
Kalendarium wydarzeń
styczeń – maj 2013

STYCZEŃ
1. 9 stycznia 2013 roku – spotkanie dotyczące sprzedaży produktów bezpośrednich 

zorgnizowane we współrpacy z Małopolską Izbą Rolniczą 

2. 31 stycznia 2013 roku - Walne Zebranie Członków LGD

3. wydanie II części książki kulinarnej "Przysmaki z Doliny Soły"

LUTY     
4. 12 lutego 2013 – udział w ogólnopolskim Forum Organizacji Parasolowych 

zorganizowanym w Krakowie przez Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce 

MARZEC
5. 4 marca 2013 roku – spotkanie informacyjne z sołtysami z gminy Kęty dot. działania 

"Odnowa i rozwój wsi" oraz "Małe projekty"

6. 5 marca 2013 roku – udział w spotkaniu informacyjnym dotyczącym zasad funkcjonowania 
ekologicznych gospodarstw rolnych, zroganizowanym przez Centrum Jakości AgroEko
Sp. z o.o 

7. 15-16 marca 2013 – wizyta studyjna "Dobre praktyki – LGD Wokół Łysej Góry" (celem 
wizyty było poznanie dobrych praktyk w zakresie pozyskiwania środków i realizacji operacji  
współfinansowanych ze środków PROW 2007-2013 przez mieszkańców powiatu kieleckiego,  
zrzeszonych w LGD Wokół Łysej Góry; udział wzięło 38 osób)

8. 19 marca 2013 roku – konferencja "Dotacje unijne. Dobre praktyki z Doliny Soły" 
(prezentacja działalności LGD Dolina soły oraz projektów zrealizowanych przey wsparciu 
ze środków PROW 2007-2013, pozyskanych za pośrednictwem naszej LGD; udział wzięły
83 osoby)

9. 21 marca 2013 roku - szkolenie z zakresu wypełniania dokumentacji aplikacyjnej do 
działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" – szkolenie na prośbę LGD "Dolina 
Soły" przeprowadzili pracownicy ARiMR Oddział w Krakowie

10. 22 marca 2013 – artykuły sponsorowane w Gazecie Krakowskiej oraz Dzienniku Polskim – 
przedstawienie projektów współfinansowanych z PROW za pośrednictwem naszej LGD

11. 29 marca 2013 – artykuły sponsorowane w Gazecie Krakowskiej oraz Dzienniku Polskim – 
przedstawienie projektów współfinansowanych z PROW za pośrednictwem naszej LGD

12. zamieszczenie ogłoszeń o naborach w prasie lokalnej – "Echo Chełmka", "Kęczanin", 
"Oświęcimska Gmina"

13. wydanie publikacji informacyjno - promocyjnej dot. wdrażania LSR - folder "Dotacje 
unijne. Dobre praktyki z Doliny Soły"



KWIECIEŃ
14. 2 – 30 kwietnia 2013 roku –trwał nabór wniosków w ramach działań "Małe projekty", 

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw", "Różnicowanie w kierunku działalności 
nierolniczej" (złożono łącznie 58 wniosków: 37 MP, 16TR, 5R)

15. 3 kwietnia 2013 roku – szkolenie "Małe projekty - wielka sprawa. Zasady przygotowywania 
wniosków oraz realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach 
PROW 2007-2013". 

16. 13-14 kwietnia 2013 roku – udział w XVI Małopolskiej Giełdzie Agroturystycznej, 
zroganizowanej przez Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

MAJ 
17. 15 maja 2013 roku - spotkanie informacyjne pn."Miejscowości tematyczne w Małopolsce", 

zorganizowane dla LGD "Dolina Soły" przez Fundację Biuro Inicjatyw Społecznych z Krakowa

18. 10 i 11 maja 2013 roku – posiedzenie Rady LGD, ocena wniosków złożonych w kwietniowym 
naborze wniosków (do dofinansowania skierowano: 10 TR, 5R, 19MP)

19. 16 maja 2013 roku- złożenie wniosku przyznanie pomocy na realizację projektu współpracy 
"Aktywne strefy" (projekt realizowany we współpracy z LGD Ziemia Bielska, LGD Ziemia 
Pszczyńska, LGD Morawskie Wrota; planowany termin realziacji: październik 2013 - lipiec 
2014)

20. 24 maja 2013 roku- posiedzenie Zarzadu LGD, podjęcie uchwały w sprawie wykluczenia 
członków (24 osoby/podmioty – na  podstawie art § 17 pkt c i d Statutu Stowarzyszenia)

21.  29 maja 2013 – posiedzenie odwoławcze Rady LGD "Dolina Soły" (rozpatrzenie odwołania 
od oceny Rady, ustalenie ostatecznych list rankignowych)


