
                                                             
           

Kalendarium wydarzeń
 styczeń - grudzień 2016 rok

 
 

STYCZEŃ – MARZEC
 

4  styczeń  2016r.  -  Zebranie  Zarządu  Stowarzyszenia  –  podjęcie  uchwał  w  sprawie 
wykluczenia z grona członków Stowarzyszenia :LGD „Dolina Soły“ i omówienie spraw 
bieżących Stowarzyszenia
 

3  luty  2016r. -  spotkanie  informacyjne  „Środa  z  Funduszami  na  inwestycje  z  zakresu 
dziedzictwa regionalnego” w Krakowie .  Spotkanie zorganizowane przez Główny Punkt 
Informacyjny Funduszy Europejskich                 w Krakowie
 

26 luty 2016r.-  spotkanie w DL w Grojcu dotyczące sprzedaży bezpośredniej dla rolników, 
w  którym  udział  wzięli  również  pracownicy  LGD  „Dolina  Soły”.  Na  spotkaniu 
przedstawione  zostały  możliwości  pozyskania  dofinansowania  na  założenie  oraz  rozwój 
działalności gospodarczej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020
 

10 marzec 2016r. -  złożenie wniosku o udzielenie darowizny w Fundacji KGHM Polska 
Miedźna zorganizowanie kolejnej edycji Festiwalu Wieś Pełna Skarbów. Wniosek otrzymał 
odpowiedź negatywną.
 

11 marzec 2016 r. – Zebranie Zarządu Stowarzyszenia – omówienie bieżących spraw
 

W tych miesiącach została również dokonana archiwizacja dokumentacji LGD za lata 2009-
2015 przeprowadzono remont i sprzątanie pomieszczeń biurowych, dokonywano na bieżąco 
korekty dokumentacji związanych z zakończeniem poprzedniego okresu oprogramowania.
 



                                                             
           

 KWIECIEŃ
 

7 kwiecień 2016r. -  spotkanie Komisji Rewizyjnej  LGD Dolina Soły w sprawie analizy 
i wydania opinii na temat Sprawozdania Finansowego za rok 2015.
 

8  kwiecień  2016r.  -   Zebranie  Zarządu  Stowarzyszenia  –  podjęcie  uchwał  w  sprawie 
przyjęcia nowego członka Stowarzyszenia – Pani Magdaleny Jasek-Woś i omówienie spraw 
bieżących Stowarzyszenia
 

13  kwiecień  2016r.  -  Walne  Zebranie  Członków  Stowarzyszenia  LGD  Dolina  Soły 
w Brzeszczach
 

14 kwiecień 2016r.  -  zlożenie wniosku z rządowego programu Aktywności Społecznej 
Osób Starszych na lata 2014–2020  (ASOS) pt. „ Świadomi własnych korzeni – warsztaty 
międzypokoleniowe“.  Ze  względu  na  bardzo  dużą  ilość  złożonych  wniosków,  nasze 
Stowarzyszenie nie otrzymało pomocy finansowej na realizację założonego projektu.
 

18 kwiecień 2016r. - Komisja do spraw wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego 
przez społeczność  zakończyła ocenę złożonych lokalnych strategii rozwoju i dokonała ich 
wyboru.
 

28  kwiecień  2016r.  -  konsultacje  przy  „okrągłym  stole”  pn.  Małopolska  Zachodnia 
w  Regionalnym  Planie  Działań  na  rzecz  Zatrudnienia  2016 zorganizowane  przez 
UMWM w Krakowie oraz WUP w Krakowie
 

MAJ
 

11 maj 2016r. -  podpisanie przez Panią Prezes LGD Agnieszkę Molendę oraz Wiceprezes 
Urszulę Baczyńską-Śleziak Umowy Ramowej o Warunkach i Sposobie RealizacjI Strategii 
Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność
 

13 maj 2016r.  -  udział pracowników LGD w Konferencji „Podsumowanie zakończonego 
konkursu  na  wybór  strategii  rozwoju  lokalnego kierowanego  przez  społeczność  (LSR)” 
w Karniowicach. Konferencja była zorganizowana przez UMWM.
 



                                                             
           

15 maja 2016r.  -   LGD wzięła udział w zorganizowanych w Bulowicach (gmina Kęty) 
obchodach  „Małopolskiego  Święta  Ludowego”  połączonych  z  „Ekopiknikiem”. 
Na przygotowanym przez LGD stoisku promocyjnym zainteresowani uzyskali informacje 
o możliwościach pozyskania dofinansowania z PROW 2014-2020
 

16  maj  2016r.   -  Zebranie  Zarządu  Stowarzyszenia,  omówienie  bieżących  spraw  i 
działaności biura LGD
 

17  maj  2016r.   -   w siedzibie  Urzędu Marszałkowskiego  Województwa  Małopolskiego 
nastąpiło uroczyste wręczenie umów na realizacje strategii rozwoju lokalnego kierowanego 
przez społeczność dla części małopolskich lokalnych grup działania. Podczas uroczystości 
Stowarzyszenie  Lokalna  Grupa  Działania  „Dolina  Soły”  reprezentowała  Prezes  Zarządu 
Agnieszka Molenda oraz Wiceprezes Zarządu Urszula Baczyńska – Śleziak,  które z rąk 
Wicemarszałka  Województwa  Małopolskiego  Stanisława  Sorysa  odebrały  umowę 
o  warunkach  i  sposobie  realizacji  LSR  dla  LGD  „Dolina  Soły”.  Wysokość  środków 
finansowych  na  wsparcie  realizacji  operacji  w  ramach  Programu  Rozwoju  Obszarów 
Wiejskich 2014-2020 została ustalona na kwotę 2 475 000,00 euro (co przy kursie 4 zł/euro 
stanowi odpowiednio 9 900 000,00 zł).
 

17  maj  2016r.   -  Złożenie  w  UMWM  ankiety  monitorującej  z  załacznikami 
do  poddziałania  19.1  Wsparcie  przygotowawcze,  potwierdzającą  spełnienie  wymagów 
umowy m.in. zatrudnienie pracowników, utrzymanie i powadzenie strony internetowej
 

22  maj  2016r.  - udział  LGD  Dolina  Soły  wraz  z  Babskim  Salonikiem  z  Gorzowa 
w  obchodach  Dni  Chełmka.  Na  przygotowanym  przez  LGD  stoisku  promocyjnym 
zainteresowani  uzyskali  informacje        o  możliwościach  pozyskania  dofinansowania 
z PROW 2014-2020 oraz mogli podziwiac pracę Pań z Babskiego Saloniku z Gorzowa.
 

23-25  maj  2016r.   -  udział  dwóch  pracownic  Biura  LGD  w  szkoleniu  „Metodyka 
doradztwa  dla  potencjalnych  wnioskodawców,  wsparcie  przy  opracowaniu 
projektu,wniosku  o  przyznanie  pomocy  oraz  biznesplanu”  zorganizowanym przez  CDR 
O/Kraków.
 

Praca nad uaktualnieniem dokumentacji w związku z uwagami jakie zostały przekazane po 
ocenie Lokalnej Strategii Rozwoju. Kilkukrotne konsultacje z opiekunem LGD w celu jak 
najlepszgo dopracowania i dostosowania dokumentów, kryteriów itp.
 



                                                             
           

CZERWIEC
 

1 czerwiec 2016r. - udział dwóch pracownic w szkoleniu dla LGD poddziałanie „Wsparcie 
na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji“ w Karniowicach organizowanym przez UMWM 
w Krakowie.
 

2 czerwiec 2016r. - Zebranie Zarządu Stowarzyszenia – podjęcie uchwał w sprawie zmiany 
Regulaminu  Biura  Stowarzyszenia  Lokalna  Grupa  Dzialania  'Dolina  Soły“  w  związku 
z  dostosowaniem  dokumentu  do  wymogów  UMWM  i  omówienie  spraw  bieżących 
Stowarzyszenia
 

4 czerwiec 2016r.  –  udział LGD Dolina Soły wraz w obchodach Dni Gminy Wieprz .Na 
przygotowanym przez  LGD stoisku promocyjnym zainteresowani  uzyskali  informacje  o 
możliwościach pozyskania dofinansowania z PROW 2014-2020.
 

6 – 8 czerwiec 2016r. – udział  Pani Prezes Agnieszki Molendy oraz Kierownika Biura 
Joanny Esveld w szkoleniu organizowanym przez CDR O/Kraków pt „ Organizacja pracy 
i Komunikacja w procesie wdrażania LSR“
 

8 czerwiec 2016r.  - Walne Zebranie Członków LGD Dolina Soły  w  Gminie Wieprz
 

22-28 czerwiec 2016r. - spotkania informacyjne w gminach członkowskich  nt. możliwości 
pozyskania dofinansowania w ramach PROW 2014-2020. Spotkania organizowane głównie 
dla  osób  mających  utrudniony  dostęp  do  rynku  pracy  (należące  do  grup 
defaworyzowanych):  osoby        o  niskich  kwalifikacjach,  bezrobotni  zarejestrowani 
w Powiatowym Urzędzie Pracy oraz osoby poszukujące pracy, osoby młode do 35 roku 
życia, kobiety, osoby w wieku 50+
 

LIPIEC
 

17 lipiec 2016r. – udział LGD Dolina Soły w obchodach Dni Kęt. Na stoisku promocyjnym 
LGD można było pobrać materiały promocyjne, uzyskać informacje o bieżącej działalności, 
a dla najbardziej aktywnych zorganizowano konkurs wiedzy o Stowarzyszeniu.
 



                                                             
           

29  lipiec  2016r. -  szkolenie  dla  Członków  Zarządu  nt.  "Odpowiedzialność  Zarządu 
w zakresie  wdrażania  LSR  oraz  nadzór  nad  działalnością  Biura".  Szkolenie  zostało 
przeprowadzone przez Pana Pawła Rodaka Radcę Prawnego.
 
29  lipiec  2016r. -  Zebranie  Zarządu  Stowarzyszenia  .  Omawiano  sprawy  biezące  oraz 
podjęto  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  dokumentu  „Polityka  Bezpieczeństwa 
Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły“ 

 30 lipiec 2016r. – szkolenie dla Członków Zarządu, Członków Rady i pracowników biura 
nt "Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych". Szkolenia te zostały przeprowadzone 
przez  Pana Pawła Rodaka Radcę Prawnego
 

SIERPIEŃ
 

5 sierpień 2016r. –  spotkanie w UMWM w Krakowie, na którym omawiane były sprawy 
związane    z harmonogramem naborów na rok 2016
 
11  sierpień  2016r.  -  Zebranie  Zarządu  Stowarzyszenia-  omówienie  spraw  bieżących 
Stowarzyszenia
 

19  sierpień  2016r. –  rozpoczęcie  rekrutacji  do  projektu  „Cudze  chwalicie  swego  nie 
znacie“,  którego celem było wyłonienie i  rozpoznanie produktu lokalnego obszaru LGD 
"Dolina Soły" oraz przygotowanie i opracowanie bazy danych produktów lokalnych. 

23 sierpień 2016r. – udział pracowników Biura w spotkaniu organizowanym przez UMWM 
w Krakowie  dotyczące aktywizacji na obszarach realizacji LSR
 

WRZESIEŃ
 
2  wrzesień  2016r.  - Zebranie  Zarządu  Stowarzyszenia  - omówienie  spraw  bieżących 
Stowarzyszenia, omówienie założeń projektu „Cudze chwalicie swego nie znacie“
 
5  –  9  wrzesień  2016r. –  szkolenia  w  gmiach  członkowskich  dotyczące  pozyskania 
dofinansowania   w zakresie podejmowania działalności gospodarczej. W ramach szkolenia 
zostały omówione m.in.  zasady ubiegania  się  o  dofinansowanie,  dokumenty  aplikacyjne 



                                                             
           

a także kryteria wyboru operacji
 
13 wrzesień 2016r. - szkolenie dla Członków Rady, Członków Zarządu oraz pracowników 
Biura  LGD.  Szkolenie  zostało  poprowadzone  przez  radcę  prawnego  Panią  Katarzynę 
Gajowiec-Kowaczewską, która jest autorką procedur w LGD. Podczas szkolenia omówione 
zostały procedury oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie 
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego" 
PROW 2014-2020.  Szkolenie było współorganizowane wraz z Lokalną Grupą Działania 
"Wadoviana". 
 
14 wrzesień 2016r. – pierwsze szkolenie w ramach  projektu " Cudze chwalicie swego nie 
znacie"  realizowanego  przez  nasze  Stowarzyszenie .  Pani  Barbara  Petek-Matuła 
przeprowdziła szolenie     na temat "Identyfikacji produktów lokalnych obszaru, klasyfikacji 
produktów lokalnych, tradycyjnych oraz regionalnych". W szkoleniu wzięły udział osoby, 
które  odpowiedziały  na  nasze  zaproszenie  do  współpracy  przy  poszukiwaniu  produktu 
lokalnego z terenu LGD "Doliny Soły" .  Byli wśród nich rękodzielnicy, rolnicy, lokalni 
produceni  oraz  aktywni  mieszkańcy  miejscowości  z  obszaru  LGD.  Podczas  spotkania 
zostały  przedstawione  najistotniejsze  informacje  dotyczące  produktu  lokalnego, 
tradycyjnego i regionalnego. 
 
19 wrzesień 2016r. –  udział pracowników Biura LGD w szkoleniu dotyczącym pomocy 
przy wypełnianiu Biznes Planu ,niezbędnego załącznika w przypadku składnia wniosku  o 
dofinansowanie. Szkolenie Zorganizowane przez UMWM w Krakowie.
 
19 -23 wrzesień 2016r. -  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły”  wraz z 
Domem Kultury w Kętach, już po raz szósty zorganizowała Festiwal Wieś Pełna Skarbów.  
Warsztaty  rękodzielnicze  odbywały  się  na  terenie  DK  Kęty   Głównym  celem 
organizowanego cyklicznie Festiwalu Wieś Pełna Skarbów (WPS) jest promocja jednego z 
największych skarbów wsi z terenu LGD „Dolina Soły”– ludzi, ich kultury, umiejętności, 
pasji. WPS jest okazją do dzielenia się swoją wiedzą, przekazywania i rozpowszechniania 
ludowej  kultury  naszego  regionu.                
W  ramach  Festiwalu  zorganizowano  warsztaty  Rękodzieła  Artystycznego  ,  w  ramach 
których  uczestnicy  mogli  zapoznać  się  z  różnymi  technikami  rękodzielniczymi 
np.malowania  na  szkle,  filcowania,  wikliniarstwa,  tworzenia  świec  z  wosku pszczelego, 
papierowych kwiatów, tworzenie biżuterii i wielu innych.
 

22 wrzesień 2016r. – Walne Zebranie Członków LGD „Dolina Soły“ w Gminie Kęty
 



                                                             
           

24-25 wrzesień 2016r. –  promocja naszego Stowarzyszenia podczas Pikniku Organizacji 
Pozarządowych w Oświęcimiu oraz Spotkań nad Przemszą w Chełmku. 
 
26  wrzesień  2016r. -  Zebranie  Zarządu  Stowarzyszenia  –  podjęto  uchwałę  w  sprawie 
ukonstytuowania się Zarządu, w związku z wyborami do składu w dniu 22 września oraz 
omówiono sprawy bieżące Stowarzyszenia
 
26-30 wrzesień 2016r. – spotkania informacyjne w gminach członkowskich nt. możliwości 
pozyskania dofinansowania w ramach PROW 2014-2020. 
 
28 wrzesień 2016r. – przedstawiciele LGD „Dolina Soły“ wzieli udział w Święcie Gęsiny 
organizowanym przez Stowarzyszenie Wspólnie dla Nowej Wsi. Zaproszeni goście mogli 
degustować tradycyjne specjały wykonane z gęsi. 
 
30 wrzesień -  2 październik 2016r. -  uczestnicy projektu „Cudze chwalicie, swego nie 
znacie” uczestniczyli w wyjeździe studyjnym na obszar funkcjonowania Lokalnej Grupy 
Działania „ Zielone Bieszczady” , Grupy Partnerskiej „Zielone Bieszczady” oraz Fundacji 
Bieszczadzkiej.
Celem  wyjazdu  było  zapoznanie  się  z  dobrymi  praktykami  w  zakresie  współpracy 
i  certyfikacji  produktów lokalnych.  Na  wyjeździe  mogliśmy podziwiać  również  lokalne 
zabytki,  prace  tamtejszych  artystów-rękodzielników  ,  produkty  lokalne  oraz  uzyskać 
informacje dotyczące rozwoju aktywności społecznej na obszarach wiejskich , które były 
dofinansowane z PROW.
 

 PAŹDZIERNIK
 

6 październik 2016r. - Walne Zebranie Członków  w Gminie Brzeszcze
 
6  październik  2016r. -  Zebranie  Zarządu  Stowarzyszenia  -przyjęcie  uchwał  w sprawie 
zmian            w „Procedurach oceny i wyboru operacji” w ramach poddziałania  „Wsparcie 
na  wdrażanie  operacji  w  ramach  strategii  rozwoju  lokalnego  kierowanego  przez 
społeczność” objętego PROW 2014-2020 , omówienie spraw bieżących 
 
11 październik 2016r. – Zebranie Zarządu Stowarzyszenia,  omówienie spraw bieżących 



                                                             
           

Stowarzyszenia
 
18 październik 2016r. - w siedzibie naszej LGD w Rajsku odbyło się szkolenie "Tworzenie 
bazy produktów lokalnych", które było zwieńczeniem projektu” Cudze chwalicie swego nie 
znacie”  mającego  na  celu  identyfikację  i  prezentację  produktów  lokalnych  z  terenu 
Stowarzyszenia  LGD  Dolina  Soły.   Tym  razem  uczestnicy  projektu,  którzy  wzięli  już 
wcześniej udział w szkoleniu z Identyfikacji Produktu Lokalnego oraz wyjeździe studyjnym 
w Bieszczadach,  mogli  zaprezentować swoje  prace oraz  propozycje produktów i  usług, 
które w najbliższej przyszłości mogłyby stać się produktem lokalnym z naszego terenu. J

26 październik 2016r. – Szkolenie dla członków Rady Stowarzyszenia pt.” Zasady oceny 
i  wyboru projektów do finansowania,  zasady przyznania pomocy w ramah poddziałania 
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozowoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność”. Szkolenie było przeprowadzone przez Panią Marzenę Cieślak – pracownika 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
28 październik 2016r. -  Zebranie Zarządu Stowarzyszenia,  omówienie spraw biezących 
Stowarzyszenia

 LISTOPAD 
 

10  listopad  2016r.  -  szkolenie  z przygotowania  dokumentacji  aplikacyjnej  –  Rozwój 
działalności gospodarczej dla potencjalnych wnioskodawców w siedzibie LGD.
 
14  listopad  2016r.  -   rozpoczęcie  naboru  wniosków  z  zakresu  ROZWIJANIA 
DZIAŁALNOŚCI  GOSPODARCZEJ  oraz  PODEJMOWANIA  DZIAŁALNOŚCI 
GOSPODARCZEJ
 
16  listopad  2016r.  - udział  pracownika  Biura  LGD w szkoleniu  w zakresie  sprzedaży 
bezpośredniej. Tematem szkolenia były  przepisy, ale również informacje  o możliwościach 
sprzedaży  w Klubach  Zakupowych,  stanowiących  podstawę  systemu  Produkt  Lokalny 
z Małopolski  oraz  rozwiązania  prawne  i  systemy  sprzedaży  bezpośredniej  produktów 
rolnych funkcjonujące w krajach Unii Europejskiej.
 

28 listopad 2016r. - zakończenie pierwszych naborów wniosków z zakresu podejmowania i 
rozwoju działalności gospodarczej. Łącznie wpłynęło 30 wniosków. W ramach naboru nr 
1/2016 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach wskaźnika produktu 
liczba nowych przedsiębiorstw wpłynęło 8 wniosków.   W ramach naboru 2/2016 w zakresie 



                                                             
           

podejmowania  działalności  gospodarczej  w  ramach  wskaźnika  produktu  liczba  nowych 
przedsiębiorstw utworzonych przez osoby z grupy defaworyzowanej wpłynęło 9 wniosków. 
W ramach naboru nr  3/2016 w zakresie rozwijania działalności  gospodarczej  w ramach 
wskaźnika produktu: liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa 
wpłynęło 10 wniosków. W ramach naboru nr 4/2016 w zakresie rozwijania działalności w 
ramach  wskaźnika  produktu  liczba  operacji  polegających  na  rozwoju  istniejącego 
przedsiębiorstwa prowadzonego przez osobę należącą do grup defaworyzowanych wpłyneły 
3 wnioski.

30  listopad  2016r.  -  Zebranie  Zarządu  Stowarzyszenia,  omówienie  spraw  bieżących 
Stowarzyszenia,  podjęcie  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  wzoru  rejestru  interesu  dla 
Członków RADY LGD Dolina Soły
 

GRUDZIEŃ 
 

8  grudzień  2016r.  -  konferencja/  spotkanie  informacyjne  w  ramach  realizacji  Planu 
Komunikacji.
Na spotkanie zostali zaproszeni przedstawiciele Gmin Członkowskich Stowarzyszenia oraz 
potencjalni  wnioskodawcy,  w  tym  przedstawiciele  grup  defaworyzowanych.  Spotkanie 
poprowadzili  pracownicy  biura.  Gościem  specjalnym  była  Pani  Małgorzata  Wabik  – 
Członek Rady LGD, która  przedstawiła  schemat  oceny Członków Rady oraz  różnice  w 
kryteriach oceny w porównaniu z dofinansowaniem na lata 2007-2013.
9 grudzień 2016r.  -  udział  dwóch pracowników Biura  LGD w szkoleniu  w Szaflarach 
organizowanym przez Małopolską Sieć LGD na temat Funkcjonowania Lokalnych Grup 
Działania oraz kwesti związanych z naborami wniosków.
 
10 grudzień 2016r. -  Posiedzenie Rady LGD „Dolina Soły” dotyczące wyboru operacji 
do  dofinansowania  w  zakresie  naboru  1/2016  oraz  2/2016  (podejmowanie  działalności 
gospodarczej)
 
13 grudzień 2016r. –    pracownicy Biura  LGD  przeprowadzili  konsultacje  złożonych 
wniosków  z  Panią  Marzeną  Cieślak  –  pracownikiem  Agencji  Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa.

14 grudzień 2016r. -  Posiedzenie Rady LGD „Dolina Soły” dotyczące wyboru operacji 
do  dofinansowania  w  zakresie  naboru  3/2016  oraz  4/2016  (  rozwijanie  działalności 
gospodarczej )



                                                             
           

 
16  grudzień  2016r.  -  przekazanie  do  UMWM  w  Krakowie  kompletnej  dokumentacji 
dotyczącej naboru 1/2016 oraz 2/2016
 
20 grudnia 2016r. –  spotkanie podsumowujące realizację lokalnej strategii rozwoju w roku 
2016 w ramach PROW 2014-2020  w UMWM w Krakowie, w którym udział wzięła Pani 
Prezes Agnieszka Molenda oraz Kierownik Biura Pani Joanna Esveld
 
21  grudzień  2016r.  -  przekazanie  do  UMWM  w  Krakowie  kompletnej  dokumentacji 
dotyczącej naboru 3/2016 oraz 4/2016
 
21  grudzień  2016r.  -  Zebranie  Zarządu  Stowarzyszenia,  podjecie  uchwał  w  sprawie 
wykluczenia  Członków  Stowarzyszenia:  Tomasz  Girzejowski,  Stowarzyszenie  Miasto 
i Gmina Kęty XXI, Dimot Stanisław Grabowski
 
 


	23 sierpień 2016r. – udział pracowników Biura w spotkaniu organizowanym przez UMWM           w Krakowie  dotyczące aktywizacji na obszarach realizacji LSR

