Lokalna Grupa Działania „W pół drogi”
W roku 2004 pięć gmin powiatu chrzanowskiego – Alwernia, Babice, Chrzanów,
LibiąŜ i Trzebinia rozpoczęły rozmowy koncepcyjne związane z budową na terenie tych gmin
Lokalnej Grupy Działania w ramach środków PilotaŜowego Programu Leader+ - schemat I.
Przygotowano w związku z tym wniosek pn. „W pół drogi” do Programu Leader+, który
otrzymał decyzję o finansowaniu jego realizacji.
Projekt zakładał zbudowanie na obszarze gmin partnerstwa lokalnego (Lokalnej Grupy
Działania) oraz opracowanie Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich. Z uwagi
na uwarunkowania techniczno-prawne gmina Trzebinia postanowiła się wycofać z realizacji
tego programu zachowując tym samym szansę jego realizacji na terenach pozostałych gmin.
Przyczyną takiego stanu rzeczy były wskaźniki zaludnienia na km2. Z tej przyczyny podjęto
działania w czterech gminach z myślą o tym, Ŝe w przyszłości gmina Trzebinia stanie się
pełnoprawnym członkiem LGD.
Celem głównym projektu było pobudzenie aktywności mieszkańców do rozpoczęcia
wielkiej społecznej dyskusji o kierunkach rozwoju naszego obszaru, zdegradowanego po
restrukturyzacji przemysłu cięŜkiego, przede wszystkim górnictwa. WaŜnym elementem były
kwestie rozwoju kultury, zachowania dziedzictwa narodowego, rozwoju turystyki, inicjatyw
społecznych z nastawieniem na inicjatywy gospodarcze mogące mieć istotny wpływ na
sytuację rynku pracy na tym terenie. Uznano, Ŝe podstawowym kierunkiem działania w
pierwszej fazie będzie:
•
•
•

•
•
•

informacja mieszkańców o przystąpieniu do programu i jego realizacji na terenach
gmin
powołanie Lokalnej Grupy Działania
przeprowadzenie badania ankietowego mieszkańców terenu objętego programem, w
celu określenia potrzeb i działań zmierzających do poprawy jakości Ŝycia na terenach
wiejskich
warsztaty z udziałem mieszkańców gmin, na których powstawać będzie Zintegrowana
Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich dla obszaru objętego projektem
opracowanie Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich.
złoŜenie wniosku do Schematu II “PilotaŜowego Programu LEADER+” o kolejne
środki juŜ na realizację tej strategii, którą sami stworzymy.

Projekt adresowany był do wszystkich mieszkańców, niezaleŜnie od wieku,
wykształcenia, doświadczenia zawodowego i pozycji społecznej. Projekt adresowany do tych,
którym leŜy na sercu rozwój gmin Alwernia, Babice, Chrzanów, LibiąŜ w sensie globalnych
działań i przemian. Znaczącym partnerem była tu niezmiennie gmina Trzebinia jak równieŜ
Starostwo Powiatowe w Chrzanowie.
W połowie 2007 roku podjęto rozmowy z organizacjami działającymi na ternie
powiatu chrzanowskiego oraz gminami powiatu w sprawie dostosowania struktur
Lokalnej Grupy Działania do nowych wymogów. Owocem tych ustaleń była fuzja
struktur Lokalnej Grupy Działania z Grupą Partnerską „Partnerstwo na Jurze”.
Formalnie w dniu 14 maja 2008 roku na Walnym Zebraniu powstała Lokalna Grupa
Działania „Partnerstwo na Jurze”.

