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Sprawozdanie merytoryczne Zarządu Stowarzyszenia  

Lokalna Grupa Działania „DOLINA RABY”  

za okres kadencji 27.11.2016 r. – 26.11.2018 r. 
 

Data wpisu do KRS 22 października 2008 r. 

Nr KRS 0000316230 

REGON 120847752 

NIP 6832029170 

Nr identyfikacyjny 063098190 

 

Skład Zarządu w okresie kadencji: 

1. Krzysztof Kwatera – Prezes Zarządu 

2. Anna Płachczewska - Rogozińska – Wiceprezes Zarządu 

3. Jan Kulig – Wiceprezes Zarządu 

4. Krystyna Batko – Członek Zarządu 

5. Marek Palej – Członek Zarządu  

6. Mariusz Bratek – Członek Zarządu  

 

Informacje ogólne:  

Lokalna Grupa Działania prowadzi działalność statutową na rzecz zrównoważonego rozwoju 

obszarów wiejskich. Cele działania Stowarzyszenia określone są szczegółowo w par. 10 

Statutu Stowarzyszenia. Stowarzyszenie działa na rzecz ogółu społeczności i obejmuje swym 

zasięgiem 6 partnerskich gmin: Biskupice, Gdów, Łapanów, Nowy Wiśnicz, Trzciana, 

Żegocina. 

 

Zarząd kieruje bieżącą pracą stowarzyszenia przy wsparciu biura LGD, które jest ciałem 

wykonawczym zarządu i koordynuje pracą wszystkich organów stowarzyszenia.  

 

W okresie kadencji biuro LGD funkcjonowało z następującą obsadą personelu: 

1. Kierownik Biura – Krzysztof Kwatera – 1 etat. 

2. Zastępca Kierownika – Patryk Paszkot – 1 etat. 

3. Specjalista ds. kadrowych i rozliczeniowych – Katarzyna Kołodziej – ¾ etatu – od 

1.06.2017 1 etat. 

4. Animator ds. promocji, przygotowania i realizacji projektów - Natalia Wełna   - ¾ 

etatu – od 1.06.2017 1 etat. 

     Obsługę księgową prowadzi Biuro Rachunkowe „COMTAX”. 

 

W okresie kadencji odbyło się 21 posiedzeń Zarządu, podczas których podjęto 37 uchwał  

w sprawach dotyczących w szczególności; przyjęcia lub wykluczenia członków 

stowarzyszenia, zatwierdzania i realizacji wydatków, zatrudniania, opracowania wniosków 

aplikacyjnych w celu pozyskania środków finansowych na realizacje zadań statutowych  

z zewnętrznych źródeł finansowych. Ponadto Zarząd uczestniczył we wszystkich 

posiedzeniach Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD „Dolina Raby”. 

 

LGD jest członkiem Federacji LGD Małopolska oraz członkiem dwóch struktur nieformalnych – 

sieci małopolskich organizacji pozarządowych „Małopolska Sieć NGO” i Partnerstwo 

Tematyczne nr 22 ramach budowania Strategii III Sektora zajmującego się rozwojem 

partnerstw terytorialnych. Prezes LGD „Dolina Raby” jest członkiem Komitetu Monitorującego 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Grupy Roboczej KM ds. RLKS, Grupy 

Roboczej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW), przedstawicielem polskich LGD  

w strukturach Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, członkiem Krajowego 

Panelu Ekspertów Strategii III Sektora i członkiem Zespołu ds. Wolontariatu przy 

Pełnomocniku Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego. Z racji swoich funkcji włącza się  

w kształtowanie i negocjowanie jak najlepszych warunków dla podejścia Leadera w nowej 

perspektywie finansowania na lata 2014-2020 oraz rozwój mechanizmu Rozwój Lokalny 

Kierowany przez Społeczność, także udział organizacji pozarządowych w rozwoju kraju. 

Aktywnie uczestniczymy w pracach Europa Cafe – spotkań grupy organizacji pozarządowych 

na rzecz lepszej wiedzy o działalności Unii Europejskiej. 
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Nabory wniosków: 

W terminie od 30.01.2017 – 13.02.2017 r. przeprowadzono trzy nabory dla przedsiębiorców  

z zakresu rozwijania działalności gospodarczej w branżach: rozwoju markowej żywności 

tradycyjnej, rozwoju turystyki oraz rozwoju pozostałej działalności (bez handlowej).  Łącznie 

ze wszystkich trzech naborów wybrano do dofinansowania 8 projektów, które mieściły się  

w limicie środków na kwotę 1 348 859,37 zł (dofinansowania).  

 

W terminie od 12.06.2017 – 30.06.2017 r. przeprowadzono kolejne trzy nabory dla osób 

fizycznych z zakresu podejmowania działalności gospodarczej w branżach: rozwoju markowej 

żywności tradycyjnej, rozwoju turystyki oraz rozwoju pozostałej działalności (bez handlowej).  

Łącznie ze wszystkich trzech naborów wybrano do dofinansowania 9 projektów, które mieściły 

się w limicie środków na kwotę 495 000,00 zł (dofinansowania). 

 

W terminie od 17.08.2017 – 01.09.2017 r. przeprowadzono dwa nabory dla jednostek 

samorządu terytorialnego z zakresu budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i 

niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej w podziale na 

infrastrukturę rekreacyjno-kulturalną i rekreacyjno-turystyczną. Łącznie ze wszystkich dwóch 

naborów wybrano do dofinansowania 15 projektów, które mieściły się w limicie środków na 

kwotę 1 274 761,00 zł (dofinansowania). 

 

W terminie od 5.02.2018 – 20.02.2018 r. przeprowadzono sześć naborów: pierwszy dla 

organizacji pozarządowych z zakresu zachowania dziedzictwa lokalnego w ramach tego 

nabory wybrano do finansowania trzy projekty na łączną kwotę dofinansowania 240 000,00 

zł; drugi i trzeci dla osób fizycznych z zakresu podejmowania działalności gospodarczej  

w branży turystycznej oraz w zakresie działalności pozostałej bez handlowej w ramach tych 

naborów wybrano do finansowania 6 projektów, które mieściły się w limicie środków na 

łączną kwotę dotacji 330 000,00 zł; nabór czwarty, piąty i szósty dla osób prowadzących 

działalność gospodarczą z zakresu rozwijania działalności gospodarczej w branży spożywczej, 

turystycznej oraz pozostałej bez handlowej w ramach tych naborów wybrano do finansowania 

9 projektów, które mieściły się w limicie środków na łączną kwotę dotacji 861 397,00 zł. 

 

W terminie od 12.03.2018 – 26.03.2018 r. przeprowadzono trzy nabory wniosków na zadania 

w ramach projektów grantowych w których grupą docelową były organizacje pozarządowe  

z zakresu zachowania dziedzictwa lokalnego oraz promocji obszaru LSR. Łącznie ze 

wszystkich trzech naborów wybrano do finansowania 13 zadań, które mieściły się w limicie 

środków na łączną kwotę udzielonego dofinansowania  239 085,00 zł. 

 

W terminie od 8.08.2018 – 22.08.2018 r. przeprowadzono trzy nabory wniosków, pierwszy 

dla osób fizycznych w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w branży spożywczej, 

drugi dla przedsiębiorców w zakresie rozwijania działalności gospodarczej w branży 

spożywczej i trzeci w zakresie tworzenia inkubatorów przetwórstwa rolno-spożywczego.  

W ramach inkubatorów nie wpłynął żaden wniosek. W zakresie podejmowania działalności 

wybrano do finansowania 2 projekty i w zakresie rozwijania również 2 projekty. Łącznie z obu 

naborów kwota udzielonego wsparcia wyniosła 308 700,00 zł. 

 

Projekty własne: 

W dniu 12.10.2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego złożono do 

oceny dwa projekty własne pt. „Utworzenie sieci współpracy podmiotów z branży spożywczej” 

oraz „Utworzenie dwóch sieci współpracy w zakresie świadczenia usług turystycznych „klaster 

turystyczny” oraz w zakresie inteligentnego i energooszczędnego budownictwa „klaster 

budowlany”. 

 

Do końca listopada 2018 roku planowane jest złożenie do oceny dwóch kolejnych projektów 

własnych pt. „Przygotowanie osób z zaburzeniami psychicznymi do pracy w branży 

gastronomiczno-hotelowej” oraz „Szkolenia o OZE oraz z zakresu uczenia się przez całe 

życie”. 
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Projekty zewnętrzne: 

LGD uczestniczy w dwóch projektach ERASMUS+. W jednym LGD jest liderem projektu  

(4 partnerów z Polski, Słowacji i Łotwy), a w drugim partnerem (10 partnerów z Irlandii, 

Portugalii, Chorwacji, Słowenii, Rumunii i Polski).    

 
„Glokalizacja w edukacji dorosłych” 

 W dniach 5-8 kwietnia 2017 r. odbyły się warsztaty w ramach projektu „Glokalizacja  

w edukacji dorosłych”. Organizatorem warsztatów był słowacki oddział Rodziny 

Kolpinga, zlokalizowany w miejscowości Stiavnicke Bane k. Bańskiej Szczawnicy.  

W warsztatach udział wzięli m.in. przedstawiciele naszego LGD „Dolina Raby”, a także 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łapanowie. 

 W dniach od 31 maja do 3 czerwca odbył się w Krakowie warsztaty w ramach projektu 

„Glokalizacja w edukacji dorosłych” w ramach programu Erasmus+.  

 W październiku grupa 9 osobowa z LGD Dolina Raby wzięła udział w wyjeździe 4 

dniowym na Łotwę w ramach projektu „Glokalizacja w edukacji dorosłych” z programu 

Erasmus +. 

 W dniu 6.07.2018 r. udostępniono publikację w wersji elektronicznej o projekcie 

„Glokalizacja w edukacji dorosłych”, który w ramach Programu Erasmus+, LGD Dolina 

Raby, jako lider projektu, wraz z partnerami z Polski, Słowacji i Łotwy, realizowała od 

września 2016 do kwietnia 2018. W publikacji znajduje się opis projektu wraz z 

rekomendacjami w zakresie edukacji dorosłych, w kontekście glokalizacji, czyli 

wzajemnego przenikania się zagadnień o zasięgu globalnym i zasięgu lokalnym. 

Publikacja w języku angielskim.  Rekomendacje z projektu Glokalizacja w edukacji 

dorosłych w języku polskim. 

 

TELI 2 

 

 Z dniem 2 października 2017 r. rozpoczął się pilotażowy kurs w ramach projektu 

Erasmus+ “TELI2 (Transnational Education in LEADER Implementation 2)”. Kurs 

realizowany jest przez Limerick Institute of Technology przy wsparciu Uniwersytetu  

w Lublanie. Z polskiej strony w kursie uczestniczą Krzysztof Kwatera, Prezes LGD 

Dolina Raby i Renata Bukowska, Prezes LGD Gościniec 4 Żywiołów. W dniach 9-13 

października 2017 r. w irlandzkim Midleton odbyła się pierwsza sesja pobytowa kursu. 

 W ramach projektu TELI 2 odbyły się trzy spotkania (warsztaty) szkoleniowe. Ostatnie 

z nich odbyło się w dniach 16-20 kwietnia 2018 r. na obszarze LGD „Gościniec 4 

Żywiołów” i LGD „Dolina Raby”. Uczestnikami spotkania byli wykładowcy z Irlandii  

i Słowenii oraz studenci z 6 krajów – Irlandii, Portugalii, Słowenii, Chorwacji, Rumunii  

i Polski. Spotkanie obejmowało wykłady, zajęcia warsztatowe, indywidualne 

prezentacje projektów studentów oraz wizyty studialne. 

 W dniach 29-30 czerwca 2018 r. w hotelu „Nowa Bochnia” w Bochni odbyła się XI 

Europa Cafe połączona ze spotkaniem informacyjnym o projekcie „Transnational 

Education in LEADER implementation” (TELI2) w ramach Programu Erasmus+. 

Imprezą towarzyszącą był VIII Festiwal Rosołu. 

 W dniu 25.07.2018 r. udostępniono artykuł, który znalazł się w publikacji Rural 

Connections wydawana przez Punkt Kontaktowy Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich, którego współautorem jest Prezes LGD „Dolina Raby” Krzysztof 

Kwatera. Artykuł pt. „Educating LEADER” poświęcony jest projektowi TELI2 w ramach 

programu Erasmus+, w którym LGD była partnerem. 

 

LGD prowadzi Muzeum Książki Kucharskiej i Kulinarnej im. Stanisława Czernieckiego (zwane 

dalej Muzeum).  

 W okresie kadencji roku na bieżąco prowadzona była strona internetowa muzeum oraz 

profile na facebooku. Muzeum, jak co roku zorganizowało Konkurs im. Stanisława 

Czernieckiego na najlepszą publikację o lokalnych i regionalnych kulinariach. 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 15 sierpnia 2017 r. podczas VII Festiwalu Rosołu. 

Dorobek muzeum jest na bieżąco wykorzystywany w działaniach LGD chociażby 

podczas organizacji Festiwalu Rosołu, którego gościem specjalnym w 2017 r. był 

Leszek Dębski – syn Danuty i Henryka Dębskich – autorów kilkunastu książek 
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kucharski, a także Siostra Anastazja i Salomea, których książki kucharskie znajdują 

się w zbiorach muzeum.  

 W dniach 2 i 3 września 2017 r. Muzeum, jak co roku wzięło udział w akcji „Weekend  

z zabytkami powiatu bocheńskiego”. Podczas obu dni można było bezpłatnie odwiedzić 

muzeum oraz wziąć udział w warsztatach kulinarnych z degustacją inspirowanych 

przepisami Siostry Anastazji – gościa specjalnego VII Festiwalu Rosołu. Dnia 

15.11.2017 r. Muzeum w Chrostowej odwiedziła 14 osobowa grupa wycieczkowa  

z Podkarpacia.  

 W 2018 roku został zorganizowany kolejny konkursu na najlepszą publikację  

o lokalnych i regionalnych kulinariach. W tym roku nagroda w konkursie – Puchar 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyznana została autorom i wydawcom 

książki „Kuchnia Lubelska”, którą wręczono 30.06.2018 r. podczas VIII Festiwalu 

Rosołu w Bochni. 

 7 lipca 2018 roku w Muzeum Książki Kucharskiej i Kulinarnej gościliśmy uczestników 

projektu Kierunek Łotwa. Projekt to cykl 5 warsztatów o przenikaniu się kultur Łotwy  

i Polski. W warsztacie na terenie Muzeum w Chrostowej odbyło się wspólne gotowanie 

potraw łotewskich, malowanie i fotografowanie. Organizatorem było Stowarzyszenie 

Novuss Polska z Bodzanowa (gm. Biskupice). 

 W dniu 23 sierpnia 2018 r. do Muzeum Książki Kucharskiej i Kulinarnej przybyli nasi 

partnerzy z Włoch reprezentujący włoską organizację Wigwam APS Italy – 

Stowarzyszenia Promocji Społecznej działającej od 1972 i zrzeszonego w ramach 

Światowej Organizacji Wigwam, która obecnie obejmuje 21 krajów na świecie. Włoską 

organizację reprezentował Avelio Marini, który przygotował dla naszych gości (wizyta 

studyjna kobiet z podkarpacia zainteresowanych ekonomią społeczną) warsztaty 

kulinarne wraz z degustacją włoskiej potrawy „Griscia”. 

 W dniu 1 września 2018 r. Muzeum Książki Kucharskiej i Kulinarnej odwiedziła grupa 

wycieczkowa Oddziału Wojskowego PTTK im. gen. broni Włodzimierza Potasińskiego  

z Krakowa. Grupa licząca ok. 20 osób wzięła udział w warsztatach parzenia kawy 

według Kulczyckiego oraz wysłuchała prelekcji na temat muzeum oraz LGD „Dolina 

Raby”. Grupa podarowała muzeum wiele książek kucharskich, za co serdecznie 

dziękujemy! 

 W dniach 8 i 9 września 2018 r. nasze muzeum wzięło udział w akcji „Weekend  

z Zabytkami Powiatu Bocheńskiego”. W tych dniach muzeum było czynne 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.  

 

Muzeum oferuje możliwość przeprowadzenia warsztatów kulinarnych dla różnych grup,  

a także nabycia produktów lokalnych z terenu LGD. W kwestiach organizacyjnych obsługę 

muzeum prowadzi Spółdzielnia Socjalna „Dolina Raby”. 

 

W okresie kadencji odbyły się cztery Walne Zebrania Członków: 

 29 czerwca 2017 r., 28 listopada 2017 r., 26 czerwca 2018 r., 26 listopada 2018 r. 

 

W okresie kadencji odbyło się ponadto szereg innych wydarzeń zorganizowanych przez LGD 

lub z udziałem LGD: 

 W dniach 17 – 19 marca LGD „Dolina Raby” dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem 

Agroturystycznym Galicyjskie Gospodarstwa Gościnne zaprezentowała się na Targach 

turystycznych „Na Styku Kultur” w Łodzi. 

 W dniu 10 maja 2017 roku w biurze LGD „Dolina Raby” odbyło się spotkanie kilku 

małopolskich LGD oraz przedstawicieli Federacji LGD Małopolska  

z Dyrektorem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Krakowie Adamem 

Ślusarczykiem. Rozmawiano o kwestiach regionalizacji PROW, a także sprawach 

związanych z funkcjonowaniem LGD w Małopolsce. 

 W 20 maja 2017 r. w Muzeum Książki Kucharskiej i Kulinarnej im. Stanisława 

Czernickiego miał miejsce Festiwal Szwajcarski - Siła Regionów. Organizatorem 

festiwalu była Spółdzielnia Socjalna „Dolina Raby”.  

 W dniu 24 maja 2017 roku w Domu Kultury w Łapanowie odbyło się szkolenie pn. 

„Podejmowanie działalności gospodarczej w ramach działania 19 PROW Wsparcie dla 

rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”. 
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 W dniu 04 czerwca 2017 r. LGD „Dolina Raby” wzięła udział w imprezie „Powitanie 

Lata”, która odbyła się w Tomaszkowicach w gminie Biskupice. 

 W dniu 11 czerwca 2017 r. Stowarzyszenie LGD "Dolina Raby" zaprezentowało się 

podczas Dni Wiśnicza - Jarmark Wiśnicki na rynku w Nowym Wiśniczu.  

 W dniu 2 lipca 2017 r. Stowarzyszenie LGD „Dolina Raby” zaprezentowało się podczas 

Święta Gminy Łapanów. 

 W dniu 27 lipca 2017 r. w Centrum Kultury w Łapanowie odbyło się spotkanie 

informacyjne odnośnie możliwości dofinansowania w ramach tzw. projektów 

grantowych. 

 W dniu 30 lipca 2017 r. Stowarzyszenie LGD „Dolina Raby” zaprezentowało się 

podczas „Święta Gminy Trzciana”. 

 W dniu 6 sierpnia 2017 r. Stowarzyszenie LGD „Dolina Raby” zaprezentowało się 

podczas „Święta Ziemi Gdowskiej”. 

 W dniu 11 sierpnia 2017 r. w biurze LGD "Dolina Raby" odbyło się szkolenie dla 

przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego z obszaru LGD "Dolina Raby"  

w przedmiocie pozyskiwania środków w zakresie budowy lub przebudowy 

ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub 

kulturalnej. 

 W dniu 13 sierpnia 2017 r. Stowarzyszenie LGD „Dolina Raby” zaprezentowało się 

podczas „724 Urodzinach Żegociny”. 

 W dniu 15 sierpnia 2017 r. LGD „Dolina Raby” zorganizowała VII Festiwal Rosołu  

w Nowym Wiśniczu podczas imprezy Jarmark Wiśnicki. 

 W dniu 6 września 2017 r. w Domu Kultury w Łapanowie odbyło się szkolenie 

zorganizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego dla członków 

Rady, członków Zarządu i Pracowników Biura LGD "Dolina Raby" 

 W dniu 7 grudnia 2017 r. w Brukseli Krzysztof Kwatera, Prezes LGD uczestniczył  

w drugim spotkaniu Grupy Tematycznej Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich nt. Inteligentnych Wiosek. 

 W dniach od 29-31 stycznia 2018 r. w Gminnej Świetlicy w Trzcianie odbywały się 

szkolenia dla potencjalnych Wnioskodawców zorganizowane przez LGD „Dolina Raby”. 

 14 maja 2018r. w Ratuszu- Galerii Sztuki Dawnej w Tarnowie odbył się warsztat 

dotyczący ochrony i zarządzania dziedzictwem kulturowym w Małopolsce, w której 

uczestniczył Prezes LGD "Dolina Raby" Krzysztof Kwatera. 

 W dniu 30 maja 2018 LGD "Dolina Raby" gościła 19-osobową grupę przedstawicieli 

lokalnego samorządu, biznesu i organizacji pozarządowych z południowej Mołdawii. 

 W dniu 30 czerwca LGD „Dolina Raby” zorganizowała VIII Festiwal Rosołu w Bochni, 

impreza była połączona z organizowanym w dniach 29-30.06 XI Europa Cafe 

połączona ze spotkaniem informacyjnym o projekcie „Transnational Education in 

LEADER implementation” (TELI2). 

 W dniu 29 lipca 2018 r. LGD "Dolina Raby" wzięło  udział w Święcie Gminy Trzciana . 

 W dniu 15.08.2018r. Lokalna Grupa Działania "Dolina Raby" wzięła udział w Jarmarku 

"Wiśnickie Specjały", który odbył się w Nowym Wiśniczu.  

 W dniu 19.08.2018r. Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby” wzięła udział w Święcie 

gminy Żegocina "725. Urodziny Żegociny”.  

 W dniu 28.08.2018 r. z okazji 10-lecia powstania Stowarzyszenia LGD "Dolina Raby" 

zamieściliśmy w lokalnej gazecie informacyjnej „Gazeta łapanowska” artykuł o naszej 

działalności.  

 W dniach 5-6.10.2018 r. LGD „Dolina Raby” dzięki dobrej współpracy z naszym 

członkiem Stowarzyszeniem Agroturystycznym Galicyjskie Gospodarstwa Gościnne 

zaprezentowała się podczas Targów Seniora w Krakowie w hali EXPO przy ul. 
Galicyjskiej. 

Zagórzany, dnia 14.11.2018 r.       
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