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„Pilota?owy Program Leader +” schemat I
W ramach kontraktu z Gmin? Zielonki, Stowarzyszenie wspó?realizowa?o 8 miesi?czny projekt pt. „KORONA
PÓ?NOCNEGO KRAKOWA – Nowe wyzwania rozwojowe gmin wiejskich w obszarze metropolitalnym”,
realizowany w ramach ogólnopolskiego programu maj?cego na celu wdro?enie w Polsce europejskiego programu
Leader +.

Projekt dotyczy? docelowo opracowania Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich 7 gmin (Zabierzów,
Liszki, Wielka Wie?, Zielonki, Igo?omia-Wawrze?czyce, Micha?owice, Kocmyrzów-Luborzyca), granicz?cych z
pó?nocnym Krakowem, z szerokim udzia?em i zgodnie z oczekiwaniami mieszka?ców. Zachowanie w?asnej
to?samo?ci, ochrona unikalnego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, przy nieuchronnych zmianach
zwi?zanych z nap?ywem nowych mieszka?ców i „wielkomiejsk?” ekspansj?, to zidentyfikowane problemy gmin
podkrakowskich, które porozumia?y si?, by wspólnie poszukiwa? najlepszych rozwi?za? na przysz?o??. Chcieli?my
zbada? oczekiwania mieszka?ców co do kierunków rozwoju tego obszaru oraz przeprowadzi? eksperck? analiz?
mo?liwo?ci realizacji wykreowanych projektów. Dokument ko?cowy przygotowanej Zintegrowanej Strategii zosta?
poddany szerokiej konsultacji spo?ecznej za pomoc? m.in. zbudowanej - w ramach projektu - bazy e-mailowej
mieszka?ców. Chc?c zapozna? wi?ksze grono osób z nasz? dzia?alno?ci?, zorganizowali?my konferencj?
prezentuj?c? opracowany dokument Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich (ZSROW) oraz
rozpoczynaj?c? dzia?alno?? Lokalnej Grupy Dzia?ania; przygotowali?my w tym celu materia?y konferencyjne i
prasowe oraz ukaza?y si? na ten temat informacje w mediach.
Podczas realizacji projektu uda?o nam si? osi?gn?? nasz cel. Pobudzili?my ?wiadomo?? mieszka?ców i
zach?cili?my ich do aktywnego uczestnictwa w lokalnym rozwoju. Przygotowali?my Zintegrowan? Strategi?
Rozwoju Obszarów Wiejskich gmin granicz?cych z pó?nocnym Krakowem i poddali?my j? opinii spo?ecznej.
Poinformowali?my wszystkich mieszka?ców o najwa?niejszych problemach oraz kierunkach rozwoju obszaru.
Utworzyli?my Lokaln? Grup? Dzia?ania - reprezentacj? mieszka?ców i instytucji spo?ecznych z obszaru realizacji
projektu.
Przeprowadzili?my konkurs dla m?odzie?y na stworzenie najciekawszej so?eckiej strony www obszaru 7 gmin. Do
konkursu zosta?y zg?oszone 33 strony internetowe. Nagrod? G?ówn? i tytu? najlepszej strony so?eckiej spo?ród 7
gmin zdoby?a strona internetowa so?ectwa Batowice - Grupa 10 [1] Autorami zwyci?skiej strony s?: Krzysztof
Sapeta i Joanna Sapeta.
Mamy nadziej?, ?e z naszym udzia?em wypracowanie i wdro?enie wspólnej strategii dla tych ziem, uwzgl?dniaj?cej
ich naturalne cechy geograficzne, historyczne i kulturowe, pozwoli w przewidywalnym czasie uzyska? efekt
zrównowa?onego rozwoju ca?ego obszaru, z zachowaniem i twórczym wykorzystaniem jego unikalnych walorów
przyrodniczych i niepowtarzalnych tradycji regionalnych.
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