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W  dniu 31 lipca 2018 r. mija 10 lat 
istnienia Stowarzyszenia Lokalna 

Grupa Działania „Dolina Raby”. Z inicja-
tywą utworzenia LGD wystąpiły władze 
samorządowe Gdowa. Stopniowo do ini-
cjatywy przyłączały się władze samorządo-
we pozostałych gmin na obszarze, których 
działa LGD. W  zebraniu założycielskim, 
które odbyło się dnia 31 lipca 2008 roku 
w  Łapanowie wzięły udział 33  osoby 
uprawnione do głosowania – 22 osoby fi-
zyczne i 11 osób reprezentujących podmio-
ty prawne. Do reprezentowania założycieli 
przed sądem wybrano Komitet Założyciel-
ski w składzie: Zbigniew Fic – Wójt Gmi-
ny Biskupice, Jan Kulig – Wójt Gminy 
Łapanów, Józef Nowak – Wójt Gminy 
Trzciana. Ostatecznie stowarzyszenie zo-
stało zarejestrowane w KRS 22 paździer-
nika 2008 r. Pierwszy zarząd funkcjonował 
w  składzie: Krzysztof Kwatera – Prezes 
Zarządu, Krystyna Batko – Wiceprezes 
Zarządu, Andrzej Stańczyk – Członek 
Zarządu, Karol Kłósek – Członek Zarzą-
du, Sławomir Gacek – Członek Zarządu., 
a pierwszą siedzibą organizacji był Gdów 
(obecnie jest to Chrostowa). 

LGD, jak inne tego typu podmio-
ty w  Polsce, pośredniczy w  dostępie do 
środków z  działania LEADER (obec-
nie rozszerzonego jako Rozwój Lokalny 
Kierowany przez Społeczność). LGD 
opracowało Lokalną Strategie Rozwoju 
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(LSR) realizowaną w latach 2009 – 2015 
i podpisało umowę z Samorządem Woje-
wództwa na jej realizację w dniu 14 lipca 
2009 roku. W  ramach budżetu przezna-
czonego na realizację LSR przez Bene-
ficjentów działania przewidziano kwotę 
w wysokości 6 439 624,00 zł. W prowa-
dzonych od końca 2009 roku do połowy 
2015 roku naborów wniosków rozdyspo-
nowano kwoty na blisko 100 % wszyst-
kich dostępnych środków. W  ramach 
LSR 2009-2015 LGD realizowała siedem 
przedsięwzięć: „Szlak rowerowy Doliny 
Raby”, „Smak Doliny Raby”, „Nowocze-
sna firma”, „Klaster drzewny”, „Czysta 
energia, odnawialne źródła energii”, „Nie 
tylko przed telewizorem”.  W ramach tych 
przedsięwzięć mieszkańcy, przedsiębior-
cy, organizacje i  samorządy zrealizowali 
łącznie 110 projektów z  czego najwięcej 
w  gminie Łapanów.  LGD zrealizowała 
także siedem projektów współpracy z in-
nymi LGD z Polski i UE, a także projekt 
z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
pn. „Pociąg do edukacji. W ramach funk-
cjonowania biura przeprowadzono szereg 
szkoleń i warsztatów, a także promocji we-
wnątrz i na zewnątrz obszaru. LGD wy-
kreowało lokalny znak jakości „Kogutek”, 
coroczny Festiwal Rosołu, utworzyło Mu-
zeum Książki Kucharskiej i Kulinarnej im. 
Stanisława Czernieckiego w Chrostowej, 
zarejestrowało potrawę „Rosół polski” na 
Lisie Produktów Tradycyjnych Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także nagrało 
profesjonalny film o obszarze LGD.

W połowie 2015 r. rozpoczął się pro-
ces konsultowania i budowania nowej LSR 
i przygotowania do nowego okresu progra-
mowania w  latach 2014-2020. Ostatecz-
nie umowę na realizację LSR  podpisano 
z  Samorządem Województwa 12  maja 
2016 r. z  terminem realizacji do końca 
2023 roku. Na realizację LSR (projekty 
Beneficjentów) LGD dysponuje kwotą 
– 6 650 000,00 zł, na projekty współpracy 
- 332 500,00 zł, na koszty bieżące i akty-
wizację (funkcjonowanie biura, szkolenia, 
doradztwo, promocja) – 1 567 500,00 zł. 
W ramach nowej strategii LGD realizuje 
następujące cele:
• Ochrona środowiska i przeciwdziałanie 

zmianom klimatu; zachowanie walorów 
przyrodniczo-krajobrazowych i  kul-
turowo-historycznych, w  tym tradycji 
regionalnych;

• Poprawa oferty oświatowej, szczególnie 
w zakresie uczenia się przez całe życie 
oraz rekreacyjno-kulturalnej;

• Aktywizacja społeczności do działań 
prorozwojowych oraz rozwój współpra-
cy na obszarze LGD, międzyregional-
nej i międzynarodowej;

• Rozwój markowej żywności tradycyj-
nej i kanałów dystrybucji tych produk-
tów, w  tym krótkich łańcuchów żyw-
nościowych;

• Rozwój turystyki i  produktów tury-
stycznych, szczególnie w zakresie tury-
styki aktywnej i weekendowej;

• Rozwój pozostałej działalności go-
spodarczej, szczególnie innowacyjnej 
i  przyjaznej dla środowiska, w  sferach 
wytwórczości, budownictwa i usług dla 
ludności, bez działalności handlowej.

Dotychczas LGD przeprowadziła 
w  2017 roku osiem naborów wniosków 
na operacje, a  w  roku 2018 sześć nabo-
rów wniosków na operacje i  trzy nabory 
na zadania w  ramach projektów granto-
wych. Łącznie dotychczas przeprowadzo-
no 17 naborów i wybrano do finansowania 
63 projekty (łącznie z  zadaniami w  ra-
mach projektów grantowych) mieszczące 
się w  limicie środków. Z  tych projektów 
22 projekty są zakontraktowane, pozostałe 
czekają na ostateczne decyzje, przy czym 
90% wybranych przez LGD projektów ma 
szanse na kontrakt. Niestety weryfikacja 
wniosków w  Samorządzie Województwa 
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jest bardzo długotrwała, nawet do kilkuna-
stu miesięcy, dlatego też terminy podpisy-
wania umów znacznie różnią się od zakła-
danych przez Wnioskodawców. W dniach 
8 sierpnia 2018 – 22 sierpnia 2018 odbędą 
się trzy kolejne nabory wniosków w zakre-
sie podejmowania działalności (markowa 
żywność tradycyjna), rozwijania dzia-
łalności (markowa żywność tradycyjna) 
oraz utworzenie inkubatora przetwór-
stwa lokalnego. Planowanych do realizacji 
jest 7  projektów współpracy i  wszystkie 
z  udziałem partnerów z  zagranicy. LGD 
będzie realizować również 4 operacje wła-
sne wspierające przedsiębiorców, osoby 
niepełnosprawne, oraz takie, które mają na 
celu promocję obszaru, turystyki, uczenia 
się przez całe życie i  energii odnawialnej. 
W  tej perspektywie LGD realizuje rów-
nież dwa projekty z programu Erasmus + 
pn. „Glokalizacja w  edukacji dorosłych”o-
raz „TELI 2” (Transnational Education 
in LEADER Implementation). Jesteśmy 

założycielem Spółdzielni Socjalnej „Dolina 
Raby”. Planujemy większe włączenie się 
w sprawy innowacji i ochrony środowiska. 
Dla realizacji działań stowarzyszenia po-
szukujemy zewnętrznych źródeł wsparcia. 
Kontynuowana jest idea Festiwalu Rosołu 
(w tym roku odbył się w Bochni), a także 
Muzeum Książki Kucharskiej. Corocznie 
organizujemy krajowy konkurs o  Puchar 
Ministra Rolnictwa i  Rozwoju Wsi na 
najlepszą publikację o lokalnych i regional-
nych kulinariach. Muzeum organizuje oka-
zjonalne warsztaty kulinarne na podstawie 
przepisów z zebranych książek kucharskich 
i  przyjmuje wizyty studyjne. Planujemy 
wydać książkę kucharską z lokalnymi prze-
pisami obszaru LGD. Wszystkich zain-
teresowanych włączeniem się w  działania 
LGD oraz udziałem w naszych projektach, 
czy też zainteresowanych uzyskaniem do-
radztwa w zakresie pozyskiwania funduszy 
zapraszamy do współpracy! 

Krzysztof Kwatera, Patryk Paszkot
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