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Powiat miechowski usytuowany jest w północno-zachodniej części województwa małopolskiego. 
Stolicą powiatu jest miasto Miechów, które leży w odległości 40 km na północ od Krakowa, siedziby 
władz wojewódzkich oraz około 75 km na południe od Kielc. Powiat miechowski jest jedynym z 19 
powiatów ziemskich województwa małopolskiego. 

Jednostkę samorządową tworzy siedem gmin: miejsko-wiejska (Miechów) i sześć  wiejskich 
(Charsznica, Gołcza, Kozłów, Książ Wielki, Racławice, Słaboszów). W skład powiatu wchodzi 150 
miejscowości. Powierzchnia ogólna powiatu wynosi 676,73 km2. Terytorium powiatu miechowskiego 
zamieszkuje ponad 50 tysięcy osób. Średnia  gęstość  zaludnienia  wynosi około  75  osób/km2. 

W 2006 roku z inicjatywy sześciu gmin powiatu miechowskiego powstało Miechowskie Stowarzyszenie 
Gmin „Jaksa”, które skupia przedstawicieli trzech sektorów: społecznego, gospodarczego i publicznego. 
Obecnie liczy 96 członków (osoby fizyczne) i siedem samorządów gminnych, starostwo powiatowe 
w Miechowie oraz trzy organizacje pozarządowe. Działalność skupia się przede wszystkim na rozwoju 
obszarów wiejskich. W ramach działalności statutowej stowarzyszenia została opracowana Lokalna 
Strategia Rozwoju do roku 2007 i druga strategia na lata 2007 – 2013. Koncepcja programu Leader jest 
uzupełnieniem innych programów europejskich i krajowych. Działania w ramach Leadera mogą na 
przykład aktywizować i mobilizować lokalne zasoby poprzez wspieranie projektów przedrozwojowych 
(takich jak studia diagnostyczne i studia wykonalności czy też kreowanie inicjatyw lokalnych), które 
zwiększają możliwość dostępu i wykorzystania przez te obszary nie tylko środków w ramach inicjatywy 
Leader, lecz również innych źródeł finansowania swego rozwoju (np. szersze programy unijne oraz 
krajowe programy rozwoju wsi i rozwoju regionalnego). Podejście Leader pomaga również tym 
sektorom i kategoriom odbiorców, którzy nie otrzymują żadnego wsparcia lub jedynie wsparcie 
ograniczone w ramach innych programów realizowanych na obszarach wiejskich, takich jak działalność 
kulturalna, poprawa środowiska naturalnego, restaurowanie obiektów architektonicznych i 
zabytkowych, turystyka wiejska, poprawa relacji między producentami i konsumentami. W latach 
2007-2013 na realizację zadań przeznaczono około 7,5 miliona złotych. Były to zadania realizowane w 
ramach programu PROW (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich) takie jak: Różnicowanie, Tworzenie i 
rozwój mikroprzedsiębiorstw, Odnowa Wsi i Małe Projekty. 



13. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Międzynarodowe i krajowe uwarunkowania rozwoju 
przedsiębiorczości w układach przestrzennych” 

13th International Scientific Conference “International and Domestic Conditions for the Development  
of Entrepreneurship in Spatial Systems” 

oraz 9. Zjazd Nauczycieli Przedsiębiorczości / and 9th Conference of Entrepreneurship Teachers 
Kraków, 10-11 października 2016 / 10-11 October 2016 

Organizatorzy / Organisers:  

 Zakład Przedsiębiorczości  
i Gospodarki Przestrzennej  

Instytut Geografii 
Uniwersytet Pedagogiczny  

 

Komisja Geografii Przemysłu  
Polskiego Towarzystwa 

Geograficznego 

Fundacja „Edukacja  
dla Społeczeństwa”  

w Warszawie 
Wydawnictwo 

„Nowa Era” 

Na podstawie działań podjętych przez Miechowskie Stowarzyszenie Gmin „Jaksa” w latach 2009 – 2015 
wykonano analizę i ocenę wpływu funduszy UE na rozwój lokalny powiatu miechowskiego. W ten 
sposób powstał obraz efektów realizacji zarówno ilościowego jak i jakościowego procesu wdrażania 
Strategii w życie. W przypadku podsumowania ilościowego przedstawiono podstawowe dane ilościowe 
dotyczące działalności Stowarzyszenia w latach 2009-2015 - liczby oraz wartości złożonych wniosków o 
dofinansowanie w ramach prowadzonych naborów oraz analizę tych danych z uwzględnieniem 
struktury przestrzennej (podział na poszczególne gminy objętej LSR), a także strukturę według 
rodzajów beneficjantów, którzy złożyli wnioski o dofinansowanie. Analiza zawiera szczegółowe dane 
dotyczące: ilości złożonych wniosków, wartości złożonych wniosków, wartości dofinansowania o jakie 
ubiegali się wnioskodawcy, średnich wartości projektu i dofinansowania przypadającego na jeden 
projekt, liczby beneficjentów, którzy składali wnioski. Dla przejrzystości i obiektywności analizy 
zaprezentowanych danych, podano je zarówno w liczbach bezwzględnych jak i w odniesieniu do gmin 
wchodzących w skład powiatu miechowskiego. 

Końcowym efektem przeprowadzonych analiz jest przedstawienie stanu stopnia realizacji Strategii 
w związku z przeprowadzonymi w latach 2009-2015 działaniami oraz wynikające z tego wnioski 
i rekomendacje na przyszłość w odniesieniu przede wszystkim do analizy stopnia realizacji budżetu. 

 


