
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.  
Materiał opracowany przez LGD „Brynica to nie granica”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi. Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach 
inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  



 Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica” jest 

dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach 

niezarobkowych, działającym na rzecz rozwoju obszarów 

wiejskich.  

 LGD powstała 12 czerwca 2006 r. z inicjatywy 3 gmin: Gminy 

Ożarowice, Gminy Mierzęcice oraz Gminy Woźniki. 

 Obecnie obszar LGD obejmuje teren 7 gmin, które leżą na 

terenie powiatu będzińskiego (Bobrowniki, Mierzęcice, Psary, 

Siewierz), tarnogórskiego (Ożarowice, Świerklaniec)                        

i lublinieckiego (Woźniki). 

Powierzchnia terenu działalności LGD, to 480 km2, a 
zamieszkuje ją ponad 70 000 osób. 



Celem działania Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica” jest 
poprawa jakości życia na obszarach wiejskich ze szczególnym 
uwzględnieniem: zasobów historyczno-kulturowych, zastosowania 
nowych technologii oraz popularyzacji produktów lokalnych. LGD 
„Brynica to nie granica” realizuje swoje cele statutowe poprzez: 

realizację i wspieranie działań na rzecz wdrażania Lokalnej Strategii 
Rozwoju, 

działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności 
lokalnych, 

promocję obszarów wiejskich, 

mobilizowanie ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie 
rozwoju obszarów wiejskich, 

upowszechnianie i wymianę informacji o inicjatywach związanych     
z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich, 

prowadzenie innych działań przewidzianych dla LGD w przepisach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

 



LGD działa na podstawie przepisów prawa, w szczególności na podstawie: 

- ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 2017 
poz. 210), 

- ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich 
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 627), 

- rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013          
z dnia 17 grudnia 2013 roku ustanawiające wspólne przepisy dotyczące 
EFRR, EFS, FS, EFRROW oraz EFMiR oraz uchylające rozporządzenie Rady 
(WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r., str. 320), 

- rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013          
z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich 
przez EFFROW i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. 
Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r., str. 487, z poźn. zm.), 

- ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego        
i wolontariacie (Dz.U. 2018 poz. 450). 

 



Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie 

granica” określają odrębnie uchwalone dokumenty: 

- Statut,  

- Regulamin Walnego Zebrania Członków, 

- Regulamin Zarządu,  

- Regulamin Komisji Rewizyjnej, 

- Regulamin Organizacyjny Rady LGD,  

- Regulamin Biura. 

 



 Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) jest dokumentem, który 

stanowi podstawę do działań podejmowanych przez 

Lokalną Grupę Działania (LGD) w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 

2014-2020). Istota LSR polega na wskazaniu kierunków 

rozwoju obszaru objętego LSR. 

 



 

Poddziałanie Wsparcie finansowe (PLN) 

PROW 

19. 2  Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność 

8 083 380,25 

Cel ogólny I. Poprawa jakości infrastruktury 
technicznej, transportowej, społecznej  

i publicznej; 

Cel ogólny II. Wsparcie inkluzji społecznej 
 i rozwoju gospodarczego; 

Cel ogólny III. Wzmocnienie kapitału społecznego    
w kształtowaniu i rozwoju obszaru LGD; 

Cel ogólny IV. Upowszechnienie wiedzy  
o obszarze LGD; 

19. 3  Przygotowanie i realizacja działań w zakresie 
współpracy z lokalną grupą działania 

161 667,60 

19.4  Wsparcie na rzecz kosztów bieżących  
i aktywizacji 

1 841 214,39 

Koszty bieżące -związane z zarządzaniem wdrażania 
LSR obejmujące m.in. koszty związane z działalnością 

biura LGD, koszty szkoleń dla pracowników  
i organów LGD i inne 

Aktywizacja - koszty związane z aktywizacją 
społeczności lokalnej  

Razem 10 086 262,24 



W okresie programowania 2014-2020 Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica” 

zaplanowała nabory wniosków o dofinansowanie w następujących zakresach tematycznych: 

 Tworzenie i rozwój przedsiębiorstw oraz inkubatorów produktu lokalnego, 

 Budowa i remonty obiektów użyteczności publicznej i sportowo-rekreacyjnych, 

 Rozwój infrastruktury cyfrowej, 

 Wyrównanie szans edukacyjnych i zawodowych, 

 Podniesienie wiedzy o ochronie środowiska, 

 Poprawa bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej, 

 Imprezy kulturalno-rozrywkowe, 

 Budowa i remonty obiektów kulturalnych oraz związanych z zachowaniem dziedzictwa 

lokalnego, 

 Podniesienie kompetencji społecznych i kulturowych, 

 Zacieśnianie współpracy szkół z przedsiębiorcami, 

 Promocja lokalnych producentów i produktów oraz walorów przyrodniczych i kulturalnych, 

 Wsparcie inicjatyw integracyjnych, 

 Upowszechnienie wiedzy o historii i obszarze LGD oraz imprezy kulturalno-rozrywkowe, 

 Wsparcie innowacji technologicznych w zakresie rozwoju energetyki. 

 



ZAKRES TEMATYCZNY NABORU: 

Tworzenie i rozwój przedsiębiorstw oraz inkubatorów 

produktu lokalnego 

NUMER NABORU: 

1/2017 

PRZEDSIĘWZIĘCIE: 

Tworzenie inicjatyw lokalnych o charakterze usługowym, 

w tym kreowanie współpracy 



PROJEKTY: 

 Mobilna baza sportów wodnych, 

 Uruchomienie usług cukierniczych poprzez zakup 

niezbędnego wyposażenia, 

 Rozpoczęcie działalności „Akademia jazdy konnej”      

w Świerklańcu, 

 Projektowanie i prowadzenie szkoleń/warsztatów 

stacjonarnych oraz stworzenie internetowej platformy 

edukacyjnej dla pielęgniarek i lekarzy w zakresie 

rozwijania kompetencji interpersonalnych w relacji 

z pacjentem i współpracownikami. 

 



ZAKRES TEMATYCZNY  NABORU: 

Tworzenie i rozwój przedsiębiorstw oraz inkubatorów 

produktu lokalnego 

NUMER NABORU: 

2/2017 

PRZEDSIĘWZIĘCIE: 

Rozwój inicjatyw lokalnych o charakterze usługowym,      

w tym kreowanie współpracy 

 



PROJEKTY: 

 Rozbudowa i przebudowa Salonu Zdrowia i Urody 

„Odnowa” w celu usprawnienia pracy i wprowadzenia 

nowych innowacyjnych usług, 

 Dywersyfikacja działalności gospodarczej poprzez 

rozbudowę funkcjonującego obiektu restauracyjnego 

w celu stworzenia miejsc noclegowych, co spowoduje 

wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa, zatrudnienia 

jak i przyczyni się do rozwoju turystyki wypoczynkowej  

w miejscowości Rogoźnik, 

 Rozwój przedsiębiorstwa poprzez zakup środków 

trwałych oraz zwiększenie stanu zatrudnienia. 



ZAKRES TEMATYCZNY NABORU: 

Tworzenie i rozwój przedsiębiorstw oraz inkubatorów 

produktu lokalnego 

NUMER NABORU: 

3/2017 

PRZEDSIĘWZIĘCIE: 

Rozwój inkubatorów produktu lokalnego 

TYTUŁ PROJEKTU: 

 Uruchomienie inkubatora produktów lokalnych z terenu 

LGD „Brynica to nie granica” 

 

 



ZAKRES TEMATYCZNY NABORU: 

Budowa i remonty obiektów użyteczności publicznej           

i sportowo-rekreacyjnych 

NUMER NABORU: 

4/2017 

PRZEDSIĘWZIĘCIE: 

Budowa i remonty obiektów pełniących ważne funkcje 

publiczne 

 



PROJEKTY: 

 Przebudowa budynku Remizy Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Leśniakach, 

 Zagospodarowanie terenu byłej szkoły w Malinowicach 

w Gminie Psary, 

 Przebudowa i modernizacja klatki schodowej 

i pomieszczeń Biblioteki Publicznej w Bobrownikach. 



ZAKRES TEMATYCZNY NABORU: 

Budowa i remonty obiektów użyteczności publicznej i 

sportowo-rekreacyjnych 

NUMER NABORU: 

5/2017 

PRZEDSIĘWZIĘCIE: 

Budowa i remonty infrastruktury sportowo-rekreacyjnej 

 



PROJEKTY: 

 Przebudowa terenu centrum wsi dla potrzeb stworzenia 

ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej 

BiOK Tąpkowice, 

 Zagospodarowanie placu rekreacyjnego 

w Twardowicach, 

 Rozbudowa terenu rekreacyjno-sportowego 

w  Kamieńskich Młynach, 

 Budowa boiska wielofunkcyjnego w Pyrzowicach, 

 Budowa i doposażenie placów zabaw i siłowni 

plenerowych na terenie Gminy Mierzęcice, 

 Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę 

miejsca do wypoczynku w sołectwie Mierzęcice. 



ZAKRES TAMATYCZNY NABORU: 

Wyrównanie szans edukacyjnych i zawodowych 

NUMER NABORU: 

1/2018 

PRZEDSIĘWZIĘCIE: 

Rozwój usług wyrównujących szanse edukacyjne 

i zawodowe mieszkańców LGD-podejmowanie 

działalności gospodarczej 

TYTUŁ PROJEKTU: 

 Uruchomienie działalności szkoleniowo-edukacyjnej 

poprzez utworzenie sal szkoleniowych i zakup 

niezbędnego wyposażenia* 
*projekt został wybrany do dofinansowania przez Radę LGD, ale nie został jeszcze oceniony przez Samorząd 

Województwa 



ZAKRES TEMATYCZNY NABORU: 

Rozwój infrastruktury cyfrowej 

NUMER NABORU: 

2/2018 

PRZEDSIĘWZIĘCIE: 

Działania wspierające rozwój infrastruktury i usług 

cyfrowych 

TYTUŁ PROJEKTU: 

 Rozwój infrastruktury i usług cyfrowych na terenie 

Gminy Mierzęcice* 
*projekt został wybrany do dofinansowania przez Radę LGD, ale nie został jeszcze oceniony przez Samorząd 

Województwa 

 



ZAKRES TEMATYCZNY NABORU: 

Wyrównanie szans edukacyjnych i zawodowych 

NUMER NABORU: 

3/2018 

PRZEDSIĘWZIĘCIE: 

Rozwój usług wyrównujących szanse edukacyjne 

i zawodowe mieszkańców LGD 

TYTUŁ PROJEKTU: 

 Podniesienie kwalifikacji i stworzenie szans 

zawodowych dla rozwoju mieszkańców Gminy Woźniki* 
*projekt został wybrany do dofinansowania przez Radę LGD, ale nie został jeszcze oceniony przez Samorząd 

Województwa 

 



Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica” w partnerstwie ze Stowarzyszeniem 

Lokalną Grupą Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” w okresie od lutego do 

września 2018 r. wspólnie realizują projekt współpracy pn. ”Stwórzmy Razem Markę 

Lokalną”. Celem projektu jest promocja w zakresie produktów lokalnych 

pochodzących z obszarów partnerskich LGD. W ramach projektu zaplanowano 

następujące zadania: 

 Kampania informacyjna nt. projektu, 

 Konkurs na logo „Marka lokalna”, 

 Konkurs „Pomysł na produkt lokalny”, 

 Gala finałowa, 

 Szkolenie z zakresu kreowania i promocji produktu lokalnego, 

 Wyjazd studyjny w celu poznania „dobrych praktyk” w zakresie produktów i usług 

lokalnych, 

 Opracowanie i wydanie materiałów informacyjno-promocyjnych: folderu 

produktów i usług lokalnych, mapy produktów i usług lokalnych oraz gadżetów, 

 4 imprezy promocyjne, 

 Zakładka na stronie internetowej LGD poświęcona produktom lokalnym. 

 

 

 



 

Poddziałanie 

 

Nazwa poddziałania 

 

Limit środków 

ogółem 

Zawarta umowa z Samorządem Województwa 

 

liczba 

 

kwota 

wykorzystanie 

limitu % 

 

 

 

19.2 

 

Wsparcie na wdrażanie 

operacji w ramach strategii 

rozwoju lokalnego 

kierowanego przez 

społeczność 

 

 

 

8 083 380,25 zł 

 

 

 

17 

 

 

 

3 932 327,69 zł 

 

 

 

48,6 % 

 

 

19.3 

 

Przygotowanie i realizacja 

działań w zakresie 

współpracy z lokalną grupą 

działania 

 

 

161 667,60 zł 

 

 

1 

 

 

161 667,60 zł 

 

 

100 % 

 

19.4 

 

Wsparcie na rzecz kosztów 

bieżących i aktywizacji 

 

1 841 214,39 zł 

 

1 

 

1 841 214,39 zł 

 

100 % 



Kontakt: 

Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica” 

Pyrzowice, ul. Centralna 5 

42-625 Ożarowice 

(I piętro, pok. 111) 

 

Tel. 32 380-23-28 

 

E-mail: lgd@lgd-brynica.pl 

 

www.lgd-brynica.pl 

 


