
  



  



  

   

  Stowarzyszenie       
Lokalna Grupa Działania

    "Dolina Soły"          

         
            



  

Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły“ 
to stowarzyszenie o charakterze trójsektorowym.

Członkami LGD są 72 podmioty, tym:
●organizacje pozarządowe – stowarzyszenia, fundacje, 
grupy nieformalne, osoby fizyczne (sektor społeczny)
●przedsiębiorcy (sektor gospodarczy)
●gminy, ośrodki kultury (sektor publiczny)



  

   Lokalna Grupa Działania 
           „Dolina Soły“ 
  działa na obszarze 4 gmin: 
      Brzeszcze, Chełmek, 
         Kęty i Oświęcim.



  

Głównym celem działalności LGD jest 
aktywizacja mieszkańców – 

 
zachęcenie do podejmowania inicjatyw

na rzecz społeczności lokalnych     
 oraz pomoc w zdobyciu            

środków fianansowych            
na realizację planowanych zadań.

    
 



  

Lokalna Grupa Działania 
ogłasza i przeprowadza nabory wniosków

 o przyznanie pomocy finansowej z
 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

Umowa pomiędzy LGD „Dolina Soły“ oraz 
Województwem Małopolskim umożliwia realizację na 

naszym obszarze projektów o łącznej wartości  
9 854 896 złotych.



  

Odnowa i rozwój wsi.

Działanie, w którym o środki na realizację
 inwestycji z zakresu sportu, rekreacji, kultury, 

zagospodarowania przestrzeni publicznej mogą
 aplikować gminy, kościoły i związki wyznaniowe

 oraz stowarzyszenia posiadające status OPP.

Na dofinansowanie projektów 
w ramach tego działania zarezerwowano 

kwotę ok. 5 mln 600 tysięcy złotych.

 



  

Małe projekty.  

Celem działania jest poprawa jakości życia na wsi -  
poprawa oferty sportowej, rekreacyjnej, turystycznej i kulturalnej 

oraz wsparcie przedsiębiorczości na wsi. 

Na dofinansowanie małych projektów 
przewidziano 

ok. 1 mln. 670 tysięcy złotych.



  

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.

Celem tego działania jest wsparcie projektów
rozwojowych i inwestycyjnych realizowanych przez 

mikroprzedsiębiorców działających na obszarach wiejskich
oraz przez osoby, które chcą rozpocząć działalność gospodarczą.

Na dotacje dla przedsiębiorców zaplanowano kwotę 
ok. 1 mln. 660 tysięcy złotych.



  

Różnicowanie
w kierunku działalności nierolniczej.

Celem działania jest wsparcie inwestycyjne
podejmowania lub rozwijania przez rolników,

domowników i małżonków rolników działalności nierolniczej 
lub związanej z rolnictwem w zakresie produkcji lub usług.

 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
ma przyczyniać się do tworzenia pozarolniczych źródeł 

dochodów w gospodarstwach, a także powstawania miejsc 
pracy poza rolnictwem na obszarach wiejskich.

Kwota środków zagwarantowanych w tym działaniu 
ok. 880 tysięcy. 



  

Realizowane projekty są zgodne
z Lokalną Strategią Rozwoju.

Lokalna Strategia Rozwoju 
określa cele i kierunki rozwoju obszaru LGD.

Pozytywna ocena LSR była podstawą przyznania 
przez Urząd Marszałkowski 

kwoty 9 854 896 złotych 
do wdrożenia na obszarze LGD.



  

Cel ogólny I: 
Waloryzacja lokalnych zasobów 

przyrodniczych i kulturowych
Cel szczegółowy 1: Rozwój turystyki, szczególnie wokół zbiorników wodnych.
Cel szczegółowy 2: Zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.

Cel ogólny II: 
Poprawa jakości życia, w tym warunków zatrudnienia 

(powstanie nowych miejsc pracy)
Cel szczegółowy 3: Poprawa oferty rekreacyjno-sportowej i kulturalnej 
Cel szczegółowy 4: Rozwój przedsiębiorczości i zwiększenie ilości miejsc pracy 
na wsi poza turystyką 
Cel szczegółowy 5: Aktywne społeczeństwo m.in.poprzez  zwiększenie stopnia 
pozyskiwania środków z zewnątrz

 

Cele określone w LSR     



  

5 021 082,50 zł     - łączna kwota przyznanej pomocy

124 - liczba wniosków wybranych

159 - liczba wniosków złożonych 

17 - liczba przeprowadzonych naborów

Nabory wniosków  
- statystycznie      



  

Aktywizacja - 
zachęcenie do działania, 

zmotywowanie do podjęcia aktywności.



  

   

Konferencje

   Seminaria                                       Aktywizacja - 
zachęcenie do działania, 

zmotywowanie do podjęcia aktywności.

Szkolenia   
warsztaty

Spotkania informacyjne 



  

Festiwal            
„Wieś Pełna Skarbów“



  

  Stowarzyszenie 
          LGD
    Dolina Soły

www.dolinasoly.eu

http://www.dolinasoly.eu/
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