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Szanowni Państwo, 

W 2021 r. prowadziliśmy również działania mające na celu wdrażanie projektów współpracy w tym projektu 

związanego z infrastrukturą turystyczną i rowerową. W projekcie zakłada się powstanie na obszarze partnerów 

projektu tj. LGD „Dolina Raby”, LGD „CENOMA” oraz LGD „Przyjazna Ziemia Limanowska” punktów wypoczynkowych 

dla turystów w postaci sześciokątnych i utwardzonych altan, wyposażonych w ławki, stolik i mapy oraz opisy atrakcji 

turystycznych na obszarach partnerskich. Na terenie LGD „Dolina Raby” powstanie sześć tego typu punktów. Niestety 

nie udało się w tym roku ruszyć z pracami budowlanymi, ze względu na skokowy wzrost cen materiałów budowlanych, 

a przede wszystkim drewna w wyniku czego partnerskie LGD były zmuszone do aktualizacji kosztorysów i ponownej 

ich oceny w Urzędzie Marszałkowskim. Mamy nadzieję, że projekt doczeka się finalizacji w 2022 r. 

Jeżeli chodzi o przyszłość LGD bardzo ważnym aspektem jest wydłużenie o 2 lata obecnej perspektywy Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 do 2022 r. z perspektywą rozliczania projektów do końca grudnia 2024 r. 

Spowodowane to jest pandemią koronawirusa, nie mniej jednak dzięki temu będziemy mieli szansę zachować 

ciągłość pomiędzy starą, a nową perspektywą PROW, a w przyszłym i kolejnym roku prowadzić jeszcze nabory na 

podstawie dotychczasowego dokumentu Strategii Rozwoju Lokalnego. W związku z tym wydłużeniem w dniu 

08.11.2021 r. z rąk Wicemarszałka Województwa Małopolskiego Pana Łukasza Smółki odebraliśmy i podpisaliśmy 

aneks do umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność 

gwarantujący zwiększenie budżetu na wdrażanie LSR w zakresie poddziałania 19.2 o 412 000,00 euro. Środki te 

zostaną przeznaczone na wsparcie podejmowania działalności gospodarczej oraz wsparcie organizacji 

pozarządowych lub JST, o czym w dalszej części Spektrum. 

Rok 2021 to również organizacja naszej sztandarowej imprezy Festiwalu Rosołu. W tym roku była to jego 

jubileuszowa X edycja po rocznej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa. Festiwal odbył się w partnerstwie 

z gminą Gdów i LGD „Przyjazna Ziemia Limanowska” 1 sierpnia na gdowskim Zarabiu wraz z Festiwalem podpłomyka 

i przyciągnął rzesze spragnionych kulinarnych wrażeń osób. Relację z tego wydarzenia prezentujemy na dalszych 

stronach Spektrum. 

Na uwagę zasługuje również fakt, iż zgodnie z przeprowadzoną przez Samorząd Województwa Małopolskiego 

analizą wdrażania poszczególnych Strategii Rozwoju Lokalnego na terenie Małopolski LGD „Dolina Raby” przy 

uwzględnieniu już dodatkowego budżetu 412 000, 00 euro według stanu na dzień 3.11.2021 r. pod względem 

kontraktacji środków znajduje się na 2 miejscu w Małopolsce na 32 LGD. Wynik ten dowodzi, iż przekazywane przez 

LGD „Dolina Raby” projekty są dobrej jakości i dochodzi do podpisywania umów, a sytuacje z odrzucaniem projektów 

na etapie Samorządu Województwa są rzadkie. 

Zapraszamy do kontaktu i współpracy z naszym stowarzyszeniem.

rok 2021 dobiega końca, przychodzi czas na podsumowania efektów wykonanej pracy jak również planowania 

nowych przedsięwzięć. LGD „Dolina Raby” w br. prowadziła intensywne działania ukierunkowane na skuteczne 

wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego tym bardziej, iż do wydatkowania miała kwotę dodatkowych środków. Środki 

te otrzymała w 2020 r. w formie bonusu za uzyskanie odpowiednich wyników, jako jedna z 8 LGD w województwie na 

32 lokalne grupy działania. Dzięki odpowiednio skoordynowanej pracy i spotkaniom z potencjalnymi 

wnioskodawcami udało się zakontraktować niemalże całą kwotę dodatkowych środków 660 000,00 zł. Z pieniędzy 

tych skorzystały osoby fizyczne w wyniku czego założyły swoją pierwszą działalność gospodarczą jak również 

organizacje pozarządowe, które doposażą się w niezbędnych sprzęt do prowadzenia działalności statutowej. 

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby”
Chrostowa 1B, 32-742 Sobolów
Tel. 14 685 44 44
biuro@dolinaraby.pl
www.dolinaraby.pl

Życzymy udanej lektury!

        Patryk Paszkot
Kierownik Biura

Jan Marcinek 
Prezes Zarządu 

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby”
Chrostowa 1B, 32-742 Sobolów
Tel. 14 685 44 44
biuro@dolinaraby.pl
www.dolinaraby.pl



 Aneks ten umożliwia realizację kolejnych operacji w ramach starej perspektywy PROW 2014-
2020 w latach 2022 – 2024. Środki te w wyniku konsultacji społecznych i decyzji Zarządu Stowarzyszenia 
zostały przeznaczone na wdrażanie dodatkowych projektów o które będą mogły aplikować osoby 
fizyczne rozpoczynające działalność gospodarczą jak również przedsiębiorcy działający na rynku od 
minimum roku. Zdecydowano również o przeznaczeniu kolejnych środków dla organizacji pozarządowy 
i/lub jednostek samorządu terytorialnego. Nabory z dodatkowych środków dla osób fizycznych 
i przedsiębiorców planowane są w pierwszym kwartale 2022 r. Terminy naborów dla organizacji 
pozarządowych i/lub samorządów odbędą się również w 2022 r. na ten moment nie jest znany 
przybliżony termin naboru, gdyż ma on być uzależnione od aktualnych mocy przerobowych 
w Samorządzie Województwa Małopolskiego. W związku z osiągnięciem  przez LGD „Dolina Raby” 
wysokiego pułapu zarówno zakontraktowania jak i wypłaty środków wydaje się, że termin ten SWM 
w przypadku LGD „Dolina Raby” może ustalić dopiero w drugiej połowie 2022 r.

 Mamy nadzieję, iż dodatkowe środki uzyskane przez LGD „Dolina Raby” przyczynią się do 
realizacji wielu ciekawych projektów, które podniosą standard życia mieszkańców i stopień rozwoju 
obszaru objętego LSR.

 W dniu 08.11.2021 r. z rąk Wicemarszałka Województwa Małopolskiego Pana Łukasza Smółki 
przedstawiciele Stowarzyszenia LGD „Dolina Raby” w osobach Pana Jana Marcinka – Prezesa Zarządu 
oraz Pana Patryka Paszkota – Kierownika Biura odebrali aneks do umowy o warunkach i sposobie 
realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność gwarantujący zwiększenie budżetu 
na wdrażanie LSR w zakresie poddziałania 19.2 o 412 000,00 euro.

Dodatkowe środki dla LGD „Dolina Raby”

- 3 -



- 4 -

W 2021 roku LGD „Dolina Raby” przeprowadziła 4 nabory wniosków o dofinansowanie. 

W terminie od 15.02.2021 do 05.03.2021 przeprowadzono 4 naborów wniosków. Nabory te związane 
były głównie z dofinansowaniem otwarcia działalności gospodarczej oraz wsparciem organizacji 
pozarządowych z zakresu działań związanych z zachowaniem dziedzictwa lokalnego. 

W ramach naboru nr 1/2021 LGD dysponowało pulą 330 tys. zł na wsparcie osób planujących założyć 
działalność gospodarczą. Dofinansowanie jednego projektu było określone na poziomie 55 tys. zł. 
Nabór cieszył się dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców. Złożono łącznie 18 wniosków, 
w ramach których na podstawie oceny w ramach lokalnych kryteriów dofinansowano 6 wniosków. 
Wśród dofinansowanych działalności znalazły się: usługi geodezyjne za pomocą nowoczesnego drona, 
usługi dekoratorskie, usługi wiązane z czyszczeniem konserwatorskim, usługi związane z wyważaniem 
wirników maszyn, usługi związane z formatowaniem wielkogabarytowych płyt glazurowych oraz 
działalność związana z wypożyczeniem sprzętu sportowego. Obecnie wszyscy wybrani wnioskodawcy 
przeszli etap oceny wniosków w Urzędzie Marszałkowskim oraz podpisali umowy o dofinansowanie 
projektów. Część z wniosków jest już na etapie końcowego rozliczenia projektów. 

W ramach naboru nr 2/2021 LGD dysponowało kwotą 55 tys zł na dofinansowanie jednego projektu 
związanego z podjęciem działalności w branży turystycznej. W wyniku przeprowadzonego naboru do 
biura LGD wpłynął jeden wniosek związany z stworzeniem miejsca rekreacyjno- wypoczynkowego na 
terenie gminy Łapanów. Obecnie wnioskodawca podpisał umowę o dofinansowanie i realizuje założenia 
zawarte w projekcie. 

W ramach naboru nr 3/2021 LGD dysponowało kwotą 115 tys. zl na rozwój działalności gospodarczej. W 
wyniku przeprowadzonego naboru do biura LGD wpłynęły dwa wnioski o dofinansowanie na kwoty 
równe 100 tys. zł. W wyniku oceny projektów do finansowania został wybrany wniosek związany 
z rozwojem usług warsztatu samochodowego. 

W ramach naboru nr 4/2021 LGD dysonowało pulą środków na poziomie 330 tys. zł dla organizacji 
pozarządowych na wsparcie działań związanych z zachowaniem dziedzictwa lokalnego. Do biura LGD 
wpłynęło 5 wniosków po 55 tys. zł (ok. 80% dostępnych środków), w związku z tym pozostała pula 
środków zostanie wykorzystana w planowanych naborach w 2022r. W ramach naboru dofinansowano 
dostosowanie i doposażenie pomieszczeń służących szerzeniu lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego 
na terenie gminy Trzciana, zakup pieców konwekcyjnych do wypieku tradycyjnego podpłomyka oraz 
wydanie foldera kulinarnego na terenie gminy Gdów, doposażenie KGW z terenu gminy Łapanów oraz 
organizacja konkursu kulinarnego, utworzenie lapidarium na terenie starego cmentarza w Żegocinie 
oraz doposażenie KGW z terenu gminy Nowy Wiśnicz. 

W ramach przeprowadzonych naborów w 2021 roku rozdysponowano z budżetu LSR łącznie kwotę 
760 tys. zł.  

Wszystkim Wnioskodawcom serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów 
w realizacji zaplanowanych przedsięwzięć! 

Przeprowadzone nabory wniosków w 2021 roku

WYNIKI NABORÓW:

www.dolinaraby.pl ▸ zakładka „Nabory wniosków" ▸ zakładka „Wyniki naborów wniosków" 
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Środki dla organizacji pozarządowych na działania społeczne 

 W drugiej połowie 2022r. planowany jest nabór wniosków dla organizacji pozarządowych 
z obszaru LGD „Dolina Raby" na projekty związane z poprawą bazy rekreacyjno- kulturalnej lub oferty 
edukacyjnej, w tym zachowanie lub szerzenie dziedzictwa lokalnego.

Zachęcamy także do śledzenie efektów zrealizowanych 
projektów na naszym fanpage www.facebook.com/Dolinarabypl

 

/Dolinarabypl
Bądź na bieżąco

Polub nas na Facebooku

Aktualne informacje o planowanych i prowadzonych naborach wniosków 

Informacja o możliwościach włączenia się mieszkańców naszego obszaru w projekty realizowane 
przez WUP, MARR, BGK, ARiMR itp. 

Efekty zrealizowanych projektów w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju 

Informacje o prowadzonych szkoleniach, warsztatach itp. 

Informacja o najciekawszych wydarzeniach z obszaru 

Aktualne informacje o planowanych i prowadzonych naborach wniosków 

Informacja o możliwościach włączenia się mieszkańców naszego obszaru w projekty 
realizowane przez WUP, MARR, BGK, ARiMR itp. 

Efekty zrealizowanych projektów w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju 

Informacje o prowadzonych szkoleniach, warsztatach itp. 

Informacja o najciekawszych wydarzeniach z obszaru 

Regularnie prowadzimy kampanie dobrych praktyk prezentując realizowane projekty 
przez naszych beneficjentów. 

Pula dostanych środków w ramach planowanego naboru: 

330 tys. zł 

Maksymalna wysokość wsparcia: 

55 tys. zł 

Koszty całkowite operacji: 

nie mniejsze niż 50 tys. zł 

Intensywność wsparcia: 

do 100% kosztów kwalifikowanych 

Forma wsparcia: 

refundacja z możliwości ubiegania się o wyprzedające 

finansowanie na poziomie 36,37% wnioskowanej 

kwoty pomocy 

Szczegółowe informacje organizacje pozarządowe mogą otrzymać w ramach bezpłatnych konsultacji 
w Biurze LGD lub telefonicznie. Zachęcamy organizacje do konsultowania swoich pomysłów. 
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KAMPANIA ZREALIZOWANYCH PROJEKTÓW 

W biuletynie za 2020 rok prezentowaliśmy pierwsze 10 projektów 

zrealizowanych za pośrednictwem LGD "Dolina Raby" w zakresie 

przedsiębiorczości. W tegorocznej publikacji prezentujemy kolejne 10 

projektów związanych z dofinansowaniem infrastruktury publicznej. 

Cieszymy się z naocznych efektów realizacji projektów. Wspólnie tworzymy 

miejsce przyjazne do życia.

11
ZAGOSPODAROWANIE PLACU PRZY 

ŚWIETLICY W LEKSANDROWEJ NA CELE 
REKREACYJNO- TURYSTYCZNE 12

ROZWÓJ OGÓLNODOSTĘPNEJ INFRASTRUKTURY 
REKREACYJNEJ I TURYSTYCZNEJ NA TERENIE 

GMINY BISKUPICE

Kwota dofinansowania: 183.163,00 zł 
Wnioskodawca: Gmina Nowy Wiśnicz

Kwota dofinansowania: 119.439,00 zł 
Wnioskodawca: Gmina Biskupice

13
REMONT WRAZ Z MODERNIZACJĄ 

I WYPOSAŻENIEM POMIESZCZEŃ STRAŻACKIEJ 
IZBY PAMIĘCI W GDOWIE 14

WYKONANIE PRAC MODERNIZACYJNYCH 
I KONSERWATORSKICH ZABEZPIECZAJĄCYCH 

ZABYTKOWY KOŚCIÓŁ W ŻEGOCINIE

Kwota dofinansowania: 55.000,00 zł 
Wnioskodawca: OSP W Gdowie

Kwota dofinansowania: 80.000,00 zł 
Wnioskodawca: Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Mikołaja B. 
w Żegocinie
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15 REMONT Z MODERNIZACJĄ POMNIKA 
OFIAR II WOJNY ŚWIATOWEJ W BISKUPICACH 16 ZAGOSPODAROWANIE PARKU REKREACYJNEGO 

I PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W ŻEGOCINIE

17 PRZEBUDOWA PLACU ZABAW PRZY 
PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU W ŁAPANOWIE 18 BUDOWA PLACU ZABAW PRZY 

SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZBYDNIOWIE

20 ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY STAREJ 
SZKOLE W KAMIONNEJ NA CELE REKREACYJNE

Kwota dofinansowania: 56.246,00zł 
Wnioskodawca: Gmina Biskupice

Kwota dofinansowania: 115.389,00zł 
Wnioskodawca: Gmina Żegocina

Kwota dofinansowania: 51.039,00 zł 
Wnioskodawca: Gmina Łapanów

Kwota dofinansowania: 182.935,00 zł 
Wnioskodawca: Powiat Bocheński

19 REMONT WRAZ Z MODERNIZACJĄ BUDYNKU 
WARSZTATÓW CKZiU W ŁAPANOWIE

Kwota dofinansowania: 182.935,00 zł 
Wnioskodawca: Gmina Trzciana

Kwota dofinansowania: 46.229,00 zł 
Wnioskodawca: Gmina Łapanów
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Środki na otwarcie i rozwój działalności gospodarczej 

Pula dostępnych środków: 

   660 tys. zł na otwarcie działalności gospodarczej ▸

  500 tys. zł na rozwój działalności gospodarczej ▸ 

Wysokość wsparcia na jeden projekt: 

   Podejmowanie działalności gospodarczej – 55 tys. zł. ▸

 ▸  Rozwój działalności gospodarczej – do 100 tys. zł 

Intensywność pomocy: 

W pierwszym kwartale 2022 roku Biuro LGD „Dolina Raby" planuje przeprowadzić nabór wniosków 
w zakresie podejmowania oraz rozwoju działalności gospodarczej. 

 ▸  Rozwój działalności gospodarczej – do 70% w formie refundacji 

 ▸  Podejmowanie działalności gospodarczej – 100% w formie ryczałtu- premii 

Dokumentacja aplikacyjna 
dostępna na stronie 

www.dolinaraby.pl 

LOKALNE KRYTERIA WYBORU 

▸  Innowacyjność projektu  Preferuje się projekty 
innowacyjne w skali LGD, gminy lub sołectwa. Przez 
innowacyjność rozumie się wdrożenie nowego na danym 
obszarze lub znacząco udoskonalonego produktu, usługi, 
procesu, organizacji lub nowego sposobu wykorzystania lub 
zmobi l i zowania  i stn ie jących  loka lnych  zasobów 
przyrodniczych, historycznych, kulturowych czy społecznych.

▸ Racjonalność przedstawionych kosztów Preferuje się 
Wnioskodawców, którzy przedstawil i  dokumenty 
pozwalające zweryfikować racjonalność kosztów

▸ Przedmiot operacji Preferuje się projekty, które nie 
dotyczą zakupu robót budowlanych

▸ Liczba nowych miejsc pracy utworzonych w wyniku 
realizacji projektu Preferuje się projekty, które tworzą nowe 
miejsca pracy powyżej wymaganego minimum.

▸ Aktywność wnioskodawcy Preferuje się projekty, które są 
konsultowane w LGD podczas indywidualnego doradztwa 
oraz podczas szkoleń.

▸ Wnioskodawca nie korzystał dotychczas ze wsparcia 
Preferuje się Wnioskodawców, którzy nie korzystali 
dotychczas ze wsparcia w ramach poddziałania 19.2 
Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez społeczność.

▸ Działania promujące LGD Preferuje się projekty, w których 
przewidziano środki na działania promocyjne poprzez 
zamieszczenie tablicy informacyjnej oraz zamieszczenie 
informacji w portalu informacyjnym o zasięgu gminnym lub 
powiatowym.

KRYTERIA DODATKOWE

 ▸ Zgodność z Krajowymi Inteligentnymi Specjalizacjami 
  Preferuje się projekty zgodne z KIS i takie które wiążą się 

  z zakupem patentu lub wdrożeniem własnego patentu 
  lub takie, które zakładają nowe rozwiązania naukowo-  

  badawcze.

 ▸ Ochrona środowiska Preferuje się projekty stosujące 
  rozwiązania przyczyniające się do ochrony środowiska i 
  przeciwdziałaniu zmianom klimatu.

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 co najmniej 50% 

maksymalnej ilości punktów według lokalnych kryteriów 
wyboru.

 ▸ Grupa defaworyzowana Preferuje wnioskodawców,  

  którzy należą do grup defaworyzowanych określonych 
  w LSR.

 ▸ Intensywność wsparcia Preferuje się projekty, w których 

  przewidziano mniejszą intensywność wsparcia niż 
  przewidziana w warunkach dostępu, czyli większy udział 
  kwalifikowanego wkładu własnego.

Rozwijanie działalności gospodarczej

Podejmowanie działalności gospodarczej

 ▸ Liczba nowych miejsc pracy utworzonych w wyniku 
  realizacji projektu Preferuje się projekty, które tworzą 

  nowe miejsca pracy powyżej wymaganego minimum.

 ▸ Wnioskodawca nie korzystał dotychczas ze wsparcia 
  Preferuje się Wnioskodawców, którzy nie korzystali 

  dotychczas ze wsparcia w ramach poddziałania 19.2 

  Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 
  rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

 ▸  Działania promujące LGD Preferuje się projekty, 
  w których przewidziano środki na działania promocyjne  

  poprzez zamieszczenie tablicy informacyjnej oraz 
  zamieszczenie informacji w portalu informacyjnym 

  o zasięgu gminnym lub powiatowym.

 ▸ Innowacyjność projektu Preferuje się projekty 
  innowacyjne w skali LGD, gminy lub sołectwa. Przez 

  innowacyjność rozumie się wdrożenie nowego na danym 
  obszarze lub znacząco udoskonalonego produktu, usługi, 
  procesu, organizacji lub nowego sposobu wykorzystania 

  lub zmobilizowania istniejących lokalnych zasobów 
  przyrodniczych, historycznych, kulturowych czy 

  społecznych.

 ▸ Przedmiot operacji Preferuje się projekty, które nie 

  dotyczą zakupu robót budowlanych

 ▸ Racjonalność przedstawionych kosztów Preferuje się 

  Wnioskodawców, którzy przedstawili dokumenty  
  pozwalające zweryfikować racjonalność kosztów

 ▸ Aktywność wnioskodawcy Preferuje się projekty, które 

  są konsultowane w LGD podczas indywidualnego 
  doradztwa oraz podczas szkoleń.
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Spotkanie z przedstawicielami 
Departamentu Funduszy Europejskich UMWM

 W dniu 18.05.2021 r. na zaproszenie Stowarzyszenia LGD „Dolina Raby” oraz korzystając z gościny Pani 
Wójt Renaty Gawlik w auli Urzędu Gminy Biskupice odbyło się spotkanie z Zastępcą Dyrektora Departamentu 
Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Panem Romanem Wcisło oraz 
Kierownikiem ds. KSOW oraz LGD w Departamencie Funduszy Europejskich UMWM Panią Magdaleną Doniec. 
Spotkanie skierowane było do samorządowców z terenu gmin członkowskich LGD oraz przedstawicieli członków 
organów LGD (Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej) i poświęcone zagadnieniem związanym z wdrażaniem funduszy 
europejskich będących w dyspozycji Zarządu Województwa oraz LGD.

Zebranych na spotkaniu powitała gospodarz miejsca Pani Renata Gawlik Wójt Gminy Biskupice oraz w imieniu 
organizatora Pan Jan Marcinek Prezes Zarządu Stowarzyszenia LGD „Dolina Raby”. Pan Jan Marcinek 
zasygnalizował Dyrektorowi Departamentu, iż LGD „Dolina Raby” jest zwolennikiem wdrażania w nowej 
perspektywie strategii wielofunduszowych i poprosił o uwzględnienie tego postulatu w planach Zarządu 
Województwa.

LGD wzięło udział w II Festiwalu Folklorystycznym

 W dniu 5.09.2021 r. (niedziela) Stowarzyszenie LGD „Dolina Raby” uczestniczyło w II Festiwalu 
Folklorystycznym w Tomaszkowicach k. Wieliczki zorganizowanym przez Centrum Kultury Gminy Biskupice.

Pan Dyrektor Roman Wcisło oraz Pani 
Kierownik Magdalena Doniec zapoznali 
zebranych z obecnym stanem wdrażania 
Strategii Rozwoju Lokalnego LGD „Dolina 
Raby” Następnie prelegenci zapoznali 
zebranych z perspektywą okresu 
przejściowego PROW 2014-2020 oraz 
LEADER, a także rozmawiano o nowym 
okresie programowania po 2023 roku. 
Omówiono działania skierowane do 
samorządów jak również wdrażane za 
pośrednictwem LGD. Poświęcono czas także 
zagadnieniom związanym z Krajowym 
Planem Odbudowy. Spotkanie cieszyło się 
dużym zainteresowa-niem zebranych osób.

LGD zorganizowało stoisko promocyjno-kulinarne na którym 
udzielano doradztwa nt. programu LEADER oraz w zakresie 
atrakcji turystycznych obszaru. Można było bezpłatnie nabyć 
publikacje turystyczne i gadżety promocyjne. Część kulinarną 
zapewniły Panie ze Stowarzyszenia „Prężna Gospodyni” 
z Grabia (gm. Łapanów), które prowadziły bezpłatną 
degustację produktów i potraw lokalnych, jak również 
oferowały nie-które produkty zainteresowanym do nabycia. 
Nie zabrakło chleba wiejskiego, placków na sodzie 
z masełkiem czosnkowym, smalcu i ogórków kiszonych, były 
również pyszne krokiety, barszcz czerwony i słodkości oraz 
wiele innych smakołyków.

Centrum Kultury Gminy Biskupice serdecznie dziękujemy za zaproszenie, a Panią z KGW Grabie za współpracę 
i wzorowe przygotowanie stoiska!
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X JUBILEUSZOWY FESTIWAL ROSOŁU

W dniu 1.08.2021r. w niedzielne popołudnie w małopolskim Gdowie 
odbył się X Festiwal Rosołu organizowany od 10 lat przez Stowarzyszenie 
Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby" w skład którego wchodzi m.in. 
gmina Nowy Wiśnicz. Impreza odbywa się na pamiątkę wydarzenia 
z 1682 r., kiedy to kuchmistrz na zamku w Wiśniczu, sekretarz królewski, 
podstoli żytomierski Stanisław Czerniecki napisał pierwszą polską książkę kucharską „Compendium ferculorum 
albo zebranie potraw" w której pierwszą pozycję zajmował Rosół po raz pierwszy nazwany wprost jako „polski". 
Powyższe dzieło traktuje o rosole jako o potrawie, a nie zupie przedstawiając aż 16 sposobów jego przygotowania. 
W tym roku w Gdowie na Zarabiu w szranki konkursu stanęło 11 drużyn. 

Było tez wiele atrakcji. LGD „Dolina Raby" zapewniła uczestnikom imprezy pokaz kulinarny wykonania 
hiszpańskiej Paelli na wielkiej patelni. Pokaz poprowadził Pan Mariusz Szwed, który opowiadał także ciekawostki o 
rosole w wersji hiszpańskiej. Wydarzenie to zostało okraszone hiszpańską muzyką w wykonaniu krakowskiego 
zespołu Que Passa. Podczas imprezy można było również bezpłatnie degustować rosołu jagnięcego z pierożkami 
z jagnięciną i miętą przygotowanego przez kucharzy z terenu limanowskiego LGD jak również innych potraw 
i produktów lokalnych serwowanych przez drużyny konkursowe. 

Przedstawiamy Państwu fotorelację z tego wydarzenia. Było wyjątkowo smacznie! 

Impreza była połączona także z Piknikiem Rodzinnym Ziemi Gdowskiej oraz II Festiwalem Podpłomyka, także 
wrażeń i atrakcji było co nie miara. 
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