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1  Kim jesteśmy?

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska powstało 4 marca 2008 r. Z inicjatywą utworzenia partnerstwa 
wyszli przedstawiciele trzech sektorów: publicznego (8 gmin powiatu, Powiat Bielski), społecznego (organizacje poza-
rządowe, osoby fizyczne) oraz gospodarczego (przedsiębiorcy). Aktualnie tworzy go 80 członków. LGD Ziemia Bielska 
funkcjonuje jako jedna z 14 LGD w województwie śląskim i ponad 320 w Polsce. W całej Unii Europejskie działa ponad 
2500 Lokalnych Grup Działania.

2  Gdzie jesteśmy?

Obszar LGD, który skupiony jest w południowej części województwa śląskiego wokół miasta Bielsko-Biała, obejmuje 
9 gmin powiatu bielskiego: Jaworze, Jasienicę, sołectwa Czechowic-Dziedzic (Zabrzeg, Ligota, Bronów), Bestwinę, 
Wilamowice, Kozy, Porąbkę, Buczkowice, Wilkowice. Powierzchnia LGD wynosi 387 km² i stanowi ponad 85% całego 
powiatu bielskiego, a teren ten zamieszkuje ponad 100 tys. osób, spośród których wiele wyróżnia się przedsiębior-
czością i zaangażowaniem w życie lokalnej społeczności – m.in. poprzez działalność w organizacjach pozarządowych 
(mamy ich aż 220).
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Czechowice-Dziedzice
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3  Nasz region

Obszar LGD charakteryzuje różnorodność dziedzictwa kulturowego, zróżnicowana przeszłość, tradycja, historia, 
która rodziła się na płaszczyźnie wpływów Śląska Cieszyńskiego i Małopolski oraz Wilamowickiej enklawy kulturowej.  
Prawdziwym skarbem regionu jest autentyczny folklor, starannie kultywowany przez zespoły ludowe i organizacje 
kulturalne. Przykładem dużej aktywności mieszkańców są cykliczne, popularne imprezy (np. Wilamowskie Śmiergusty  
czy Święto Karpia Polskiego) oraz wystawy artystyczne (np. Galeria Floriana Kohuta oraz twórczość Juliana Fałata  
w Wilkowicach). Obszar LSR może poszczycić się wspaniałymi zabytkami kultury i architektury, w tym wyjątkowymi  
kościołami, kaplicami i zabytkowymi plebaniami a nawet pałacami czy dworami. Region jest także bogaty w zabytki 
przemysłu i techniki oraz zabytki archeologiczne, które przyciągają licznych turystów.

Poza dziedzictwem kulturowym, obszar LGD posiada wyjątkowe walory przyrodnicze – zarówno w skali kraju, jak  
i Europy. Tereny górskie i leśne charakteryzują się wysokim stopniem naturalności i bioróżnorodności, a dzięki „zielo-
nym płucom” Beskidów powietrze wykazuje niewielki stopień zanieczyszczenia. Malownicze krajobrazy, dobre zaple-
cze turystyczne, możliwość uprawiania sportów wodnych oraz lotniarskich, atrakcyjne tereny łowieckie i wędkarskie, 
parki krajobrazowe i rezerwaty bogate w cenne okazy fauny i flory gatunków chronionych stanowią dobrą bazę dla 
organizowania wolnego czasu. Lecznicze walory wód jodowo-bromowych gminy Jaworze, a także walory mikrokli-
matu gminy Wilkowice-Bystra zachęcają do korzystania z usług tutejszych placówek sanatoryjnych, które cieszą się 
renomą już od końca XIX w.

4  Czym się zajmujemy?

LGD ma pobudzać, kreować i wspierać rozwój swojego obszaru na wielu płaszczyznach, stosując w tym celu instru-
ment „Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność” (RLKS), będący kontynuacją podejścia LEADER.

Podstawowym dokumentem Stowarzyszenia, oprócz statutu, jest Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez 
Społeczność na lata 2016-2023 (LSR). Zawiera ona charakterystykę obszaru LGD, cele, przedsięwzięcia, budżet oraz 
procedury naboru i oceny wniosków. Głównym założeniem Strategii jest wskazanie kierunku rozwoju regionu i efektu 
jaki chcemy osiągnąć przy pomocy konkretnych środków pozyskanych z Unii Europejskiej w tym właśnie celu.

5  Jak na co dzień wygląda działalność LGD?

LGD podejmuje szereg działań:

 realizuje LSR – m.in. przez ogłaszanie konkursów i prowadzenie naboru wniosków; ich ocenę i wybór do realizacji, 
 prowadzi działania doradcze, szkoleniowe i informacyjne,  
 opiniuje projekty składane przez wnioskodawców ze swojego obszaru w ramach Regionalnego Programu  

 Operacyjnego pod kątem ich zgodności ze Strategią, 
 wdraża projekty grantowe, projekty współpracy i operacje własne, 
 prowadzi działania mające na celu aktywizację i animację społeczności lokalnej.
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C1.1. Podniesienie udziału działalności 
gospodarczych związanych z kształtowaniem 
oferty usług turystycznych oraz czasu wolnego 
w strukturze gospodarczej i rynku pracy 
obszaru

P1. Przedsiębiorczość  
przyszłością – oferta  
usług turystycznych  
oraz czasu wolnego

Podejmowanie działalności  
gospodarczej 

Rozwijanie działalności  
gospodarczej

P2. Przedsiębiorczość  
przyszłością – produkty  
i usługi lokalne

Podejmowanie  
działalności gospodarczej

Rozwijanie działalności  
gospodarczej

C1.2. Komercjalizacja potencjału przyrodni-
czo-kulturowego obszaru przejawiająca się 
w powstawaniu i rozwoju firm  
wykorzystujących produkty lokalne

P3. Przedsiębiorczość  
przyszłością – innowacyjna  
gospodarka

C1.3. Wzrost poziomu innowacyjności 
lokalnej gospodarki ukierunkowany  
w szczególności na ochronę środowiska 
oraz wdrażanie rozwiązań odpowiadających 
na zmiany klimatu

P4. Infrastruktura  
turystyczna i usług  
czasu wolnego

P5. Sieci współpracy  
gospodarczej

Budowa lub przebudowa ogólnodo-
stępnej i niekomercyjnej infrastruktury 
turystycznej lub rekreacyjnej

Wspieranie współpracy między  
przedsiębiorcami

C1.4. Wzrost dostępności infrastruktury 
i poziomu partnerstwa służących rozwijaniu 
usług turystycznych, usług czasu wolnego, 
produktów lokalnych i innowacji

CEL GŁÓWNY CEL SZCZEGÓŁOWY PRZEDSIĘWZIĘCIE ZAKRES/NABÓR
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KĄ P6. Lokalny  

eko-rozwój
Wzmocnienie  
kapitału społecznego

C2.1. Podniesienie poziomu świadomości 
i kompetencji społeczności  lokalnej  
w zakresie rozwoju zrównoważonego

P7. Ostańce  
dziedzictwa lokalnego  
– dziedzictwo materialne

Zachowanie  
dziedzictwa lokalnego

C2.2. Ochrona materialnego dziedzictwa 
przyrodniczego i kulturowego oraz społecz-
no-ekonomiczne wykorzystanie walorów 
krajobrazowych i architektonicznych obszaru

P8. Ostańce 
dziedzictwa lokalnego  
– dziedzictwo niematerialne

Zachowanie dziedzictwa  
lokalnego
Promowanie obszaru  
objętego LSR

C2.3. Wysoki poziom aktywności  
społeczności lokalnych na rzecz zachowania  
i promocji lokalnego dziedzictwa przyrodniczo
-kulturowego

    Jak pozyskać dofinansowanie? Nowe możliwości Ziemi Bielskiej

Jakie cele zawarliśmy w Strategii na lata 2016-2023: 

Podejmowanie  
działalności gospodarczej

Rozwijanie działalności  
gospodarczej

1
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      Jak pozyskać dofinansowanie? Nowe możliwości Ziemi Bielskiej

Na co można uzyskać dofinansowanie i jakie projekty preferujemy:

I. Podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej dotyczącej:

  świadczenia usług turystycznych, rekreacyjnych lub innych związanych z ofertą usług czasu wolnego 
 (w tym wypożyczalnie sprzętu turystycznego i rekreacyjnego, biura aktywnej turystyki i rekreacji, geocaching, mała  
 gastronomia, działalności typu wellness, SPA, wykorzystanie wód mineralnych i leczniczych, w tym termalnych  
 w lecznictwie i profilaktyce schorzeń, organizacja programów prozdrowotnych, itp.) wraz z niezbędnym  
 podnoszeniem kompetencji,

  wykorzystania produktów lokalnych (w tym produktów spożywczych, kulinarnych, drobnego rzemiosła,  
 rękodzieła, działalności artystycznej, itp.) bądź świadczenia usług (wykorzystujących produkty lokalne) wraz  
 z niezbędnym podnoszeniem kompetencji,

  odnawialnych źródeł energii, ochrony środowiska, w tym przeciwdziałania efektom zmian klimatu, nowatorskich  
 usług wsparcia biznesu (np. doradztwo gospodarcze) oraz innych działalności innowacyjnych wraz z niezbędnym  
 podnoszeniem kompetencji,

Podejmowanie działalności  
gospodarczej 

Rozwijanie działalności  
gospodarczej

Podejmowanie  
działalności gospodarczej

Rozwijanie działalności  
gospodarczej

Budowa lub przebudowa ogólnodo-
stępnej i niekomercyjnej infrastruktury 
turystycznej lub rekreacyjnej

Wspieranie współpracy między  
przedsiębiorcami

Wzmocnienie  
kapitału społecznego

Zachowanie  
dziedzictwa lokalnego

Zachowanie dziedzictwa  
lokalnego
Promowanie obszaru  
objętego LSR
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EJ C3.1. Rozwój usług odpowiadających na 
przemiany struktury społecznej obszaru, 
w tym przy wykorzystaniu ekonomii 
społecznej

P9. Usługi dla społeczności  
– działalności gospodarcze

P10. Razem możemy  
więcej – integracja,  
kompetencje, kapitał społeczny

P11. Młodzież  
ogniwem wspólnoty

Podejmowanie działalności 
gospodarczej
Rozwijanie działalności  
gospodarczej
Wzmocnienie kapitału społecznego

Wzmocnienie 
kapitału społecznego

Wzmocnienie  
kapitału społecznego

C3.2. Wzrost kompetencji organizacji  
pozarządowych oraz mieszkańców obszaru

C3.3. Wzrost aktywności młodzieży  
w działaniach na rzecz wspólnot lokalnych

CEL GŁÓWNY CEL SZCZEGÓŁOWY PRZEDSIĘWZIĘCIE ZAKRES/NABÓR

Podejmowanie  
działalności gospodarczej

Rozwijanie działalności  
gospodarczej

2
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  usług społecznych, w tym prozdrowotnych oraz innych usług odpowiadających na przemiany struktury społecznej  
 obszaru wraz z niezbędnym podnoszeniem kompetencji.

II. Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej

  budowa lub przebudowa niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej (w tym miejsca postojowe,  
 wiaty, parki, place zabaw, skwery, wieże i tarasy widokowe, siłownie zewnętrzne, inne obiekty małej architektury,  
 info-kioski, mała infrastruktura sportowa, schroniska, pola namiotowe, przystanie, autocampingi, lapidaria, parki  
 nauki, ścieżki rowerowe, trasy do zjazdów rowerowych w terenach górskich, korty tenisowe, badminton,  
 squash itp.),

  budowa lub przebudowa niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej o charakterze uzdrowiskowym  
 i prozdrowotnym (w tym pijalnie wód).

III. Wspieranie współpracy między przedsiębiorcami

  współpraca lokalnych firm w zakresie usług turystycznych.

IV. Promowanie obszaru objętego LGD

  promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru poprzez organizację innowacyjnych imprez, 
 wydarzeń, akcji, 

  kultywowanie lokalnych tradycji, obrzędów, zwyczajów, gier, języka lokalnego, gwary oraz tradycyjnych zawodów  
 i rzemiosła,

  tworzenie aplikacji multimedialnych dot. dziedzictwa lokalnego (np. gier),

  opracowywanie publikacji dot. dziedzictwa lokalnego.

V. Wzmocnienie kapitału społecznego

  organizacja akcji i wydarzeń dla mieszkańców dotyczących rozwoju zrównoważonego (np. dot. szkodliwości  
 spalania odpadów – problemu tzw. niskiej emisji, zanieczyszczeń środowiska, ekologicznych upraw, itp.),

  organizacja innych form podnoszenia kompetencji mieszkańców w zakresie rozwoju zrównoważonego,

  organizacja wyjazdów studyjnych obejmujących doświadczenia zrównoważonego rozwoju,

  wzmacnianie kapitału społecznego poprzez organizację przez NGO innowacyjnych imprez aktywizujących 
 mieszkańców w układzie międzygminnym, promujących obszar, dziedzictwo lokalne, itp. tj. z wyłączeniem  
 organizacji kolejnych edycji imprez cyklicznych,

  organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów dot. podnoszenia kompetencji NGO’s i mieszkańców,  
 w szczególności kompetencji cyfrowych.
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VI. Zachowanie dziedzictwa lokalnego

  budowa lub przebudowa niekomercyjnej infrastruktury służącej zachowaniu dziedzictwa lokalnego (np. muzea,  
 izby pamięci i tradycji, itp.),

  budowa lub przebudowa niekomercyjnej infrastruktury społeczno-kulturalnej,

  renowacja obiektów zabytkowych, sakralnych, pomników i miejsc pamięci,

  zakup eksponatów z zakresu dziedzictwa lokalnego,

  prace konserwatorskie lub restauratorskie w substancjach zabytkowych,

  promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru poprzez organizację innowacyjnych imprez,  
 wydarzeń, akcji,  

  kultywowanie lokalnych tradycji, obrzędów, zwyczajów, gier, języka lokalnego, gwary oraz tradycyjnych zawodów  
 i rzemiosła,

  tworzenie aplikacji multimedialnych dot. dziedzictwa lokalnego (np. gier),

  opracowywanie publikacji dotyczących dziedzictwa lokalnego.

Kto może uzyskać dotację:

I. Osoby fizyczne, które:

  są obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

  są pełnoletnie,

  posiadają miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR (osoby fizyczne),

  posiadają adres, pod którym wykonują działalność gospodarczą, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji 
 o Działalności Gospodarczej, który znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR (przedsiębiorcy),

II. Osoby prawne, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddział znajduje się na obszarze  
 wiejskim objętym LSR,

III. Jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli  
 siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR z tym że spółka kapitałowa  
 w organizacji może ubiegać się wyłącznie o pomoc na operację w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

3
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O jaką kwotę i poziom dofinansowanie można się starać:

  Podejmowanie działalności gospodarczej – premia 50 tys. zł (dofinansowanie 100%)

 Pomoc przyznawana jest w formie ryczałtu i wypłacana jest w dwóch transzach w wysokości 70%  
 (I transza, po założeniu działalności) i 30% (II transza po zrealizowaniu projektu).

  Pozostałe działania – do 300 tys. zł (dofinansowanie 63,63% - 95%)*

 Pomoc, przyznawana jest w formie refundacji poniesionych kosztów.

 *Wysokość dofinansowania kosztów kwalifikowalnych:

 a) 63,63% – jednostki sektora finansów publicznych, 
 b) do 65% – przedsiębiorcy, 
 c) do 95% – organizacje pozarządowe, osoby fizyczne (inne niż zakładające działalność gospodarczą).

 Minimalna wartość każdego projektu – 50 tys. zł.

Parę słów o projektach grantowych i projektach własnych:

Poza projektami konkursowymi Strategia przewiduje projekty grantowe i operacje własne – nowość w działaniach 
LGD. Projekty grantowe składają się z kilku mniejszych projektów-grantów (o wartości 5.000 – 50.000 zł) udzie-
lanych beneficjentom z obszaru objętego LSR, głównie organizacjom pozarządowym. Projekty grantowe od A do Z 
realizowane są na poziomie LGD – tzn. od doradztwa na etapie przygotowania wniosku po jego rozliczenie, wypłatę 
środków i monitoring.

Projekty własne to operacje istotne dla osiągania celów LSR, które będą realizowane przez LGD, o ile nikt inny upra-
wiony do wsparcia nie zgłosi zamiaru jego realizacji (w terminie 30 dni od opublikowania przez LGD informacji  
o planowanym projekcie własnym).

4
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Lp. Tytuł projektu grantowego
Szacunkowa 
wartość PG

Lata  
realizacji

Cel 
LSR

1. Budowanie potencjału NGO’s. 300 000 zł 2019-2021 C3.1

2. Aktywni mieszkańcy Ziemi Bielskiej. 300 000 zł 2019-2021 C3.2

3. MAła TUrekreacja. 300 000 zł 2019-2021 C1.4

4. Aktywni Międzypokoleniowi. 100 000 zł 2016-2018 C3.3

5. Promowana Ziemia Bielska. 200 000 zł 2019-2021 C2.3

6. EKO-ROZWÓJ Ziemi Bielskiej. 100 000 zł 2019-2021 C2.1

Lp. Tytuł i zakres operacji własnej
Lata  

realizacji
Cel 
LSR

1. Marka lokalna – koncepcja, wizualizacja i badanie rynku. 2016-2018 C1.4

2. Wyjazd studyjny: Wilamowice – KULTURA, JĘZYK – Kaszuby. 2019-2021 C2.3

3. PROSpołeczna Ziemia Bielska – jako wydarzenia specyficzne dla LGD 
Ziemia Bielska. 

2019-2021 C3.2

4. Festiwal Kuchni Myśliwskiej. 2016-2018 C2.3

5. Forum przedsiębiorców Ziemi Bielskiej. 2019-2021 C1.4
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Szczegółowy harmonogram naboru wniosków znajduje się na stronie internetowej

Uzyskanie dofinansowania krok po kroku:

Kiedy będziemy przyjmować wnioski:

rozliczenie projektu

przekazanie projektów  
do Urzędu Marszałkowskiego

weryfikacja wniosku przez 
Urząd Marszałkowski 

podpisanie umowy
o dofinansowanie

sprawdzenie wniosku pod 
kątem formalnym i zgodno-
ści z PROW 2014-2020

realizacja projektu

doradztwo 
LGD

doradztwo 
LGD

ważne żeby projekt  
był zgodny ze Strategią  
i kryteriami wyboru

projekt

ocena i wybór projektu 
(rada LGD) pomysł

złożenie wniosku 
w LGD 

6
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ocena i wybór projektu 
(rada LGD) 



Chcesz wiedzieć więcej – skontaktuj się z nami!
Stowarzyszenie Lokalna  
Grupa Działania Ziemia Bielska  
43-300 Bielsko-Biała 
ul. Piastowska 40

Ogólny:  biuro@ziemiabielska.pl
   (33) 813 69 63

Projekty:  projekty@ziemiabielska.pl 
   (33) 813 69 64

www.facebook.com/ziemia.bielska
www.ziemiabielska.pl


