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Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły” prowadzi prace na stworzeniem Lokalnej Strategii
Rozwoju (LSR) na lata 2014 - 2020, która umożliwi pozyskanie środków finansowych na realizację 
zadań, inwestycji, wydarzeń i wszelkich inicjatyw, które wpłyną na rozwój obszaru oraz przyczynią 
się do poprawy życia mieszkańców. 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców od grudnia 2014 roku do stycznia 2015 
roku  prowadzono  nabór  Arkuszy  Pomysłów,  w  których  instytucje,  organizacje,  przedsiębiorcy
i  wszyscy  mieszkańcy  mogli  zgłaszać  pomysły,  których  realizacja  powinna  odbyć  się
w najbliższych latach. W efekcie naboru do biura LGD złożono 116 Arkuszy Pomysłów! 
Analiza projektów zgłoszonych w Arkuszach umożliwi określenie celów i kierunków działania, co 
w konsekwencji przełoży się na zapisy LSR i otworzy drogę do pozyskania pieniędzy na realizację 
zaproponowanych zadań. 

Poniżej przedstawiamy analizę złożonych Arkuszy Pomysłów.

I. Podział ze względu na lokalizację zadania (siedziba podmiotu zgłaszającego/miejsca zamieszkania).

W czasie  trwania  naboru  Arkuszy  Pomysłów  do  biura  LGD  wpłynęło  116  Arkuszy,  z  czego 
największa  ich  liczba  została  złożona  przez  instytucje/organizacje  z  terenu  Gminy  Brzeszcze
(44 Arkusze).  Na kolejnych miejscach znalazły się: Gmina Kęty (37 Akruszy), Gmina Oświęcim 
(22 Arkusze) oraz Gmina Chełmek (12 Arkuszy). 1 Arkusz Pomysłu został złożony przez podmiot 
mający siedzibę poza obszarem LGD, lecz planujący działania na terenie LGD.

II. Podział ze względu na charakter projektów.

Spośród 116 Arkuszy Pomysłów aż 103 dotyczyły realizacji projektów społecznych – nie nastawionych 
na osiąganie zysku, a poprawę jakości życia mieszkańców. 8 propozycji przedstawili przedsiębiorcy,
5 propozycji dotyczyło realizacji operacji przez rolników.
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III. Podział ze względu na tematykę projektów.
Projekty  „społeczne”,  czyli  nie  nastawione  na  osiągnięcie  zysku,  stanowiły  89%  Arkuszy 
Pomysłów  przekazanych  do  biura  LGD.  Ze  względu  na  tematykę  projektów podzielono  je  na 
projekty dot. infrastruktury, projekty z zakresu sportu i rekreacji oraz projekty z dziedziny edukacji, 
kultury i szeroko pojętego dziedzictwa regionu.

III.1  Podział projektów ze względu na lokalizację – infrastruktura.
W kategorii  „infrastruktura”  złożono  42  Arkusze  Pomysłów.  Największa  ich  liczba  dotyczyły 
projektów  zaproponowanych  do  realizacji  w  Gminie  Brzeszcze  –  22  Arkusze.  W pozostałych 
gminach  należących  do  LGD  wartości  te  przedstawiały  się  następująco:  Gmina  Kęty  –  11 
pomysłow, Gmina Oświęcim – 7 pomysłów oraz Gmina Chełmek – 2 pomysły.

III.2  Podział projektów ze względu na lokalizację – sport i rekreacja.
Z  zakresu  sportu  i  rekreacji  złożono  22  Arkusze  Pomysłów,  które  przedstawiały  propozycje 
projektów do zrealizowania na terenie LGD. 8 pomysłów zostało zgłoszonych przez mieszkańców 
oraz organizacje z terenu Gminy Brzeszcze,  7 projektów z Gminy Kęty,  5 pomysłów z Gminy 
Oświęcim oraz 1 z terenu Gminy Chełmek. Do LGD złożony został także 1 Arkusz Pomysłu przez 
osobę  spoza  obszaru  LGD,  która  jednak  byłaby  zainteresowana  realizacją  w  naszym  regionie 
zadania z zakresu sportu i rekreacji.
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III.3 Podział projektów ze względu na lokalizację – edukacja, kultura i dziedzictwo regionu.
Z zakresu edukacji, kultury i dziedzictwa regionu zaproponowano 39 projektów. Największa ich 
liczba wpłynęła z Gminy Brzeszcze – 13 projektów. Po 9 pomysłów zgłoszono z terenu Gminy 
Kęty oraz Gminy Chełmek. 8 propozycji nadesłano z Gminy Oświęcim.

IV. Charakterystyka projektó komercyjnych, nastawionych na osiągnięcie zysku.
13 Arkuszy Pomysłów dotyczy realizacji zadań zaplanowanych przez rolników oraz przedsiębiorców. 
Projekty  „rolnicze”  dotyczą  tylko  Gminy  Kęty.  Natomiast  operacje  zaproponowane  przez 
przedsiębiorców dotyczą 5 realizacji w Gminie Kęty, 2 w Gminie Oświęcim oraz 1 w Gminie Brzeszcze.
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V. Podział ze względu na status podmiotu zgłaszającego – sektor społeczny i publiczny. 
103  Arkusze  Pomysłów  dotyczące  propozycji  realizacji  zadań  „społecznych”  zostały  złożone 
zarówno  przez  podmioty  z  zakresu  sektora  finansów  publicznych,  sektora  gospodarczego,  jak
i organizacje pozarządowe oraz mieszkańców (osoby niezrzeszone).

Źródło: opracowanie własne LGD „Dolina Soły” 

sektor publiczny (58)
NGO (17)
mieszkańcy/os.f izyczne (24)
sektor gospodarczy (4)
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Przykładowe zadania proponowane do realizacji, przedstawione w Arkuszach Pomysłów:
1. zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń/siłownia zewnętrzna

2. wykonanie ścieżko rowerowo-spacerowej

3. rozbudowa placu zabaw wraz z utworzeniem siłowni zewnętrznej

4. rozbudowa zaplecza sportowo-rekreacyjnego (boisko do koszykówki, do sitakówki 

plażowej, siłownia zewnętrzna, modernizacja widowni i ogrodzenia)

5. organizacja warsztatów w zakresie profilaktyki zdrowia, rekreacji i zdrowego odżywiania

6. zakup i montaż urządzeń na przedszkolnym placu zabaw

7. utworzenie sali zabaw dla dzieci

8. budowa siłowni zewnętrznej

9. organizacja mistrzostw w piłkarzykach

10. organizacja rajdu turystycznego po gminie

11. organizacja przełajowego biegu sołeckiego

12. organizacja „sportowych przerw” 

13. zakup strojów sportowych dla zawodników piłki nożnej

14. organizacja ogólnopolskiego zlotu nordic-walking

15. organizacja zajeć sportowo-rekreacyjnych dla „dużych rodzin”

16. organizacja zajeć w ramach „Uniwersytetu Dziecięcego”

17. organizacja międzynarodowego cyklu spotkań studyjnych oraz warsztatów dla młodzieży 

gimnazjalnej

18. prowadzenie szkoleń z zakresu przyuczenia do zwodu, podnoszenia kwalifikacji 

zawodowych i nabywania nowych umiejętności

19. organizacja cyklu warsztatów z zakresu wspierania i rozwoju talentów wokalnych

20. organizacja spotkań kulinarno-edukacyjnych

21. organizacja cyklu tematyczny warsztatów i semianriów bibliotecznych dla dzieci i 

młodzieży

22. organizacja szkoleń dla nauczycieli

23. organizacja zajeć edukacji regionalnej dla dzieci 

24. prowadzenie zajęć języka angielskiego dla dzieci przedszkolnych

25. organizacja ogólnodostępnych warsztatów fotograficznych, rękodzielniczych, jezykowych, 

kulinarnych, teatralnych dla dzieci i młodzieży, połączonych z wyajzdami edukacyjnymi

26. organizacja projektów dot. aktywności obywatelskiej i społecznej

27. opracowanie i publikacja wydawnictw  promocyjnych dot. obszaru LGD

28. organizacja imprez o tematyce motocyklowej (pikniki, rajdy, zloty)

29. zakup instrumentów dla zespołu OSP, zakup mundurów galowych
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30. organizacja festynu muzycznego z udziałem lokalnych zespołów muzycznych oraz gwiazd 

muzyki rozrywkowej

31. organizacja dni kultur narodowych - międzynarodowego festiwalu muzyczno-artystyczno-

kulinarnego

32. organizacja festiwalu filmów i slajdów podróżniczych

33. organizacja biesiady dla seniorów

34. organizacja festiwalu piosenki

35. organizacja przeglądu filmów Oscarowych

36. organizacja kina plenerowego

37. organizacja folklorystycznych przeglądów muzycznych

38. zakup strojów dla zespołów śpiewaczych

39. organizacja warsztatów ceramicznych

40. wydanie monografii hufca ZHP

41. utworzenie muzeum motocykli i rowerów

42. doposażenie w stroje regionalne i instrumenty muzyczne zespołu folklorystycznego

43. wydanie publikacji poświęconej znanym osobom pochodzącym z terenu LGD

44. utworzenie oświęcimskiego muzeum motoryzacji

45. rekonstrukcja strojów ludowych dawnych mieszkańców obszaru LGD

46. powstanie stowarzyszenia działającego na rzecz osób starszych i wspierania rodzin

47. orgnizacja konsultacji specjalistycznych z zakresu badań wzroku, słuchu, wad postawy dla 

dzieci szkolnych

48. poszerzenie oferty świetlic środowiskowych działających na terenie LGD

49. opracowanie oznakowania i informacji do plenerowych punktów informacji turystycznej

50. zakup wyposażenia toru i ubiorów do zawodów sportowo – pożarnicznych dla OSP

51. remont pomieszczeń Domu Ludowego 

52. adaptacja zabytkowego dworku na galerię wystawową, miejsce pracy twórców ludowych, 

utworzenie izby regionalnej

53. poprawa infrastruktury budynku gminnego

54. modernizacja zaplecza kuchennego oraz sali balowej (budynek OSP)

55. budowa i wyposażenie zaplecza na potrzeby działalności kulturalnej, sportowej i społecznej 

organizacji lokalnych

56. modernizacja szatni sporotwych wraz z sanitariatami

57. budowa parkingu na ok. 15-20 miejsc postojowych

58. budowa hali namiotowej w celu przykrycia kortu tenisowego

59. malowanie elewacji budynku szkoły podstawowej
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60. wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego oraz przeprowadzenie prac remontowo-

budowlanych (budynek gminny, pełniący funkcję kulturalną)

61. utworzenie kompleksu rekreacyjnego na terenach nieużytkowych zbiorników wodnych

62. modernizacja budynku gminnego, pełniącego funkcję kulturalną

63. modernizacja oraz budowa chodników i oświetlenia ulicznego

64. utworzenie reprezetnacyjnego miejsca spotkań

65. modernizacja stadionu sportowego

66. utworzenie miejsca rekreacji

67. budowa trybun wraz z infrastrukturą towarzyszącą

68. budowa boiska do piłki plażowej

69. budowa zespołu boisk na terenie dawnego stawu hodowlanego

70. zakup monitoringu i nagłośnienia obiektu LKS

71. budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z placem zabaw

72. wyposażenie szkolnej sali audiowizualnej

73. budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi nr 948

74. renowacja „Młynówki”

75. wykonanie odwodnienia przysiółka (Gmina Kęty)

76. wykonanie nakładki asfaltowej na drodze lokalnej

77. wykonanie remontu istniejącej świetlicy osiedlowej

78. utworzenie ośrodka sensorycznego „Ogrodu zmysłów”

79. utworzenie punktu/ ośrodka wsparcia dla rozwoju przedsibiorczości

80. zwiększenie atrkacyjności i różnorodności oferowanych usług poprzez zakup wyposażenie 

oraz poszerzenia zakresu świadczeni usług (branża edukacyjno-animacyjno-rozrywkowa)

81. zakup sprzętu – wózek widłowy

82. przeprowadzenie prac remontowo – budowalnych na potrzeby prowadzenia działalność gospodarczej

83. modernizacja otoczenia budynku, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza

84. produkcja przetworów domowych

85. utworzenie modelowego gospodarstwa ekologicznego (gospodarstwo samowystarczalne 

energetycznie)

86. utworzenie agroturystyki

87. rozwój gospodarstaw rolniczego poprzez modenizację zabudowań gospodarczych

88. zakup maszyn rolniczych

89. utworzenie pozarolniczej działalności gospodarczej (skup i sprzedaż zbóż, handel nawozami 

i środkami do produkcji rolnej)

90. zakup maszyn rolniczych 
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