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„Spotkać się to początek;
zgodzić się to postęp:

pracować razem to sukces”.
•Henry Ford



OBSZAR PARTNERSTWA

Gmina Powierzchnia

Janów 147 km2

Koziegłowy 161 km2

Lelów 122 km2

Mstów 120 km2

Niegowa 88 km2

Olsztyn 109 km2

Poraj 59 km2

Przyrów 80 km2

Żarki 101 km2

RAZEM
PPJ 987 km2



POTENCJAŁ DEMOGRAFICZNY PPJ
• Obszar północnej Jury zamieszkuje 72 299 osób



MISJA PPJ

LGD Stowarzyszenie „Partnerstwo Północnej Jury” poprzez 
realizację celów i przedsięwzięć zaplanowanych w LSR, 

będzie dążyć do osiągnięcia wysokiego poziomu rozwoju 
gospodarczego, społecznego i kulturalnego obszaru LGD, tak 
by obszar ten stał się regionalnym ośrodkiem gospodarczym, 
przykładem otwartości i promowania wartości społecznych i 
kulturowych. W dążeniach tych LGD wspierane będzie przez 

aktywne, partnerskie uczestnictwo w poszczególnych 
przedsięwzięciach lokalnej społeczności, organizacji 

społecznych i zawodowych, przedsiębiorców, instytucji oraz 
formalnych i nieformalnych organizacji działających na 

terenie gmin wchodzących w skład LGD. 



BUDŻET ST OWARZYSZENIA P PJ  OKR EŚLONY W LSR   
NA L ATA 2007- 2013  W YNOSI OK .  11  7 18 500 ZŁ ,  
STAN  NA 24.06 .2021,  BEZ DODAT KOW YCH ŚR ODKÓW 
O KTÓRE P PJ AP LIKUJE W 2 021R.



DODATKOWE ŚRODKI 2021
• Stowarzyszenie PPJ aplikuje o dodatkowe środki na realizację LSR: 

585 000 euro= ok. 2 638 000 zł

• a także 79 000 Euro na koszty bieżące

• W ramach dodatkowych środków planuje się ogłoszenie konkursów II 
pół. 2021/2022r.:

• 1 600 000 zł – Podejmowanie działalności gospodarczej ( premia 80 
000 zł)

• 900 000 zł- projekty Infrastrukturalne

• 103 000 zł- operacja własna

• 36 000 zł- projekt grantowy smart villages



PPJ- KRAINA BIAŁYCH SKAŁ
• O pięknie jurajskich krajobrazów, niezwykłości średniowiecznych zamków, nie trzeba nikogo przekonywać. Chcielibyśmy 

jednak przedstawić Państwu Północną Jurę, jako krainę nie tylko niezwykle urokliwą, ale także pełną aktywności; jako 
miejsce, w którym miłośnicy historii spotkać się mogą z pasjonatami sportów wyczynowych i aktywnego spędzania 
wolnego czasu w otoczeniu jurajskiej przyrody. Białe ostańce ukryte w lasach, czy wieńczące szczyty wierzchowin to cel 
wypraw osób uprawiających wspinaczkę skałkową. Na skałach w pobliżu Olsztyna, Łutowca, Mirowa czy Żarek znajdują 
się dziesiątki dróg o zróżnicowanym stopniu trudności. Na szczycie czeka nagroda: niezwykłe panoramy jurajskich pól i 
lasów aż po horyzont. Dziesiątki kilometrów szlaków pieszych i rowerowych meandrujących pośród lasów, zachęcają do 
spacerów i wycieczek rowerowych. Co roku zwiększa się długość ścieżek asfaltowych, z których oprócz cyklistów 
chętnie korzystają amatorzy łyżwo- i nartorolek. Z sezonu na sezon przybywa osób aktywnie spędzających wolny czas 
niezależnie od pory roku i pogody. Zamek w Olsztynie to nie tylko cel spacerów i wycieczek całych rodzin, to również 
miejsce, z którego startują zawody baloniarskie, organizowane od kilku lat. Balonem dolecieć można do Złotego Potoku, 
który stanowi atrakcję dla miłośników pięknych krajobrazów i historii literatury polskiej. Nie brakuje atrakcji dla 
smakoszy. Co roku od bez mała ćwierć wieku w Złotym Potoku odbywa się Święto Pstrąga. Czym pstrąg dla Janowa, tym 
są jabłka dla Mstowa – miejsca gdzie jurajska gleba i ukształtowanie terenu sprzyja uprawie jabłoni. Co roku we wrześniu 
organizowane jest tutaj "Święto Jabłka" – impreza plenerowa promująca owoc najsilniej obecny w naszej kulturze. Święto 
Ciulimu-Czulentu w Lelowie kultywuje kulinarne dziedzictwo polsko-żydowskich miasteczek. Przedwojenny klimat 
przywołamy spacerując Szlakiem Kultury Żydowskiej w Żarkach



PPJ- KRAINA BIAŁYCH SKAŁ
• Na Pustyni Siedleckiej w niedzielne przedpołudnia spotkać można miłośników pojazdów z 

napędem 4x4. Ze zboczy wzgórz Kuesty Jurajskiej startują paralotniarze. Speleolodzy zrzeszeni w 
klubach penetrują jaskinie i dbają o to, aby przypadkowy turysta nie zniszczył 
nieodpowiedzialnym zachowaniem unikalnej szaty naciekowej. Krajobrazy jurajskie to także woda: 
rzeki, stawy i zalewy w okolicy Mstowa, Przyrowa, Lelowa, Janowa, Koziegłów; dziesiątki 
większych i mniejszych zbiorników rozrzuconych po całej Północnej Jurze przyciągają wędkarzy. 
Największy akwen - zalew w Poraju to mekka dla amatorów sportów wodnych i letników. 
Rokrocznie odbywa się tutaj kilkanaście ogólnopolskich regat żeglarskich. Można wybrać się 
także na spływ kajakowy Wartą w Mstowie, Wiercicą w Przyrowie lub pontonowy – Białką w 
Lelowie. Miłośnicy historii i architektury znajdą średniowieczne warownie na Szlaku Orlich 
Gniazd: Mirów, Bobolice, Olsztyn, strażnicę w Przewodziszowicach, a także pałace i dworki w 
nierozerwalny sposób związane z najdawniejszymi dziejami Polski. Jesienią odbywa się 
spektakularna rekonstrukcja bitwy pod Mełchowem, stoczonej 30 września 1863, a zakończonej 
zwycięstwem sił powstania styczniowego



KRAINA BIAŁYCH SKAŁ
• O niezwykłości miejsca stanowi jego historia, krajobrazy, a przede wszystkim mieszkańcy. 

Stowarzyszenia, kluby sportowe, koła gospodyń wiejskich, orkiestry strażackie - dziesiątki 
organizacji pożytku publicznego zrzeszają ludzi, dla których ważne jest kultywowanie tradycji, pasji 
i zainteresowań. Północna Jura jest naszą małą ojczyzną, ale także częścią większej, europejskiej 
wspólnoty. To miejsce dla mieszkańców i turystów, miłośników kultury, sportu i nauki, gdzie przy 
wsparciu Funduszy Europejskich rozwija się baza turystyczna, odnawiane są zabytki, powstają 
nowe ścieżki rowerowe i szlaki piesze, abyśmy mogli poznawać Jurę tak, jak lubimy. 
Stowarzyszenie „Partnerstwo Północnej Jury" od lat zabiega o harmonijny rozwój naszego 
regionu, łącząc w swoich działaniach troskę o rozwój ekonomiczny, dziedzictwo kulturowe i 
ochronę środowiska naszej pięknej i aktywnej Północnej Jury.



WYBRANE PROJEKTY – OPERACJE 
WŁASNE ZREALIZOWANE PRZEZ PPJ Z 
PROW 2014-2020

1. Z komputerem za pan brat – I edycja warsztatów komputerowych dla osób 50+ bez 
kompetencji komputerowych- operacja własna, I EDYCJA 2018, DRUGA EDYCJA 2020

2. Wiedza na wagę życia- kursy Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla członków straży pożarnych 
z obszaru działania Stowarzyszenia PPJ- operacja własna, REALIZACJA W 2020R.

3. Operacja własna- Las w słoiku, REALIZACJA W ROKU COVIDOWYM 2020R.



Z KOMPUTEREM ZA PAN BRAT – I EDYCJA 
WARSZTATÓW KOMPUTEROWYCH DLA OSÓB 
50+ BEZ KOMPETENCJI KOMPUTEROWYCH
• W ramach realizacji operacji własnej p.t.: „ Z komputerem za Pan brat- warsztaty

komputerowe wsparciem dla osób 50+ wykluczonych cyfrowo, realizowanej w ramach
poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w
ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020 Stowarzyszenie PPJ przeprowadziło cykl 3 dniowych warsztatów komputerowych na
terenie 9 partnerskich gmin dla mieszkańców powyżej 50 roku życia bez kompetencji
komputerowych. Warsztaty były prowadzone przez profesjonalnego lektora i cieszyły się
ogromnym zainteresowaniem. W sumie w warsztatach komputerowych w I edycji projektu
udział wzięło w nich 90 osób.





• Osoby powyżej 50 roku życia, na obszarach wiejskich, mają problemy związane z obsługą komputerową 
i dokonywaniem prostych czynności drogą elektroniczną związanych z np. elektroniczną obsługą 
płatności, dokonywania zakupów drogą internetową czy też dostępem do różnych źródeł wiedzy. 
Osoby te, nie nadążają za postępem technologicznym, często boją się obsługi komputera, są też 
osobami, które nie posiadają środków pieniężnych umożliwiających  zakup sprzętu komputerowego. 
Projekt umożliwił osobom o znikomych kompetencjach komputerowych na przełamanie barier i lęków 
związanych z obsługą komputerów, umożliwił stawianie pierwszych kroków w nabywaniu kompetencji 
komputerowych. 

• Osoby 50+ miały szansę wziąć udział w szkoleniu w grupie rówieśników, którzy mieli te same bariery i 
ograniczenia komputerowe. Szkolenia były organizowane na terenach każdej partnerskiej gminy, w 10 
osobowych grupach, tak więc ograniczona została bariera związana z dojazdem. 10 osobowe grupy 
dawały możliwość prowadzącemu na indywidualny kontakt z każdym z uczestników. Lektor prowadzący 
zajęcia miał szerokie kompetencje zarówno dydaktyczne jak i informatyczne ( nauczyciel informatyki)

• Działania polegające na organizacji  takich warsztatów są konieczne i niezbędne z uwagi na 
powszechność usług świadczonych drogą elektroniczną. Nabywanie umiejętności komputerowych 
przez osoby starsze jest nieodzowne w XXI wieku, osoby takie wymagają indywidualnego podejścia, 
mają świadomość ograniczeń komputerowych i głęboką potrzebę ich eliminacji. Chcą uczyć się, 
zdobywać wiedzę w zakresie edukacji elektronicznej w szerokim aspekcie. Mają świadomość, że 
cyfryzacja większości aspektów życia jest nieodwracalna, a podążanie za zdobywaniem wiedzy i 
nabywaniem umiejętności w tym zakresie konieczne i niezbędne.



Z KOMPUTEREM ZA PAN BRAT – I EDYCJA 
WARSZTATÓW KOMPUTEROWYCH DLA OSÓB 50+ 
BEZ KOMPETENCJI KOMPUTEROWYCH

• Organizacja warsztatów komputerowych była odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby
eliminowania deficytów w zakresie braku kompetencji komputerowych u mieszkańców obszaru PPJ,
powyżej 50 roku życia.

• Dzięki warsztatom komputerowym, ich uczestnicy, mieli możliwość nabycia kwalifikacji
komputerowych, szybszej komunikacji przy użyciu poczty elektronicznej, nabyli wiedzę w zakresie
załatwiania koniecznych, życiowych spraw takich jak internetowe opłaty i rachunki, zakupy, dostęp
do różnych źródeł wiedzy i informacji w Internecie, w tym przy poszukiwaniu pracy.

• Uczestnicy warsztatów, po pozytywnym zdaniu testu kompetencyjnego i 100%obecności na
warsztatach otrzymali tablety wraz z klawiaturami, na których mogą doskonalić swoje umiejętności
komputerowe.

• Wartość projektu 41 575 zł.



Z KOMPUTEREM ZA PAN BRAT – I EDYCJA WARSZTATÓW 
KOMPUTEROWYCH DL A OSÓB 50+ BEZ KOMPETENCJI 
KOMPUTEROWYCH

• Stowarzyszenie PPJ odebrało wyróżnienie w konkursie RURAL INSPIRATION AWARD w kwietniu 
2019r. w kategorii wykluczenie społeczne, za realizację operacji własnej pt. „Z komputerem za Pan 
brat- warsztaty komputerowe wsparciem dla osób 50+ wykluczonych cyfrowo”.

• Nagrody Rural Insiration Awards wyróżniają najbardziej inspirujące inicjatywy finansowane przez 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w pięciu kategoriach, które 
pokazują, jak obszary wiejskie w Europie stają się bardziej konkurencyjne,  jak zmieniają się w 
sposób zrównoważony i jak wyrównują różnice w rozwoju. Spośród 178 projektów zgłoszonych do 
konkursu z całej Europy, do ścisłego finału zostało nominowanych  25 projektów. Wśród 
nominowanych projektów znalazł się także projekt LGD Partnerstwa Północnej Jury, pt.  „Z 
komputerem za Pan brat- warsztaty komputerowe wsparciem dla osób 50+ wykluczonych 
cyfrowo”. Był to jedyny projekt nominowany spośród polskich LGD. 





PUBLIKACJE DOTYCZĄCE OPERACJI 
WŁASNEJ
• Film z realizacji warsztatów:

• https://www.youtube.com/watch?v=K4gbwdqxvIg

• Był prezentowany podczas konferencji:

 w  Hiszpani, Aranjuez, 4-6 luty 2020r."New skills for digital farming" 

 w Brukseli, 2-4 grudzień 2019r., na stoisku wystawienniczym 

podczas konferencji pt. „Po 2020: działania lokalne w zmieniającym się 

świecie”



• Publikacje m.in..

• https://enrd.ec.europa.eu/sites/default/files/enrd_publications/publi-eafrd-brochure-10-pl_2020.pdf.pdf

• https://enrd.ec.europa.eu/projects-practice/workshops-combat-digital-exclusion-rural-areas_en

• Publikacja artykułu w magazynie FARNET

• Dobra praktyka na stronie www.ksow.pl

• Artykuł w biuletynie Horyzont CDR

• Artykuł w Częstochowskich Wieściach Powiatowych





OPIS PROJEKTU NA STRONIE MEDICI-
KONSORCJUM
• https://digitalinclusion.eu/digital-map/



II  EDYCJA- II OPERACJA WŁASNA DOT YCZĄCA WARSZTATÓW 
KOMPUTEROWYCH DL A OSÓB 50+ W 2020R.(„ROK 
COVIDOWY”)- OKA ZAŁA SIĘ KOLEJNYM SUKCESEM

• 90 osób powyżej 50 + zostało przeszkolonych w ramach prowadzonej 3 dniowej serii 
warsztatów komputerowych w każdej z 9 partnerskich gmin: Janów, Koziegłowy, Lelów, Mstów, 
Niegowa, Olsztyn, Poraj, Przyrów, Żarki.

• Uczestnicy spotykali się na warsztatach z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, w grupach 
nie większych niż 10 osób

• Uczestnicy warsztatów, po pozytywnym zdaniu testu kompetencyjnego i 100%obecności na 
warsztatach otrzymali tablety wraz z klawiaturami, na których mogą doskonalić swoje 
umiejętności komputerowe. 

• Wartość projektu 49 650 zł.



II  ED YCJ A ,  II  OP ERA CJ A WŁASN A DO T YCZĄCA  WAR SZTAT ÓW  
KOMP UT ER OW YCH DL A OSÓ B 50+ W 2 02 0R.- OK A Z AŁA SIĘ  KOL EJ N YM 
SUKCESE M

Warsztaty komputerowe 2020, Gmina 
Koziegłowy

Warsztaty komputerowe 2020, Gmina Janów



II  EDYCJA , II  OPERACJA WŁASNA DOT YCZĄCA WARSZTATÓW 
KOMPUTEROW YCH DL A OSÓB 50+ W 2020R.- OKA Z AŁA SIĘ 
KOLEJNYM SUKCESEM

Warsztaty komputerowe 2020r. Gmina Lelów

Warsztaty komputerowe 2020r. Gmina Mstów



II  EDYCJA , II  OPERACJA WŁASNA DOT YCZĄCA WARSZTATÓW 
KOMPUTEROW YCH DL A OSÓB 50+ W 2020R.- OKA Z AŁA SIĘ 
KOLEJNYM SUKCESEM

Warsztaty komputerowe 2020, Gmina 
Niegowa Warsztaty komputerowe 2020, Gmina Olsztyn



II  EDYCJA , II  OPERACJA WŁASNA DOT YCZĄCA WARSZTATÓW 
KOMPUTEROW YCH DL A OSÓB 50+ W 2020R.- OKA Z AŁA SIĘ 
KOLEJNYM SUKCESEM

Warsztaty komputerowe 2020r., 
Gmina Poraj

Warsztaty komputerowe 2020r., 
Gmina Przyrów

Warsztaty komputerowe 
2020r. Gmina Żarki



FILM Z ZAJĘĆ II EDYCJA 
WARSZTATÓW KOMPUTEROWYCH



OPERACJA WŁASNA- WIEDZA NA WAGĘ ŻYCIA-
KURSY KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY DLA CZŁONKÓW 
STRAŻY POŻARNYCH Z OBSZARU DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA 
PPJ.

• „Wiedza na wagę życia- kursy Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla członków straży pożarnych z
obszaru działania Stowarzyszenia PPJ”- kolejna operacja własna zrealizowana w roku covidowym
(2020r).

• Potrzeba organizacji kursów Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (KPP), wynikła z diagnozy zawartej w
Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).

• Na obszarze Stowarzyszenia PPJ występują liczne organizacje pozarządowe, jest ich 219 wg danych
źródłowych KRS. Wśród tej licznej grupy organizacji pozarządowych nie sposób nie dostrzec wagi
działalności straży pożarnych, których na całym obszarze jest aż 83 jednostek.

• Konieczność realizacji takich kursów wynika z oddolnej potrzeby sygnalizowanej Zarządowi
wielokrotnie przez druhów strażaków. Ukończenie Kursu Kwalifikowanego Pierwszej Pomocy przez
druhów strażaków umożliwiło im bezpieczne, profesjonalne i fachowe udzielanie pomocy medycznej w
sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia w związku z prowadzonymi akcjami bojowymi.



WIEDZA NA WAGĘ ŻYCIA- KURSY KWALIFIKOWANEJ 
PIERWSZEJ POMOCY DLA CZŁONKÓW STRAŻY POŻARNYCH Z 
OBSZARU DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA PPJ.



OPERACJA WŁASNA- WIEDZA NA WAGĘ ŻYCIA- KURSY 
KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY DLA CZŁONKÓW STRAŻY 
POŻARNYCH Z OBSZARU DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA PPJ.

• Dodatkowo, nabycie tytułu Ratownika po zdanym egzaminie, umożliwi druhom strażakom na pracę
przy zabezpieczeniu medycznym na imprezach sportowych, kulturalno- rekreacyjnych. Udzielanie
pomocy przez wykwalifikowanych druhów strażaków, pozytywnie wpłynie nie tylko na sprawny
przebieg akcji bojowych ale także na poczucie bezpieczeństwa lokalnych społeczności. Odpowiadając
na zdiagnozowane problemy w LSR Zarząd Stowarzyszenia PPJ w ramach projektowanej operacji
zaplanował przygotowanie i przeprowadzenie sześćdziesięcio- sześciogodzinnych Kwalifikowanych
Kursów Pierwszej Pomocy dla 90 druhów strażaków, zamieszkałych na obszarze działania PPJ.

• 90 druhenek i druhów strażaków działających na terenie Stowarzyszenia PPJ złożyli egzamin przed
Komisją Egzaminacyjną pod przewodnictwem pani Konsultant Wojewódzkiej w dziedzinie Medycyny
Ratunkowej dr Jolantą Majer i otrzymali tytuł ratownika medycznego.

• Kurs przeprowadzili doświadczeni ratownicy, z Centrum Transportu Medycznego E-MED.
• Kurs został realizowany w ramach poddziałania 19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach

strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność- PROW 2014-2020.



KURS KPP
• Wiedza, którą nabyli i wzmocnili uczestnicy kursu jest na wagę życia! A z uwagi na  nasze lokalne 

bezpieczeństwo- po prostu bezcenna!



KURS KPP



KURS KPP





KURS KPP



KURS KPP



KURS KPP



OPERACJA WŁASNA- LAS W SŁOIKU, REALIZACJA 
W ROKU COVIDOWYM 2020R.

• Celem warsztatów była edukacja ekologiczna, inspirowanie do zakładania i obserwowania 
mikro ekosystemów. W każdej z partnerskich gmin został przeprowadzony warsztat w 
których udział wzięło  15 osób w każdym warsztacie, łącznie w warsztatach wzięło udział 
135 uczestników.

• Uczestnikami warsztatów byli mieszkańcy obszaru działania Stowarzyszenia PPJ,  młodzież, 
seniorzy, osoby w wieku produkcyjnym,   a także osoby, które są przedstawicielami 
organizacji pozarządowych, borykających się z problemem niskiej aktywności, osoby z 
grupy defaworyzowanej z obszaru PPJ . Udział w warsztatach miał charakter otwarty.

• W ramach projektu wydane zostało 1950 sztuk  puzzli składających się każdy z: 3 
kompletów  po 100 elementów. Puzzle promują ekologie na obszarze Stowarzyszenia PPJ 
(m.in. świat roślin, zwierząt, osobliwości na obszarze PPJ). Jest to innowacyjny sposób 
edukowania poprzez zabawę, wszystkich mieszkańców obszaru a także turystów.







OPERACJA WŁASNA- L AS W SŁOIKU, REALIZACJA W ROKU COVIDOWYM 
2020R.

Warsztaty Las w słoiku, 2020r. 
Gmina Janów

Warsztaty Las w słoiku, 2020r. 
Gmina Koziegłowy



OPERACJA WŁASNA- L AS W SŁOIKU, REALIZACJA W ROKU COVIDOWYM 
2020R.

Warsztaty Las w słoiku, 
2020r., Gmina Lelów

Warsztaty Las w słoiku, 2020r., 
Gmina Mstów



OPERACJA WŁASNA- LAS W SŁOIKU, 
REALIZACJA W ROKU COVIDOWYM 2020R.

Warsztaty Las w słoiku, 
2020r., Gmina Olsztyn

Warsztaty Las w słoiku, 
2020r., Gmina Przyrów



OPERACJA WŁASNA- LAS W SŁOIKU, 
REALIZACJA W ROKU COVIDOWYM 2020R.

Warsztat Las w słoiku, 2020r., 
Gmina Poraj

Warsztaty Las w słoiku, 2020r. 
Gmina Niegowa



OPERACJA WŁASNA- LAS W SŁOIKU, REALIZACJA 
W ROKU COVIDOWYM 2020R.

Warsztaty Las w słoiku 2020r.  Gmina Żarki



FILM Z 
WARSZTATÓW



OPERACJA WŁASNA 2021R. PROMOCJA 
EKOLOGII NA TERENIE PÓŁNOCNEJ JURY 

• Walory przyrodnicze Północnej Jury wymagają odpowiedniej troski i systematycznych działań z 
uwagi na niski poziom edukacji ekologicznej mieszkańców. Mimo, że świadomość ekologiczna 
sukcesywnie wzrasta, dalej jest wiele do zrobienia w zakresie edukacji ekologicznej i i
budowania świadomości mieszkańców odnośnie warości środowiska naturalnego dla jakości 
życia. Odpowiadając na zdiagnozowane problemy w LSR Zarząd Stowarzyszenie PPJ w ramach 
projektowanej operacji zaplanował realizację jednego przedsięwzięcia promującego dbałość o 
środowisko naturalne poprzez przygotowanie i przeprowadzenie 9  dwugodzinnych warsztatów 
zakładania ogrodów w szkle jak również 9 dwugodzinnych warsztatów w zakresie tworzenia 
leśnych obrazów z mchu na obszarze wszystkich 9 partnerskich gmin Stowarzyszenia PPJ: tj
Janów, Koziegłowy, Lelów, Mstów, Niegowa, Olsztyn, Poraj, Przyrów, Żarki. Celem warsztatów 
jest edukacja ekologiczna, inspirowanie do zakładania i obserwowania mikro ekosystemów, 
wzmocnienie wiedzy w zakresie lokalnego bogactwa przyrodniczego i konieczności 
systematycznego dbania o środowisko.  W każdej z partnerskich gmin zostanie przeprowadzony 
warsztat w którym udział weźmie  15 osób w każdym warsztacie. Każdy warsztat zostanie 
przeprowadzony przez lektora posiadającego odpowiednie kompetencje.



OPERACJA WŁASNA 2021R. PROMOCJA 
EKOLOGII NA TERENIE PÓŁNOCNEJ JURY 
• W ramach projektu przewiduje się również zakup i dystrybucję wśród mieszkańców mieszanek 

polskich nasion, rodzimych dzikich kwiatów celem tworzenia przyjaznych miejsc dla pszczół w 
postaci łąk kwietnych.Będzie to niewątpliwie innowacyjny sposób edukowania ekologicznego, 
poprzez tworzenie miododajnych, wieloletnich łąk kwietnych.

• Dodatkowo, w ramach projektu planuje się produkcję krótkometrażowego (ok. 10-15 minut) 
filmu a także jednego trzyminutowego filmu przestawiającego w szybki i dynamiczny sposób w 
formie teledyskowej materiał, mający na celu zaciekawić odbiorcę i nakierować na dłuższy film. 
Film promocyjny powinien (obrazami i/lub komentarzem lektora) prezentować m.in. przebieg 
szkoleń z zakresu las w słoiku i eko-design- obrazy z mchu, z uwzględnieniem co najmniej 9 
wypowiedzi uczestników szkoleń a także Prezesa Zarządu Stowarzyszenia PPJ; prezentować 
zasoby przyrodnicze- świat roślin i zwierząt Północnej Jury; kwestie  proekologicznych działań 
podejmowanych i realizowanych na obszarze Stowarzyszenia „Partnerstwa Północnej Jury”, 
najważniejsze informacje o działaniach Stowarzyszenia „Partnerstwo Północnej Jury”. 



TEMAT EKOLOGII O OCHRONY 
ŚRODOWISKA SZCZEGÓLNIE BLISKI
• Stowarzyszenie PPJ realizowało w 2012r. projekt o charakterze ekologicznym 

we współpracy z innymi LGD; "Bractwo Kuźnic", Stowarzyszeniem "Razem na 
wyżyny", LGD "Perła Jury". Projekt zatytułowany: Ekologia- kogo obchodzą losy 
cywilizacji? (akronim: EKOLC) został zgłoszony przez PPJ do jednego z 
najbardziej prestiżowych konkursów na świecie Energy Globe Award i został 
zwycięzcą krajowym nagrody ENERGY GLOBE.

• Sukces oddziaływania projektu jest ogromny, gdyż w edycji 2019 do konkursu 
zostało zgłoszonych aż 2500 projektów ze 180 krajów!



NAGRODA ENERGY GLOBE ZOSTAŁA USTANOWIONA 1999 ROKU PRZEZ 
AUSTRIACKIEGO PIONIERA ENERGETYKI WOLFGANGA NEUMANNA I JEST 
JEDNĄ Z NAJBARDZIEJ PRESTIŻOWYCH OBECNIE NAGRÓD 
ŚRODOWISKOWYCH.



TEMAT EKOLOGII O OCHRONY 
ŚRODOWISKA SZCZEGÓLNIE BLISKI
• W ramach promocji projektu opracowano i rozdystrybuowano 3500 plakatów edukacyjno-

promocyjnych .

• Wystawiono w 129 przedszkolach i oddziałach przedszkolnych na obszarze 27 gmin objętych 
projektem współpracy teatrzyk zatytułowany „Z ekologii niech świat słynie” zorganizowano 1 
konkurs plastyczny pt. „Ziemia- mój dom”  oraz wydano 3500 sztuk kalendarzy ekologicznych z 
najpiękniejszymi pracami plastycznymi z konkursu . Na potrzeby konkursu ekologicznego zakupiono 
ekologiczne kredki (5392 sztuk), papier rysunkowy (44 ryzy), opracowano i wydrukowano autorską 
malowankę o treściach ekologicznych nawiązującą do treści wystawianych teatrzyków (5392 sztuk) , 
opracowano i wydrukowano dyplomy uczestnictwa w projekcie (5400 sztuk). Zarówno kredki, 
papier rysunkowy, malowanki i dyplomy zostały przekazane do 129 przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych ( otrzymało je ok. 6000 dzieci w wieku przedszkolnym).



KONKURS KULINARNY PPJ „DZIEDZICTWO KULINARNE 
PARTNERSTWA PÓŁNOCNEJ JURY INSPIRACJĄ DO ROZWOJU 
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I AKTYWIZACJI  LOKALNEJ 
SPOŁECZNOŚCI”, DOFINANSOWANY Z KSOW, ROK 2020

• Stowarzyszenie „Partnerstwo Północnej Jury”, partner KSOW, w związku z 
realizacją operacji pt. „Dziedzictwo kulinarne Partnerstwa Północnej Jury 
inspiracją do rozwoju przedsiębiorczości i aktywizacji lokalnej 
społeczności” , współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach II 
Schematu Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” PROW na lata 
2014-2020 w 2020r. przeprowadził konkurs kulinarny w 9 partnerskich gminach a 
także konferencję podsumowującą. Wszystkie zgłoszone lokalne potrawy zostaną 
wydane w książce kulinarnej, która obecnie jest w trakcie opracowania, w ramach 
realizowanego projektu współpracy o akronimie MARKA

• Celem operacji była: Wieloaspektowa aktywizacja lokalnej społeczności i 
wzmocnienie współpracy społeczności lokalnej Stowarzyszenia PPJ poprzez 
organizację konkursu kulinarnego i konferencji.



ZWYCIĘZCY KONKURSU KULINARNEGO

I MIEJSCE- ZUPA DZIADÓWKA I 
KLUSKI TLONE- KGW SYGONTKA Z 
GMINY PRZYRÓW



II MIEJSCE W KONKURSIE 
KULINARNYM

Królewska uczta- wyborna 
dziczyzna w czterech odsłonach z 
nutą jałowca- KGW „WYSOKIE 
OBCASY” Z BLIŻYC, GMINA NIEGOWA



III MIEJSCE W KONURSIE 
KULIANARNYM

Polewka z ziemniakami podawana na bogato a 
także delikatne kluski prażone- p. Iwona Mizgała,
Gmina Olsztyn



PROJEKT „NAJLEPSZE INICJATYWY LOKALNE 
INTELIGENTNYCH SOŁECTW W PARTNERSTWIE 
PÓŁNOCNEJ JURY” SMART SOŁECTWA W PPJ

• Stowarzyszenie „Partnerstwo Północnej Jury”, partner KSOW, zrealizował w 2021r.
operację pt. „Najlepsze inicjatywy lokalne inteligentnych sołectw w Partnerstwie Północnej
Jury”, która była współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach II Schematu
Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” PROW na lata 2014-2020.
Realizacja projektu poprzez zaplanowane formy: tj. konferencja i konkurs na najlepsze
inicjatywy lokalne inteligentnych sołectw, służyła włączeniu społecznemu lokalnych
społeczności, w tym, sołtysów i mieszkańców sołectw. Projekt zakładał dwie formy realizacji
a tym samym dwie drogi wzmacniania aktywności. Mieszkańców, przedstawicieli ngo z
obszaru działania PPJ, lokalnych liderów i animatorów, w szczególności sołtysów,
zaktywizowano poprzez ich udział w konkursie na najlepsze inicjatywy lokalne
inteligentnych sołectw a mieszkańców, lokalnych liderów, przedsiębiorców, przedstawicieli
ngo z obszaru Stowarzyszenia PPJ poprzez udział w 1 dniowej konferencji.

• Celem operacji jest: Wielowymiarowa aktywizacja lokalnej społeczności, wzmocnienie
integracji i kooperacji społeczności lokalnej Stowarzyszenia PPJ poprzez organizację
konkursu i konferencji.



LOKALNE INICJATYWY 
INTELIGENTNYCH SOŁECTW… CZYLI?

• Lokalne Inicjatywy inteligentnych sołectw to projekty/działania/rozwiązania społeczności
lokalnych wdrożone/planowane do zastosowania na obszarze wiejskim objętym
zasięgiem działania Stowarzyszenia „Partnerstwo Północnej Jury” ( tj. sołectw na terenie
gminy: Janów, Koziegłowy, Lelów, Mstów, Niegowa, Olsztyn, Poraj, Przyrów, Żarki).
Projekty/działania/rozwiązania poprawiają jakość życia na obszarach wiejskich,
polepszają standard usług społecznych, publicznych, optymalnie wykorzystują zasoby
lokalne, stanowią odpowiedź na potrzeby, problemy lokalnych społeczności, cechują się
wrażliwością terytorialną tj. projekty/ działania/rozwiązania są przedsięwzięciami, które są
uzależnione od lokalnych uwarunkowań. Lokalne inicjatywy inteligentnych sołectw
stanowią katalog otwartych projektów/działań/rozwiązań mogą to być np. projekty
proekologiczne, związane z szeroką cyfryzacją i podnoszeniem kompetencji cyfrowych,
projekty w zakresie odnawialnych źródeł energii, wzmacniające integrację i współpracę
lokalnych społeczności poprzez np. warsztaty, kursy, imprezy charakterystyczne dla
danego sołectwa związane z lokalną kulturą i tradycją, miejsca integracji lokalnej takie jak
wyremontowane świetlice wiejskie czy place zabaw, siłownie zewnętrzne, etc.



ZWYCIĘZKIE SMART SOŁECTWO- LGOTA
MOKRZESZ- NASZE SOŁECKIE CENTRUM KULTURY W LGOCIE MOKRZESZ



II MIEJCE- TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSP W KOTOWICACH 
WRAZ Z ZAKUPEM WYPOSAŻENIA



III MIEJSCE ZAKUP DOMKU WOLNOSTOJĄCEGO DLA MIESZKAŃCÓW 
SKOWRONOWA



PROJEKT GRANTOWY ZREALIZOWANY 
PRZEZ PPJ NA TERENIE 9 GMIN PRZEZ 
GRANTOBIORCÓW (ROK 2019-2020

„Dla zdrowia, przyjemności i 
współpracy”- wykonanie siłowni 
zewnętrznej przez Stowarzyszenie 
„Wokół Jeziorka Krasowego w 
Kusiętach).



„BOCIANIE GNIAZDO- ZAKUP I MONTAŻ URZĄDZEŃ 
ZABAWOWYCH DLA DZIECI W MIEJSCOWOŚCI LGOTA 
GÓRNA”



DOPOSAŻENIE ORKIESTRY DĘTEJ FUNKCJONUJĄCEJ PRZY 
OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W ŻARKACH POPRZEZ 
ZAKUP INSTRUMENTÓW ORAZ ELEMENTY WYPOSAŻENIA



ZAKUP DOPOSAŻENIA DO PIELĘGNACJI BOISK 
SPORTOWYCH DLA GMINNEGO KLUBU SPORTOWEGO 
JURA



ZAKUP NIEZBĘDNEGO WYPOSAŻENIA TRENINGOWEGO 
ORAZ ORGANIZACJA TURNIEJU PIŁKARSKIEGO W 
ZŁOTYM POTOKU



STREFA AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ NAD ZALEWEM JAKO 
WSPARCIE GRUP INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W 
LELOWIE.



BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEGO PLACU 
ZABAW W ZALESICACH



„BUDOWANIE SPOŁECZNYCH WIĘZI W SOŁECTWIE CHOROŃ 
POPRZEZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU NA CELE 
INTEGRACYJNE”



WYPOSAŻENIE BOISKA SPORTOWEGO W 
PIŁKOCHWYT I OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE



Z PERSPEKTYWY PROW 2014-2020 W 
TERENIE

• Stan na 01.10.2021r.; Na terenie 9 partnerskich gmin Partnerstwa Północnej Jury w ramach 
PROW 2014-2020:

• powstało wiele ciekawych inicjatyw,  ( w sumie ok. 40 okołoinfrastrukturalnych, w tym 1 
projekt grantowy)

Założono 28 działalności gospodarczych, poza tym dodatkowo 7 działalności planowanych do 
podjęcia z naboru z 2021r.

Rozwinięto 8 działalności gospodarczych, poza tym dodatkowo 7 działalności planowanych do 
rozwinięcia z naboru 2021r.

Powstało łącznie 22,10 (rozwijanie działalności gospodarczej) + 36,714 etatu (podejmowanie 
działalności gospodarczej) miejsc pracy, dodatkowo 20,08 etatu planowane do założenia (nabór 
rozwijanie działalności gospodarczej 2021r., ) dodatkowo 8,875 etatu planowanego do założenia  
(nabór podejmowanie działalności gospodarczej 2021)

Poniżej wybrane, najciekawsze inicjatywy z poszczególnych 9 partnerskich gmin:



GMINA JANÓW- BUDOWA PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI 
JANÓW,  BUDOWA OBIEKTU REKREACJI RUCHOWEJ W 
MIEJSCOWOŚCI PIASEK



GMINA KOZIEGŁOWY- BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNYCH PLACÓW ZABAW 
W MIEJSCOWOŚCIACH: KOZIEGŁOWY, KRUSIN, GLINIANA GÓRA, STARA 
HUTA, NOWA KUŹNICA, BOISKO W STAREJ HUCIE A TAKŻE SIŁOWNIA W 
MARKOWICACH

Plac zabaw w Krusinie Plac zabaw Glinianie Górze Plac zabaw w Rosochaczu

Siłownia zewnętrzna w 
Rzeniszowie

Boisko w Starej Hucie



GMINA LELÓW- ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY GOKU W 
LELOWIE, ZAGOSPODAROWANIE OGÓLNODOSTĘPNEJ 
INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ W LELOWIE



GMINA MSTÓW- WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ OSP MOKRZESZ, 
MOBILNE TRYBUNY W MOKRZESZY, BOISKO SPORTOWE W 
KRASICACH



GMINA NIEGOWA- REMONT I DOPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ 
GMINNEGO KLUBU SPORTOWEGO



GMINA OLSZTYN- BUDOWA BOISK W ZRĘBICACH I BISKUPICACH



GMINA PORAJ- ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY KULTURALNEJ W 
JASTRZĘBIU 



GMINA PRZYRÓW- BUDOWA WIAT WRA Z Z ZAGOSPODAROWANIEM 
TERENU W RAMACH UTWORZENIA LOKALNEGO RYNKU ZBYTU PRODUKÓW, 
ZAGOSPODAROWANIE TERENU KULRUTALNO-REKREACYJNOEGO „BRZÓZKI” 
W PRZYROWIE



GMINA ŻARKI- BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W 
SULISZOWICACH, W OSTROWIE WRA Z Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU 
REKREACYJNEGO W KOTOWICACH, OSTROWIE, DOPOSAŻENIE PL ACÓW 
ZABAW NA TERENIE ŻAREK

BOISKO I WIATA W OSTROWIE
BOISKO 
SULISZOWICE

WIATA KOTOWICE



PROJEKT WSPÓŁPRACY MARKA

• OBECNIE, W 2021R. STOWARZYSZENIE PPJ WE WSPÓŁPRACY ZE STOWARZYSZENIEM 
LGD „ŻYWIECKI RAJ” REALIZUJE PROJEKT WSPÓŁPRACY, PT. MAGICZNY, 
REGIONALNY KOSZYK ATRAKCJI, AKRONIM MARKA,  O WARTOŚCI 400 000 ZŁ, NA 
TERENIE 23 GMIN

• W PROJEKCIE ZAPLANOWANO:

• . Opracowanie programu promocji marki wraz z opracowaniem identyfikacji wizualnej, 
wypracowaniem produktu turystycznego dla Stowarzyszenia PPJ przy udziale lokalnych 
społeczności a także szkolenie na temat certyfikacji i promocji produktów lokalnych na 
potrzeby budowy i rozwijania potencjału marek lokalnych celem rozpoczęcia i 
zintensyfikowania prac nad budową i rozwijaniem potencjału marki lokalnej Stowarzyszenia PPJ 
i Stowarzyszenia- LGD "Żywiecki Raj". 



PROJEKT WSPÓŁPRACY MARKA
• W ramach stworzenia odpowiedniego zaplecza do utrzymania dobrego wizerunku marki lokalnej 

zaplanowano udział do 29 uczestników w szkoleniu online dotyczącym social media (ze 
szczególnym uwzględnieniem portali: facebook, instagram, YouTube, Twitter).

• Aby odpowiednio kreować wizerunek marki lokalnej zaplanowano zakup sprzętu takiego jak 
aparat, statyw i obiektyw (jest konieczny z uwagi na wykonywanie odpowiednich jakościowo zdjęć, 
o dobrych parametrach, które obrazują prace nad marką lokalną, i które będą umieszczane 
zarówno na oficjalnych stronach partnerów projektu współpracy jak i na nowobudowanej stronie 
o marce lokalnej 

• Z uwagi na tworzenie profesjonalnych materiałów informacyjnych w zakresie promocji marek 
lokalnych zaplanowano zakup programu graficznego CORELDRAW a także 2 dniowe, stacjonarne 
szkolenie z zakresu obsługi programu graficznego, zakup książki do obsługi programu, laptopa wraz 
z oprogramowaniem. 



• W projekcie współpracy zaplanowano zaprojektowanie i przygotowanie 23 tras biegowo-
trekkingowo-rekreacyjnych, po jednej trasie w każdej z partnerskich gmin partnerów projektu 
współpracy, które następnie zostaną ujęte na nowopowstałych mapach. 

• Promocja unikatowych, nietuzinkowych smaków kuchni Północnej Jury i Żywieczczyzny
poprzez wydanie książki kulinarnej w ilości 4000 sztuk, w postaci otwartej tj. segregatorowej, 
do której będzie można dokładać kolejne przepisy. 

• Wydanie autorskiej gry w ilości 2000 sztuk, dzięki której dzieci i młodzież poprzez zabawę 
będzie miała możliwość zapoznania się z bogactwem zasobów przyrodniczych, historycznych, 
zasobem obszarów, które tworzą markę lokalną partnerów projektów współpracy

• W ramach wzmacniania współpracy z lokalnymi twórcami zadecydowano o realizacji zadania 
markowych, regionalnych koszyków atrakcji w skład, których będą wchodziły koszyki z łyka osikowego-
100 szt. (unikatowy lokalny produkt w skali światowej), jak również produkty z ceramiki lokalnych 
artystów i twórców. W koszykach z łyka osikowego znajdą się produkty lokalnych twórców i artystów: 
olsztyńskie anioły, produkty z ceramiki- filiżanki z talerzykami deserowymi, wisiory z logami marek.

• W ramach promocji rozpoznawalności marek lokalnych partnerów projektu współpracy zaplanowano 
stworzenie 1 strony internetowej.



PROJEKT WSPÓŁPRACY MARKA
• Dodatkowo zaplanowano produkcję  krótkometrażowego (ok. 10-15 minut) filmu dotyczącego 

marek lokalnych Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj” i Stowarzyszenie 
„PARTNERSTWO PÓŁNOCNEJ JURY” połączony z przygotowaniem z warsztatami 
autoprezentacji medialnej a także produkcja trzech, około 3 minutowych filmów promujących 
zasoby: Stowarzyszenia „Partnerstwo Północnej Jury”(1 film ok. 3 minutowy), Stowarzyszenia-
Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj”(1 film ok. 3 minutowy), jeden trzyminutowy film 
promujący marki lokalne obu LGD przestawiający w szybki i dynamiczny sposób w formie 
teledyskowej materiał, mający na celu zaciekawić odbiorcę i nakierować na dłuższy film.

• W ramach zintegrowanego, szerokiego informowania o projekcie współpracy i markach 
lokalnych partnerów projektu współpracy zaplanowano zakup 27 zdalnie zarządzanych 
systemów do wyświetlania treści na telewizorach wraz z niezbędnym sprzętem tj. 
odtwarzaczem, telewizorem i akcesoriami w tym uchwytem ściennym/ mobilnym stojakiem. 





REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH 
FUNKCJONOWANIA, NABYWANIA 

UMIEJĘTNOŚCI I AKTYWIZACJI

• W okresie 2007-2013 udzielono beneficjentom ok. 600 porad, ok.1150 porad w okresie 
2014-2020.

• W okresie 2007-2013 zorganizowano 24 szkolenia dla beneficjentów oraz Rady PPJ  a w 
okresie 2014-2020: 4 konferencje, 16 szkoleń dla beneficjentów, 4 seminaria, 2- imprezy 
plenerowe, 11 artykułów w prasie, 180 osobogodzin szkoleń dla pracowników

•  W okresie 2007-2013 wydano – łącznie 21 tytułów publikacji w nakładzie
ok. 40 000 egz.  a w okresie 2014-2020 wydano 5 wydawnictw

Na szczególną uwagę zasługują albumy, które bogato ilustrują walory każdej z 9 gmin 
należących do obszaru PPJ.





PODSUMOWANIE
Realizując LSR zmienia się rzeczywistość poprzez:

- wybudowane boiska, place zabaw, siłownie,

- wyremontowane świetlice wiejskie, GOK-i, remizy,

- urządzone centra miejscowości, 

- utworzone i rozwinięte przedsiębiorstwa, nowe miejsca 
pracy



PODSUMOWANIE

Poprawia się jakość życia poprzez:

- organizowane imprezy, uroczystości,

- pielęgnowanie tradycji, obrzędów, 

- wydawanie różnego rodzaju wydawnictw,

oraz materiałów

promocyjnych.



PODSUMOWANIE
Mam nadzieję, że w następnym okresie programowania nasza 

współpraca będzie równie owocna, a realizacja projektów przyczyni się 
do sukcesywnego rozwoju wszystkich partnerskich gmin.



„Sukces podobnie 
jak szczęście, nie 
może być celem. 
Musi pojawić się 
przy okazji, być 
niezamierzonym 
efektem ubocznym 
czyjegoś 
poświęcenia w 
sprawie większej niż 
on sam.-Victor 
Frankl



Dziękuję za uwagę,
Prezes Zarządu Stowarzyszenia PPJ

Jerzy Motłoch


