer kolejny posiedzenia od początku realizacji osi 4. Leader, łamane przez 

numer kolejny uchwały od początku realizacji osi 4. Leader zapisany cyframi arabskimi, 

łamane przez dwie ostatnie cyfry roku (np. I/01/10). 

3. Uchwałę podpisuje Prezes Rady oraz sekretarz lub inna osoba pełniąca ich fukcje na 

danym posiedzeniu po jej podjęciu. 

4. Uchwały podjęte przez Radę, nie później niż 7 dni od ich uchwalenia, Prezes Rady 

przekazuje Zarządowi.  

 

§ 33 

1. Protokół z posiedzenia Rady sporządza się w terminie 7 dni po odbyciu posiedzenia i 

wykłada do wglądu w Biurze PLGD na okres 14 dni w celu umożliwienia członkom Rady 

wniesienia ewentulanych poprawek w jego treści.  

2. Wniesioną poprawkę, o której mowa w ust. 1 rozpatruje Przewodniczący posiedzenia. 

Jeżeli Przewodniczący posiedzenia nie uwzględni poprawki, poprawkę poddaje się pod 

głosowanie na następnym posiedzeniu Rady dotyczącym oceny, która decyduje o 

przyjęciu lub odrzuceniu poprawek.  

3. Po zakończeniu procedury dotyczącej możliwości naniesienia poprawek do protokołu 

przewidzianej w ust. 1 i 2, Przewodniczący posiedzenia podpisuje protokół. 

4. uchylony 

5. Protokoły i dokumentacja z posiedzeń Rady jest gromadzona i przechowywana w Biurze 

LGD. Dokumentacja ma charakter jawny i jest udostępniana do wglądu wszystkim 

zainteresowanym.  

 

ROZDZIAŁ VIII 

Wolne głosy, wnioski i zapytania 

 

§ 34 

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

odpowiedzi na nie udzielane 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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Europejski Fundusz Rolny  na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 

Europa inwestująca w obszary wiejskie. 

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej 

w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 

Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

 

 

Załącznik Nr 2 

Potwierdzenie złożenia wniosku w konkursie 
 

 

………………………………………… 

Murzasichle, data 

 

 

 

 

Potwierdzenie złożenia wniosku w konkursie  

 

 

Podhalańska Lokalna Grupa Działania potwierdza terminowe złożenie wniosku pn.: 

…………………………………………………………………………………………………,  

w ramach konkursu wyboru operacji w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii 

rozwoju”. 

 

Godzina złożenia wniosku: ………………………….. . 

 

Numer wniosku wg kolejności wpływu: ……………………………………. (np.: x/2009) 

 

 

 

……………………………………….   ……………………………. 

Pieczęć Podhalańskiej LGD                                               Podpis osoby przyjmującej wniosek 
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Europejski Fundusz Rolny  na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 

Europa inwestująca w obszary wiejskie. 
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej 

w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 

Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Załącznik nr 3 

Deklaracja bezstronności 
 

Deklaracja bezstronności  

Imię i Nazwisko Członka Rady  

Numer/-y wniosku/-ów  

Wnioskodawca/-y  

Tytuł wniosku/-ów  

 

Niniejszym oświadczam, że: 

a) Nie jestem/jestem* wnioskodawcą ocenianego projektu, 

b) nie pozostaję/pozostaję* w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa w linii 

prostej,  pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia oraz nie 

jestem związany(a) z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z podmiotem ubiegającym 

się o dofinansowanie operacji, jego zastępcą prawnym lub członkami organów 

zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o dofinansowanie 

operacji, 

c) przed upływem 3 lat od dnia poprzedzającego rozpoczęcie naboru nie pozostawałem 

(am)/pozostawałem* w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą i nie byłem/byłem* 

członkiem organów zarządzających lub organów nadzorczych Beneficjentów ubiegających 

się o dofinansowanie operacji, 

d) nie pozostaję/pozostaję* z podmiotem ubiegającym się o dofinansowanie operacji w takim 

stosunku faktycznym lub prawnym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do 

mojej bezstronności; 

 

Data 

 

 

Czytelny podpis 

 

 

 
* niewłaściwe skreślić 
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Europejski Fundusz Rolny  na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 

Europa inwestująca w obszary wiejskie. 

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej 

w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 

Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

 

Załącznik nr 4 

Karta oceny zgodności operacji z lokalną strategią rozwoju  

 
 

…………………………….. 

(pieczęć LGD) 

 

 

KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LOKALNĄ STRATEGIĄ ROZWOJU  

 

Numer wniosku i data złożenia  

 

Tytuł projektu 

 

 

Nazwa Wnioskodawcy 

 

 

 

Działanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013: 

             dnowa i rozwój wsi 

    

 
 

1. Czy realizacja operacji przyczyni się do osiągnięcia celów ogólnych LSR (co najmniej jednego)?: 

- celu I:  Ochrona i udostępnienie unikalnych walorów Podhala                                                    

- celu II:  Poprawa pozycji konkurencyjnej i warunków życia na Podhalu                                     

 

2. Czy realizacja operacji przyczyni się do osiągnięcia celów szczegółowych LSR? (co najmniej jednego): 

 

      - celu I.A:  Ochrona i udostępnienie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego  

                         na obszarze PLGD                                                                                                         

- celu I.B:  Waloryzacja tradycyjnych podhalańskich produktów lokalnych                                  

- celu II.A: Poprawa warunków życia i gospodarowania na Podhalu                                            ie 

      - celu II.B:  Rozbudowa zaplecza usługowego, rekreacyjnego i sportowego dla rozwoju  

                         turystyki                                                                                                                           

- celu II.C:  Rozwój i promocja podhalańskich produktów turystycznych                                      

1. 3. Czy operacja jest zgodna z przedsięwzięciami planowanymi w ramach LSR?  
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- I.A.a. „Dbamy o naszą ojcowiznę”                                                                                                      

- I.A.b. „Kultura góralska - nasz skarb”                                                                                                 

- I.B.a. „Nie tylko oscypek…”                                                                                                               

- I.B.b. „Zawody pradziadów, którym nie damy wyginąć”                                                                   

- II.A.a. „Cudne wioski, zadbane obejścia”                                                                                            

- II.A.b. „Lepsze życie u siebie”                                                                                                             

- II.B.a. „Po podhalańsku – znaczy zdrowo i aktywnie”                                                                        

- II.C.a. „Stawiamy na nowe produkty turystyczne”                                                                             

Uzasadnienie zgodności operacji z przedsięwzięciami planowanymi w ramach LSR (w uzasadnieniu 

należy m.in. wykazać, że ocenianą operację można uznać za operację rekomendowaną w ramach LSR): 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

„Głosuję za uznaniem, że operacja   jest*   nie jest*   zgodna z LSR” (* niepotrzebne skreślić) 

 

 
 

 

 

 

 

…………………………………… 

(data i czytelny podpis Prezesa Rady) 

 

 

Instrukcja wypełnienia karty 

W odniesieniu do każdego celu i przedsięwzięcia wyszczególnionego w punktach 1, 2 i 3 należy 

wybrać i zaznaczyć odpowiedź „tak” lub odpowiedź „nie” przez postawieniu znaku X w 

odpowiednim polu. 

Operację można uznać za zgodną z LSR, gdy z odpowiedzi udzielonych na pytania zawarte w 

punktach 1, 2 i 3 wynika, że jej realizacja przyczynia się do osiągnięcia co najmniej jednego celu 

ogólnego LSR, co najmniej jednego celu szczegółowego LSR oraz że jest ona zgodna z co 

najmniej jednym przedsięwzięciem planowanym w ramach LSR. 

Głosowanie za uznaniem operacji za zgodną lub niezgodną z LSR polega na skreśleniu jednej z 

opcji zaznaczonych gwiazdką *.  

 

 

 

 

  



 

 

 

             
Europejski Fundusz Rolny  na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 

Europa inwestująca w obszary wiejskie. 

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej 

w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 

Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

 

Załącznik nr 5 

Karta oceny operacji z Lokalnymi Kryteriami Wyboru– Małe Projekty 
 

 

Karta oceny merytorycznej  wniosku o dofinansowanie  

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś IV Leader 

 
Instytucja dokonująca oceny projektów: Organ Decyzyjny Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania,  

Działanie 2 Małe projekty 

Konkurs nr ................................................. 

Minimalne wymagania,  których spełnienie jest niezbędne do wyboru Małego Projektu przez LGD: uzyskanie min  10 pkt 

Tytuł projektu:............................................................................................................................... 

Numer projektu:…………………………………….................................................................... 

Beneficjent projektu:..................................................................................................................... 

Krótki opis i założenia projektu  …. ........................................................................................................................................................................... 

..................................... ................................................................................................................................................................................................. 
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Numer 

kryte-

rium 

Kryterium Zasady oceny kryterium 
Punktacja 

Uzasadnienie 

1. Operacja dotyczy lub ma wpływ 

na rozwój turystyki 

Operacja dotyczy lub ma bezpośredni wpływ na rozwój 

turystyki- 4 pkt 

Operacja częściowo dotyczy lub ma pośredni wpływ na 

rozwój turystyki- 2pkt 

Nie dotyczy- 0pkt 

 

 

2.  Operacja wykorzystuje lokalne 

zasoby kulturowe, historyczne lub 

przyrodnicze 

Tak- w dużym stopniu- 4 pkt 

Tak- częściowo dotyczy lub ma pośredni wpływ- 2 pkt 

Nie dotyczy- 0 pkt 
 

 

3. Czy wnioskodawca realizował 

wcześniej inną operację w ramach 

małych projektów 

Nie – 2 pkt 

Tak- 0 pkt 
 

 

4. Obszar oddziaływania operacji Cały obszar PLGD- 6 pkt 

Obszar przynajmniej 1 gminy- 4 pkt 

Obszar przynajmniej 1 sołectwa- 2pkt 

 

 

5. Operacja będzie realizowana 

przez wnioskodawcę z udziałem 

innych partnerów (partnerstwo 

potwierdzone deklaracją 

współpracy) 

Tak, z udziałem więcej niż 1 partnera- 4 pkt 

Tak, z udziałem 1 partnera- 2 pkt, 

Nie, operacja będzie realizowana wyłącznie przez 

wnioskodawcę- 0 pkt 
 

 

6. 

Oryginalność i innowacyjność 

projektu 

Tak, operacja ma charakter wybitnie nowatorski na obszarze 

PLGD- 4 pkt, 

Tak, operacja ma charakter częściowo nowotarski na terenie 

PLGD- 2 pkt 

Nie dotyczy- 0 pkt 
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7. 
Procentowy Udział wkładu 

własnego w całkowitych kosztach 

realizacji projektu 

 

Wkład własny projektodawcy wynosi powyżej 50% 

całkowitych kosztów realizacji projektu- 4 pkt 

Wkład własny projektodawcy wynosi od 40% do 50% 

całkowitych kosztów realizacji projektu - 2 pkt 

Wkład własny projektodawcy wynosi poniżej 40% 

całkowitych kosztów realizacji projektu- 0 pkt 

 

 

  

Suma przyznanych punktów  

 

Czy projekt spełnia minimalne wymagania ?  TAK  /  NIE   (niewłaściwe skreślić) 

 

Data:……………………………… 

Podpis Prezesa Rady:……………………………. 
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Europejski Fundusz Rolny  na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 

Europa inwestująca w obszary wiejskie. 

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej 

w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 

Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
 

Załącznik nr 6 

Karta oceny operacji z Lokalnymi Kryteriami Wyboru– Odnowa i Rozwój Wsi 
 

Karta oceny merytorycznej  wniosku o dofinansowanie  

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś IV Leader 

 
Instytucja dokonująca oceny projektów: Organ Decyzyjny Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania, Działanie 1 Odnowa i rozwój wsi  

Konkurs nr ................................................. 

Tytuł projektu:............................................................................................................................... 

Minimalne wymagania,  których spełnienie jest niezbędne do wyboru projektu „Odnowa i Rozwój Wsi” przez LGD: uzyskanie min 10 pkt 

Numer projektu:…………………………………….................................................................... 

Beneficjent projektu:..................................................................................................................... 

Krótki opis i założenia projektu .....................................................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................................................................................................... 
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Numer 

kryte-

rium 

Kryterium Zasady oceny kryterium 
Punktacja 

Uzasadnienie 

1. Operacja dotyczy lub ma wpływ 

na rozwój edukacji, kultury lub 

sportu 

Operacja ma wpływ na rozwój edukacji- 2 pkt 

Operacja ma wpływ na rozwój kultury- 2 pkt 

Operacja ma wpływ na rozwój sportu- 2 pkt 

Operacja nie ma wpływu na rozwój edukacji, kultury i sportu- 0 

pkt  (Punkty nie sumują się) 

 

 

2.  Operacja dotyczy lub ma wpływ 

na rozwój turystyki 

Operacja dotyczy lub ma bezpośredni wpływ na rozwój 

turystyki- 4 pkt 

Operacja częściowo dotyczy lub ma pośredni wpływ na rozwój 

turystyki- 2pkt 

Nie dotyczy- 0 pkt 

 

 

3. Operacja dotyczy obiektu 

zabytkowego 

Obiekt jest zarejestrowany w rejestrze zabytków- 4 pkt, 

Obiekt jest zarejestrowany w ewidencji zabytków- 2 pkt 

Nie dotyczy- 0 pkt 

 

 

4. Miejscowość korzystała ze 

środków Odnowy i Rozwoju Wsi 

w ramach Osi 4 Leader 

Nie- nie korzystała- 2 pkt 

Tak- korzystała- 0 pkt  

 

5. 

Wysokość wnioskowanej dotacji 

Poniżej 50.000 zł- 5 pkt, 

Od 50.000 zł do 150.000 zł- 3 pkt 

Od 150.001 zł do 300.000 zł- 1 pkt 

Powyżej 300.000 zł- 0 pkt 

 

 

 

6. 

Operacja nawiązuje do lokalnego, 

tradycyjnego stylu budownictwa, 

wykorzystuje regionalne 

materiały i motywy zdobnicze 

Tak- w pełni- 6 pkt 

Tak- w dużym stopniu- 4 pkt 

Tak- w małym stopniu- 2 pkt 

Nie dotyczy- 0pkt 

 

 

 

7. Procentowy Udział wkładu 

własnego w całkowitych kosztach 

realizacji projektu 

Wkład własny projektodawcy wynosi powyżej 50% całkowitych 

kosztów realizacji projektu- 4 pkt 

Wkład własny projektodawcy wynosi od 40% do 50% 

całkowitych kosztów realizacji projektu - 2 pkt 

Wkład własny projektodawcy wynosi poniżej 40% całkowitych 

kosztów realizacji projektu- 0 pkt 
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Suma przyznanych punktów  

 

Czy projekt spełnia minimalne wymagania ?  TAK  /  NIE   (niewłaściwe skreślić) 

 

Data:……………………………… 

Podpis Prezesa Rady:……………………………. 
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Europejski Fundusz Rolny  na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 

Europa inwestująca w obszary wiejskie. 

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej 

w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 

Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
 

Załącznik nr 7 

Karta oceny operacji z Lokalnymi Kryteriami Wyboru– Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw 

 

Karta oceny merytorycznej  wniosku o dofinansowanie  

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś IV Leader 
 

Instytucja dokonująca oceny projektów: Organ Decyzyjny Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania 

Działanie 3 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 

Konkurs nr ................................................. 

Tytuł projektu:............................................................................................................................... 

Minimalne wymagania,  których spełnienie jest niezbędne do wyboru projektu Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw przez LGD: uzyskanie 

min 7 pkt 

Numer projektu:…………………………………….................................................................... 

Beneficjent projektu:..................................................................................................................... 

Krótki opis i założenia projektu ................................................................................................................................................................ …………… 

......................................................................................................................................................................................................................................... 



Lokalna Strategia Rozwoju 

Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania 

 

 

 142 

 

Numer 

kryte-

rium 

Kryterium Zasady oceny kryterium 
Punktacja 

Uzasadnienie 

1. Operacja dotyczy lub ma wpływ 

na rozwój turystyki 

Operacja dotyczy lub ma bezpośredni wpływ na rozwój 

turystyki- 4 pkt 

Operacja częściowo dotyczy lub ma pośredni wpływ na rozwój 

turystyki- 2pkt 

Nie dotyczy- 0pkt 

 

 

 

2.  Operacja wykorzystuje lokalne 

zasoby kulturowe, historyczne, 

przyrodnicze lub produkty 

regionalne 

Tak- w dużym stopniu- 4 pkt 

Tak- częściowo dotyczy lub ma pośredni wpływ- 2 pkt 

Nie dotyczy- 0 pkt  

 

3. Realizacja operacji spowoduje 

utworzenie nowych miejsc pracy 

Tak- 3 lub więcej miejsc pracy w przeliczeniu na etaty- 4 pkt 

Tak- 1 lub 2 miejsca pracy w przeliczeniu na etaty- 2 pkt 

Nie dotyczy- 0 pkt 

 

 

 

4. Obszar oddziaływania operacji Cały obszar PLGD- 3 pkt 

Obszar przynajmniej 1 gminy- 2 pkt 

Obszar przynajmniej 1 sołectwa- 1 pkt 

 

 

 

5. Procentowy Udział wkładu 

własnego w całkowitych kosztach 

realizacji projektu 

Wkład własny projektodawcy wynosi powyżej 70% całkowitych 

kosztów realizacji projektu- 4 pkt 

Wkład własny projektodawcy wynosi od 55% do 70% 

całkowitych kosztów realizacji projektu - 2 pkt 

Wkład własny projektodawcy wynosi poniżej 55% całkowitych 

kosztów realizacji projektu- 0 pkt  

 

 

 

Suma przyznanych punktów  
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Czy projekt spełnia minimalne wymagania ?  TAK  /  NIE   (niewłaściwe skreślić) 

 

Data:……………………………… 

Podpis Prezesa Rady:……………………………. 
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Europejski Fundusz Rolny  na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 

Europa inwestująca w obszary wiejskie. 

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej 

w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 

Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
 

Załącznik nr 8 

Karta oceny operacji z Lokalnymi Kryteriami Wyboru– Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 

 

Karta oceny merytorycznej  wniosku o dofinansowanie  

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś IV Leader 

 
Instytucja dokonująca oceny projektów: Organ Decyzyjny Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania 

Działanie 3 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 

Konkurs nr ................................................. 

Tytuł projektu:............................................................................................................................... 

Minimalne wymagania,  których spełnienie jest niezbędne do wyboru projektu Różnicowanie w Kierunku Działalności Nierolniczej przez LGD: 

uzyskanie min. 6 pkt 

Numer projektu:…………………………………….................................................................... 

Beneficjent projektu:..................................................................................................................... 

Krótki opis i założenia projektu ................................................................................................................................................................ …………… 

......................................................................................................................................................................................................................................... 
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Numer 

kryte-

rium 

Kryterium Zasady oceny kryterium 
Punktacja 

Uzasadnienie 

1. Operacja dotyczy lub ma wpływ 

na rozwój turystyki 

Operacja dotyczy lub ma bezpośredni wpływ na rozwój 

turystyki- 4 pkt 

Operacja częściowo dotyczy lub ma pośredni wpływ na rozwój 

turystyki- 2pkt 

Nie dotyczy- 0pkt 

 

 

 

2.  Operacja wykorzystuje lokalne 

zasoby kulturowe, historyczne, 

przyrodnicze lub produkty 

regionalne 

Tak- w dużym stopniu- 4 pkt 

Tak- częściowo dotyczy lub ma pośredni wpływ- 2 pkt 

Nie dotyczy - 0 pkt  

 

3. Obszar oddziaływania operacji Cały obszar PLGD- 3 pkt 

Obszar przynajmniej 1 gminy- 2 pkt 

Obszar przynajmniej 1 sołectwa- 1 pkt 

 

 

 

4. Procentowy Udział wkładu 

własnego w całkowitych kosztach 

realizacji projektu 

Wkład własny projektodawcy wynosi powyżej 70% całkowitych 

kosztów realizacji projektu- 4 pkt 

Wkład własny projektodawcy wynosi od 55% do 70% 

całkowitych kosztów realizacji projektu - 2 pkt 

Wkład własny projektodawcy wynosi poniżej 55% całkowitych 

kosztów realizacji projektu- 0 pkt 

 

 

 

Suma przyznanych punktów  

Czy projekt spełnia minimalne wymagania ?  TAK  /  NIE   (niewłaściwe skreślić) 

 

Data:……………………………… 

Podpis Prezesa Rady:……………………………. 



                                                                                 
 

 

  

 
 

Europejski Fundusz Rolny  na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 

Europa inwestująca w obszary wiejskie. 
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej 

w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 

Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Załącznik Nr 9 

Procedura naboru pracowników Biura Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania 

Ogólne zasady rekrutacji pracowników  

Biura Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania  
 

 

PROCEDURA NABORU PRACOWNIKÓW PLGD  

 

 Ogólne zasady naboru pracowników. 

1. Potrzebę zatrudnienia ustala Zarząd Stowarzyszenia, który przeprowadza analizę 

skutków finansowych i podejmuje uchwałę o zatrudnieniu pracownika. 

2. Procedurę naboru kandydatów na wolne stanowiska pracy w PLGD przeprowadza 

powołana uchwałą Zarządu Komisja Rekrutacyjna, składająca się z 3-5 członków 

Zarządu.  

3. Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy w PLGD jest otwarty i 

konkurencyjny. 

4. Ogłoszenie o stanowisku oraz naborze kandydatów na to stanowisko umieszcza się 

na stronie internetowej PLGD www.podhalanska.pl oraz gmin – członków PLGD i 

na tablicy informacyjnej w siedzibie PLGD. Ogłoszenia powinny być umieszczone 

w każdym z ww. miejsc w tym samym dniu. Ogłoszenie o naborze formułuje 

Zarząd.  

5. Termin do składania dokumentów, określony w ogłoszeniu o naborze, nie może być 

krótszy niż 14 dni od dnia opublikowania ogłoszenia w każdym z miejsc 

wskazanych w punkcie 3.  

6. Dokumenty kandydatów ubiegających się o przyjęcie na stanowisko składane są w 

siedzibie PLGD w zamkniętej kopercie z dopiskiem nazwy stanowiska, na które 

odbywa się nabór. Biuro PLGD dokonuje rejestracji przesyłki w dzienniku 

podawczym i potwierdza pieczęcią na kopercie datę i godzinę otrzymania przesyłki. 

W przypadku ofert przesyłanych pocztą, za datę złożenia oferty przyjmuje się datę 

doręczenia przesyłki do biura PLGD Oferty złożone po terminie odsyłanie są do 

http://www.wrotapomorza.pl/pl/dprow/prow2007_2013


                                                                                 
 

 

  

nadawcy. Nadawcę informuje się o przyczynie odesłania oferty. 

7. Każdy etap procesu jest dokumentowany. Wszystkie dokumenty związane z 

procesem rekrutacji przechowuje się w biurze PLGD.  

 

 Etapy naboru na stanowisko pracy. 
 

1. Zamieszczenie ogłoszenia o naborze na stanowisko na stronie internetowej PLGD 

www.podhalanska.pl oraz gmin – członków PLGD i na tablicy informacyjnej w 

siedzibie PLGD.  

2. Składanie przez kandydatów dokumentów aplikacyjnych. 

3. Sprawdzenie przez Zarząd w ciągu 2 dni od dnia zakończenia terminu składania 

ofert, czy kandydat złożył w terminie wymagane dokumenty określone w 

ogłoszeniu o naborze (weryfikacja formalna). Oferty, które nie przeszły 

pozytywnie weryfikacji formalnej nie podlegają dalszej ocenie. 

4. Upowszechnienie na stronie internetowej PLGD listy kandydatów, którzy przeszli 

pozytywnie weryfikację formalną. Lista zawiera imiona i nazwiska oraz ich miejsce 

zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. 

5. Przeprowadzenie weryfikacji wymagań niezbędnych na stanowisko pracy. 

6. Zakwalifikowanie kandydatów spełniających wymagania niezbędne do kolejnego 

etapu naboru – oceny kandydatury zgodnie z pozostałymi wymaganiami 

kwalifikacyjnymi i ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej. 

7. Dokonanie naboru na stanowisko.  

8. Upowszechnienie informacji o wyniku naboru na stanowisko na stronie 

internetowej PLGD.  

 

3) Forma i treść ogłoszenia o naborze pracowników. 

 

 Ogłoszenie o naborze pracowników na stanowisko powinno zawierać: 

1. nazwę i adres PLGD  

2. określenie stanowiska, 

3. określenie wymagań związanych ze stanowiskiem zgodnie z opisem danego stanowiska, ze 

wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które są dodatkowe, 

4. wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku, 

5. wskazanie wymaganych dokumentów, 

6. określenie terminu i miejsca składania dokumentów. 

 

4) Zasady wyboru kandydata 

 

http://www.wrotapomorza.pl/pl/dprow/prow2007_2013


                                                                                 
 

 

  

 Komisja Rekrutacyjna dokonuje oceny ofert w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia 

zakończenia terminu złożenia dokumentów wskazanego w ogłoszeniu o naborze. 

 Komisja Rekrutacyjna dokonuje w pierwszej kolejności weryfikacji wymagań niezbędnych na 

stanowisko pracy. 

 Kandydaci spełniający wymagania niezbędne na wolne stanowisko podlegają dalszej ocenie 

przez Komisję Rekrutacyjną wg pozostałych kryteriów kwalifikacyjnych i mogą być 

zapraszani są na rozmowę kwalifikacyjną. 

 Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza Komisja Rekrutacyjna, gdy zachodzi potrzeba 

uzyskania potwierdzenia bądź doprecyzowania informacji złożonych w dokumentacji oraz 

ocena osobowościowych cech kandydata, ważnych z punktu widzenia zadań, do realizacji 

których będzie zobowiązany w przypadku wygrania konkursu.  

 Rozmowa kwalifikacyjna podlega odrębnej ocenie przez każdego z członków Komisji 

Rekrutacyjnej. Każdy z członków Komisji Rekrutacyjnej ocenia kandydata w skali zgodnej ze 

specyfikacją wymaganych kwalifikacji na dane stanowisko.  

 Po zakończeniu przesłuchania wszystkich kandydatów oblicza się średnią ocenę każdego z 

kandydatów. 

 Komisja Rekrutacyjna przedstawia wyniki oceny kandydatów Zarządowi.  

 Zarząd decyduje o zatrudnieniu osoby, która w wyniku oceny uzyskała największą ilość 

punktów. 

 O wynikach naboru informuje się na stronie www.podhalanska.pl  

 Z wyłonionym kandydatem Zarząd podpisuje umowę o pracę w ciągu dwóch tygodni od 

opublikowania informacji o wynikach konkursu.  

 Jeżeli stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru ustał w ciągu 3 miesięcy od dnia 

nawiązania stosunku pracy, możliwe jest zatrudnienie na tym samym stanowisku kolejnej 

osoby spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole tego naboru. 

 Z przeprowadzonej rekrutacji Komisja Rekrutacyjna sporządza protokół.  

           Protokół z naboru kandydatów na stanowisko powinien zawierać: 

1) określenie stanowiska, na które jest prowadzony nabór, 

2) liczbę kandydatów, 

3) wykaz wszystkich kandydatów, którzy złożyli dokumenty na stanowisko określone w 

ogłoszeniu o naborze i którzy przeszli pozytywnie weryfikację formalną, z podaniem ich 

imion, nazwisk i adresów, 

4) karty oceny kandydatów, 

http://www.wrotapomorza.pl/pl/dprow/prow2007_2013


                                                                                 
 

 

  

5) informację o zastosowanych metodach i technikach naboru,  

6) uzasadnienie dokonanego wyboru. 

 Informacja o wyniku naboru zawiera: nazwę i adres jednostki, określenie stanowiska 

urzędniczego w LGD, którego dotyczył konkurs, imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania w 

rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego osoby, która została zatrudniona wraz z 

uzasadnieniem dokonanego wyboru. 

5) Zasady postępowania w przypadku trudności z wyłonieniem kandydata spełniającego   

wymagania  

 W przypadku wystąpienia jednego z poniższych warunków 

a)  braku złożonych ofert pracy  

b) stwierdzenia, że żadna oferta nie przeszła weryfikacji formalnej, 

c) żaden kandydat nie uzyskał 60% punktów możliwych do zdobycia, 

d) postępowanie kwalifikacyjne nie zakończyło się wybraniem kandydata na dane stanowisko 

Zarząd podejmuje decyzję o ogłoszeniu dodatkowego terminu naboru trwającego nie krócej niż 

7 dni.  

 Jeśli w przeprowadzonym w drugim terminie procesie rekrutacyjnym nie zgłosi się żaden 

kandydat spełniając wymagania, wówczas Zarząd LGD może podjąć uchwałę o obniżeniu 

wymagań niezbędnych. W takiej sytuacji Komisja Rekrutacyjna przeprowadza ocenę ofert wg 

ogólnej procedury naboru z tym, że uwzględnia uchwałę Zarządu o obniżeniu wymagań 

niezbędnych.  
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Załącznik Nr 10 

Opis stanowisk pracy i profilu wymagań kwalifikacyjnych w Biurze Podhalańskiej 

Lokalnej Grupy Działania  
 

 OPIS STANOWISKA PRACY Data zatwierdzenia: 

Wersja : 

Stanowisko pracy Dyrektor Biura PLGD  

Stanowisko 

bezpośredniego 

przełożonego 

Zarząd PLGD 

Stanowiska podległe Wszystkie stanowiska utworzone w biurze PLGD, czyli:  

1. asystent dyrektora 

2. księgowy 

3. specjaliści ds. wdrażania LSR  

Liczba osób podległych 

bezpośrednio lub 

pośrednio 

      ww. stanowiska 

Cel stanowiska: całościowe zarządzanie biurem PLGD 

Zakres obowiązków:  

1. podział zadań przy realizacji projektu 

2. nadzór nad przebiegiem projektu we wszystkich fazach jego realizacji 

3. ustalanie harmonogramu realizacji działań 

4. rekomendowanie zawarcia umów (zgodnie z budżetem) z wykonawcami 

poszczególnych zadań 

5. dbanie o terminowość przekazywanych sprawozdań do Instytucji Wdrażającej  

i przepływ informacji pomiędzy Zarządem PLGD, Organem decyzyjnym a Biurem 

PLGD 

6. nadzorowanie wydatków i przepływów finansowych 

7. organizowanie spotkań z partnerami projektu 

8. przygotowanie harmonogramów pracy dla personelu PLGD 

9. odpowiedzialność i nadzorowanie zatrudnienia pracowników zgodnie z Kodeksem 

Pracy i aktualnymi przepisami 

Zakres odpowiedzialności:  

 Dyrektor Biura PLGD ponosi odpowiedzialność za sprawność i realizację 

wszelkich prac wykonywanych przez biuro PLGD. 

Udzielone stałe pełnomocnictwa:  

 zatwierdzanie wydatków pod względem merytorycznym i finansowym w 
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ramach określonych przez budżet projektu, sprawowanie całościowej kontroli 

nad jakością pracy całego personelu biura PLGD. 

Współpraca i kontakty wewnętrzne: 

Nazwa stanowisk współpracujących Cel kontaktów i współpracy 

1. asystent dyrektora Realizacja i nadzór nad całościowym rozliczaniem 

działań projektowych 

2. księgowy Realizacja i nadzór nad całościowym rozliczaniem 

działań projektowych 

3. specjaliści ds. wdrażania LSR Realizacja i nadzór nad całościowym rozliczaniem 

działań projektowych 

4. Specjalista d/s projektu Realizacja i nadzór nad całościowym rozliczaniem 

działań projektowych 

Współpraca i kontakty zewnętrzne: 

Nazwa stanowisk współpracujących Cel kontaktów i współpracy 

1. Partnerzy projektowi Realizacja  i nadzór nad całościowym rozliczaniem 

działań projektowych 

  

  

Wymagane kwalifikacje na stanowisko: Dyrektor Biura PLGD Punkty 

Wymagania niezbędne  

Wykształcenie  wyższe Tak / 

Nie*  

Doświadczenie  udokumentowane doświadczenie w 

zakresie realizacji projektów 

współfinansowanych z budżetu Unii 

Europejskiej 

Tak / 

Nie* 

Znajomość języka obcego  znajomość przynajmniej jednego 

języka obcego w stopniu 

komunikatywnym 

Tak / 

Nie* 

Wymagania dodatkowe  

Dodatkowa wiedza 

(udokumentowane) 

 bardzo dobra znajomość 

dokumentacji Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2007-

2013 

0 / 3* 

 

 

 

http://www.wrotapomorza.pl/pl/dprow/prow2007_2013


                                                                                 
 

 

  

 wiedza z zakresu funkcjonowania 

instytucji europejskich oraz procesu 

decyzyjnego UE 

0 / 2* 

 

 

 

Dodatkowe doświadczenie 

(udokumentowane) 

 Aktywne uczestnictwo w I lub II 

Schemacie PP Leader + 

0 / 5* 

Dodatkowe kompetencje 

(udokumentowane) 

 rozliczanie projektów, znajomość 

procedur 

0 / 5* 

Umiejętności  

1. Znajomość obsługi 

komputera 

 bardzo dobra znajomość obsługi 

komputera w tym szczególnie 

aplikacji biurowych 

0 / 3* 

2.  Inne umiejętności  sprawne zarządzanie informacją 0 / 1* 

 

Wymiar czasu pracy: pełny etat 19 p. 

Suma punktów:  

* właściwe zakreślić 

 

  OPIS STANOWISKA PRACY Data zatwierdzenia: 

Wersja : 

Stanowisko pracy Księgowy 

Stanowisko 

bezpośredniego 

przełożonego 

Zarząd PLGD 

Stanowiska podległe Brak  

Liczba osób podległych 

bezpośrednio lub 

pośrednio 

Brak  

Cel stanowiska: finansowe rozliczanie prowadzonych działań w ramach realizacji projektu 
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Zakres obowiązków:  

Prowadzenie księgowości projektu, zgodnie z założeniami i warunkami finansowymi, zgodnie 

z wytycznymi Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz ustawą o 

księgowości.  

1. bieżące nadzorowanie wydatków i kosztów realizacji poszczególnych działań projektu 

2. zgłaszanie do Dyrektora  Biura i Zarządu PLGD wszelkich zauważonych wątpliwości 

lub zagrożeń dla realizacji merytorycznej, organizacyjnej a w szczególności 

finansowej projektu 

3. prowadzenie bieżącej analizy stanu wydatków związanych z projektem 

4. merytoryczna i księgowa zasadność dokonywania wszelkiego rodzaju wpłat i ich 

zgodność z budżetem projektu 

5. rozliczenia poszczególnych pozycji budżetowych projektu 

Zakres odpowiedzialności:  

 poprawność rozliczeń z budżetem, wewnętrzna zgodność z przepisami o księgowości 

w organizacjach pozarządowych i pożytku publicznego. Księgowy ponosi również 

odpowiedzialność za nie przekroczenie budżetu projektu, stan rozliczeń z Urzędem 

Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i niedopuszczenie do zaległości   

w stosunku do świadczeniobiorców (czynsze, wypłaty dla personelu, media, itp.) 

Udzielone stałe pełnomocnictwa:  

 nadzorowanie realizacji projektu zgodnie z budżetem i haromonogramem oraz 

zasadność dokonywania wydatków i prawo żądania ustnych oraz pisemnych 

uzasadnień wydatków wzbudzających wątpliwość co do ich zasadności lub zgodności 

z dokumentacją projektową 

 księgowy ma prawo w dowolnym czasie zwracać uwagę na zauważone zagrożenia lub 

wątpliwości co do stanu rozliczeń projektu 

Współpraca i kontakty wewnętrzne 

Nazwa stanowisk współpracujących Cel kontaktów i współpracy 

1. Dyrektor Biura PLGD Realizacja i finansowe rozliczanie działań 

projektowych 

2. Asystent dyrektora Realizacja i finansowe rozliczanie działań 

projektowych 

3. Specjalista d/s projektu Realizacja i finansowe rozliczanie działań 

projektowych 

Współpraca i kontakty zewnętrzne 

Nazwa stanowisk współpracujących Cel kontaktów i współpracy 

1. Partnerzy projektowi Realizacja i finansowe rozliczanie działań 

projektowych 
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Wymagane kwalifikacje na stanowisko: księgowy Punkty 

Wymagania niezbędne  

Wykształcenie  wyższe (ekonomia) oraz 

potwierdzona znajomość zasad 

rachunkowości  

Tak / 

Nie* 

 

Doświadczenie  udokumentowane doświadczenie na 

stanowisku księgowego ze 

szczególnym uwzględnieniem 

prowadzenia księgowości i 

finansowego rozliczania projektów 

współfinansowanych z budżetu Unii 

Europejskiej 

Tak / 

Nie* 

 

 

 

 

Wymagania dodatkowe  

Dodatkowa wiedza 

(udokumentowane) 

 bardzo dobra znajomość Ustawy   

o finansach publicznych, Ustawy   

o rachunkowości, Ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych, Prawo 

pracy 

0 / 3* 

Dodatkowe doświadczenie 

(udokumentowane) 

 pożądane doświadczenie w dziale 

personalnym lub kadrowo – 

płacowym 

0 / 2* 

Dodatkowe kompetencje 

(udokumentowane) 

 praktyka w finansowym rozliczaniu 

wniosków z Urzędem 

Marszałkowskim 

0 / 5* 

 

Umiejętności  

1. Znajomość języka obcego  nie wymagane 0 / 1* 

2. Znajomość obsługi komputera  bardzo dobra znajomość obsługi 

komputera w tym szczególnie 

programów księgowych 

0 / 4* 

3. Pożądane zalety  Systematyczność, rzetelność 0 / 1* 

4. Inne umiejętności  umiejętność pracy za pomogą 

generatora wniosków o płatność  

0 / 3* 
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 Znajomość KPA 

0 / 1* 

Wymiar czasu pracy: umowa cywilno-prawna 20 p. 

Suma punktów:  

* właściwe zakreślić 

 

  OPIS STANOWISKA PRACY Data zatwierdzenia: 

Wersja : 

Stanowisko pracy Asystent dyrektora Biura PLGD 

Stanowisko 

bezpośredniego 

przełożonego 

Zarząd PLGD 

Stanowiska podległe Brak 

Liczba osób podległych 

bezpośrednio lub 

pośrednio 

Brak 

Cel stanowiska: realizacja administracyjnych działań projektowych 

Zakres obowiązków:  

1. obsługa administracyjna i organizacyjna realizatorów projektu, zabezpieczenia 

materiałów dydaktycznych i innych pomocy niezbędnych dla administracyjnej 

realizacji projektu 

2. przygotowanie działań związanych z promocją projektu 

3. nadzór i zarządzanie materiałami informacyjnymi, promocyjnymi i szkoleniowymi 

związanymi z realizacją projektu 

4. prowadzenie ewidencji administracyjnej realizacji projektu 

5. prowadzenie i kompletowanie dokumentacji administracyjnej projektu 

6. składanie sprawozdań dyrektorowi Biura PLGD z przebiegu realizacji poszczególnych 

zadań 

7. dbanie o terminowość realizacji zadań przez poszczególnych realizatorów projektu 

8. logistyczne przygotowanie wszelkich zebrań, posiedzeń Zarządu PLGD i szkoleń 

9. pełny monitoring osiąganych rezultatów projektu 

Zakres odpowiedzialności:  

 administracyjna obsługa projektu oraz kontrolowanie poziomu wydatków 

budżetowych z projektem w poszczególnych zakresach działań 

 Asystent dyrektora Biura PLGD jest zobowiązany do natychmiastowej reakcji i 

powiadamiania bezpośrednich przełożonych o zauważonych nieprawidłowościach w 

realizacji projektu lub jego zagrożeniach 
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Udzielone stałe pełnomocnictwa:  

 Brak 

Współpraca i kontakty wewnętrzne 

Nazwa stanowisk współpracujących Cel kontaktów i współpracy 

1. Dyrektor Biura PLGD Realizacja i merytoryczne rozliczanie działań 

projektowych 

3. Specjalista d/s projektu Realizacja i merytoryczne rozliczanie działań 

projektowych, przygotowanie materiałów na 

posiedzenia Zarządu PLGD 

Współpraca i kontakty zewnętrzne 

Nazwa stanowisk współpracujących Cel kontaktów i współpracy 

1. Partnerzy projektowi Realizacja i merytoryczne rozliczanie działań 

projektowych 

  

  

Wymagane kwalifikacje na stanowisko: Asystent Dyrektora biura PLGD Punkty 

Wymagania niezbędne  

Wykształcenie  wyższe Tak / 

Nie* 

Doświadczenie  doświadczenie w pracy 

administracyjno - biurowej 

Tak / 

Nie* 

Znajomość obsługi komputera  bardzo dobra znajomość obsługi 

komputera w tym szczególnie 

aplikacji biurowych 

Tak / 

Nie* 

Wymagania dodatkowe  

Dodatkowa wiedza 

(udokumentowane) 

 Znajomość Prawa Pracy 0 / 2* 

Dodatkowe doświadczenie 

(udokumentowane) 

 znajomość procedur projektowych 

(przygotowywanie i realizacja 

projektów współfinansowanych z 

UE)  

0 / 4* 

 

 

 

 

Dodatkowe kompetencje 

(udokumentowane) 

 znajomość zasad i wytycznych 

związanych z promocją projektów 

0 / 2* 
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współfinansowanych z UE  

Umiejętności  

1. Znajomość języka obcego  pożądana znajomość przynajmniej 

jednego języka obcego w stopniu 

komunikatywnym 

0 / 2* 

2. Pożądane zalety   Komunikatywność 

 

 wiedza ogólna  

0 / 3* 

0 / 2* 

 

3. Inne umiejętności  umiejętność obsługi sprzętu 

biurowego 

 umiejętność przygotowania 

informacji  

0 / 2* 

 

0 / 2* 

Wymiar czasu pracy: umowa cywilnoprawna lub umowa o pracę 19 p. 

Suma punktów:  

* właściwe zakreślić 

  

  OPIS STANOWISKA PRACY Data zatwierdzenia: 

Wersja : 

Stanowisko pracy Specjalista ds. wdrażania LSR  

Stanowisko 

bezpośredniego 

przełożonego 

Zarząd PLGD 

Stanowiska podległe Brak 

Liczba osób podległych 

bezpośrednio lub 

pośrednio 

Brak 

Cel stanowiska: realizacja projektu w zakresie wdrażania LSR i pełne prowadzenie 

dokumentacji projektowej z tego zakresu 

Zakres obowiązków:  

1. prowadzenie ewidencji merytorycznej realizacji projektu 

2. prowadzenie i kompletowanie dokumentacji merytorycznej projektu 

3. przygotowywanie i organizacja spotkań, szkoleń, udzielanie pełnych informacji 

dotyczących realizacji działań związanych wdrażaniem LSR  

4. prowadzenie monitoringu w zakresie nowych wytycznych (rozporządzenia ustawy) 

związane z realizacją projektu 

5. składanie sprawozdań dyrektorowi biura PLGD z przebiegu realizacji poszczególnych 

http://www.wrotapomorza.pl/pl/dprow/prow2007_2013


                                                                                 
 

 

  

zadań  

Zakres odpowiedzialności:  

 Specjalista ds. wdrażania LSR ponosi pełną odpowiedzialność za kompletność 

dokumentacji pod względem merytorycznym związanej z realizacją projektu 

 Specjalista ds. wdrażania LSR jest zobowiązany do natychmiastowej reakcji i 

powiadamiania bezpośrednich przełożonych o zauważonych nieprawidłowościach w 

realizacji projektu lub jego zagrożeniach 

Udzielone stałe pełnomocnictwa:  

 W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Specjalista ds. wdrażania LSR ma prawo 

żądać od partnerów projektowych ustnych lub pisemnych uzasadnień prowadzonych 

działań merytorycznych 

Współpraca i kontakty wewnętrzne 

Nazwa stanowisk współpracujących Cel kontaktów i współpracy 

1. Dyrektor Biura PLGD Realizacja i merytoryczne rozliczanie działań 

projektowych 

2. Specjalista d/s projektu Realizacja i merytoryczne rozliczanie działań 

projektowych 

Współpraca i kontakty zewnętrzne 

Nazwa stanowisk współpracujących Cel kontaktów i współpracy 

1. Partnerzy projektowi Realizacja i merytoryczne rozliczanie działań 

projektowych 

  

Wymagane kwalifikacje na stanowisko:   

Specjalista ds. wdrażania LSR  

Punkty 

Wymagania niezbędne  

Znajomość obsługi komputera  bardzo dobra znajomość obsługi 

komputera w tym szczególnie 

aplikacji biurowych 

Tak / 

Nie* 
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Doświadczenie  doświadczenie na stanowisku 

związanym z przygotowaniem, 

realizacją wniosków finansowanych 

z funduszy UE 

 współpraca z NGO 

Tak / 

Nie* 

 

 

Tak / 

Nie* 

Wymagania dodatkowe  

Wykształcenie (udokumentowane)   Wyższe 0 / 3* 

Dodatkowa wiedza 

(udokumentowane) 

 wiedza z zakresu funkcjonowania 

instytucji europejskich oraz procesu 

decyzyjnego UE 

 Znajomość Ustawy o działalności 

pożytku publicznego i wolontariacie 

0 / 2* 

 

0 / 1* 

Dodatkowe doświadczenie 

(udokumentowane) 

 Aktywne uczestnictwo w I lub II 

Schemacie PP Leader 

0 / 4* 

Dodatkowe kompetencje 

(udokumentowane) 

 rozliczanie projektów, znajomość 

procedur projektowych 

0 / 4* 

 

Umiejętności:  

1. Znajomość języka obcego  pożądana znajomość przynajmniej 

jednego języka obcego w stopniu 

komunikatywnym 

0 / 1* 

2. Inne umiejętności  umiejętność interpretowania 

przepisów i stosowania ustaw 

 

 umiejętność sprawnej komunikacji 

 

 umiejętność szybkiej i dokładnej 

analizy dokumentacji 

0 / 1* 

 

 

0 / 2* 

 

0 / 2* 

Wymiar czasu pracy: umowa cywilnoprawna lub umowa o prace 20 p. 

Suma punktów:  

* właściwe zakreślić 
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  OPIS STANOWISKA PRACY Data zatwierdzenia: 

Wersja : 

Stanowisko pracy Specjalista d/s projektu  

Stanowisko 

bezpośredniego 

przełożonego 

Zarząd PLGD 

Stanowiska podległe Brak 

Liczba osób podległych 

bezpośrednio lub 

pośrednio 

Brak 

Cel stanowiska: realizacja projektu w zakresie wdrażania LSR i pełne prowadzenie 

dokumentacji projektowej z tego zakresu 

Zakres obowiązków:  

1. Doradztwo unijne dla mieszkańców z terenu LSR, 

2. Monitorowanie problematyki związanej z funduszami UE, 

3. Poszukiwanie możliwości pozyskania dofinansowań  unijnych dla projektów 

Stowarzyszenia z PROW 2007-2013 oraz z innych programów,  

4. Przygotowanie kompletnej dokumentacji na potrzeby realizacji projektu w ramach 

funduszy UE (analizy finansowe, montaż finansowy, projekcje finansowe, cash flow, 

biznes plany, studia wykonalności, analizy branżowe, wnioski dotacyjne), 

5. Wykonawstwo projektów szkoleniowo-doradczych (obsługa pozyskanych środków w 

ramach projektu, dokumentacja rozliczeniowa) , 

6. Realizacja projektów Stowarzyszenia, 

7. Przygotowanie i wdrażanie projektów w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju, 

8. Obsługa wniosków, 

9. Przygotowywanie odpowiednich sprawozdań dla IW, 

10. Realizacja innych zadań określonych przez Zarząd. 

  

Zakres odpowiedzialności:  

 Specjalista projektu ponosi pełną odpowiedzialność za kompletność dokumentacji pod 

względem merytorycznym związanej z realizacją projektu 

 Specjalista projektu jest zobowiązany do natychmiastowej reakcji i powiadamiania 

bezpośrednich przełożonych o zauważonych nieprawidłowościach w realizacji 

projektu lub jego zagrożeniach. 
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Udzielone stałe pełnomocnictwa:  

 Brak 

Współpraca i kontakty wewnętrzne 

Nazwa stanowisk współpracujących Cel kontaktów i współpracy 

1. Dyrektor biura PLGD Realizacja i merytoryczne rozliczanie działań 

projektowych 

Współpraca i kontakty zewnętrzne 

Nazwa stanowisk współpracujących Cel kontaktów i współpracy 

1. Partnerzy projektowi Realizacja i merytoryczne rozliczanie działań 

projektowych 

 

 

Wymagane kwalifikacje na stanowisko:   

Specjalista ds. projektu  

Punkty 

Wymagania niezbędne  

Znajomość obsługi komputera  bardzo dobra znajomość obsługi 

komputera w tym szczególnie 

aplikacji biurowych 

Tak / 

Nie* 

Doświadczenie  doświadczenie na stanowisku 

związanym z przygotowaniem, 

realizacją wniosków finansowanych 

z funduszy UE 

 współpraca z NGO 

Tak / 

Nie* 

 

 

Tak / 

Nie* 

Wymagania dodatkowe  

Wykształcenie (udokumentowane)  Wyższe 0 / 3* 

Dodatkowa wiedza 

(udokumentowane) 

 wiedza z zakresu funkcjonowania 

instytucji europejskich oraz procesu 

decyzyjnego UE 

 Znajomość Ustawy o działalności 

pożytku publicznego i wolontariacie 

0 / 2* 

 

 

0 / 1* 

Dodatkowe doświadczenie 

(udokumentowane) 

 Aktywne uczestnictwo w I lub II 

Schemacie PP Leader 

0 / 4* 
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Dodatkowe kompetencje 

(udokumentowane) 

 rozliczanie projektów, znajomość 

procedur projektowych 

0 / 4* 

Umiejętności:  

1. Znajomość języka obcego  pożądana znajomość przynajmniej 

jednego języka obcego w stopniu 

komunikatywnym 

0 / 1* 

       3.  Inne umiejętności  umiejętność interpretowania 

przepisów i stosowania ustaw 

 umiejętność sprawnej komunikacji 

 

 umiejętność szybkiej i dokładnej 

analizy dokumentacji 

0 / 1* 

 

0 / 2* 

 

0 / 2* 

Wymiar czasu pracy: umowa cywilnoprawna lub umowa o pracę 20 p. 

Suma punktów:  

* właściwe zakreślić 
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Załącznik nr 11 

Ankieta monitorująca na potrzeby monitorowania realizacji LSR                  

 

ANKIETA MONITORUJĄCA NA POTRZEBY MONITOROWANIA LOKALNEJ 

STRATEGII ROZWOJU 

 

 

1. Limity środków na działania Osi 4. 

 

 

 

 BADANIE EFEKTYWNOŚCI REALIZACJI LSR 

 

2. Liczba projektów wybranych do realizacji przez LGD w stosunku do liczby 

operacji, na realizację których pomoc została przyznania 

 

 

 

 

 PLAN 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Suma 

Małe Projekty 305000 290000 703160 605000  0 2.153.160 

Odnowa i rozwój wsi 720000 0 1834387 480000 0 0 3034387 

Tworzenie i rozwój 

mikroprzedsiębiorstw 

0 200000 600000 100000 0 0 930603 

Różnicowanie w 

kierunku działalności 

nierolniczej 

0 195010 200000 100000 0 0 495010 
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Małe Projekty 

Wybrane przez LGD 

       

Liczba operacji , na 

które pomoc została 

przyznana: 

       

Odnowa i rozwój wsi 

Wybrane przez LGD 

       

Liczba operacji , na 

które pomoc została 

przyznana: 

       

Tworzenie i rozwój 

mikroprzedsiębiorstw 

Wybrane przez LGD 

       

Liczba operacji , na 

które pomoc została 

przyznana: 

       

Różnicowanie w 

kierunku działalności 

nierolniczej 

Wybrane przez LGD 

       

Liczba operacji , na 

które pomoc została 

przyznana: 

       

 

3. Wnioskowana kwota pomocy projektów wybranych do realizacji przez LGD  

 

 PLAN 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Małe projekty        

Odnowa i rozwój wsi 

 

       

Tworzenie i rozwój 

mikroprzedsiębiorstw 

 

       

Różnicowanie w 

kierunku działalności 

nierolniczej 
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4. Frekwencja członów Rady na posiedzeniach mających na celu czynności związane 

z wyborem operacji – zgodnie z listami obecności na posiedzeniach. 

 

 

 

 

 

 

5. Realizacja projektów współpracy 

 

Rok Projekt współpracy- 

tytuł  

Pomoc 

przyznana 

LGD 

Pomoc 

wypłacona 

LGD 

Przygotowanie czy 

realizacja  

2010 

 

    

2011     

2012     

2013     

2014     

2015     

 

Uwagi do realizacji projektu współpracy: 

 

I. Jaka jest liczba partnerów? 

 

II. Czy projekt jest międzyregionalny czy międzynarodowy? 

 

III. Inne 

Rok  Posiedzenia Uprawnieni do 

głosowania 

Obecni na posiedzeniu 

spośród uprawnionych 

do głosowania 

2010 Posiedzenie 1 

 

  

2011    

2012    

2013    

2014    

2015    
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6. Jakie jest wykonanie budżetu zapisanego w LSR na projekty współpracy 

 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Przygotowanie       

Realizacja       

 

 

 

7. Jak prowadzona jest działalność doradcza w LGD? 

 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Liczba osób, 

które 

skorzystały z 

usług 

doradczych 

      

 

 

8. Jak jest liczba członków LGD ? 

 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Liczba 

członków 

LGD 

       

 

 

9. Jaka jest wysokość pozyskanych środków publicznych innych niż z 4 osi PROW 

 

 I. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Wielkość  

pozyskanych  

środków 
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 BADANIE EFEKTYWNOŚCI WDRAŻANIA LSR- 

-MONITORING WSKAŹNIKÓW CELÓW OGÓLNYCH I SZCZEGÓŁOWYCH 

 

Cel ogólny 1  
 

Ochrona i udostępnienie unikalnych walorów Podhala  
Wskaźnik oddziaływania 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1. Odsetek osób deklarujących 
poczucie więzi z miejscem 
zamieszkania do 2015 roku 5% 
z 57010 osób zamieszkujących 
teren PLGD 

      

Cel szczegółowy 1.A. Ochrona i udostępnienie dziedzictwa 
przyrodniczego i kulturowego 
Wskaźnik rezultatu       

1. Liczby osób korzystających z 
udostępnionego cennego 
dziedzictwa przyrodniczego i 
kulturowego 
 

      

2. liczba osób,  które otrzymały 
publikację na temat walorów 
przyrodniczych i kulturowych 
na terenie PLGD do 2015 roku 

      

3. Liczba osób uczestniczących 
w zadaniach na temat ekologii 

      

4. Liczba uczestników wydarzeń 
promujących obszar PLGD do 
2015 roku  

      

5. Liczba uczestników imprez z 
udziałem grup 
folklorystycznych i zespołów 
działających w sferze kultury 

      

6. Liczba osób korzystających z 
zmodernizowanych / 
odnowionych/ wyposażonych 
obiektów i miejsc o znaczeniu 
kulutrowym  roku 2015 

      

7. Liczba wspartych grup 
folklorystycznych, zespołów, 
organizacji przez LGD do 2015  

      

Przedsięwzięcie 1.A.a. Dbamy o nasza ojcowiznę 
Wskaźnik produktu       

1. Liczba zrealizowanych zadań 
z zakresu udostępnienia 
cennego dziedzictwa 
przyrodniczego i kulturowego 
do 2015roku 

      

2.  Liczba wydanych publikacji 
na temat walorów 
przyrodniczych i kulturowych 
na terenie LGD do 2015 roku  
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3. Liczba przeprowadzonych 
zadań na temat ekologii do 
2015 roku  

      

Przedsięwzięcie 1.A.b. Kultura góralska- nasz skarb 
Wskaźnik produktu       

1. Liczba zrealizowanych zadań 
z zakresu promocji obszaru LGD 
do 2015 roku  

      

2. liczba imprez z udziałem 
grup folklorystycznych i 
zespołów działających w sferze 
kultury do 2015 roku  

      

3. Liczba zmodernizowanych/ 
odnowionych/ wyposażonych 
obiektów i miejsc o znaczeniu 
kulturowym do 2015 roku 

      

4.Lliczba strojów i 
instrumentów zakupionych w 
ramach wsparcia przez LGD 
grup folklorystycznych , 
zespołów i organizacji, przez 
PLGD do 2015 roku  

      

Cel szczegółowy 1.B. Waloryzacja tradycyjnych podhalańskich 
produktów lokalnych 

Wskaźnik rezultatu       

1.Liczba produktów 
tradycyjnych wpisanych na 
Listę Produktów Tradycyjnych 
w UMWM  

      

2. Liczba osób uczestniczących 
w wydarzeniach promujących 
produkty lokalne/ regionalne 
na Podhalu do 2015 roku  

      

3 Liczba osób, które 
uczestniczyły w rewitalizacji 
ginących zawodów  na obszarze 
PLGD do 2015 r.  

      

Przedsięwzięcie 1.B.a Nie tylko oscypek 
Wskaźnik produktu       

1. Liczba zadań związanych z 
rejestracją produktów 
tradycyjnych. 

      

Przedsięwzięcie 1.B.b Zawody pradziadów którym nie damy wyginąć 
Wskaźnik produktu       

1. Liczba zrealizowanych zadań 
z zakresu promocji produktów 
regionalnych /lokalnych do 215 
roku 

      

2. Liczba zrealizowanych zadań 
z zakresu rewitalizacji ginących 
zawodów na obszarze PLGD do 
2015 roku  
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Cel ogólny 2 
 

Poprawa pozycji konkurencyjnej i warunków życia i 
gospodarowania na Podhalu  

Wskaźnik oddziaływania 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
1. Wzrost podmiotów 
gospodarczych prowadzących 
działalność gospodarczą do roku 
2015 o 2%  

      

Cel szczegółowy 2.A. Poprawa warunków życia i gospodarowania na Podhalu  

Wskaźnik rezultatu       

1. Liczba osób odwiedzających 
centra wsi/ cenne obiekty na 
obszarze do 2015 roku. 

      

2. Liczba podmiotów 
gospodarczych powstałych / 
zmodernizowanych/ 
doposażonych do 2015 roku  

      

3. Liczba osób korzystających z 
nowych/ wyposażonych obiektów 
wykorzystujących energię 
pochodzącą ze źródeł 
odnawialnych do 2015 roku     

      

Przedsięwzięcie 2.B Rozbudowa zaplecza usługowego, rekreacyjnego i sportowego 

Wskaźnik produktu       

1. Liczba osób korzystających z 
nowych/  
zmodernizowanych/wyposażonych 
obiektów pełniących funkcje 
społeczno-kulturalne, rekreacyjne i 
sportowe do 2015 roku 

      

2. Liczba uczestników wydarzeń 
sportowych, rekreacyjnych i 
kulturalnych do 2015 roku 
  

      

Cel szczegółowy 2.C. Rozwój i promocja podhalańskich produktów turystycznych  

Wskaźnik rezultatu       

2. liczba osób korzystających z 
produktów oraz atrakcji 
turystycznych do 2015 roku  

      

 

 BADANIE EFEKTYWNOŚCI WDRAŻANIA LSR 

- MINITORING REALIZXACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ 

1. Przedsięwzięcie 1.A.a. Dbamy o nasza ojcowiznę 
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 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Odnowa i rozwój wsi       

Małe Projekty       
Tworzenie i rozwój 

mikroprzedsiębiorstw 
      

Różnicowanie w 
kierunku działalności 

nierolniczej 

      

Nabywanie umiejętności 
i aktywizacja 

      

Projekty współpracy       
 

2. Przedsięwzięcie 1.A.b. Kultura góralska- nasz skarb 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Odnowa i rozwój wsi       

Małe Projekty       
Tworzenie i rozwój 

mikroprzedsiębiorstw 
      

Różnicowanie w kierunku 
działalności nierolniczej 

      

Nabywanie umiejętności i 
aktywizacja 

      

Projekty współpracy       

 

3. Przedsięwzięcie 1.B.a Nie tylko oscypek 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Odnowa i rozwój wsi       

Małe Projekty       
Tworzenie i rozwój 

mikroprzedsiębiorstw 
      

Różnicowanie w kierunku 
działalności nierolniczej 

      

Nabywanie umiejętności i 
aktywizacja 

      

Projekty współpracy       

 

4. Przedsięwzięcie 1.B.b Zawody pradziadów którym nie damy wyginąć 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Odnowa i rozwój wsi       

Małe Projekty       
Tworzenie i rozwój 

mikroprzedsiębiorstw 
      

Różnicowanie w kierunku 
działalności nierolniczej 

      

Nabywanie umiejętności i 
aktywizacja 

      

Projekty współpracy       
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5. Przedsięwzięcie 2.A.a Cudowne wioski, zadbane obejścia 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Odnowa i rozwój wsi       

Małe Projekty       
Tworzenie i rozwój 

mikroprzedsiębiorstw 
      

Różnicowanie w kierunku 
działalności nierolniczej 

      

Nabywanie umiejętności i 
aktywizacja 

      

Projekty współpracy       

 

6. Przedsięwzięcie 2.A.b Lepsze życie u siebie 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Odnowa i rozwój wsi       

Małe Projekty       
Tworzenie i rozwój 

mikroprzedsiębiorstw 
      

Różnicowanie w kierunku 
działalności nierolniczej 

      

Nabywanie umiejętności i 
aktywizacja 

      

Projekty współpracy       

 

7. Przedsięwzięcie 2.B.a Po podhalańsku znaczy zdrowo i aktywnie 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Odnowa i rozwój wsi       

Małe Projekty       
Tworzenie i rozwój 

mikroprzedsiębiorstw 
      

Różnicowanie w kierunku 
działalności nierolniczej 

      

Nabywanie umiejętności i 
aktywizacja 

      

Projekty współpracy       

 

 

8. Przedsięwzięcie 2.C.a Stawiamy na nowe produkty turystyczne 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Odnowa i rozwój wsi       

Małe Projekty       
Tworzenie i rozwój 

mikroprzedsiębiorstw 
      

Różnicowanie w kierunku 
działalności nierolniczej 

      

Nabywanie umiejętności i 
aktywizacja 

      

Projekty współpracy       
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Załącznik nr 12 Ankieta monitorująca realizację operacji przez beneficjenta w ramach 

działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” 

 

ANKIETA MONITORUJĄCA 
Dla beneficjentów składających wniosek do Podhalańskiej Lokalnej Grupy ANKIETA MONITORUJĄCA 

Dla beneficjentów składających wniosek do Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania w ramach 
działania Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW 

WIEJSKICH NA LATA 2007 – 2013 – OŚ 4 LEADER  
 

 
1. W ramach działania (proszę zaznaczyć x poprawną odpowiedź): 

 
 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej                     Odnowa i rozwój wsi  
 
 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw                                    Małe projekty 
 
2. Tytuł i cel projektu: 

…………………….………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Dane wnioskodawcy: 

Nazwa/Nazwisko: Imię: Stanowisko/Funkcja: 

                

Województwo:  Powiat: Gmina: 

                     

 Ulica: Nr domu: Nr lokalu:  Miejscowość: 

                

Kod 
pocztowy: 

 Poczta: Nr telefonu:  Nr faksu: 

Adres e-mail: 
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Nr wniosku   

Nr umowy zawartej z UM lub ARiMR (jeżeli dotyczy):  

Wnioskodawca: 

 
Miejsce operacji: 

 
 

Data rozpoczęcia operacji  
(data złożenia wniosku do LGD) 

Data zakończenia operacji 
(złożenie wniosku o płatność) 

 
 

 

4. Przyporządkowanie realizowanego przez siebie projektu do konkretnego celu ogólnego, 
celu szczegółowego i przedsięwzięcia: 

 

CEL OGÓLNY 1:  
Proszę zaznaczyć 

odpowiedź 

I Cel Ogólny "Ochrona i udostępnienie unikalnych walorów Podhala”  tak         nie 

CELE SZCZEGÓŁOWE 
Proszę zaznaczyć jedną 

odpowiedź  

I.A. Ochrona i udostępnienie dziedzictwa przyrodniczego  

i kulturowego na obszarze PLGD 
 tak         nie 

I.B. Waloryzacja tradycyjnych podhalańskich produktów lokalnych  tak         nie 

PRZEDSIĘWZIĘCIA Proszę zaznaczyć odpowiedź 

I.A.a. „Dbamy o naszą ojcowiznę”  tak         nie 

I.A.b. „Kultura góralska - nasz skarb”  tak         nie 

I.B.a. „Nie tylko oscypek…”  tak         nie 

I.B.b. „Zawody pradziadów, którym nie damy wyginąć”  tak         nie 

CEL OGÓLNY 2: Proszę zaznaczyć odpowiedź 

II Cel Ogólny „Poprawa pozycji konkurencyjnej i warunków życia na 

Podhalu" 
 tak         nie 

CELE SZCZEGÓŁOWE 
Proszę zaznaczyć jedną 

odpowiedź 

II.A. Poprawa warunków życia i gospodarowania na Podhalu  tak         nie 

II.B. Rozbudowa zaplecza usługowego, rekreacyjnego i sportowego dla 

rozwoju turystyki 
 tak         nie 

II.C. Rozwój i promocja podhalańskich produktów turystycznych  

PRZEDSIĘWZIĘCIA Proszę zaznaczyć odpowiedź 

II.A.a. „Cudne wioski, zadbane obejścia”  tak         nie 

II.A.b. „Lepsze życie u siebie”  tak         nie 
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II.B.a. „Po podhalańsku – znaczy zdrowo i aktywnie”  tak         nie 

II.C.a. „Stawiamy na nowe produkty turystyczne”  tak         nie 

 
 

5. Stopień realizacji operacji: 

a. Operacja zrealizowana w całości            
b. Zakończony I etap rozpoczęty II etap     
c. Przed podpisaniem umowy                     
d. Inna sytuacja: …………………………………………………………… 

 
6. Wypłacone środki: 

TAK                  NIE           W CZĘŚCI      

7. Dokumentacja z realizacji: 

a. dokumentacja zdjęciowa    
b. listy obecności                      
c. protokół odbioru                 
d. ankiety                                   
e. informacje w prasie             
f. inne: ……………………………………………………………………  

 
8. Wywiązanie się z obowiązków zapisanych w umowie: 

 

Czy beneficjent poinformował IW o miejscu 
przechowywania dokumentów? 

 tak         nie 

Czy beneficjent miał już kontrolę?  tak         nie 

Czy beneficjent prowadzi rachunek bankowy?  tak         nie 

Czy beneficjent informuje i rozpowszechnia 
informacje o pomocy otrzymanej z EFRROW? 

 tak         nie 

Ilość uczestników zadania:  tak    ile…………     nie 

Czy została wydana publikacja/folder  tak     ile………….   nie 

 
9. Zakres projektu (proszę napisać, co powstało w wyniku realizacji projektu, np. ilość 

wydanych publikacji, liczba uczestników wydarzenia, itp.):  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

10. Działanie we wniosku miały charakter: 

a. Inwestycyjny   
b. Edukacyjny   
c. Promocyjny   
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d. Turystyczny   
e. Rekreacyjno-sportowy  
f. Kulturalny    
g. Przyrodniczy   
h. inne: ………………………………… 

 
11. Liczba utworzonych miejsc pracy (proszę wypełnić, jeżeli dotyczy): 

…….. 

 

12. Obszar oddziaływania projektu: 

a. Obszar całej LGD   
b. Gmina    
c. Miejscowość   
d. Wieś    
e. Cała Polska   

13. Grupy docelowe przedsięwzięć i operacji w ramach działania(proszę zaznaczyć x 
poprawną odpowiedź): 

 
□ organizacje pozarządowe, w tym 

LGD 
□ Sektor prywatny (przedsiębiorcy) 
□ Lokalni liderzy  
□ Osoby niepełnosprawne, chore, 

wykluczone społecznie 
□ Osoby starsze 
□ Osoby dorosłe 
□ Dzieci i Młodzież 
□ Rodziny rolnicze  
□ Lokalni mieszkańcy 
□ Mniejszości (narodowe, 

kulturowe)  
□ Nowo osiedleni mieszkańcy 
□ Turyści  
□ Bezdomni 
□ Kobiety  
□ Mężczyźni 
□ Lokalne samorządy 
□ Członkowie społeczności lok 
□ Organizacje i grupy nieformalne 
□  
□ Inni…………………………………….. 

http://www.wrotapomorza.pl/pl/dprow/prow2007_2013
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14. . Pytania dodatkowe:  

 

 

15. Proszę określić, czy w ramach realizacji operacji powstała wartość dodana projektu, 

która wynika z przebiegu i realizacji operacji i jest związana z osiągnięciem 

dodatkowych rezultatów, nie wynikających bezpośrednio z celów projektu i jego 

działań ( np. utworzenie nowych miejsc pracy, dostarczenie nowych usług, zwiększenie 

liczby osób mających dostęp do szkoleń, itp.)    

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………….. 

 
 

Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszej ankiecie są zgodne z prawdą. 

 
 
…..………………………..  

data i podpis    
 

                                                                                                                                                     
 
 

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ZA CZAS POŚWIĘCONY NA WYPEŁNIENIE ANKIETY 

Czy Pan/Pani korzystała z doradztwa w Biurze 

LGD? 

 TAK 
 NIE 

W jakim zakresie 

udzielane było 

doradztwo? 

 

 Złożony wniosek o dofinansowanie 
 I Uzupełnienia do wniosku o dofinansowanie 
 II Uzupełnienia do wniosku o dofinansowanie 
 Podpisana umowa o dofinansowanie 
 Złożony wniosek o płatność 
 I Uzupełnienia do wniosku o płatność 
 II Uzupełnienia do wniosku o płatność 

Jak ocenia Pani/Pana sprawność 

funkcjonowania LGD?  

(1-wartość najniższa ; 5 wartość 
najwyższa) 

 

 1 
 2 
 3 
 4 
 5 

Inne 

uwagi 
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Załącznik nr 13 Karta oceny zgodności operacji z lokalną strategią rozwoju 

– nabór tematyczny  

 
 

…………………………….. 

(pieczęć LGD) 

 

 

KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LOKALNĄ STRATEGIĄ ROZWOJU I 

Z ZAKRESEM TEMATYCZNYM NABORU 

 

Numer wniosku i data złożenia  

 

Tytuł projektu 

 

 

Nazwa Wnioskodawcy 

 

 

 

Działanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013: 

              

    

 
 

1. Czy realizacja operacji przyczyni się do osiągnięcia celów ogólnych LSR (co najmniej jednego)?: 

- celu I:  Ochrona i udostępnienie unikalnych walorów Podhala                                                    

- celu II:  Poprawa pozycji konkurencyjnej i warunków życia na Podhalu                                     

 

2. Czy realizacja operacji przyczyni się do osiągnięcia celów szczegółowych LSR? (co najmniej jednego): 

 

      - celu I.A:  Ochrona i udostępnienie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego  

                         na obszarze PLGD                                                                                                         

- celu I.B:  Waloryzacja tradycyjnych podhalańskich produktów lokalnych                                  

- celu II.A: Poprawa warunków życia i gospodarowania na Podhalu                                             

      - celu II.B:  Rozbudowa zaplecza usługowego, rekreacyjnego i sportowego dla rozwoju  

                         turystyki                                                                                                                         

- celu II.C:  Rozwój i promocja podhalańskich produktów turystycznych                                      

2. 3. Czy operacja jest zgodna z przedsięwzięciami planowanymi w ramach LSR?  

- I.A.a. „Dbamy o naszą ojcowiznę”                                                                                                      

- I.A.b. „Kultura góralska - nasz skarb”                                                                                                 

- I.B.a. „Nie tylko oscypek…”                                                                                                               

- I.B.b. „Zawody pradziadów, którym nie damy wyginąć”                                                                   

- II.A.a. „Cudne wioski, zadbane obejścia”                                                                                            

- II.A.b. „Lepsze życie u siebie”                                                                                                             

- II.B.a. „Po podhalańsku – znaczy zdrowo i aktywnie”                                                                        
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- II.C.a. „Stawiamy na nowe produkty turystyczne”                                                                             

Uzasadnienie zgodności operacji z przedsięwzięciami planowanymi w ramach LSR (w uzasadnieniu 

należy m.in. wykazać, że ocenianą operację można uznać za operację rekomendowaną w ramach LSR): 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

Czy operacja jest zgodna z zakresem tematycznym wskazanym w informacji o 

naborze? 

Tak  Nie  

  

  

 

 

Podsumowanie oceny:  

Operacja zgodna z LSR Tak  Nie 

  

Operacja zgodna z zakresem 

tematycznym naboru 

Tak Nie  

   

  

 

 

…………………………………… 

(data i czytelny podpis Prezesa Rady) 

 

 

Instrukcja wypełnienia karty 

W odniesieniu do każdego celu i przedsięwzięcia wyszczególnionego w punktach 1, 2 i 3 należy 

wybrać i zaznaczyć odpowiedź „tak” lub odpowiedź „nie” przez postawieniu znaku X w 

odpowiednim polu. 

Operację można uznać za zgodną z LSR, gdy z odpowiedzi udzielonych na pytania zawarte w 

punktach 1, 2 i 3 wynika, że jej realizacja przyczynia się do osiągnięcia co najmniej jednego celu 

ogólnego LSR, co najmniej jednego celu szczegółowego LSR oraz że jest ona zgodna z co 

najmniej jednym przedsięwzięciem planowanym w ramach LSR. 

 

* Operacje które nie są zgodnie z zakresem tematycznym naboru nie podlegają dalszej ocenie.  
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Załącznik nr 14 Karta oceny operacji z Lokalnymi Kryteriami Wyboru- 

nabór tematyczny.  

 

          
Europejski Fundusz Rolny  na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 

Europa inwestująca w obszary wiejskie. 

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej 

w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 

Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

 
 

 

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie  

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś 

IV Leader 

 
Instytucja dokonująca oceny projektów: Organ Decyzyjny Podhalańskiej Lokalnej Grupy 

Działania,  

Działanie 2 Małe projekty 

Konkurs nr ................................................. 

Minimalne wymagania,  których spełnienie jest niezbędne do wyboru Małego Projektu przez 

LGD: uzyskanie min  9 pkt 

Tytuł projektu:............................................................................................................................... 

Numer projektu:…………………………………….................................................................... 

Beneficjent projektu:..................................................................................................................... 

Krótki opis i założenia projektu  …. 

...................................................................................................................................................... 

L.p Kryterium  Zasady oceny  Punktacja Uzasadnienie  

4.  Operacja jest zgodna z 

tematem naboru podanym 

w ogłoszeniu o naborze 

Tak- 8 pkt 

Nie- 0 pkt 

  

5.  Innowacyjność projektu Tak, operacja ma charakter  

innowacyjny na terenie 1 

miejscowości - 1 pkt, 

Tak, operacja ma charakter  

innowacyjny na terenie 1 

gminy - 2 pkt, 
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Tak, innowacyjność 

operacji dotyczy całego 

obszaru PLGD - 4 pkt, 

Projekt nie jest 

innowacyjny- 0 pkt 

6.  Wysokość wnioskowanej 

kwoty pomocy 

 

Wnioskowana kwota:  

d) poniżej 20 000 zł – 1 

pkt 

e) od 20 000 zł do 

30 000 zł- 2 pkt 

f) powyżej 30 000 zł- 3 

pkt 

  

  

Suma przyznanych punktów  

 

Czy projekt spełnia minimalne wymagania ?  TAK  /  NIE   (niewłaściwe skreślić) 

Data:……………………………… 

Podpis Prezesa Rady:……………………………. 

 

 

* Operacje które nie są zgodnie z zakresem tematycznym naboru nie podlegają dalszej ocenie. 

W ramach naboru tematycznego w przypadku operacji, które otrzymały tę samą ilość 

punktów o miejscu na liście decyduje dzień i godzina wpływu do Biura LGD.    

 


