
LGD DOLINA RABY

Szanowni Państwo!
W  ostatnich miesiącach LGD „Dolina Raby” prowadziła 

szereg działań. W terminie 8.08 – 22.08 trwały nabory wniosków 
z  zakresu podejmowania działalności gospodarczej i  rozwijania 
działalności gospodarczej w branży markowej żywności tradycyj-
nej. Wpłynęły 4 wnioski na łączną kwotę dofinansowania 310 
tys. zł. Po ocenie wnioski zostaną przekazane do Samorządu Wo-
jewództwa (SW) w drugim tygodniu października.

Pierwsi beneficjenci rozliczyli już swoje projekty i  do-
stali zwrot poniesionych kosztów była to Firma „TIP-TOP” 

LGD - PODSUMOWANIE I NAJBLIŻSZE PLANY

Zasady oceny i wyboru. Przypominamy, że każdy złożony do LGD projekt podlega ocenie Rady na zgodność 
z  Strategią Rozwoju Lokalnego, na zgodność z  PROW 2014-2020 oraz według lokalnych kryteriów wyboru. 
Do finansowania przechodzą projekty, które są zgodne z LSR, są zgodne z PROW i uzyskały przynajmniej 50% 
maksymalnej ilości sumy punktów według lokalnych kryteriów. Wnioski szereguje się na liście rankingowej we-
dług ilości przyznanych punktów. Operacje wybrane przekazywane są do SW celem dalszej oceny. Operacje, które 
mieszczą się w limicie środków w naborze są oceniane przez SW w pierwszej kolejności, operacje poza limitem 
oczekują na liście rezerwowej maksymalnie do 6 miesięcy.

realizująca projekt „Bastion VR” na wiśnickim zamku oraz Fir-
ma Handlowo Usługowa Nowak z Trzciany realizująca projekt 
zwiększenia parku maszynowego. W  zakresie podejmowania 
działalności trzech beneficjentów otrzymało pierwszą transzę 
pomocy w wysokości 44 tys. zł. Sukcesywnie kolejni wniosko-
dawcy, którzy zakontraktowali projekty realizują je i  składają 
wnioski o płatność.

Najbliższe nabory z zakresu podejmowania działalności oraz 
rozwijania działalności planowane są w  pierwszym kwartale 
2019 r. Prosimy śledzić w tej kwestii naszą stronę internetową.      

W  dniach 8-9 września działające przy Stowarzyszeniu 
LGD „Dolina Raby” Muzeum Książki Kucharskiej i  Ku-
linarnej wzięło udział w  akcji „Weekend z  Zabytkami Po-
wiatu Bocheńskiego”. W  tych dniach muzeum było czyn-
ne dla zwiedzających w  godz. 14: 00 – 18: 00, a  od godz. 
15:00 prowadzone były warsztaty kulinarne. W  tym roku 

zaprezentowaliśmy żurek według lokalnej receptury. Potrawę 
przygotowały gospodynie ze Stowarzyszenia Kobiet Aktyw-
nych z Trzciany. Serdecznie dziękujemy! Muzeum odwiedzili 
głównie osoby z poza terenu LGD tj. z powiatu limanowskie-
go, bocheńskiego, tarnowskiego oraz miasta Kraków.

W 2019 roku będą realizowane projekty własne LGD tj. „Klaster spożywczy”, „Klaster budowlany i turystyczny”, „Podniesienie 
wiedzy dla osób niepełnosprawnych umysłowo”, „Podniesienie wiedzy w zakresie uczenia się przez całe życie oraz podniesienie 
wiedzy o OZE”. O szczegółach projektów można dowiedzieć się z naszej strony internetowej. Do inicjatyw klastrowych zaprasza-
my przede wszystkim firmy budowlane, spożywcze (przetwórców żywności) oraz turystyczne (hotele, gospodarstwa agroturystyczne 
i  inne). W ramach projektów klastrowych przewidujemy takie działania jak: strona internetowa, newsletter, seminaria tematyczne, 
atrakcyjne wyjazdy studyjne (krajowe i zagraniczne), wspólny udział w imprezach targowych.

Zapraszamy do współpracy!
Patryk Paszkot  

www.dolinaraby.pl
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„ E u r o p e j s k i  F u n d u s z  R o l n y  n a  r z e c z  R o z w o j u  O b s z a r ó w  W i e j s k i c h :  E u r o p a  i n w e s t u j ą c a  w  o b s z a r y  w i e j s k i e "  


