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Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
 Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Biuletyn opracowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny” finansowany ze
środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy

LEADER” poddziałanie 19.4„Wsparcie  na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020



WSTĘP
 

 
 

Zapraszamy Państwa do lektury trzeciego wydania Biuletynu
informacyjnego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce-
Pieniny”, na łamach, którego prezentujemy m.in. inicjatywy
realizowane przez nasze Stowarzyszenie oraz informacje o
przeprowadzonych naborach wniosków w roku 2019.
  
W trzecim numerze prezentujemy informacje o przeprowadzonych
naborach wniosków o dofinansowanie, które odbyły się w terminie
od 6-20 maja 2019 oraz naborowi który odbył się w dniach 6-
września 2019 dzięki dodatkowym środkom, które LGD otrzymało
za wysoki poziom osiągniętych wskaźników. Informujemy także o
naborze nr 8/2019, który odbyła się w dniach 26.09-09.10.2019. 
 
Z biuletynu dowiedzą się Państwo także o projektach
realizowanych w 2019r. przez Stowarzyszenie w obszarze kultury i
turystyki, mających za zadanie promocję regionu pienińsko-
gorczańskiego. W tym celu Stowarzyszenie pozyskało z
Ministerstwa Sportu i Turystyki fundusze na realizację projektu pn. 
 „Strategia budowania marki turystycznej regionu pienińsko-
gorczańskiego". 
 
Co więcej dzięki kolejnemu dofinansowaniu pozyskanemu przez
Stowarzyszenie,  w sierpniu 2019r. odbył się na dziedzińcu zamku
Wronin w Czorsztynie plenerowy pokaz opery "Zamek na
Czorsztynie"
 
Ponadto LGD "Gorce-Pieniny" otrzymało dofinansowanie projektu
pn. "Kultura Ludowa Pienin i Gorców - ocalić od zapomnienia" z
Narodowego Centrum Kultury.
 
Życzymy miłej lektury i zachęcamy do dzielenia się uwagami   
 i spostrzeżeniami na łamach naszego wydawnictwa.
 
                                                            Zarząd LGD "Gorce-Pieniny"
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PRZEPROWADZONE NABORY
WNIOSKÓW nr 1,2,3,4,5  
str. 4
W dniach od 6 do 20 maja 2019r.
przeprowadzono 5 naborów wniosków o
dofinansowanie w w zakresie „Wsparcie
na wdrażanie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność” objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020 z udziałem środków
Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

 
DODATKOWE ŚRODKI DLA LGD
GORCE-PIENINY - NABORY 6,7
str. 5
Podczas spotkania W Urzędzie
Marszałkowskim 13 LGD otrzymało
oficjalne zawiadomienia o możliwości
ubiegania się o dodatkowe środki na
realizację lokalnych strategii rozwoju.

 
WIZYTA STUDYJNA DO AUSTRII
str. 6
W dniach 30 maja – 2 czerwca 2019r.
odbyła się wizyta studyjna do Austrii  w
ramach operacji własnej pn. „Integracja
branż mających kluczowe znaczenie dla
rozwoju obszaru poprzez organizację
spotkań z lokalnymi przedsiębiorcami
oraz udział w imprezie kulturalnej
promującej dziedzictwo i produktu
lokalne” 

 
LEGO ROBOTYKA
str. 7
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Gorce-Pieniny” otrzymało dotację 5.000
zł w ramach I edycji Programu
Grantowego „Moje miejsce na Ziemi” od
Fundacji "ORLEN-DAR SERCA" Serca
na realizację projektu pt. „Lego robotyka”

AKTUALNOŚCI
 
 
DUNAJEC - MARKA REGIONU 
str. 8-10
Stowarzyszenie realizuje projekt pn.
„Strategia budowania marki turystycznej
regionu pienińsko-gorczańskiego”
dofinansowany z  Ministerstwa Sportu i
Turystyki na realizację zadania
publicznego z zakresu turystyki w roku
2019  Spośród 86 złożonych w konkursie
wniosków nasze Stowarzyszenie
otrzymało  55 000 zł dofinansowania.

  
OPERA NA ZAMKU oczarowała
str. 11
11 sierpnia 2019 odbył się plenerowy
pokaz opery pn: „Zamek na Czorsztynie”
zrealizowany w ramach programu Kultura
Dostępna Ministerstwa Kultury i
Dziedzictwa Narodowego. Stowarzyszenie
LGD ”Gorce-Pieniny„ otrzymało dotację
na cel w wysokości 27 tys. zł. 

 
ETNO POLSKA 2019
str. 12-13
Stowarzyszenie realizowało projekt pn.
Kultura Ludowa Pienin i Gorców"
dofinansowany w ramach programu
EtnoPolska 2019. Projekt obejmuje
organizację warsztatów artystyczno-
rękodzielniczych, wydanie albumu oraz
organizację wystawy.

 
PIKNIK NA LUBANIU
str. 14
W dniu 1 września 2019 odbył się IX
Piknik rodzinny na Lubaniu. Wydarzenie
połączone było z nadania wieży
widokowej na Lubaniu imienia majora
Józefa Chlipały „Lubańskiego” w 80.
rocznicę wybuchu II wojny światowej.
 

KONSULTACJE - str. 15
WSPÓŁPRACA Z ARR - str. 16
JUBILEUSZ LGD - str. 17
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Nabór nr 1/2019  1.1.2 Tworzenie lub rozwój atrakcyjnych produktów turystycznych
wykorzystujących zasoby kulturowe i/lub naturalne obszaru LGD w tym  produktów
innowacyjnych 
Nabór nr 2/2019  1.1.3 Wykorzystanie do rozwoju turystyki zasobów dziedzictwa
kulturowego i/lub naturalnego obszaru LGD
Nabór 3/2019 1.1.4 Spójne działania marketingowe na rzecz regionu
Nabór 4/2019 1.2.1  Podejmowanie działalności gospodarczej
Nabór 5/2019 1.2.7 W zdrowym ciele zdrowy duch

 
     W dniach od 6 do 20 maja 2019r. przeprowadzono pięć naborów wniosków o
dofinansowanie w zakresie „Wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich. 
 
W celu poinformowania o zakresie tematycznym ogłoszonych naborów oraz warunkach starania
się o dofinansowania, w dniu 6 maja 2019, w siedzibie Stowarzyszenia LGD "Gorce-Pieniny"
odbyło się szkolenie dla potencjalnych beneficjentów w zakresie podejmowania i rozwijania
działalności gospodarczej, promowania obszaru działania Lokalnej Grupy Działania oraz
rozwoju infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej. 
 
Konkursy dotyczyły operacji związanych z rozwojem istniejących firm, rozwojem infrastruktury
niekomercyjnej i turystycznej, promowaniem regionu, a także projektów związanych z
zakładaniem działalności gospodarczej.
 
Nabory obejmowały następujące przedsięwzięcia:

 
Nabór nr 1/2019, w którym złożono aż osiem wniosków, cieszył się dużym zainteresowaniem ze
strony przedsiębiorców chcących rozwijać swoje działalności, przede wszystkim w zakresie
turystyki. W naborze nr 2/2019 złożono jeden wniosek, a w naborze nr 3/2019 trzy. Z kolei do
naboru 4/2019 zgłoszono pięć wniosków, a trzy do naboru  5/2019.  Łącznie złożono 20
wniosków o dofinansowanie, z czego 10, które zmieściły się w limicie środków zostało
przekazanych do SM do finansowania. Obecnie trwa procedura uzupełniająca oraz realizacja
umów z Samorządem Województwa.
 
Ponadto w związku z brakiem zgłoszeń dotyczących zamiaru realizacji operacji własnej przez podmioty
inne niż LGD, Zarząd Stowarzyszenia złożył do SW wniosek w zakresie realizacji przedsięwzięcia 1.2.8
Działania edukacyjno – integracyjne dla dzieci i młodzieży, który został rozpatrzony pozytywnie i będzie
realizowany w 2020r. 
Dodatkowo, w terminie od 26.09-9.10.2019r. przeprowadzono nabór nr 8/2019 w zakresie
przedsięwzięcia 1.1.4 Spójne działania marketingowe na rzecz regionu,  w którym złożono 1 wniosek.
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PRZEPROWADZONE NABORY
WNIOSKÓW nr 1, 2, 3, 4, 5 /2019



DODATKOWE ŚRODKI DLA LGD GORCE-PIENINY
 

W kwietniu 2019 na cyklicznym spotkaniu z małopolskimi Lokalnymi Grupami Działania,
Łukasz Smółka - Wicemarszałek Małopolski przekazał bardzo dobre wiadomości.
 
Podczas spotkania, 13 LGD otrzymało oficjalne zawiadomienia o możliwości ubiegania się
o dodatkowe środki na realizację lokalnych strategii rozwoju. Zawiadomienia z rąk
wicemarszałka Łukasza Smółki odebrały grupy: Stowarzyszenie LGD „Dolina Soły”,
Stowarzyszenie LGD „Beskid Gorlicki”, Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku”, LGD „Korona
Sądecka”, Stowarzyszenie LGD „Brama Beskidu”, Stowarzyszenie Dolina Karpia,
Podhalańska Lokalna Grupa Działania, Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju,
Stowarzyszenie LGD „Między Dalinem i Gościbią”, Stowarzyszenie LGD „Jurajska Kraina”,
Stowarzyszenie Piękna Ziemia Gorczańska, Stowarzyszenie LGD „Gorce-
Pieniny” i Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Płaskowyżu Proszowickiego „ProKoPaRa”.
 
Rok 2018 roku oznaczał dla Lokalnych Grup Działania konieczność rozliczenia się z realizacji
pierwszego „kamienia milowego” lokalnych strategii rozwoju. Dzięki aktywności wykazanej
przez 13 spośród 32 małopolskich LGD i osiągnięciu przez nie wymaganych poziomów
realizacji wskaźników LSR, Małopolska uzyskała 9,5 mln zł na wsparcie tworzenia nowych
miejsc pracy w mikro i małych przedsiębiorstwach.
 
LGD "Gorce-Pieniny" zwróciło się do SM o zwiększenie środków finansowych na wsparcie
realizacji operacji w ramach LSR na operacje dotyczące rozwoju przedsiębiorczości, i
otrzymało 520 tys. zł na na operacje w zakresie:
• podejmowanie działalności gospodarczej (120 tys. zł)
• rozwijanie działalności gospodarczej (400 tys. zł).
 
Dzięki otrzymaniu dodatkowych środków i dokonaniu zmian w harmonogramie naborów, LGD
"Gorce-Pieniny" ogłosiło nabór wniosków w okresie od 6 - 20 września 2019r. W ramach
przedsięwzięcia: Podejmowanie działalności gospodarczej zostały złożone 3 wnioski a na
Rozwój działalności gospodarczej - 6 wniosków. Rada Stowarzyszenia oceniła wnioski,
które następnie zostały przekazane do SW i obecnie trwa procedura uzupełniająca. 
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"Gratuluję najbardziej
aktywnym małopolskim
Lokalnym Grupom Działania.
To dzięki ich mobilizacji,
małopolscy przedsiębiorcy
mogą liczyć na wsparcie
w tworzeniu nowych miejsc" -
powiedział wicemarszałek
Łukasz Smółka
 
W roku 2020 spodziewane są
kolejne środki dla
małopolskich LGD
pochodzące z dodatkowej
puli.



W ramach projektu pn. Integracja branż mających kluczowe znaczenie dla rozwoju obszaru
poprzez organizacje spotkań z lokalnymi przedsiębiorcami oraz udział w imprezie kulturalnej
promującej dziedzictwo i produkty lokalne w dniach 31.05-02.06.2019r. zorganizowano
czterodniową wizytę studyjną do Austrii dla 20 przedsiębiorców prowadzących działalność w 
branżach mających kluczowe znaczenie dla rozwoju obszaru (działalność związana z
zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi, budownictwo, działalność związana z kulturą,
rozrywką i rekreacją).
 
Uczestnicy odwiedzili południową część Austrii - malowniczą Karyntię i Saalbach.  Obszar ten
pod względem geograficznym i krajobrazowym zbliżony jest do obszaru LGD „Gorce-Pieniny”
gdyż obfituje w urokliwe pasma górskie i jeziora.  Karyntia to kraina na obszarze której panują
doskonałe warunki do uprawiania i rozwoju turystyki. Powierzchnia Karyntii jest górzysta, w
zachodniej części znajdują się masywy górskie Wysokie Taury, Alpy Karnickie i Alpy Gailtalskie, a
we wschodniej części Kotlina Klagenfurcka. Główną rzeką jest Drawa. Znajdują się tu również
liczne jeziora (największe Wörther i Ossiach). Z kolei Saalbach jest znaną bazą narciarską i
ośrodkiem sportowym. Głównym źródłem dochodu mieszkańców jest turystyka.
 
Celem wizyty studyjnej była integracja branż mających kluczowe znaczenie dla rozwoju obszaru
przez spotkania z przedsiębiorcami działającymi w w/w branżach, wymianę doświadczeń, próba
przeniesienia dobrych praktyk na obszar LGD Gorce-Pieniny. 
 
Operacja pn.  Integracja branż mających kluczowe znaczenie dla rozwoju obszaru poprzez  organizacje
spotkań z lokalnymi przedsiębiorcami oraz udział w imprezie kulturalnej promującej dziedzictwo i produkty
lokalne mająca na celu Przeprowadzenie wizyty studyjnej mającej na celu integrację branż mających
kluczowe znaczenie dla rozwoju obszaru poprzez  organizację spotkań z lokalnymi przedsiębiorcami oraz
udział w imprezie kulturalnej promującej dziedzictwo i produkty lokalne do dnia złożenia wniosku o płatność
ostateczną 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

INTEGRACJA BRANŻ - WIZYTA STUDYJNA DO AUSTRII 
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LEGO ROBOTYKA - DAR SERCA I MAŁOPOLSKA WIE
 

 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny”
realizowało projekt Lego robotyka w ramach I edycji
Programu Grantowego „Moje miejsce na Ziemi” Fundacji
"ORLEN –DAR SERCA".
 
Nasze Stowarzyszenie z otrzymanej dotacji w wysokości 5
tys. zł zakupiło zestawy Lego WeDo oraz tablety do
przeprowadzenia warsztatów robotyki dla dzieci ze szkół
podstawowych z obszaru działania LGD „Gorce-Pieniny”.
 
Na każdych zajęciach krok po kroku budowany był inny
model  robota. Za pomocą łatwego obrazkowego języka
programowania roboty ożywały. 
 
W ramach projektu przeprowadzono 16 zajęć w  których
udział wzięło 152 dzieci z obszaru LGD.
 
MAŁOPOLSKA WIE
Kolejna edycja projektu pt. "LEGO ROBOTYKA", mogła być
realizowana dzięki wsparciu finansowym Województwa
Małopolskiego w obszarze: nauka, szkolnictwo wyższe,
edukacja, oświata i wychowanie w 2019 r. pn. Małopolska
WIE – wiedza, innowacje, edukacja – wsparcie inicjatyw
edukacyjnych. 
Uczestnikami projektu były dzieci ze Szkół Podstawowych z
obszaru działania LGD „Gorce – Pieniny”. W ramach zadania
odbywały się warsztaty z robotyki przeznaczone dla grupy
dzieci w wieku 5-9 lat. 
 
Celem projektu było zdobycie nowej wiedzy nt.
nowoczesnych technologii. Na warsztatach wykorzystywano
zakupione wcześniej  klocki Lego WeDo 2.0, na których
uczniowie  uczyli się logicznego myślenia, kreatywnego
podejścia do rozwiązywania problemów oraz pracy w grupie,
czyli kluczowych kompetencji XXI wieku.
 
W ramach zadania przeprowadzono 12 spotkań w których
uczestniczyło 107 dzieci.
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W dniu 23 maja 2019r. członkowie zespołu roboczego pracującego nad budową strategii marki turystycznej
obszaru pienińsko - gorczańskiego odwiedzili urokliwe zakątki Beskidu Niskiego.

 W dniu 9 lipca 2019r. w Krościenku n/D odbyły się dwa spotkania poświęcone planowaniu działań
związanych z rozwojem przedsiębiorczości Gmin obszaru LGD i budowaniu kompetencji miejsca. 

W dniu 7-8 sierpnia 2019 odbyło się szkolenie  dot.marki lokalnej i przykładów jej stosowania. Podczas
spotkania pracowano nad kryteriami dla produktów oznaczonych marką lokalną, tworzeniem wzorców
produktów oraz omawiano komunikat o miejscu w którym rozwija się marka.

W dniu 4 września 2019r. odbyły się dwa spotkania na którym przedstawiono przedstawicielom samorządów
oraz zespołu roboczego 3 różne koncepcje pozycjonowania marki.

W dniach 4 - 5 października 2019r. odbyła się wizyta studyjna podczas której uczestnicy (zespół roboczy) w
praktyce poznawali ofertę marki Gminy Mszana Dolna. Poprzez np.  udział w warsztatach oferowanych przez
kreatorów marki Zagórzańskie Dziedziny, osobiście mogli się przekonać, jak funkcjonuje i układa się
współpraca marki Gminy z jej partnerami oraz podmiotami ekonomii społecznej. 

W dniu 5 października 2019r. odbyło się również spotkanie zespołu roboczego.

W dniach 12-15 października 2019r. odbyło się study tour dla dziennikarzy i blogerów po atrakcjach
turystycznych regionu. Zaproszenie do odwiedzenia Pienin i Gorc oraz podążania szlakiem turystycznym
przez dziennikarzy i blogerów było elementarnym, innowacyjnym narzędziem wspomagającym promocję
marki turystycznej tych regionów. 

W dniach 25 i 29 listopada zaprezentowano koncepcję marki lokalnej, sposób zarządzania marką w I etapie
jej funkcjonowania oraz wstępną wizualizację. Marka lokalna DUNAJEC wyróżni wyjątkowe, wysokiej jakości
produkty związane z regionem Ziemi gorczańsko - pienińskiej. Znak stosowany będzie dla oznaczania
produktów związanych z regionem, wytwarzanych i dostępnych na lokalnym rynku.

W ramach realizacji zadania publicznego z zakresu turystyki w roku 2019 pn.: „Strategia budowania marki
turystycznej regionu pienińsko-gorczańskiego” odbyło się szereg spotkań i wizyt studyjnych. Spotkania
prowadzili: Artur Gnat (Ekspert z zakresu budowania marki, Prezes Dom Marki Max von Jastrov)  oraz Olga
Gałek (Specjalista ds. marki lokalnej, wiceprezes Fundacji MiLA).
 
 

Wizyta miała na celu przekazanie informacji i zaprezentowanie dobrych praktyk z zakresu współpracy
pomiędzy podmiotami z branży turystyki, budowania lokalnych marek turystycznych oraz innowacyjnych
specjalizacji oferty turystycznej.

 

W pierwszym spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele samorządów oraz pracownicy odpowiedzialni za
prowadzenie działań promocyjnych w każdej z czterech gmin obszaru LGD. W tym samym dniu odbyły się
również konsultacje z mieszkańcami obszaru LGD oraz zespołem roboczym. W spotkaniu uczestniczyli
usługodawcy, kwaterodawcy, przedstawiciele instytucji, organizacji pozarządowych, Kół Gospodyń Wiejskich,
itd.
 

 

 

 

 

 

 
 
Projekt dąży do zwiększenia roli mieszkańców gmin: Czorsztyn, Krościenko nad Dunajcem, Ochotnica Dolna oraz Miasta i Gminy

Szczawnica w decydowaniu o rozwoju społeczno – gospodarczym obszaru działania LGD „Gorce – Pieniny”. Zakłada partycypacyjne
stworzenie strategii rozwoju i promocji marki turystycznej regionu pienińsko – gorczańskiego przy wykorzystaniu lokalnych zasobów

kulturowych  i przyrodniczych tj. opracowanie plany działania, przygotowanie do jego wdrożenia i społecznego monitorowania postępów. 

 
 
 
 
 
 

REALIZACJA PROJEKTU MARKA REGIONU
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W ramach realizacji zadania publicznego z zakresu turystyki w roku 2019 pn.: „Strategia budowania marki turystycznej
regionu pienińsko-gorczańskiego” odbyło się szereg spotkań i wizyt studyjnych. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

REALIZACJA PROJEKTU MARKA REGIONU 
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Stowarzyszenie LGD "Gorce-Pieniny" w ramach realizacji zadania publicznego z zakresu turystyki w roku 2019 pn.:
„Strategia budowania marki turystycznej regionu pienińsko-gorczańskiego” opracowało znak słowno-graficzny
marki DUNAJEC Przełom się wraz z systemem wizualizacji marki lokalnej oraz wytycznymi do strategii wdrażania.
 
Marka lokalna DUNAJEC wyróżni wyjątkowe, wysokiej jakości produkty związane z regionem Ziemi gorczańsko -
pienińskiej. Znak stosowany będzie dla oznaczania produktów związanych z regionem, wytwarzanych i dostępnych na
lokalnym rynku.
 
 

Znak słowno-graficzny marki lokalnej regionu pienińsko-gorczańskiego:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z punktu widzenia marketingu marka lokalna jest znakiem 
słowno-graficznym, pod którym promuje się grupę produktów posiadających 

wspólne cechy i wartości, istotne z punktu widzenia konsumentów oraz jej
 twórców – producentów i usługodawców. Jest jednak i wartość dodana 
marki. Marka lokalna jest dziełem i sercem społeczności lokalnej. Głos 

tego serca pobudza emocje, wrażenia, wspomnienia, marzenia miłośników miejsca.
 
 
DUNAJEC Przełom się – marka powstała jako narzędzie wspomagające mieszkańców, przedsiębiorców,
organizacje społeczne i instytucje z regionu położonego na obszarze Gorców i Pienin. Jej podstawowym celem
jest promocja lokalnych zasobów, walorów środowiska naturalnego, krajobrazów i zasobów historycznych z
czterech gmin położonych w bliskim sąsiedztwie rzeki Dunajec: Czorsztyn, Krościenko nad Dunajcem,
Ochotnica Dolna i Szczawnica. Strategia marki DUNAJEC w swoich założeniach ma również na celu rozwój
turystyki, popularyzację oraz rozwój produkcji wyrobów regionalnych, integrację i wzmocnienie kapitału
społecznego na danym obszarze oraz rozwój przedsiębiorczości. 
 
Ideą powstania marki DUNAJEC jest stworzenie oferty pełnej różnorodności form spędzania czasu wolnego –
stanowi połączenie ekstremalnych, najbardziej emocjonujących rozrywek z bardziej przystępnymi formami
spędzania czasu wolnego oraz atrakcjami dla początkujących. Dedykowana jest przede wszystkim osobom
aktywnym, które preferują dobrą zabawę w najpiękniejszych okolicznościach przyrody.
 

 
 
 
 
 

REALIZACJA PROJEKTU MARKA REGIONU
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OPERA  NA ZAMKU W CZORSZTYNIE
  

Niesamowita sceneria ruin zamku w Czorsztynie w blasku zachodzącego słońca, oryginalna interpretacja
dzieła w reżyserii znakomitego Błażeja Peszka, przepiękna aranżacja muzyczna dyrygent Agnieszki
Kreiner w wykonaniu Tatrzańskiej Orkiestry Klimatycznej. To wszystko sprawiło, że opera „Zamek
na Czorsztynie” oczarowała widzów, którzy tłumnie przybyli na dziedziniec zamku wieczorową porą, w
niedziele 11 sierpnia. Owiane nutką tajemnicy ruiny zamku w Czorsztynie i jego malownicze położenie
sprawiają, że warownia stała się inspiracją wielu dzieł literackich i muzycznych. Jednym z nich jest
kameralna opera „Zamek na Czorsztynie, czyli Bojomor i Wanda”, stworzona przez XIX-wiecznego
kompozytora Karola Kurpińskiego w 1819. Na dziedzińcu zamku Wronin w Czorsztynie, o zmierzchu – a
więc w autentycznym miejscu oraz odpowiednim czasie, w którym rozgrywa się fabuła – utwór został
wykonany już po raz drugi. Pierwsze wystawienie miało miejsce  w 2016r i było pierwszym w historii tego
typu wykonaniem tego dzieła. Pomysłodawczyniami wystawienia spektaklu, dla których należą się wielkie
słowa uznania, są młode utalentowane solistki, absolwentki Akademii Muzycznej w Krakowie: Maria
Złotek (sopran) i Ewa Walkowska (mezzosopran). O doznania artystyczne zadbali również młodzi,
charyzmatyczni artyści: Michał Czok (bas), Krzysztof Michalski (tenor) i Klaudiusz Leśniak (baryton), nad
którymi czuwała akompaniator wydarzenia Anna Głowa-Łobodzińska. Wydarzenie nie mogłoby się odbyć
bez uprzejmości włodarza obiektu - dyrektora Pienińskiego Parku Narodowego - Michała Sokołowskiego
oraz starań Stowarzyszenie LGD „Gorce-Pieniny”, które pozyskało środki finansowe z  Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu „Kultura dostępna 2019”. Projekt został
zrealizowany również przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. Podziękowania za
wsparcie kierujemy również do Prezesa Pienińskiego Banku Spółdzielczego -  Mariusza Ziemiańczyka
oraz Prezesa Kinga Pienińska sp. z o.o. - Marka Zielińskiego. Mając nadzieję na realizację III edycji
wydarzenia, pozostajemy pod niezwykłym wrażeniem tej duchowej uczty.
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PROJEKT ETNO POLSKA 2019
  

W dniu 29 października 2019r. z inicjatywy Stowarzyszenia LGD „Gorce-Pieniny” w siedzibie
Pienińskiego Parku Narodowego odbyła się wystawa prac twórców ludowych i artystów połączona z
promocją albumu o twórcach ludowych. Wystawa została zorganizowana w ramach projektu pn.
„Kultura ludowa Pienin i Gorców – ocalić od zapomnienia” który polegał na przeprowadzeniu
warsztatów na obszarze LGD „Gorce-Pieniny” czyli w gminach: Czorsztyn, Krościenko n/D,
Ochotnica Dolna oraz w Szczawnicy, wydaniu albumu o twórcach ludowych oraz organizacji
wystawy prac twórczości ludowej oraz prac młodych uczestników projektu. 
 
Projekt dofinansowany z Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „EtnoPolska 2019”, miał na
celu zachowanie i kontynuację zanikających form kultury ludowej na obszarze Pienin i Gorców poprzez
edukację regionalną młodzieży.  Na wystawie można było podziwiać m.in. rzeźby pana Stanisława
Jabłońskiego z Kluszkowiec, Stanisława Kacwina z Krościenka n/D czy Tadeusza Ligasa z Tylmanowej.
Niezmiennie zachwyciły też obrazy na szkle malowane Pani Anny Madei oraz Joanny Dziubińskiej ze
Szczawnicy. Goście zainteresowali się także zestawieniem portek ochotnickich wykonanych przez
Tomasza Hubiaka i portkami pienińskimi Jana Kubika. Z zainteresowaniem oglądano także prace
wykonane przez młodzież podczas warsztatów czyli rzeźby zbójników, ceramiczne ozdoby i kwiatki
wykonane haftem krzyżykowym. 
 
Istotnym punktem wydarzenia było uroczyste przekazanie twórcom nowo wydanej przez LGD
"Gorce-Pieniny" publikacji, która zawiera krótki życiorys i opis ich twórczości. Uroczystość uświetnili
swym występem Andrzej Dziedzina – Wiwer, Stanisław Jabłoński oraz kapela Jaśka Kubika. Podczas
wydarzenia głos zabrał również Jan Hamerski – senator RP, który docenił bogaty dorobek twórców
regionu i wyraził nadzieję na kontynuację tego typu inicjatyw. 
 
Było to już kolejne przedsięwzięcie Stowarzyszenia dot. wzmacniania tożsamości kulturowej, po
realizowanych z sukcesem w ubiegłych latach projektach pn.: „Sercem tkane”, "Ręko-czyny w Pieninach",
„Twórcy ludowi pogranicza polsko-słowackiego". Warsztaty zostały przeprowadzone przez szesnastu
artystów i twórców z Pienin i Gorców, w każdej z 4 gmin obszaru działania LGD „Gorce-Pieniny” i
 wzięło w nich udział ok 100 osób. 
 
W ramach projektu wydano publikację przedstawiającą krótki życiorys i opis dorobku twórców
ludowych, a także fotorelację z warsztatów z młodzieżą. Album jest trwałą formą uchwycenia
zjawisk kultury ludowej i możliwością przekazania jej następnym pokoleniom.
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PROJEKT ETNO POLSKA 2019
  

Warsztaty rękodzieła przeznaczone było dla młodych osób w wieku od 12-20 lat i obejmowały swym
zasięgiem obszar działania Lokalnej Grupy Działania „Gorce-Pieniny", czyli gminę Czorsztyn, Krościenko
nad Dunajcem, Ochotnica Dolna oraz Miasto i Gminę Szczawnica. Warsztaty odbyły się 30 sierpnia w
Krościenku n/D, 2 września w Izbie Regionalnej w Sromowcach Wyżnych, 9 września w Szkole
Podstawowej nr 1 w Szczawnicy oraz 11 września w Wiejskim Ośrodku Kultury w Ochotnicy Dolnej.
Łącznie w zajęciach  z malarstwa, haftu, rzeźby, wyszywania wzięło udział ok. 100  osób.
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PIKNIK NA LUBANIU 
  

W dniu 1 września 2019r. odbył się już IX Piknik Rodzinny na Lubaniu organizowany przez
Stowarzyszenie LGD "Gorce-Pieniny, połączony z uroczystością nadania wieży widokowej na Lubaniu im.
majora Józefa Chlipały "Lubańskiego" w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Tegoroczne wydarzenie
było organizowane wspólnie z Gminą Ochotnica Dolna.
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KONSULTACJE SPOŁECZNE
 KONSULTACJE SPOŁECZNE PROPONOWANYCH ZMIAN LSR

 
maj 2019
W związku z koniecznością wprowadzenia zmian w naszej Strategii 
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, poddajemy propozycję aktualizacji dokumentu pod
konsultacje społeczne. Aktualizacje Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia (LSR) dotyczyły:
Diagnozy, Matrycy celów i przedsięwzięć, Działania możliwe do realizacji w ramach przedsięwzięć,
Terminów naborów wniosków na poszczególne przedsięwzięcia, Budżetu LSR, Plan działania; Budżetu
LSR i Planu Finansowego;
Podstawa podjęcia decyzji o aktualizacji LSR była zgodna z Procedurą aktualizacji LSR, m.in.:
monitorowaniem przedsięwzięć wdrażających LSR, przede wszystkim w zakresie: osiągania wskaźników
zakładanych w ramach przedsięwzięć /osiągania celów strategii na skutek realizacji przedsięwzięć / 
dotrzymywania harmonogramów dotyczących realizacji przedsięwzięć i zawartych w nich zadań/
zainteresowania podmiotów lokalnych podejmowaniem działań w zakresie zdefiniowanych przedsięwzięć.
Proponowane zmiany wynikały także z możliwości uzyskania dodatkowych środków finansowych na
wsparcie realizacji operacji w ramach LSR. Proponowane zmiany LSR zostały zatwierdzone przez Zarząd
LGD "Gorce-Pieniny" oraz Samorząd Województwa.
 
sierpień 2019
W związku z koniecznością wprowadzenia zmian w naszej Strategii rozwoju lokalnego kierowanego
przez społeczność, na przełomie sierpnia i września  br., pod konsultacje społeczne poddano propozycję
aktualizacji dokumentu. Aktualizacje Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia (LSR) dotyczyły: matrycy
celów i przedsięwzięć, działań możliwych do realizacji w ramach przedsięwzięć, wskaźników
przypisanych do celu ogólnego, celu szczegółowego oraz przedsięwzięć, tabelarycznej matrycy logicznej
powiązań diagnozy obszaru i ludności, analizy SWOT oraz celów i wskaźników, budżetu LSR; planu
działania; budżetu LSR.
Podstawa podjęcia decyzji o aktualizacji LSR była zgodna z Procedurą aktualizacji LSR, m.in.:
monitorowaniem przedsięwzięć wdrażających LSR, przede wszystkim w zakresie: osiągania wskaźników
zakładanych w ramach przedsięwzięć / osiągania celów strategii na skutek realizacji przedsięwzięć /
dotrzymywania harmonogramów dotyczących realizacji przedsięwzięć i zawartych w nich zadań /
zainteresowania podmiotów lokalnych podejmowaniem działań w zakresie zdefiniowanych przedsięwzięć.
Proponowane zmiany LSR zostały zatwierdzone przez Zarząd LGD "Gorce-Pieniny" oraz Samorząd
Województwa
 
 
 
 
MOBILNY PUNKT INFORMACYJNY W ZAKRESIE FUNDUSZY EUROPEJSKICH
 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „GORCE-PIENINY wraz z Urzędem Marszałkowskim
Województwa Małopolskiego oraz Urzędem Gminy Krościenko n/D w dniu 09 września zorganizowało
dla mieszkańców Gminy Krościenko nad Dunajcem konsultacje z tematyki pozyskiwania środków  z
funduszy europejskich. Od pełniącego dyżur pracownika UMWM, można było zasięgnąć informacji nt.
preferencyjnych pożyczek na otwarcie i rozwój działalności gospodarczej, dotacji na rozpoczęcie i rozwój
działalności gospodarczej, pozostałych możliwości wsparcia z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020.
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Małopolska Izba Rolnicza realizując operację „Nowoczesne inspiracje w połączeniu z tradycją –
warsztaty” zorganizowała po raz trzeci warsztaty dla przedstawicieli Kół Gospodyń Wiejskich, tym razem
z powiatu nowotarskiego. 
 
Warsztaty odbyły się 28 września br. w Willi „Jasna” w Czorsztynie. Podczas zajęć uczestnicy dekorowały
swoje prace wykorzystując technikę 3D w żelu, z użyciem słomek i stalówek, w zależności od
zaplanowanych do wykonania ozdób. Nauczyły się wykorzystywać różnego rodzaju barwniki (żelowe,
pudrowe) oraz techniki rzeźbienia w żelu pod odpowiednim kątem. W trakcie warsztatów wykonały
dekoracje pierników nowoczesnymi metodami zdobnictwa, z wykorzystaniem lukru królewskiego,
kolorowej masy cukrowej, perełek cukierniczych, ozdobnego papieru cukierniczego i inne ozdób
cukierniczych. Przy wykonywaniu prac uczestnicy zapoznali się z możliwościami
wykorzystania specjalistycznych końcówek dekoratorskich. Pod czujnym okiem instruktora wykonywały
również "rzeźby" z pomarańczy, wykorzystywane w dekoracjach przestrzennych potraw z
wykorzystaniem owoców cytrusowych.  
 
Organizacja warsztatów możliwa była dzięki dotacji uzyskanej przez Małopolską Izbę Rolniczą z Krajowej
Sieci Obszarów Wiejskich. Partnerami Projektu w powiecie nowotarskim byli: Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania "Gorce-Pieniny" oraz Góralskie Stowarzyszenie Agroturystyczne.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

WSPÓŁRACA Z AGENCJĄ RYNKU ROLNEGO 
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W dniu 16 października w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie członkowie Zarządu LGD
"Gorce-Pieniny" uczestniczyli w szczególnym spotkaniu na zaproszenie Pana Łukasza Smółki –
Wicemarszałka Województwa Małopolskiego. Spotkanie zostało zorganizowane z okazji Dziesięciolecia
Funkcjonowania Lokalnych Grup Działania w Województwie Małopolskim. Wicemarszałek pogratulował
wszystkim zaangażowanym w tworzenie i funkcjonowanie LGD oraz podziękował za realizację lokalnych
strategii rozwoju mających znaczący wpływ na rozwój małopolskich wsi i miasteczek. W spotkaniu wzięli
udział członkowie Zarządu Stowarzyszenia LGD "Gorce-Pieniny".
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Stowarzyszenie LGD "Gorce-Pieniny"

 
Siedziba biura:

ul. Rynek 32
34-450 Krościenko nad Dunajcem

 
Biuro czynne:

Poniedziałek – Piątek
w godz.: od 7:30 do 15:30

 
Kontakt:

Tel.: 18 262 35 90 / 789 304 706
biuro@leadergorce-pieniny.pl

 
www.leadergorce-pieniny.pl


