
Szanowni Państwo, 
jest mi niezmiernie miło 
przedstawić Wam program 
LEADER, program który 
dzięki działającej na naszym 
terenie Lokalnej Grupie 
Działania „Zielony Pierścień 
Tarnowa”, kierowany jest 
dla Was. 
Społeczeństwo obywatelskie, 

które coraz silniej rozwija się w naszym regionie, 
otrzymało właśnie niesamowitą i niespotykaną do tej pory 
możliwość pozyskania środków finansowych na rozwój 
swojego potencjału. Już dziś możemy wspólnie działać na 
rzecz rozwijania naszego środowiska poprzez działania, 
których autorami możecie być sami. LEADER daje nam 
wszystkim szansę na doskonałą promocję regionu, 
naszych walorów, a także nas samych. LEADER 
to możliwość rozwoju dla mikroprzedsiębiorców, 
dla rolników i ich rodzin, to potencjał którym możemy 
działać, aby uatrakcyjnić naszą przestrzeń turystyczną 
i kulturową. 

Program LEADER to także partnerstwo 
utworzone na bazie pięciu gmin: Skrzyszowa, Lisiej 
Góry, Wietrzychowic, gminy Tarnów i Żabno. 
Pozwoliło nam ono starać się o środki finansowe, 
z których teraz Państwo będziecie mogli bezpośrednio 
skorzystać.

Dlatego też, zachęcam Państwa do zapoznania 
się z możliwościami programu, by szansa którą nam daje 
była w stu procentach wykorzystana, bo jakim stopniu 
spoży tku j emy t ą  moż l iwość  za l eży  ty lko  
i wyłącznie od naszych pomysłów, zaangażowania 
i konsekwencji w realizacji. 

Życzę Państwu zapału, a także chęci 
skorzystania z potencjału, który tkwi w Was samych, 
mieszkańcach naszej żabnieńskiej ziemi.

www.zabno.pl

Gmina Żabno jest jednym 
z pięciu członków Stowa-
rzyszenia “Zielony Pierścień 
Tarnowa”.

To co charakteryzowało ten 
r eg ion  p rzed  s t u l e c i ami  
pozostało do dziś. W tym miejscu 
łączą się drogi o znaczeniu 
wojewódzkim umożliwiając 
przejazd w kierunkach Tarnowa, 

Krakowa i Kielc, a gwiaździsty układ dróg na terenie 
gminy pozwala na szybkie i komfortowe przedostawanie 
się z miejsca na miejsce.

Wizerunek gminy Żabno w dniu dzisiejszym 
staje się coraz bardziej rozpoznawalny i zauważalny. 
Absorpcja finansowych 
środków unijnych, ale także 
dobra gospodarka własnymi 
funduszami, pozwalają 
na coraz to nowsze realizacje 
pomysłów, zarówno tych 
z pogranicza rozwoju 
infrastruktury, jak i zatrudnienia w sektorach poza 
rolniczych. Gmina została wyróżniona na tle innych 
jednostek samorządu terytorialnego debiutując 
i utrzymując się w pierwszej setce najlepszych gmin 
Polski w roku 2006, 2007 i 2008 rankingu gazety 
Rzeczpospol i ta.  Dzis ie jsze s tarania władz 
samorządowych z pewnością przyczynią się do wzrostu 
konkurencyjności obszaru, ze względu na dynamiczną 
poprawę infrastruktury, a także realizację planów 
u t w o r z e n i a  s t r e f y  e k o n o m i c z n e j .

Gmina Żabno od lat przyciąga inwestorów 
i pozwala dobrze rozwinąć się lokalnemu biznesowi. 
Obszar, który predysponuje do rolnictwa, staje się 
również obszarem z bogato rozwiniętym sektorem 
handlu i usług, gdzie ciężki przemysł nie zaburzył 
naturalnego ekosystemu. Potencjał bliskich odległości 
do dwóch miast powiatowych: Tarnowa i Dąbrowy 
Tarnowskiej oraz szybkiej komunikacji sprawił, 
że tereny te stały się dobrym miejscem do rozwijania
w ł a s n e j  p r z e d s i ę b i o r c z o ś c i .
 

Rozwińmy nasz potencjał 
za pośrednictwem 
Lokalnej Grupy Działania 
“Zielonym Pierścieniem Tarnowa”Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień Tarnowa” 

jest stowarzyszeniem działającym od 2006 roku 
i  obejmuje obszar pięciu gmin: Skrzyszów, gmina 
Tarnów, Lisia Góra, Żabno i Wietrzychowice. 

W połowie 2009 roku stowarzyszenie podpisało umowę 
z Województwem Małopolskim, dzięki której obszar 
pięciu gmin zyskał ponad dziesięć milionów złotych na 
realizację działań wspierających tworzenie nowych miejsc 
pracy oraz budowę kapitału społecznego poprzez 
aktywizację mieszkańców. 

Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień Tarnowa” 
ma na celu budowanie partnerstwa pomiędzy 
przedstawicielami trzech sektorów:
- publicznego, w skład którego wchodzą samorządy 
i jednostki publiczne;
- społecznego, dotyczącego stowarzyszeń i lokalnych 
działaczy;
- sektora gospodarczego, który skupia lokalny biznes.

Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień Tarnowa” 
ogłaszać będzie konkursy dla beneficjentów objętych 
obszarem działania LGD „Zielony Pierścień Tarnowa”. 
Każdy złożony projekt będzie musiał wpisywać się w jedno 
z sześciu przedsięwzięć wymienionych w Lokalnej 
Strategii Rozwoju. A są to działania:
- rowerem i konno wokół Tarnowa,
- szlak pielgrzymkowy,
- rozwój firm szansą rozwoju regionu,
- tarnowskie smakołyki,
- rekreacja dziecięca,
- rekreacja, kultura i nauka dla młodzieży i dorosłych.

Burmistrz Żabna

Stanisław Kusior



Poprzez „Wdrażanie Lokalnych Strategii 
Rozwoju” składać będzie można wnioski o udzielenie 
pomocy finansowej na realizację zadań w ramach:

- różnicowania w kierunku działalności 
nierolniczej, którego celem jest podejmowanie lub 
rozwijanie przez rolników działalności nierolniczej, lub 
związanej z rolnictwem, co wpłynąć ma na rozwinięcie 
pozarolniczych źródeł dochodów,

- tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw, 
które przyczynić się ma do wzrostu konkurencyjności 
gospodarczej obszarów wiejskich, a co za tym idzie, do 
zredukowania stopy bezrobocia,

- odnowy i rozwoju wsi, której beneficjentami mogą 
być samorządy gmin, instytucje kultury, osoby prawne, 
czy też organizacje pozarządowe,

- małych projektów, które pozwolą na 
przeprowadzenie szkoleń, promocji kultury, turystyki, 
rekreacji, lokalnej twórczości, organizację imprez 
kulturalnych i sportowych, remont i wyposażenie 
muzeów i świetlic wiejskich, oraz wiele innych.

Do kogo można zwrócić się o pomoc?

Pomocy w realizacji Państwa pomysłów udzielać będą 
koordynatorzy z gminnych urzędów, powołani w każdej 
z partnerskich gmin. Dodatkowo powołane zostało 
Biuro Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień 
Tarnowa” z siedzibą w Skrzyszowie.

Jaka grupa działa na naszym terenie?

Na terenie gminy Żabno, a także gmin Skrzyszów, Lisia 
Góra, Wietrzychowice i Tarnów działa Lokalna Grupa 

Działania „Zielony Pierścień Tarnowa”. To ona jest 
inicjatorem i koordynatorem działań związanych 
z rozwojem potencjału regionu pięciu gmin wokół miasta 
Tarnów. Jak wspomniano wcześniej, uzyskała ona 
akceptację Województwa Małopolskiego na realizację 
Lokalnej Strategii Rozwoju przy użyciu środków 
finansowych PROW.

Czym jest Lokalna Strategia Rozwoju?

Lokalna Strategia Rozwoju, w skrócie LSR, jest 
najważniejszym dokumentem LGD, który został 
opracowany podczas szeregu konsultacji społecznych 
i spotkań z lokalną społecznością, czy też jej 
przedstawicielami. To tutaj zapisane są najważniejsze 
potrzeby i cele, do których realizacji posłużyć mają 
pieniądze z PROW.

Jakie działania możemy zatem podejmować 
w ramach osi LEADER?

W ramach osi LEADER wyszczególniono trzy działania:
*  Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju
*  Wdrażanie projektów współpracy
* Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie 
umiejętności i aktywizacja.

Czym jest LEADER?

LEADER jest składową Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007  2013, który współfinansowany jest 
ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich. W ramach PROW 
zdefiniowano cztery osie sektorowe. Oś gospodarczą, 
środowiskową, społeczną, a także oś LEADER.
LEADER to także podejście, która wspiera działalność 
lokalnych grup działania w realizacji ich pomysłów na 
poprawienie sytuacji w regionie.

Czym jest LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA?

Lokalna Grupa Działania, w skrócie LGD, to grupa osób, 
która reprezentuje społeczność regionu, w którym LGD 
działa. To osoby, które zaangażowały się w działania na 
rzecz rozwoju lokalnego. Status Lokalnej Grupy Działania 
Stowarzyszenie “Zielony Pierścień Tarnowa” uzyskało w 
wyniku wyboru przez Samorząd Województwa 
Małopolskiego do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. 
Umowa została podpisana 14 lipca 2009 roku.

Kto może być członkiem LGD?

Członkami LGD mogą być m.in.: przedstawiciele 
jednostek samorządu terytorialnego, placówek oświaty, 
stowarzyszeń, firm, przedstawiciele kultury. LEADER 
daje szansę by zarówno osoby fizyczne, czy też grupy 
nieformalne były członkiem Lokalnej Grupy Działania.

Ile grup LGD może funkcjonować na danym 
terenie?

Na terenie jednej gminy funkcjonować może jedna Lokalna 
Grupa Działania. Grupa ta powinna być zarejestrowana 
jako stowarzyszenie i posiadać jego struktury (radę, 
zarząd, komisję rewizyjną). 

Kontakt: Biuro Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień Tarnowa”, 33-156 Skrzyszów 642, tel/fax. (0-14) 632 63 45 
 lub Urząd Miejski w Żabnie, ul. Jagieły 1, 33-240 Żabno, tel. 014-645-60-12, fax. 014-645-64-20


