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„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary 
wiejskie” Operacja pn. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia 

Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” na lata 2014-2020 mająca na celu rozwój obszarów 
wiejskich współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla 

rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020. Wartość realizowanej operacji: 11 205 000 zł. 
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I. ZMIANY SPOŁECZNO-GOSPODARCZE NA OBSZARZE 

LGD w latach 2013 – 2017 

Wybrane dane porównawcze 

Obszar objęty Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Podbabiogórze” 

pokrywa się z administracyjnymi granicami powiatu suskiego (Sucha Beskidzka) w 

województwie małopolskim. Obejmuje 9 gmin, w tym 2 miasta (Jordanów, Suchą 

Beskidzką), gminę miejsko – wiejską (Maków Podhalański) oraz 6 gmin wiejskich 

(Budzów, Bystra-Sidzina, Jordanów, Stryszawa, Zawoja, Zembrzyce). W skład 

powiatu wchodzi 38 miejscowości. Powiat suski ma 686 km2 i jest siódmym co do 

wielkości powiatem w Małopolsce (na 22 powiaty). Stanowi 4,52% powierzchni 

województwa.  

1.1 Ludność 

LSR zawiera informacje o ludności obszaru wg stanu na 31.12.2013 r.  Łączna liczba 
mieszkańców obszaru na ten dzień wynosiła 84 111. Do końca 2017 roku wzrosła o 
206 osób, a do końca 2018 o kolejne 165 osób. Trzy  gminy – Maków Podhalański 
Zawoja i Zembrzyce -  zanotowały ujemny bilans liczby ludności w latach 2013-2017. 
 
Tabela 1. Zestawienie liczby ludności województwa małopolskiego, powiatu suskiego oraz  
gmin wchodzących w skład LGD „Podbabiogórze”, w latach 2013-2017 

Nazwa 
gminy 

2013 2014 2015 2016 2017 

Bilans  

2013-

2017 

MAŁOPOLSKIE 3360581 3368336 3372618 3382260 3391380 30799 

Powiat suski/ 
obszar LGD 

84111 84140 84175 84184 84317 206 

Budzów 8732 5305 5324 5351 5362 88 

Bystra-Sidzina 6759 8770 8814 8863 8929 197 

m. Jordanów 5274 6778 6786 6819 6847 88 

gm. Jordanów 10932 10987 11011 11040 11107 175 

Maków Podhalański 16403 16361 16351 16248 16245 -158 

Stryszawa 11772 11815 11777 11799 11843 71 

Sucha Beskidzka 9485 9072 9058 9091 9106 17 

Zawoja 9089 5638 5622 5608 5583 -82 

Zembrzyce 5665 9414 9432 9365 9295 -190 

Źródło: Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 

1.2 Demografia 

Powiat suski ma w dalszym ciągu dodatni przyrost naturalny wynoszący 157. 

Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 1,86 na 1000 mieszkańców powiatu 

suskiego. W 2017 roku urodziło się 963 dzieci, w tym 48,5% dziewczynek i 51,5% 

chłopców. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń 

żywych do liczby zgonów wynosi 1,19 i jest porównywalny do średniej dla 

województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla 

całego kraju. Na 1000 ludności powiatu suskiego przypada 9.92 zgonów.  
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Współczynnik salda migracji zagranicznych na 1000 mieszkańców w województwie 

małopolskim wynosił w 2017 roku 0,10‰. Był on nieznacznie wyższy w miastach 

(0,11‰) niż na wsi (0,10‰). Najwyższe wartości odnotowano w Krakowie 

(0,50‰) a najniższe wartości (ujemne) w powiecie suskim (-0,12‰).1 

Wskaźnik obciążenia demograficznego rozumiany, jako liczba ludności w wieku 

nieprodukcyjnym przypadająca na 100 osób w wieku produkcyjnym, w powiecie 

suskim w 2013 r. wyniosła 60,6 i była większa niż w województwie małopolskim 

(58,8).2 Wskaźniki obciążenia demograficznego w 2017 r. zwiększyły się w stosunku 

do roku 2013 zarówno w powiecie, jak i w województwie i wyniosły: 

 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym 

wynosi 61,8 (Małopolska 62,6); 

 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym wynosi 

29,5 (Małopolska 31,8); 

 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym 

wynosi 91,4 (Małopolska 103,2). 

1.3 Samorząd 

Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego przeprowadziło badania 

postrzegania samorządów przez mieszkańców. Ponad 42% Małopolan ocenia 

„zdecydowanie pozytywnie” i „raczej pozytywnie” działania małopolskich władz 

samorządowych w zakresie poprawy warunków i jakości życia społeczności 

regionalnej ( w subregionie podhalańskim 41,8%). Ponadto wzrasta świadomość 

mieszkańców na temat zadań wykonywanych przez władze samorządowe na szczeblu 

regionalnym. To 82,5% w 2018 r., w stosunku do np. 73,7% (tj. niespełna ¾ 

badanych mieszkańców) w 2013 r.3 

Niemal połowa badanych Małopolan wskazała, że najważniejszymi obszarami 

wymagającymi wsparcia są ochrona zdrowia i opieka społeczna. Na kolejnych 

miejscach uplasowały się: infrastruktura drogowa (48,0% wskazań) oraz ochrona 

środowiska (34,0% wskazań). Małopolanie najrzadziej jednak dostrzegali potrzebę 

rozwoju nowych technologii i innowacji – zaledwie 13,4% wskazań. Co ciekawe, ale i 

oczywiste, rozwój nowoczesnych rozwiązań technologicznych i innowacji najbardziej 

doceniają osoby z najmłodszej grupy wiekowej (tj. 18-24 lata), osoby posiadające 

wykształcenie wyższe oraz pracownicy najemni i osoby uczące się. 

Poniżej znajduje się mapa województwa małopolskiego z naniesionymi wynikami 

badania opinii społecznej mieszkańców regionu dotyczącego oceny działań 

samorządów. 

 

 

                                        
1
 Małopolska 2018 

2 Źródło: http://www.polskawliczbach.pl/powiat_suski#dane-demograficzne 
3
 Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego 

http://www.polskawliczbach.pl/powiat_suski#dane-demograficzne
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Rysunek 1: Postrzeganie samorządów przez mieszkańców - badanie MORR, 2018 r. 

 

Źródło: Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego 

Dochody budżetów gmin w przeliczeniu na mieszkańca miały w badanym okresie 

tendencję wzrostową, co przedstawiają poniższe tabele i wykresy. 

Tabela 2. Zestawienie dochodów ogółem budżetów gmin wchodzących w skład LGD 
„Podbabiogórze” w latach 2013 i 2017 

Nazwa 
gminy 

Dochód  

budżetu gminy  
na 1 mieszkańca  

w 2013 r. [zł] 

Dochód  

budżetu gminy  
na 1 mieszkańca  

w 2017 r. [zł] 

Różnica  
(wzrost) [zł] 

Procent 
wzrostu 

Budzów 2912,16 4366 1121,77 39,25% 

Bystra-Sidzina 3060,70 4525 1453,84 49,92% 

m. Jordanów  2858,23 3980 1464,30 47,84% 

gm. Jordanów  2912,13 4075 1162,87 39,93% 

Maków Podhalański 2482,70 4031 1548,30 62,36% 

Stryszawa 2796,01 4075 1278,99 45,74% 

Sucha Beskidzka 2755,44 4412 1389,05 44,10% 

Zawoja 3149,95 4539 1168,92 43,21% 

Zembrzyce 2705,08 3874 1656,56 60,12% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 

W stosunku do roku 2013 wszystkie budżety gmin powiatu suskiego wzrosły.  

W przeliczeniu na mieszkańca największy wzrost dochodu zanotowały Maków 

Podhalański (62,36%) i Zembrzyce (60,12%). Najmniejszy był w Budzowie (39,25) i 

w gminie Jordanów (39,93%). 



 
5 

Rysunek 2: Porównanie dochodów  gmin w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2013 i w 2017 R. 

  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 

1.4 Bezrobocie 

W 2013 R. na Podbabiogórzu bezrobocie rejestrowe definiowane jako stosunek liczby 

zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu 

siły roboczej danej populacji) wynosiło 12,6% przy średniej wojewódzkiej 7,8%  

i krajowej 13,4%.  

Na koniec 2017 roku stopa bezrobocia w województwie małopolskim była niższa  

o 1,2 p.p. od stopy ogólnopolskiej i wyniosła 5,4%, co dało województwu 3. miejsce 

w kraju, po wielkopolskim i śląskim. Skala bezrobocia jest jednak mocno 

zróżnicowana terytorialnie, powiat o najwyższym bezrobociu to dąbrowski (12,1%),  

a najniższą wartość zanotowano w Krakowie (2,8%) oraz w powiatach: myślenickim 

(3,1%), suskim i krakowskim (po 4,8%). Stopa bezrobocia w całym regionie była 

niższa niż w końcu 2016 roku. 

Warto dodać, że rzeczywisty poziom bezrobocia jest niższy, niż wynika to z rejestrów 

powiatowych urzędów pracy. W ostatnim kwartale 2017 r. roku liczba bezrobotnych -

wg Badania Aktywności  Ekonomicznej Ludności (BAEL) - wyniosła 75 tysięcy,  

a stopa bezrobocia 4,2% i była o 1 p.p. niższa niż w 2016 roku4. 

Poniżej znajduje się wykres przedstawiający liczbę osób bezrobotnych 

zarejestrowanych w XXI wieku w powiecie suskim. Najwięcej takich osób było  

w latach 2001-2004, a potem była tendencja spadkowa. Wzrosty zanotowano od 

2009 r. Tendencja spadkowa powróciła od 2014 r. i trwa do dzisiaj. W roku 2018 

                                        
4
 Małopolska 2018 
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zanotowano najniższy poziom bezrobocia w ostatnich kilkudziesięciu latach. Zjawisko 

to jest obserwowane w całej Polsce.   

Rysunek 3: Liczba bezrobotnych na obszarze LGD Podbabiogórze w latach 2000- 2018 z linią 
trendu.  

 
Źródło: BDL GUS 

1.5 Rynek pracy 

W omawianym okresie wzrosła przedsiębiorczość mieszkańców mierzona liczbą 

podmiotów gospodarczych czy wskaźnikami przedsiębiorczości. I tak pod koniec 2013 

roku w rejestrze REGON powiatu suskiego zarejestrowanych było 7677 podmiotów 

gospodarczych, a w roku 2017 było ich już 8061. Na przestrzeni badanego okresu  

przybyły 384 podmioty, co oznacza 5-procentowy wzrost.  

Wskaźnik przedsiębiorczość mieszkańców powiatu liczony liczbą podmiotów w 

rejestrze REGON na 10 tys. mieszkańców w 2013 r. wyniósł 913 (przy średniej dla 

Małopolski 1045), a w 2017 wyniósł 1574, co dało obszarowi (powiatowi suskiemu) 

10. miejsce w rankingu powiatów w regionie. 

Podobnie jak w 2013 r. według danych z rejestru REGON wśród podmiotów 

posiadających osobowość prawną najwięcej (532) jest spółek cywilnych, a analizując 

rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej 

(7768) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników. W dalszym 

ciągu duże znaczenie na obszarze ma handel oraz przetwórstwo drewna, w tym 

artystyczne w postaci pamiątek i drobnych przedmiotów użytkowych. Największą 

firmą pozostaje Fideltronik Poland sp. z o.o., z branży elektronicznej.5  

W porównaniu z sytuacją w skali kraju, wskaźnik zatrudnienia na terenie Małopolski 

był wyższy o 0,5 p. p. i uplasował województwo małopolskie na piątej pozycji wśród 

wszystkich regionów. Najbardziej usatysfakcjonowani z możliwości znalezienia pracy i 

                                        
5
 http://www.polskawliczbach.pl/powiat_suski  

http://www.polskawliczbach.pl/powiat_suski
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rozwoju zawodowego są mieszkańcy miasta Krakowa (60,0%), najmniej natomiast – 

przedstawiciele subregionu tarnowskiego (37,0%). 

Tabela 3: Podmioty gospodarcze zarejestrowane i wyrejestrowane w latach 2016 i 2017 

Jednostka 

Liczba 
podmiotów  

nowo 
zarejestro-

wanych 
w 2016 roku 

Liczba 
podmiotów  

nowo 
zarejestro-

wanych 
w 2017 roku 

Wskaźnik 
dynamiki 

(w %) 
r./r. 

Liczba 
podmiotów 
wyrejestro- 

wanych 
w 2016 

roku 

Liczba 
podmiotów 
wyrejestro-

wanych 
w 2017 

roku 

Wskaźnik 
dynamiki 

(w %) 
r./r. 

Powiat suski 647 681 5,3 514 539 4,9 

Źródło: Małopolska 2018 

W Małopolsce w 2017 roku zarejestrowanych zostało 34,0 tys. nowych podmiotów 

gospodarczych, co oznacza wzrost o 4,7% w porównaniu z rokiem poprzednim. 

Wyrejestrowanych zostało natomiast 24,9 tys. podmiotów, a więc o 1,2% mniej niż 

w 2016 roku.  

Tylko w 5 powiatach Małopolski liczby wyrejestrowanych podmiotów gospodarczych, 

w stosunku do roku poprzedniego wzrosły. Wśród tych powiatów jest także suski 

(4,9%). W pozostałych częściach województwa małopolskiego liczba 

wyrejestrowanych podmiotów w analizowanym roku uległa zmniejszeniu. 

Województwo małopolskie plasuje się na czwartym miejscu pod względem liczby 

podmiotów gospodarczych prowadzących działalność przemysłową. Przedsiębiorstwa 

przemysłowe stanowiły 10,2% wszystkich podmiotów gospodarczych 

zarejestrowanych w województwie małopolskim. Najwięcej przedsiębiorstw 

przemysłowych na 1 tys. mieszkańców przypada w zachodniej części województwa, 

w powiatach: suskim (21) i wadowickim (22). 

We wszystkich powiatach małopolski odnotowano przyrost liczby podatników, przy 

czym najniższą dynamikę wzrostu liczby podatników w stosunku do poprzedniego 

roku odnotowano w przypadku powiatu suskiego – wzrost o 13,1% (najwyższy 

wzrost - o 27,9% - zanotowano w powiecie wadowickim). 

Przeciętne średnie wynagrodzenie w powiecie suskim wynosiło w 2013 r. 3076 zł  

(w Małopolsce 3574 zł), a w 2017 r. wyniosło już 3675 zł (w Małopolsce 4347 zł).  

Badania wzrostu wynagrodzeń prowadzone przez Małopolskie Obserwatorium 

Rozwoju Regionalnego pokazują, że od 2016 r. w każdej z branż nastąpił wzrost 

wynagrodzeń. Największy w branży spożywczej (891 zł) oraz budowlanej (813 

zł). Wynagrodzenie absolwentów jest istotnie wyższe dla mężczyzn niż dla kobiet. 

Trend ten obrazuje także sytuacja zarobków w konkretnych branżach. Te, które 

pozwalają zarabiać najlepiej należą do branż kształcących w zawodach stereotypowo 

męskich. Najniższe zarobki natomiast są w branżach w których dominują kobiety. 
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Pomimo polepszającej się w sposób obiektywny z roku na rok sytuacji na 

małopolskim rynku pracy, mniej niż połowa badanych Małopolan (tj. 47,7%) ocenia 

ją „bardzo dobrze” i „dobrze”.6  

1.6 Turystyka 

W 2018 r. Małopolska pobiła kolejny turystyczny rekord. Do regionu przyjechało w 

sumie 16,78 mln osób, co stanowiło wzrost na poziomie 5,14% w porównaniu do 

2017 r. Wzrosła zarówno liczba odwiedzających z Polski (13,28 mln osób), jak i z 

zagranicy (3,5 mln osób). W sumie turyści z kraju i zagranicy pozostawili w regionie 

ponad 14 mld zł. Głównym celem przyjazdu do Małopolski według ogółu 

respondentów był wypoczynek (31%), a w dalszej kolejności zwiedzanie zabytków 

(19%) i turystyka aktywna (10,8 %). Najpopularniejszą bazą noclegową wśród 

turystów krajowych były pensjonaty (16,9%).  

W pierwszej dziesiątce najczęściej odwiedzanych miejsc w Małopolsce w 2018 r. nie 

było niestety miejsc na Podbabiogórzu. Znalazły się tam natomiast: Kraków, 

Zakopane, Wieliczka, Oświęcim, Niedzica/Czorsztyn, Szczawnica/Krościenko nad 

Dunajcem, Ojcowski Park Narodowy/Pieskowa Skała, Krynica Zdrój, Tatry i 

Wadowice. 

Turyści oceniają przeważnie wysoko ofertę turystyczną Małopolski. Najbardziej 

pozytywne oceny otrzymały kolejno: atrakcje, atmosfera, gościnność, gastronomia i 

życzliwość.  85,3% wśród ogółu odwiedzających zadeklarowało, ze przyjedzie do 

Małopolski ponownie. Najważniejszymi źródłami informacji na temat Małopolski oraz 

jej atrakcji dla odwiedzających jest rodzina, znajomi, szkoła, strony www oraz 

przewodnicy. 

Podbabiogórze ze względu na swe walory przyrodniczo-krajobrazowe jest regionem 

wybitnie turystycznym, który swoją przyszłość buduje w oparciu o rozwój 

przemysłu turystycznego. Najbardziej turystycznie rozwiniętą gminą jest Zawoja, 

która ma najbogatszą ofertą noclegową i gastronomiczną w powiecie. Gminami 

regularnie odwiedzanymi przez turystów są: Bystra-Sidzina, Maków Podhalański oraz 

Stryszawa. Najsłabiej rozwiniętą turystycznie gminą jest Budzów.  

1.7 Ekologia 

Podobnie jak w okresie opracowywania LSR powiat suski (obszar LSR) plasuje się na 

ostatnich miejscach w rankingach małopolskich powiatów we wskaźnikach odsetek 

ludności korzystających z instalacji wodociągowej (miejsce 22), kanalizacyjnej 

(miejsce 20) i gazowej (miejsce 21). Długość sieci kanalizacyjnej na całym obszarze 

wynosi niecałe 1000 km. 

W 2017 roku w województwie małopolskim w wyniku prowadzonej działalności 

gospodarczej wytworzono 9,6 mln Mg odpadów przemysłowych. W 2017 roku 

najwięcej odpadów przemysłowych wytworzono w Krakowie (30,38%), ale na 
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trzecim  miejscu pod względem masy wytwarzanych odpadów przemysłowych jest 

powiat suski (8,69%).7 

Powiat suski aktywnie uczestniczy w programach zwiększających udział energii 

odnawialnej nie tylko wśród użytkowników publicznych ale także wśród odbiorców 

indywidualnych. Na całym obszarze samorządy podejmują działania wspierające 

wymianę kotłów starej generacji, a także związane z termomodernizacją.  

1.8 Organizacje pozarządowe 

Z roku na rok wzrasta liczba organizacji pozarządowych w Polsce. W 2017 r. działało 

92,7 tys. stowarzyszeń i podobnych organizacji społecznych, fundacji oraz organizacji 

samorządu gospodarczego i zawodowego i jest to o 3,5 tys. (3,9%) więcej niż w roku 

2015. Także w powiecie suskim w stosunku do roku 2013 wzrosła liczba organizacji 

pozarządowych. W 2013 r. było ich 134, a w 2017  działało ich już 157.  Współpraca 

organizacji pozarządowych z LGD Podbabiogórze przejawia się przede wszystkim  

w udziale w konkursach ogłaszanych przez LGD.  

1.9 Problemy społeczne  

W 2017 r. działały w powiecie suskim 4 placówki stacjonarnej opieki społecznej,  

w których było 212 miejsc i 128 mieszkańców tych placówek. Z ogółu wydatków 

budżetu powiatu na pomoc społeczną i pozostałe zadania w zakresie polityki 

społecznej przeznaczono 11,7%. Udział osób korzystających ze środowiskowej 

pomocy społecznej w ludności zmniejszał się systematycznie od 2014 r. co 

przedstawia poniższy wykres. 

Rysunek 4: Udział osób korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej w ludności 
ogółem w województwie małopolskim oraz w powiecie suskim z linią trendu 

 

Źródło: BDL GUS oraz PUP w Suchej Beskidzkiej 

W dalszym ciągu istnieje problem młodzieży uzależnionej od przyjmowania 

różnych substancji psychotropowych, dopalaczy, a także uzależnionych od 

komputera, Internetu czy gier komputerowych. Problemy nie są rozpoznawane 

                                        
7
 Województwo Małopolskie 2018 



 
10 

odpowiednio wcześnie ani przez rodziców ani przez nauczycieli, gdyż opiekunowie nie 

mają na ten temat wiedzy. Młodzież trafia więc do specjalistów zbyt późno i leczenie 

jest bardzo trudne. Na obszarze jest zbyt mało placówek i terapeutów. Brak jest też 

spójnego systemu dokształcania nauczycieli i opiekunów.  

1.10 Kultura 

W porównaniu z rokiem 2013 liczba domów kultury wzrosła o 1 i jest ich obecnie 16, 

w tym 2 obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na 

wózkach inwalidzkich. W dalszym ciągu  średnia liczba mieszkańców przypadająca na 

jedną instytucję kultury jest znacząco niższa od średniej dla Małopolski. 

W powiecie suskim znajduje się 7 muzeów i oddziałów muzealnych, które w 2013 r. 

odwiedziło 226,6 tys. osób. W 2017 r. odnotowano znacznie niższą liczbę 

zwiedzających: 18539 zwiedzających, co daje 2199 osób zwiedzających muzea  

i oddziały na 10 tys. mieszkańców. 

1.11 Edukacja 

W powiecie suskim wygaszane są gimnazja w związku z reformą oświaty,  

a wydłużony został czas nauki w szkołach podstawowych. Nie zmieniła się liczba 

szkół ponadpodstawowych. Funkcjonuje siedem Zespołów Szkół Zawodowych w tym: 

trzy w Suchej Beskidzkiej, dwa w Jordanowie oraz po jednym w Makowie 

Podhalańskim i w Zawoi, a także 8 zaocznych szkół dla dorosłych. Są 3 uczelnie 

wyższe: Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii (WSTiE), Nauczycielskie Kolegium 

Języków Obcych w Suchej Beskidzkiej oraz Beskidzkie Niepubliczne Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli. Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 724 uczęszcza do 

placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania 

przedszkolnego przypada 1,26 dzieci w wieku przedszkolnym.  

W związku z niżem demograficznym postępuje spadek liczby dzieci i młodzieży 

w wieku szkolnym. W Polsce w 2006 roku było ich 534,8 tys. przy zaledwie 353,9 

w 2017 roku. Analogiczny trend występuje w Małopolsce (spadek z 48,6 tys. w 2006 

do 33,2 tys. w 2017). Ma to przełożenie na liczbę absolwentów szkół, która 

systematycznie maleje. 

1.12 Ochrona zdrowia 

Obszar Podbabiogórza obsługiwany jest w dalszym ciągu przez 2 szpitale: w Suchej 

Beskidzkiej oraz w Makowie Podhalańskim. Znacznie poprawił się wskaźnik liczby 

ludności przypadającej na 1 aptekę ogólnodostępną, który wynosił w 2013 r. dla 

powiatu suskiego 3235 osób (dla Małopolski 3047) a w roku 2017 wyniósł już 2011 

osób (dla Małopolski 2939). 

1.13 Sport i rekreacja 

Według danych z 2016 w powiecie suskim działało - włącznie z klubami 

wyznaniowymi i UKS - 27 klubów sportowych, czyli o jeden więcej w stosunku do 

porównywanego okresu 2013 r. Warto wspomnieć, że na terenie Podbabiogórza 

działa 35 uczniowskich klubów  sportowych. 



 
11 

II. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez 

Społeczność 

2.1 RLKS 

Jednym z działań, które realizowane są w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) jest rozwój lokalny kierowany przez 

społeczność (RLKS). Instrument ten jest oparty na metodzie LEADER, stosowanej  

w perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2007-2013, którą charakteryzują m.in.: 

1) oddolność (szeroki udział społeczności lokalnej w tworzeniu i realizacji 

strategii), 

2) terytorialność (lokalna strategia rozwoju przygotowana dla danego, spójnego 

obszaru), 

3) zintegrowanie (łączenie różnych dziedzin gospodarki, współpraca różnych grup 

interesu), 

4) partnerstwo (lokalna grupa działania jako lokalne partnerstwo, w którym 

uczestniczą różne podmioty z sektora publicznego, społecznego  

i gospodarczego), 

5) innowacyjność (w skali lokalnej), 

6) decentralizacja zarządzania i finansowania, 

7) sieciowanie i współpraca (wymiana doświadczeń i rozpowszechnianie dobrych 

praktyk). 

Dla realizacji RLKS wskazane są lokalne grupy działania (LGD), które opracowują 

Strategie Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, wybierane do realizacji 

w trybie konkursowym. Na obszarze powiatu suskiego realizowana jest „Strategia 

Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia Lokalnej Grupy 

Działania „PODBABIOGÓRZE” na lata 2014-2020” 

2.2 Cele i przedsięwzięcia LSR 

Logika interwencji w LSR jest określona klarownie. Cele główne, szczegółowe  

i przedsięwzięcia są wzajemnie powiązane, a cały układ pozwala na realizację 

zamierzonych celów. Cele ogólne znajdują się na najwyższym poziomie  

i odzwierciedlają ambicje organizacji, która chce mieć wpływ na otoczenie. Miarą 

sukcesu na tym poziomie są wskaźniki oddziaływania. Celów ogólnych jest 4. Cele 

szczegółowe, które odnoszą się bezpośrednio do zdefiniowanych problemów 

mierzone są przez wskaźniki rezultatu. Łącznie jest 18 celów szczegółowych.  

Przedsięwzięcia to konkretne działania, realizowane zarówno przez LGD jak i przez 

beneficjentów, dla których zaplanowano konkretne produkty, które będą miarą ich 

realizacji. Jest ich w LSR 18. 

Poniżej znajduje się lista celów ogólnych, szczegółowych i przedsięwzięć. 

Cel ogólny I: Włączanie społeczności lokalnej w poprawę jakości życia i 
stanu dziedzictwa kulturowego Podbabiogórza 
Cele szczegółowe 

 I.1 Ochrona, promocja i ożywienie dziedzictwa kulturowego Podbabiogórza 
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 I.2 Wzmocnienie podbabiogórskiej marki i produktów lokalnych 

 I.3 Podniesienie jakości życia mieszkańców Podbabiogórza poprzez tworzenie 

warunków do kultury, sportu i rekreacji 

 I.4 Rozwój oferty aktywnego spędzania wolnego czasu na Podbabiogórzu 

Przedsięwzięcia: 

P I.1.1 Działania związane z dziedzictwem kulturowym oraz renowacją zabytków 

P.I.2.1 Tworzenie sieci dystrybucji produktów lokalnych i ich certyfikacja 

P.I.3.1 Inwestycje i wyposażenie związane z kultywowaniem tradycji, rekreacja i 

sportem 

P.I.4.1 Organizacja przedsięwzięć związanych z sportem i rekreacją i kulturą 

 

CEL OGÓLNY II: Wzrost konkurencyjności gospodarczej w tym branży 
turystycznej Podbabiogórza 
Cele szczegółowe 

 II.1 Rozwój infrastruktury oraz oferty turystycznej i rekreacyjnej 

Podbabiogórza 

 II.2 Wzmocnienie promocji i integracji turystycznej obszaru 

 II.3 Wzrost konkurencyjności gospodarczej szczególnie w zakresie innowacji i 

nowych technologii 

 II.4 Rozwój gospodarczy Podbabiogórza w oparciu o lokalne zasoby 

Przedsięwzięcia: 

P.II.1.1.Modernizacja i/lub budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej 

P.II.2.1.Promocja, integrowanie i sieciowanie oferty turystycznej obszaru LGD 

P.II.3.1. Tworzenie i modernizowanie istniejących firm, szczególnie ukierunkowanych 

na innowacje i nowe technologie oraz ekologiczne rozwiązania obszaru LGD 

P.II.4.1. Tworzenie miejsc do przetwarzania i wytwarzania produktów lokalnych oraz 

budowanie sieci ich dystrybucji 

 

CEL OGÓLNY III: Aktywizacja mieszkańców do przeciwdziałania 
negatywnym zjawiskom społecznym i środowiskowym  
Cele szczegółowe 

 III.1 Zmniejszanie barier społecznych dla grup defaworyzowanych 

 III.2 Wzrost świadomości mieszkańców dotyczących zagrożeń czyhających na 

młodych ludzi 

 III.3 Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców na rzecz ochrony 

środowiska i zmian klimatu 

 III.4 Zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców i osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym 

Przedsięwzięcia: 

P. III.1.1 Podnoszenie kompetencji grup defaworyzowanych ułatwiających im dostęp 

do rynku pracy 
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P.III.2.1 Kształcenie i doskonalenie specjalistów w zakresie pomocy w nowych 

cywilizacyjnych zagrożeniach 

P.III.3.1 Podejmowanie działań promocyjno – edukacyjnych związanych z 

innowacyjnością, ochroną środowiska i zmianami klimatu 

P.III.4.1 Włączanie społeczne osób zagrożonych wykluczeniem poprzez działania 

integracyjne, w tym doradztwo i szkolenia 

 

CEL OGÓLNY IV: Wzmocnienie więzi i współpracy społeczności 
Podbabiogórza 
Cele szczegółowe 

 IV.1 Podnoszenie kwalifikacji zespołu wdrażającego 

 IV.2 Aktywizacja społeczności w zakresie RLKS 

 IV.3 Nawiązywanie współpracy i zacieśnianie więzi pomiędzy lokalnymi 

grupami działania 

 IV.4 Wykorzystanie lokalnych walorów dla rozwoju obszaru Podbabiogórza 

 IV.5 Monitorowanie i ewaluacja wdrażania LSR 

 IV.6 Sprawne funkcjonowanie Biura Zarządu LGD 

Przedsięwzięcia: 

P.IV.1.1 Systematyczne zwiększanie wiedzy i umiejętności zespołu wdrażającego LSR 

P.IV.2.1 Zwiększanie wiedzy i umiejętności potencjalnych beneficjentów w zakresie 

wdrażania LSR 

P.IV.3.1 Realizacja projektów współpracy LGD 

P. IV.4.1 Promowanie obszaru działania LGD, lokalnych twórców i organizacji 

P.IV.5.1 Badanie nad obszarem LSR 

P.IV.6.1 Funkcjonowanie Biura Zarządu LGD 

 

2.3 Wskaźniki sukcesu LSR 

Sformułowane w LSR wskaźniki oddziaływania, rezultatu i mają swoją nazwę, 

jednostkę pomiaru i źródło weryfikacji. Część wskaźników zastosowanych  

w dokumencie ma charakter obligatoryjny, określony w Wytycznych ministerialnych8  

i służy do gromadzenia i porównywania danych od wszystkich lokalnych grup 

działania na terenie całej Polski. Pozostałe służą do mierzenia postępu realizacji 

wdrażania LSR na konkretnym obszarze tj. powiatu suskiego. 

Wskaźniki obligatoryjne na poziomie przedsięwzięć (produktu) w LSR Podbabiogórza 

to: 

1) Liczba zabytków poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim w 

wyniku wsparcia otrzymanego w ramach realizacji LSR; 

2) Konkurs - Liczba operacji obejmujących remont i wyposażenie podmiotów 

działających w sferze kultury;  

                                        
8
 Wytyczne nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 
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3) Grant- Liczba inwestycji obejmujących podmioty działające w sferze kultury; 

4) Liczba podmiotów działających w sferze kultury, które otrzymały wsparcie  

w ramach realizacji LSR; 

5) Liczba nowych lub zmodernizowanych ogólnodostępnych i niekomercyjnych 

obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej; 

6) Liczba sieci w zakresie usług turystycznych, które otrzymały wsparcie  

w ramach realizacji LSR; 

7) Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa; 

8) Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa; 

9) Liczba operacji ukierunkowanych na innowacje; 

10) Liczba centrów przetwórstwa lokalnego; 

11) Liczba sieci w zakresie krótkich łańcuchów żywnościowych lub rynków 

lokalnych, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR; 

12) Liczba osobodni szkoleń dla pracowników LGD; 

13) Liczba osobodni szkoleń dla organów LGD; 

14) Liczba szkoleń dla potencjalnych beneficjentów 

15) Liczba podmiotów, którym udzielono indywidualnego doradztwa; 

16) Liczba spotkań informacyjno-konsultacyjnych LGD z mieszkańcami; 

17) Liczba materiałów informacyjnych dla beneficjentów (liczba edycji) 

18) Liczba przygotowanych projektów współpracy; 

19) Liczba zrealizowanych projektów współpracy w tym projektów współpracy 

międzynarodowej; 

20) Liczba LGD uczestniczących w projektach współpracy. 

2.4 Rodzaje wsparcia 

W ramach LSR są realizowane następujące typy operacji:  

1) Operacje realizowane indywidualnie przez beneficjentów innych niż LGD;  

2) Operacje realizowane w ramach projektów grantowych, których beneficjentem 

jest LGD, a grantobiorcami są inne podmioty;  

3) Operacje własne, w których beneficjentem i realizatorem jest LGD.  

4) Projekty współpracy realizowane przez LGD (projekt krajowy i projekt 

międzynarodowy).  

Sposób wyboru i oceny operacji, (jak również zastosowane kryteria wyboru), zostały 

przez LGD opracowane odrębnie dla każdego typu operacji przewidzianych do 

realizacji. Gwarantują zachowanie poprawności przeprowadzania naborów i oceny 

wniosków z uwzględnieniem zasad jawności procesu wyboru i zachowania 

bezstronności członków Rady. Każdy typ operacji jest realizowany zgodnie z 

przyjętymi procedurami. Ponadto w wyborze premiowane są operacje skierowane do 

grup defaworyzowanych. 

2.5 Projekty realizowane przez beneficjentów innych niż LGD 

Projekty realizowane przez podmioty inne niż LGD to operacje dofinansowane ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

Wsparcie w ramach tego poddziałania musi spełniać cele szczegółowe dla działania 
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oraz cele określone w LSR i dotyczyć: wzmocnienia kapitału społecznego, w tym  

z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych i wspieranie partycypacji społeczności 

lokalnej w realizacji LSR, zakładania działalności gospodarczej i rozwoju 

przedsiębiorczości, dywersyfikacji źródeł dochodu, w tym tworzenie i rozwój 

inkubatorów przetwórstwa lokalnego, podnoszenia kompetencji osób z obszaru LSR 

w powiązaniu z zakładaniem działalności gospodarczej, rozwojem przedsiębiorczości 

lub dywersyfikacją źródeł dochodów, w szczególności rolników i osób długotrwale 

pozostających bez pracy, podnoszenia wiedzy społeczności lokalnej w zakresie 

ochrony środowiska, zmian klimatycznych a także innowacji, rozwoju produktów 

lokalnych, rozwoju rynków zbytu, z wyłączeniem targowisk, zachowania dziedzictwa 

lokalnego, rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, 

rekreacyjnej lub kulturalnej, rozwoju infrastruktury drogowej gwarantującej spójność 

terytorialną w zakresie włączenia społecznego. 

Nabór na projekty realizowane przez podmioty inne niż LGD przeprowadzany jest 

jawnie z zapewnieniem publicznego dostępu do informacji o zasadach jego 

przeprowadzania oraz do listy projektów, które spełniły kryteria lokalne i uzyskały 

wymaganą liczbę punktów (z wyróżnieniem projektów wybranych do 

dofinansowania).  

Pomoc ma formę refundacji lub płatności zryczałtowanej w zależności od rodzaju 

operacji. W przypadku operacji polegających na rozpoczęciu prowadzenia działalności 

gospodarczej pomoc ma formę płatności zryczałtowanej (premii).  

Beneficjentami projektów realizowanych przez podmioty inne niż LGD mogą być 

osoby fizyczne, osoby prawne, (w tym m.in. kółka rolnicze), JST z wyłączeniem 

województw, ich związki bądź ich jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe, 

spółdzielnie, kościoły, związki wyznaniowe, jednostki organizacyjne nieposiadające 

osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną. 

LGD podpisała umowę ramową z Województwem Małopolskim w czerwcu 2016 r. 

Pierwsze konkursy uruchomiono dopiero w 2017 r. – przeprowadzono ich 12, a 8  

w roku 2018. 

2.6 Projekty grantowe  

Projekt grantowy jest operacją, w której LGD jest beneficjentem grantu  

i udziela innym podmiotom wybranym przez LGD, a zwanymi „grantobiorcami”, 

grantów (minigrantów) na realizację zadań służących osiągnięciu celu operacji, czyli 

projektowi grantowemu. Te „minigranty” mogą liczyć na dofinansowanie o wielkości 

od 5 do 20 tys. zł. Ponadto wsparcie wynosi do 80% dla uprawnionych 

beneficjentów, z wyjątkiem sektora publicznego, dla którego wkład własny jest 

określony w Rozporządzeniu MRiRW i wynosi co najmniej 36,37%.  

LGD „Podbabiogórze” realizuje projekty grantowe w następujących 

przedsięwzięciach: 

 I.1.1 Działania związane z dziedzictwem kulturowym oraz renowacją 

zabytków;  
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 I.3.1 Inwestycje i wyposażenie związane z kultywowaniem tradycji i 

upowszechnianiem sportu i rekreacji;  

 I.4.1 Organizacja przedsięwzięć związanych ze sportem i rekreacją;  

 II.1.1.Modernizacja i/lub budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej;  

 II.2.1 Promocja, integrowanie i sieciowanie oferty turystycznej obszaru LGD;  

 III.4.1 Włączanie społeczne osób zagrożonych wykluczeniem poprzez działania 

integracyjne, w tym doradztwo i szkolenia 

W roku 2017 nie odbyły się jeszcze żadne konkursy na projekty grantowe, natomiast 

w 2018 r. odbyło się ich aż 15. Podpisano także 10 umów na projekty grantowe. 

2.7 Projekty własne 

Projekty własne to operacje kluczowe dla osiągnięcia celów LSR. Wsparcie na 

realizację operacji własnych LGD, może być udzielone LGD, pod warunkiem, że nikt 

inny uprawniony do wsparcia, w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia przez LGD na 

swojej stronie internetowej informacji o planowanej do realizacji operacji własnej, nie 

zgłosił LGD zamiaru realizacji takiej operacji. W przypadku zgłoszenia zamiaru 

realizacji projektu przez inny podmiot niż LGD, następuje jego ocena. W sytuacji 

pozytywnej weryfikacji  beneficjenta LGD ogłasza informację o naborze wniosków o 

tematyce określonej dla operacji własnej ze wskazaniem przybliżonego terminu 

ogłoszenia naboru oraz pouczenie możliwości złożenia wniosku o przyznanie wsparcia 

w tym naborze. 

LGD Podbabiogórze ma w swojej LSR kilka zaplanowanych projektów własnych w 

ramach następujących przedsięwzięć: 

I.2.1 Tworzenie sieci dystrybucji produktów.  

III.1.1 Podnoszenie kompetencji grup defaworyzowanych ułatwiających im dostęp do 

rynku pracy 

III.2.1 Kształcenie i doskonalenie specjalistów w zakresie pomocy w nowych 

zagrożeniach cywilizacyjnych 

III.3.1 Podejmowanie działań promocyjno–edukacyjnych związanych z 

innowacyjnością, ochroną środowiska i zmianami klimatu 

III.4.1 Włączenie społeczne osób zagrożonych wykluczeniem poprzez działania 

integracyjne w tym doradztwo i szkolenia 

2.8 Projekty współpracy 

Projekty współpracy realizowane przez LGD zakładają wspólną realizację działań 

przez partnerów z różnych regionów (projekt międzyregionalny) lub krajów (projekt 

międzynarodowy). Przyczyniają się one do osiągnięcia celów zawartych w lokalnych 

strategiach rozwoju, wykorzystując wiedzę i doświadczenia partnerskich lokalnych 

grup działania. Projekty te mogą zatem korzystać z już gotowych i stosowanych w 

innych miejscach rozwiązań oraz przewidywać ich adaptowanie, bądź też 

wypracowywać nowe rozwiązania przy udziale partnerów z innych regionów, w tym 
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wspólne rozwiązania problemów, z którymi borykają się wszystkie uczestniczące w 

projekcie podmioty. 

 2.9 Budżet LSR 

LSR jest strategią jednofunduszową, wykorzystującą środki PROW 2014 – 2020. W 

planie finansowym uwzględniono wielkość wkładu w podziale na wkład EFRROW, 

budżet państwa oraz wkład pochodzący od beneficjentów będących jednostkami 

sektora finansów publicznych, dla których określono wsparcie na działania 

inwestycyjne, wymagające większych nakładów finansowych.  

 Kwota wkładu EFRROW przewidziana w LSR: na poddziałanie 19.2 PROW jest 

równa 63,63% ogólnej kwoty przewidzianej w LSR na poddziałanie 19.2 PROW.  

 Kwota środków działania LEADER przewidziana na poddziałanie 19.3 PROW 

(współpraca), która została uwzględniona w LSR na etapie wyboru LSR stanowi 

równowartość 2 % kwoty przewidzianej na poddziałanie 19.2 PROW (wdrażanie 

LSR) i wynosi 180 000 zł.  

 Na poddziałanie 19.4 LGD Podbabiogórze otrzymuje kwotę 2 025 000,00 zł. 

(Maksymalne kwoty środków działania LEADER przewidziane na poddziałanie 19.4 

PROW Animacja i aktywizacja w odniesieniu do LSR współfinansowanej tylko 

EFRROW są uzależnione od wysokości środków przewidzianych na poddziałanie 

19.2 PROW, które w przypadku LGD Podbabiogórza wynoszą 9 mln zł).  

 Połowa środków przeznaczanych na wdrażanie LSR (poddziałanie 19.2 PROW) 

przeznaczona jest na rozwój przedsiębiorczości na obszarze (wsparcie dla 

tworzenia i utrzymania miejsc pracy) w ramach celu II „Wzrost konkurencyjności 

gospodarczej, w tym branży turystycznej Podbabiogórza”.  

 LGD wyznaczyła zasady premiowania projektów, w których wkład własny 

wnioskodawcy przekracza intensywność pomocy określoną w poszczególnych 

programach oraz LGD przewiduje w ramach projektów własnych LGD większy 

udział środków własnych niż wynikający z przepisów dotyczących poszczególnych 

programów i kształtuje się on na poziomie 5%. 9 

Tabela 4: Budżet zakładany do realizacji w LSR „Podbabiogórze”:  

L.p. ZAKRES WSPARCIA 
Przyznane Wsparcie finansowe (PLN) 

PROW 

1. Realizacja LSR   9 000 000,00 zł 

2. Projekty współpracy  180 000,00 zł 

3. Koszty bieżące   1 825 470,00 zł 

4. Animacja  199 530,00 zł 

 RAZEM 11 205 000 zł 

Źródło: Materiały własne LGD 

 

                                        
9
 Na podstawie: Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania „Podbabiogórze” na lata 2014-2020 
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III. Wdrażanie LSR w latach 2016-2018 

Wybrane dane 

3.1. Nabory 

LGD podpisała umowę ramową z Województwem Małopolskim w czerwcu 2016 r. 

Pierwsze konkursy uruchomiono dopiero w 2017 r. Łącznie ogłoszono 24 nabory.   

Przeprowadzono 12 konkursów dla beneficjentów innych niż LGD, 3 operacje własne 

oraz 9 naborów na projekty grantowe. Poniżej znajduje się tabela przedstawiająca 

najważniejsze dane statystyczne z ogłaszanych konkursów. 

W roku 2018 przeprowadzono 8 następujących konkursów do realizacji dla 

podmiotów innych niż LGD, 15 konkursów grantowych. 

W ramach poddziałania 19.3 pn.: „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie 

współpracy z lokalną grupą działania” rozpoczęto realizację dwóch projektów 

współpracy: „Kulinarne Unikaty Chałup - Nowością Inspiracją Atrakcją” – KUCHNIA 

oraz „Nawiązanie współpracy polsko - słowackiej poprzez przygotowanie projektu 

współpracy”. 

Poniżej znajduje się tabela podsumowująca nabory w okresie 2016-2010: 

KATEGORIA ŁĄCZNIE 

Liczba naborów konkursy 20 

Liczba naborów granty 25 

Liczba naborów operacje własne 3 

Liczba złożonych wniosków - konkursy 128 

Liczba złożonych wniosków - granty 89 

Liczba złożonych wniosków – operacje własne 3 

Liczba wybranych operacji - konkursy 110 

Liczba wybranych operacji - granty 75 

Liczba wybranych operacji – operacje własne 3 

Liczba nie wybranych operacji - konkursy 17 

Liczba nie wybranych operacji – granty 0 

Liczba nie wybranych operacji – operacje własne 0 

Liczba wycofanych wniosków – konkursy 1 

Liczba wycofanych wniosków - granty 8 

Liczba wycofanych wniosków – operacje własne 0 

 

3.2 Organy Stowarzyszenia 

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W okresie 2016-2018 

odbyły się 4 spotkania tego organu zwołane przez Zarząd. Na dzień 31 XII 2018 r. było 

125 członków Stowarzyszenia. Zgodnie z zapisami Statutu Stowarzyszenia Walne 

Zebranie Członków jest zwoływane co najmniej raz w roku przez Zarząd 

Stowarzyszenia. Średnia frekwencja z 4 zebrań wynosi ponad 35,83%.  Łącznie 

zostało podjętych 25 uchwał WZC. 
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Organem kluczowym w procesie oceny i wyboru operacji realizowanych przez 

podmioty inne niż LGD oraz grantobiorców jest organ decyzyjny LGD – Rada 

Stowarzyszenia. Rada Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Podbabiogórze” 

liczy 34 osoby (na dzień 31 XII 2018 r.), reprezentujące trzy sektory – gospodarczy, 

społeczny i publiczny - oraz bardzo różne środowiska. 

Organem wykonawczym jest Zarząd Stowarzyszenia, który liczy 11 członków. Odbyli 

oni posiedzenie 39 razy, a frekwencja wyniosła 64,82%. Podjęto 39 uchwał 

3.3 Działania Biura Zarządu dla społeczności lokalnej 

Obsługę naborów prowadzi Biuro Zarządu LGD, które także zajmuje się doradztwem 

dla mieszkańców oraz aktywizacją i animacją społeczności lokalnej. Biuro prowadzi 

także działalność promocyjną organizując imprezy oraz uczestnicząc w targach, 

konferencjach i seminariach promując obszar Podbabiogórza i działalność LGD.  

Tylko w roku 2018 zorganizowano i uczestniczono w następujących imprezach 

promocyjnych i informacyjnych: 

21-22.04.2018 „Małopolska Giełda Agroturystyczna” w Krakowie 
03.06.2018 „Święto Zabawki Ludowej” w Stryszawie,  
24.06.2018 „Dni Ziemi Suskiej” w Suchej Beskidzkiej,  
24.06.2018  „Dni Gminy Zembrzyce”,  
22.07.2018 „Czar czasów i smaków minionych” w Sidzinie,  
29.07.2018 „Tydzień Kultury Beskidzkiej” w Makowie Podhalańskim,  
19.08.2018 „Dni Ziemi Jordanowskiej ” w Mieście Jordanów,  
19.08.2018 „Dni Gminy Budzów” w Budzowie,                                                     
19.08.2018 „Dożynki w Naprawie” w Naprawie,  
09.09.2018 Dożynki Powiatowe w Budzowie,  
09.09.2018 Kiermasz Twórczości Ludowej w Budzowie,                                                  
16.09.2018 r. Konkurs "Konkurs kultura i folklor Podbabiogórza" w Sidzinie          
 
Działaniom informacyjnym i promocyjnym LGD „Podbabiogórze” towarzyszą liczne 

wydawnictwa: plakaty, foldery i ulotki. LGD jest bardzo aktywna w mediach 

społecznościowych, a strona internetowa jest na bieżąco uzupełniana. 
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KOMUNIKAT DLA UCZESTNIKÓW 

WARSZTATU REFLEKSYJNEGO 

Zwracamy się z prośbą o zapoznanie się  

z projektami realizowanymi  

przez Beneficjentów konkursów  

ogłaszanych przez LGD „Podbabiogórze”,  

które zostały zamieszczone na stronie 

internetowej LGD. 

Oprócz tematów, które znalazły się w agendzie  

spotkania chcielibyśmy bowiem przeprowadzić 

dyskusję o tych przedsięwzięciach w kontekście 

promowania „dobrych praktyk” 
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