Grupa Partnerska Partnerstwo na Jurze
2002 - 2008
Region Jurajski z racji swego połoŜenia i warunków przyrodniczych stanowi zaplecze
turystyczno rekreacyjne Krakowa i Śląska. Pełna zabytków kultury, ciekawych miejsc
przyrodniczych Jura stanowi doskonałe miejsce aktywnego wypoczynku i kontaktu
z przyrodą. Doceniając te walory przy udziale Fundacji Partnerstwo dla Środowiska
i Dyrekcji Jurajskich Parków Krajobrazowych, rozpoczęto działania związane z tworzeniem
„Pierścienia Jurajskiego” - okręŜnej trasy turystycznej wokół Krakowa.
W 2002 roku nawiązana została współpraca między samorządami i innymi
organizacjami na terenie Małopolski Zachodniej związana z rozwojem lokalnym. Dzięki temu
powstała Grupa Partnerska Partnerstwo na Jurze, jako porozumienie organizacji
pozarządowych, samorządów i firm, które wspólnie działały na rzecz rozwoju regionu
w zgodzie ze środowiskiem.
W skład Grupy weszło 30 podmiotów reprezentujących: władzę publiczną, biznes,
organizacje pozarządowe i szkoły. Przyjęto regulamin, wybrano prezydium, radę i powołano
sekretariat. Określone zostały plany działania.
Jako, Ŝe Grupa nie miała osobowości prawnej wybrano Koordynatora Grupy –
Stowarzyszenie Przyjaciół Regulic i Nieporazu, które występowało w jej imieniu.
Grupa Partnerska Partnerstwo na Jurze była członkiem załoŜycielem Sieci Grup
Partnerskich, która została powołana, aby integrować partnerskie inicjatywy na szczeblu
ogólnopolskim, poprzez wymianę informacji i doświadczeń pomiędzy Grupami Partnerskimi,
realizację programów i projektów o zasięgu ponadregionalnym i wspólnej promocji.
Grupa Partnerska Partnerstwo na Jurze prowadziła działania związane z tworzeniem
międzynarodowego szlaku rowerowego Kraków – Morawy - Wiedeń Greenways na terenie
Małopolski, organizowaniem imprez promujących szlak, rozbudowywaniem infrastruktury
turystycznej i tworzeniem nowych atrakcji turystycznych w tym nowego produktu
turystycznego „Ekomuzeum Alwernia”. Realizując to poprzez składanie projektów do
róŜnych organizacji i fundacji na dofinansowanie przedsięwzięć dotyczących
zagospodarowania turystyczno – rekreacyjnego
i pozyskując środki finansowe na
prowadzone zadania (od 2002do 2008 roku 61 wniosków z czego 26 dofinansowanych)
NajwaŜniejszym zadaniem zrealizowanym przez Stowarzyszenie Przyjaciół Regulic
i Nieporazu jako koordynatora Grupy Partnerskiej Partnerstwo na Jurze, przy udziale
Fundacji Partnerstwo dla Środowiska było utworzenie, oznakowanie na terenie Polski
i uroczyste otwarcie w 2004 roku Miedzynarodowego Szlaku Kraków- Morawy- Wiedeń
Greenway, które odbyło się na platformie widokowej w Regulicach w gminie Alwernia.
Działalność Grupy Partnerskiej Partnerstwo na Jurze była akceptowana przez lokalną
społeczność, która włącza się w realizowane zadania. Efekty tych działań były zauwaŜane
i przedstawiane przez lokalną prasę na łamach dzienników, jak równieŜ zostały dostrzeŜone
i docenione przez Marszałka Województwa Małopolskiego.
W 2005 roku Kapituła przyznająca nagrody w ramach Konkursu „Kryształ soli”
Marszałka Województwa Małopolskiego dla najlepszych małopolskich organizacji
pozarządowych, ogłosiła Stowarzyszenie Przyjaciół Regulic i Nieporazu – koordynatora
Grupy Partnerskiej Partnerstwo na Jurze, laureatem w kategorii: Rozwój Gospodarczy,
Rozwój Rynku Pracy, Rozwój Lokalny za działalność obejmującą róŜnorodne płaszczyzny:
ochronę dóbr geologiczno-przyrodniczych, kulturowych i tradycji, równocześnie
wpływających na rozwój lokalny i gospodarczy poprzez tworzenie infrastruktury
turystycznej, rekreacyjno-wypoczynkowej, tworzenie miejsc pracy oraz za kreowanie nowego
produktu turystycznego "Ekomuzeum Alwernia".

Kapituła oprócz tego przyznała Nagrodę Grand Prix Stowarzyszeniu Przyjaciół
Regulic i Nieporazu za unikalne połączenie działań promujących rozwój lokalny, wzrost
miejsc pracy z działaniami z zakresu ochrony tradycji. Projekty charakteryzowały się z jednej
strony harmonijnym wkomponowaniem w środowisko naturalne, a z drugiej strony łączyły
elementy promocji gospodarczej oraz współpracy ponadregionalnej i międzynarodowej.
Programy realizowane w latach 2002-2008
EKOLOGIA I TURYSTYKA
działania związane z rozwojem infrastruktury turystycznej
Realizowane programy:
□ Szlak Wiedeń-Kraków Greenway
□ Ekomuzeum
□ Agroturystyka
□ Szkoły dla ekorozwoju
BEZROBOCIE I WYKLUCZENIE SPOŁECZNE
przeciwdziałanie bezrobociu i patologii społecznej
Realizowane programy przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Chrzanowie:
□ Szybki start
□ Program oŜywienia lokalnego
□ Szybkie reagowanie
Szlak Kraków-Morawy-Wiedeń Greenways
Jednym z elementów działań jest tworzenie modelowych platform widokowych,
będących miejscami odpoczynku na szlaku oraz tworzenie Ekomuzeum jako nowej atrakcji
turystycznej. Platformy widokowe powstają na wzgórzach: Grzmiączka w Regulicach,
Kamionka w Kwaczale i wzniesieniach w Grojcu i PodłęŜu. Roztaczają się z nich
niepowtarzalne widoki na bliskie i odległe zakątki Jury Krakowsko – Częstochowskiej,
Dolinę Wisły, Beskidy, a nawet Tatry. Przygotowywane są w tych punktach widokowych
miejsca do prowadzenia obserwacji panoramicznych krajobrazów oraz miejsca odpoczynku
z parkingiem, chatą wypoczynkową w stylu architektury drewnianej ze stołami, ławkami
i paleniskiem na ognisko.
Ekomuzeum
Do tworzenia nowych atrakcji turystycznych wykorzystano bogactwo i róŜnorodność
przyrodniczo – geologiczną Jury oraz dorobek kulturowy regionu. Tworzone Ekomuzeum
jest nową formą prezentacji dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego.
Od kilku lat dzięki Stowarzyszeniu powstaje Ekomuzeum Alwerni, obejmujące Zespół
osobliwości geologiczno-przyrodniczych Jury oraz Warsztat rzemiosła garncarskiego. JuŜ
teraz moŜna zaczerpnąć czystej jurajskiej wody z zagospodarowanego źródełka w Regulicach,
gdzie utworzono miejsce odpoczynkowe dla turystów z wiatą, stołami, ławami, paleniskiem
MoŜna teŜ odwiedzić Warsztat garncarski w Regulicach, gdzie będą odbywać się warsztaty.
W planach jest dalsze poszerzanie oferty turystycznej o nowe obiekty i atrakcje oraz pomoc
w tworzeniu gospodarstw agroturystycznych.
Szkoły dla Ekorozwoju
Dzieci ze szkół biorących udział w projekcie zajmują się zagadnieniami związanymi
ze środowiskiem i ekologią. Między innymi w ramach programu „Drzewo Ŝycia na szlaku
Kraków – Morawy - Wiedeń Greenways” zostały przeprowadzone Akcje sadzenia drzew
lokalnych gatunków drzew owocowych, przy udziale dzieci i młodzieŜy z jurajskich szkół.

Grupa Partnerstwo na Jurze w ramach działań związanych z rozbudową infrastruktury
turystycznej na międzynarodowym szlaku rowerowym Kraków-Morawy-Wiedeń Greenways
w tym m.in. platform widokowych z miejscami odpoczynkowymi oraz Ekomuzeum Alwerni.
juŜ w 2007 roku rozpoczęła starania o realizację projektu „Chrzanolandia” związanego
z rozwojem turystyki na terenie Powiatu Chrzanowskiego wypracowanego podczas
Warsztatów OŜywienia Lokalnego.
Bezrobocie i wykluczenie społeczne
Przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Chrzanowie realizowano programy:
- Lokalne OŜywienie Gospodarcze - cykl warsztatów aktywizujący mieszkańców
i pomagający gminom oraz powiatom w opracowaniu i wdraŜaniu projektów
gospodarczych, które powodują wzrost gospodarczy, wsparcie dla firm i tworzą nowe
miejsca pracy,
- Szybkie Reagowanie - w ramach którego zakładane są zespoły przystosowania
zawodowego oraz grupy wsparcia koleŜeńskiego „Praca” na terenie restrukturyzowanych
firm, w gminach, powiatach, osiedlach i przy parafiach,
- Szybki Start - który pozwala przedsiębiorstwom na podniesienie swojej konkurencyjności
poprzez dostosowanie szkoleń do potrzeb konkretnego stanowiska pracy oraz wdraŜanie
strategii poprawiających wykorzystanie zasobów ludzkich
Ponadto Stowarzyszenie Przyjaciół Regulic i Nieporazu, Koordynator Grupy Partnerskiej
Partnerstwo na Jurze, było wnioskodawcą do Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL w ramach
TEMATU G i pozyskało 11 partnerów w tym Powiatowy Urząd Parcy w Chrzanowie na
realizację projektu pt. CZAS DLA KAROLINKI (Time For Caroline) dotyczącym
rozwiązania problemu długotrwale lub nigdy niepracujących zawodowo kobiet
z tradycyjnych, górniczych rodzin. Wniosek pomimo wysokiej punktacji nie otrzymał
dofinansowania.

Nagrody i wyróŜnienia:
•

Nagroda Kryształ Soli w 2005 roku:
dla Stowarzyszenia Przyjaciół Regulic i Nieporazu -Koordynatora GP Partnerstwo na
Jurze:
- w kategorii Rozwój Gospodarczy, Rozwój Rynku Pracy, Rozwój Lokalny
- oraz Grand Prix Konkursu za unikalne połączenie działań promujacych rozwój
lokalny, wzrost miejsc pracy z działaniami z zakresu tradycji

•

Nagroda Ministra w 2007 roku - odznaka honorowa "Za zasługi dla turystyki"
dla Stowarzyszenia Przyjaciół Regulic i Nieporazu w Alwerni

•

Dyplom Marszałka Województwa "Za Wkład w Rozwój i Promocję Turystyki
w Województwie Małopolskim" dla Jerzego Kasprzyka - koordynatora Grupy
Partnerskiej Partnerstwo na Jurze

W dniu 14 maja 2008 r. dokonano połączenia dwóch organizacji: Stowarzyszenia
Rozwoju Gmin Pogórniczych „W pół drogi” będącej Lokalną Grupą Działania z Grupą
Partnerską „Partnerstwo na Jurze”, która dotychczas nie posiadała osobowości prawnej
a której cele pokrywały się z zakresem działania LGD.
W skutek połączenia stworzono Lokalną Grupę Działania „Partnerstwo na Jurze”.

