SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI LSR ZA 2012 rok
LGD - Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu
1. Liczba ludności objęta LSR po rozszerzeniu obszaru LSR:
Liczba mieszkańców po rozszerzeniu obszaru LSR
92.690 osób
2. Budżet celów ogólnych oraz przedsięwzięć w LSR:
Cele ogólne

Budżet celów ogólnych (zł)

Cel ogólny nr 1

Dobrze rozwinięte obszary
wiejskie wokół Kanału
Elbląskiego

10 752 040

Przedsięwzięcia

Budżet przedsięwzięć (zł)

Przedsięwzięcie nr 1
1.1. Zagospodarowane zasoby przyrodnicze,
kulturowe, historyczne

599 000

Przedsięwzięcie nr 2
1.2. Wypromowany obszar

755 127

Przedsięwzięcie nr 3
2.1. Dobra infrastruktura społeczna, techniczna i
turystyczna

6 875 312

Przedsięwzięcie nr 4
2.2. Aktywni obywatele

2 408 000

Przedsięwzięcie nr 5
2.3. Wyedukowane społeczeństwo

114 601

3. Budżet realizacji celów ogólnych oraz przedsięwzięć w okresie sprawozdawczym:
Cele ogólne

Budżet celów ogólnych (zł)

Cel ogólny nr 1
Dobrze rozwinięte obszary
wiejskie wokół Kanału
Elbląskiego

1 581 619,94

Przedsięwzięcia
Przedsięwzięcie nr 1
1.1. Zagospodarowane zasoby przyrodnicze,
kulturowe, historyczne

Budżet przedsięwzięć (zł)
211 243,14

Przedsięwzięcie nr 2
1.2. Wypromowany obszar

100 502,10

Przedsięwzięcie nr 3
2.1. Dobra infrastruktura społeczna, techniczna
i turystyczna

877 834,86

Przedsięwzięcie nr 4
2.2. Aktywni obywatele

292 177,50

Przedsięwzięcie nr 5
2.3. Wyedukowane społeczeństwo

99 862,34
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4. Realizacja projektów współpracy w okresie sprawozdawczym:
Rok

Projekt współpracy
-

Pomoc przyznana LGD
-

-

Pomoc wypłacona LGD
-

5. Kontrole LGD w okresie sprawozdawczym:
Podmiot przeprowadzający kontrolę
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko –
Mazurskiego w Olsztynie

Zakres kontroli
1.
2.
3.

Wniosek o przyznanie pomocy
Wnioski o płatność
Etap ex-post

Liczba kontroli
1

6. Grupy docelowe przedsięwzięć i operacji w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”:
Przedsięwzięcia
Przedsięwzięcie nr 1
1.1. Zagospodarowane zasoby
przyrodnicze, kulturowe,
historyczne

Przedsięwzięcie nr 2
1.2. Wypromowany obszar

Grupy docelowe
Grupa docelowa 1- turyści, mieszkańcy Susza, zawodnicy biorący udział w triathlonie
Grupa docelowa 2 – parafia, rada parafialna, mieszkańcy Przezmarka, wykonawca, turyści – Gmina Elbląg
Grupa docelowa 3 – dziecięcy zespół folklorystyczny „Dzieci Ziemi Iławskiej”, mieszkańcy Gminy Iława
i powiatu iławskiego
Grupa docelowa 4 – zespół folklorystyczny w gminie Kisielice, mieszkańcy Miasta i Gminy Kisielice
Grupa docelowa 5 – mieszkańcy powiatu iławskiego, turyści odwiedzający Pojezierze Iławskie, producenci rolni i osoby uprawiające
rzemiosło
Grupa docelowa 6 - mieszkańcy Brudzęd i Kępniewa
Grupa docelowa 7 - mieszkańcy wsi Marianka i okolic, turyści
Grupa docelowa 8 - Parafia Podwyższenia Krzyża Św., Rada Parafialna
Grupa docelowa 9 - dzieci, młodzież, turyści, osoby przyjezdne w miejscowości Susz
Grupa docelowa 10 - turyści, mieszkańcy Susza, zawodnicy biorący udział w zawodach
Grupa docelowa 11 – parafianie Zalewa, turyści
Grupa docelowa 1- mieszkańcy Gminy Gronowo Elbląskie oraz mieszkańcy powiatu
Grupa docelowa 2 – mieszkańcy Rudzienic i Gminy Iława, goście, jednostki kulturalno-społeczne Pojezierza Iławskiego
Grupa docelowa 3 – mieszkańcy Gminy Rychliki, turyści
Grupa docelowa 4 – mieszkańcy Szałkowa i okolic, Wójt i Urząd Gminy w Iławie, GOK Laseczno, Rada Sołecka wsi Szałkowo,
Stowarzyszenie Agrotur w Szałkowie, artyści, przedstawiciele 5 gmin z powiatu iławskiego
Grupa docelowa 5 – mieszkańcy Laseczna, drużyny piłkarskie, Wójt i Urząd Gminy w Iławie, GOK Laseczno, Rada Sołecka wsi
Laseczno, OSP w Lasecznie, artyści
Grupa docelowa 6 – mieszkańcy Ławic i okolic, Wójt i Urząd Gminy w Iławie, GOK w Lasecznie, Rada Sołecka wsi Ławice, OSP w
Ławicach, artyści
Grupa docelowa 7 – mieszkańcy Siemian i okolic, turyści z Polski i zagranicy, Wójt i Urząd Gminy w Iławie, GOK w Lasecznie,
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Siemian, Rada Sołecka wsi Siemiany, OSP w Siemianach
Grupa docelowa 8 - mieszkańcy Ząbrowa i okolic, Wójt i Urząd Gminy w Iławie, GOK Laseczno, Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju
Ząbrowa, Rada Sołecka wsi Siemiany, OSP w Siemianach, artyści
Grupa docelowa 9 - mieszkańcy Siemian i okolic, turyści z Polski i zagranicy, Wójt i Urząd Gminy w Iławie, GOK w Lasecznie,
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Przedsięwzięcie nr 3
2.1. Dobra infrastruktura
społeczna, techniczna i
turystyczna

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Siemian, Rada Sołecka wsi Siemiany, OSP w Siemianach
Grupa docelowa 10 - mieszkańcy Miasta i Gminy Kisielice
Grupa docelowa 11 - dzieci, młodzież i ich rodziny, mieszkańcy powiatu ostródzkiego oraz turyści
Grupa docelowa 12 - dzieci, młodzież osoby niepełnosprawne z terenu Gminy Miłomłyn, uczestnicy XIV Rajdu Rowerowego Mazury
2011, uczestnicy V Festiwalu Młodych Talentów
Grupa docelowa 13 – dzieci, mieszkańcy, osoby niepełnosprawne, sołectwa, przedsiębiorcy, gospodarstwa agroturystyczne z terenu
Gminy Pasłęk
Grupa docelowa 14 – mieszkańcy z terenu działania LGD, osoby niepełnosprawne
Grupa docelowa 15 – mieszkańcy Miasta i Gminy Zalewo, turyści
Grupa docelowa 16 - dzieci i młodzież z obszarów LSR, rodzice i znajomi uczestników turnieju piłki nożnej
Grupa docelowa 17 – dzieci i młodzież uczestnicząca w 8 dniowym spływie kajakowym z terenu działania LGD
Grupa docelowa 18 – mieszkańcy Miasta i Gminy Elbląg, mieszkańcy Miasta i Gminy Pasłęk, turyści, młodzież szkolna, miłośnicy
sportu balonowego
Grupa docelowa 19 – Zespół Szkół w Rychlikach, Rada Sołecka, OSP, turyści, mieszkańcy Gminy Rychliki
Grupa docelowa 20 - mieszkańcy Szałkowa, Laseczna, Ławic, turyści, GOK Laseczno, Artyści, OSP Szalkowa, Laseczna, Ławic, Rada
Sołecka, UG Iława
Grupa docelowa 21 - Dzieci, młodzież Gminy Małdyty
Grupa docelowa 22 - Mieszkańcy Miłomłyna, turyści
Grupa docelowa 23 - Hodowcy, producenci mleka, rolnicy
Grupa docelowa 24 - mieszkańcy Miłomłyna, turyści, mieszkańcy obszaru KE
Grupa docelowa 25 - dzieci, parafie, osoby niepełnosprawne, sołectwa, gosp. agroturystyczne, przedsiębiorcy
Grupa docelowa 26 - mieszkańcy Gminy Pasłęk i młodzież
Grupa docelowa 27 - mieszkańcy Gminy Rychlik i turyści, przyjezdni
Grupa docelowa 1 – mieszkańcy Weklic i okolicznych wsi, młodzież szkolna, GOK, OSP
Grupa docelowa 2 – mieszkańcy Tropów Elbląskich i okolicznych wsi, młodzież, dzieci, GOK, OSP
Grupa docelowa 3 – mieszkańcy Raczek Elbląskich i okolicznych wsi, młodzież, dzieci, GOK, OSP
Grupa docelowa 4 - mieszkańcy Oleśna, Sołectwa Oleśno, Gminy Gronowo Elbląskie, mieszkańcy Powiatu Elbląskiego
Grupa docelowa 5 - mieszkańcy gminy Gronowo Elbląskie, mieszkańcy Gronowa Elbląskiego, Sołectwa Gronowo Elbląskie
Grupa docelowa 6 - mieszkańcy wsi Dziarny oraz okolicznych miejscowości
Grupa docelowa 7 - mieszkańcy wsi Kałduny oraz okolicznych miejscowości
Grupa docelowa 8 - mieszkańcy wsi Kałduny, Gulb, Skarszewo
Grupa docelowa 9 – dzieci, młodzież, mieszkańcy wsi Ławice, Stowarzyszenie, Rada Sołecka, szkoła oraz GOK w Lasecznie – Gmina
Iława
Grupa docelowa 10 – mieszkańcy wsi Franciszkowo, Stowarzyszenie, Rada Sołecka, szkoła oraz GOK
w Lasecznie – Gmina Iława
Grupa docelowa 11 - mieszkańcy Gminy Kisielice
Grupa docelowa 12 - mieszkańcy Sołectwa Jędrychowo, mieszkańcy Gminy Kisielice
Grupa docelowa 13 - mieszkańcy Gminy Kisielice
Grupa docelowa 14 – mieszkańcy miejscowości Kępniewo, członkowie koła gospodyń wiejskich (KGW), OSP, innych zorganizowanych
grup
Grupa docelowa 15 - mieszkańcy miejscowości Jezioro oraz z terenu Gminy Markusy
Grupa docelowa 16 - mieszkańcy miejscowości Zwierzno oraz z terenu Gminy Markusy
Grupa docelowa 17 - OSP Aniołowo, Klub Sportowy Pogrom Aniołowo, Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi „Aniołowo”, rolnicy
indywidualni, przedsiębiorcy, mieszkańcy sołectwa
Grupa docelowa 18 – dzieci, młodzież Gminy Susz
Grupa docelowa 19 - mieszkańcy Gminy Susz, Rady Sołeckie z 15 wsi, młodzież szkolna z 6 szkół
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Przedsięwzięcie nr 4
2.2. Aktywni obywatele

Przedsięwzięcie nr 5

Grupa docelowa 20 - mieszkańcy miejscowości Wielowieś, turyści
Grupa docelowa 21 - mieszkańcy Jerzwałdu i Matyt, mieszkańcy Gminy Zalewo, turyści, realizator inwestycji
Grupa docelowa 22 - mieszkańcy Gminy Kisielic i turyści
Grupa docelowa 23 – mieszkańcy wsi Krzewsk, turyści, pielgrzymi
Grupa docelowa 24 – mieszkańcy wsi Nowe Dolno, turyści, pielgrzymi
Grupa docelowa 25 - mieszkańcy Gminy Susz, turyści odwiedzający miasto Susz
Grupa docelowa 26 - mieszkańcy Gminy Susz, turyści
Grupa docelowa 27 - mieszkańcy wsi Półwieś, mieszkańcy Gminy Zalewo, realizator inwestycji, turyści
Grupa docelowa 28 - mieszkańcy wsi Bądki, mieszkańcy Gminy Zalewo, realizator inwestycji, turyści
Grupa docelowa 29 – Miejsko – Gminy Ośrodek Kultury i uczniowie Szkoły Podstawowej w Miłomłynie
Grupa docelowa 30 – młodzież i dzieci, drużyny piłkarskie, OSP mieszkańcy z terenu Gminy Pasłęk
Grupa docelowa 31 – mieszkańcy wsi Wikrowo, mieszkańcy Gminy Gronowo Elbląskie
Grupa docelowa 32 – mieszkańcy miejscowości Wola Kamieńska i sąsiednich wsi
Grupa docelowa 33 – mieszkańcy sołectwa Jawty Wielkie, Gmina Susz
Grupa docelowa 34 – mieszkańcy wsi Krzewsk i turyści
Grupa docelowa 35 – mieszkańcy Gminy Zalewo
Grupa docelowa 36 – mieszkańcy Gminy Rychliki, uczniowie szkół w Rychlikach
Grupa docelowa 37 – mieszkańcy Gminy Kisielice i turyści
Grupa docelowa 38 - rada sołecka, Urząd Gminy, KGW, mieszkańcy obszaru LGD, młodzież szkolna
Grupa docelowa 39 - Mieszkańcy wsi Radomek i Szeplerzyny, turyści
Grupa docelowa 40 - mieszkańcy wsi Wikielec, pracownicy samorządowi, członkowie OSP Wikielec
Grupa docelowa 41 - mieszkańcy wsi Wola Kamieńska, osoby przyjezdne, turyści, członkowie stowarzyszenia
Grupa docelowa 42 - mieszkańcy gminy Małdyty, turyści
Grupa docelowa 43 - mieszkańcy Zajezierza
Grupa docelowa 44 - mieszkańcy gminy Małdyty, turyści
Grupa docelowa 45 - dzieci, młodzież, OSP, parafia, rolnicy, drużyny piłkarskie z miejscowości Marzewo
Grupa docelowa 46 - dzieci, młodzież, OSP, parafia, rolnicy, drużyny piłkarskie z miejscowości Zielonka Pasłęcka
Grupa docelowa 47 - dzieci, młodzież, OSP, parafia, rolnicy, drużyny piłkarskie z miejscowości Nowe Kusy
Grupa docelowa 48 - mieszkańcy Powiatu Iławskiego, osoby zainteresowane nauką
Grupa docelowa 49 - mieszkańcy Skarpy, Majdan, Bynowa, Wielowsi, Jaśkowa
Grupa docelowa 50 - mieszkańcy Witoszewa i Gminy Zalewo, turyści
Grupa docelowa 51 - mieszkańcy Boreczna i Gminy Zalewo, NGO, turyści
Grupa docelowa 52 - mieszkańcy Karczowiska Górne, mieszkańcy gmin ościennych
Grupa docelowa 53 – mieszkańcy wsi Franciszkowo, stowarzyszenia, rada sołecka, OSP, turyści
Grupa docelowa 54- mieszkańcy Markus, turyści
Grupa docelowa 55 - mieszkańcy wsi Marianka
Grupa docelowa 1 – lokalni mieszkańcy - Gmina Miłomłyn, turyści z Polski i zagranicy
Grupa docelowa 2 - lokalni mieszkańcy - Gmina Małdyty, turyści z Polski i zagranicy
Grupa docelowa 3 - rolnicy, odbiorcy biomasy
Grupa docelowa 4 - rolnicy, plantatorzy
Grupa docelowa 5 - rolnicy
Grupa docelowa 1 – mieszkańcy Gminy Kisielice
Grupa docelowa 2 – dzieci i młodzież, studenci, osoby dorosłe, emeryci i renciści
Grupa docelowa 3 – działacze PTTK, przewodnicy, piloci, krajoznawcy, młodzież szkół, mieszkańcy regionu
Grupa docelowa 4 - młodzież gimnazjalna i licealna
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2.3. Wyedukowane
społeczeństwo

Grupa docelowa 5 - Mieszkańcy Gminy Gronowo Elb., mieszkańcy gmin ościennych oraz Powiatu Elbląskiego
Grupa docelowa 6 - mieszkańcy Gminy Pasłęk, turyści, przyjezdni
Grupa docelowa 7 - mieszkańcy Gminy Pasłęk
Grupa docelowa 8 - dzieci i młodzież Gminy Pasłęk
Grupa docelowa 9 - dzieci i młodzież z terenu Powiatu Elbląskiego
Grupa docelowa 10 - lokalna społeczność Weklic, środowisko naukowe archeologiczne

7. Innowacyjność LSR:
263

produktowa

b)
w tym liczba zintegrowanych operacji w
ramach wniosków o przyznanie pomocy w ramach
działania 413 Wdrażanie LSR, wybranych przez LGD

75

Rodzaje
zintegrowania

technologiczna

zasoby

cele

Liczba
wniosków w
ramach
danego
rodzaju
zintegrowania

Stowarzyszenie IWA - Integracja - WspółpracaAktywność - Integracja i aktywizacja mieszkańców
sposobem na żuławską wieś tematyczną.
Innowacyjność polega na utworzeniu wsi tematycznej

1

Powiat Elbląski - Kanał Elbląski z lotu ptaka i poziomu
ssaka. Organizacja zawodów balonowych jest
innowacyjną formą promocji dla regionu.
Wykorzystano nowe sposoby organizacyjne aby zawody
zostały wypromowane wraz z regionem.

Przykład

79

organizacyjny

53

2

Pastewski Przemysław Remigiusz - Przygotowanie
wypożyczalni sprzętu rekreacyjnego w miejscowości
Władysławowo. Mobilna wypożyczalnia rowerów wraz z
urządzeniami GPS

23

Zegar Maria - Zakup kombajnu zbożowego, sprzętu
komputerowego i specjalistycznego oprogramowania
na potrzeby świadczenia usług wspierających
produkcję rolną i realizację doradztwa w zakresie
agronomii.

6

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi "Aniołowo" "Anielski zakątek miejscem spotkań plenerowych".
Wykorzystanie przyrody i historii w kształtowaniu
przewodniego tematu wsi Aniołowo

69

Przykład

a)
w tym liczba innowacyjnych operacji w
ramach wniosków o przyznanie pomocy w ramach
działania 413 Wdrażanie LSR, wybranych przez LGD

Rodzaje innowacji

społeczny

Liczba wniosków w ramach danego rodzaju
innowacji

Liczba wniosków o przyznanie pomocy w ramach
działania 413 Wdrażanie LSR, wybranych przez LGD:

Gmina Pasłęk - Remont świetlicy wiejskiej w Mariance.
Projekt realizuje cele LSR, a także jest zintegrowany z
celami innych projektów wybranych przez LGD
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8. Ewaluacja LGD i LSR:
Data badania
ewaluacyjnego

Nazwa badania

Podmiot wykonujący
badanie

Rekomendacje z badania ewaluacyjnego

Rekomendacje wykorzystane
przez LGD

Marzec - czerwiec
2012 r.

1. Koncepcja ewaluacji wewnętrznej
Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów
Wiejskich Kanału Elbląskiego na lata
2009-2015 Stowarzyszenia Łączy Nas
Kanał Elbląski Lokalna Grupa
Działania.
2. Ewaluacja i opracowanie
dokumentu pt. „Raport końcowy
ewaluacji wewnętrznej Lokalnej
Strategii Rozwoju Obszarów
Wiejskich Kanału Elbląskiego na lata
2009-2015 i Stowarzyszenia Łączy
Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa
Działania za okres 2009-I kwartał
2012 r.”

1. Komisja Rewizyjna LGD KE
– koordynacja i kontrola
2. Biuro LGD KE – opracowanie
materiałów
3. Rada LGD KE – rola
opiniodawcza
4. Walne Zebranie Członków –
zatwierdzenie Raportu

1. Wyniki oceny upoważniają do wystąpienia o dodatkowe
środki na realizację dodatkowych zadań w ramach LSR
OW KE.
2. Zmiany w LSR OW KE na lata 2009-2015 należy
wprowadzić w formie odrębnego dokumentu – Aneks
zmian LSR OW KE na lata 2009-2015 w zakresie
dodatkowych zadań i środków PROW na lata 20072013.
3. Propozycje zmian dotyczą:
wprowadzenia nowego celu szczegółowego i 2
przedsięwzięć oraz zadań związanych ze
specjalizacją tematyczną i wielofunkcyjnością wsi;
podziału zwiększonego budżetu LSR OW KE,
zblokowania zadań i środków, zachowania proporcji
między przedsięwzięciami;
zwiększenia zatrudnienia w Biurze LGD;
wprowadzenia nowych kryteriów wyboru operacji
związanych z wywiązywaniem się beneficjentów
operacji z zobowiązań wobec LGD;
wzmocnienia roli przedsiębiorstw w rozwoju
lokalnym;
utrzymania kierunku rozwoju turystyki.

1. Przystąpiono do wypracowania
nowych celów, przedsięwzięć i
zadań z uwzględnieniem wyników
warsztatów i ewaluacji.
2. Zmiany LSR opracowano w zwartej
formie „Aneks – Projekt zmian LSR
OW KE na lata 2009-2015 w zakresie
dodatkowych zadań i środków PROW
na lata 2007-2013”.
3. Podział budżetu na cele,
przedsięwzięcia i działania
uwzględniał wyniki ewaluacji
wewnętrznej.
4. Opracowano nowe kryteria oceny
operacji premiujące:
→ Aktywność beneficjentów;
→ Tworzenie nowych miejsc pracy;
→ Zintegrowanie zadań, funkcji i
środków.
5. Przewidziano zatrudnienie
dodatkowej osoby na stanowisku ds.
promocji i wdrażania LSR, 12 DRL,
12 znakarzy szlaków rowerowych.

9. Konsultacja LSR:
Data
konsultacji

Miejsce konsultacji

Uczestnicy konsultacji

Wnioski z konsultacji

8-9.03.2012 r.

Bałoszyce – Aktualizacja LSR
OW KE

Zmienić cele LSR OW KE na związane ze „specjalizacją
tematyczną ” i „wielofunkcyjnością obszarów wiejskich”

12.04.2012 r.

Obszar LGD KE

Potencjalni beneficjenci operacji
LSR OW KE na l. 2009-2015,
członkowie LGD (wg listy obecności
- 43 osoby).
Odbiorcy ankiet 107 osób
Gospodarstwa agroturystyczne – 76
ankiet

09.05.2012 r.

Obszar LGD KE

Gminy i powiaty – partnerzy LGD KE
– 14 fiszek

Powiązać zadania inwestycyjne jest z aktywnością
mieszkańców

01.06.2012 r.

Obszar LGD KE

Liderzy „wsi tematycznych” – 13
fiszek

Wzmocnić działania we wsiach tematycznych i
koncentrować środki, zadania i funkcje

12.04. –
18/06.2012 r.

Obszar LGD KE

Indywidualne osoby korzystające z
doradztwa w Biurze LGD KE - 18
fiszek

Premiować zadania związane z zabytkami i działalnością
gospodarczą

Zwiększyć zadania inwestycyjne w LSR w ramach RwDN i
TiRM dla GA

Efekty z konsultacji
→ Opracowano fiszki projektowe, ankiety
wyboru wariantu finansowania LSR OW KE
i rozesłano do potencjalnych
beneficjentów celem zebrania
zapotrzebowania na nowe środki PROW
wg zaproponowanych celów i wariantów
finansowania.
→ Uzgodniono podział budżetu
→ Opracowano wskaźniki monitoringu
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Data
konsultacji

Miejsce konsultacji

Uczestnicy konsultacji

Wnioski z konsultacji

Efekty z konsultacji

13.06.2012 r.

Elbląg – posiedzenie Zespołu
Ewaluacyjnego

Członkowie Zespołu Ewaluacyjnego
– 11 osób

Zweryfikować kryteria oceny operacji i wykorzystać fiszki
do podziału budżetu i oszacowania wskaźników
monitoringu

Wprowadzono propozycje zapisów w Aneksie
– Projekt zmian LSR OW KE na l. 2009-2015 w
zakresie dodatkowych zadań i środków PROW
2007-2013 wynikające z analizy ankiet i
fiszek

13.06.2012 r.

Elbląg – debata strategiczna

Przedstawiciele organów LGD KE,
członkowie Stowarzyszenia – 40
osób

Wprowadzić do LSR OW KE na lata 2009-2015 w zakresie
dodatkowych zadań i środków PROW na l. 2007-2013”:
1) Nowy cel „2.4. Zaktywizowana społeczność lokalna”
oraz przedsięwzięcia „2.4.1. „Rozwinięta
wielofunkcyjnie wieś” i „2.4.2 Wypromowane
produkty tematyczne”
2) Rozdysponować nowe środki wg propozycji
otrzymanych „fiszek projektu pod dodatkowe środki
PROW na lata 2007-2013”
3) Wprowadzić zmianę obowiązujących kryteriów oceny
operacji zgodnie w wynikami przeprowadzonej
ankiety.
4) Uzgodniono zmiany w strukturze i zatrudnieniu Biura
LGD KE

Wprowadzono proponowane zapisy w
Aneksie–Projekt zmian LSR OW KE na lata
2009-2015 w zakresie dodatkowych zadań i
środków :
1. Nowy cel i zredagowano 2 nowe
przedsięwzięcia
2. Podzielono budżet proporcjonalnie do
wyników fiszek projektu
3. Wprowadzono zmiany w kryteriach oceny
operacji
4. Wprowadzono dodatkowy etat na
promocje i wdrażanie LSR oraz 12
doradców rozwoju lokalnego i 12 znakarzy
szlaków rowerowych

21.06.2012 r.

Elbląg - posiedzenie Rady

Członkowie Rady, Prezes Zarządu
Stowarzyszenia – 13 osób

Wprowadzić zmiany w Regulaminie organizacyjnym Rady
Stowarzyszenia dot. kryteriów oceny operacji działań Osi
4 PROW na lata 2007-2013.

Wprowadzono zmiany w Regulaminie
organizacyjnym Rady Stowarzyszenia w
zakresie kryteriów oceny operacji, procedury
oceny.

22.06.2012 r.

Elbląg – posiedzenie Komisji
Rewizyjnej

Członkowie Komisji Rewizyjnej i
pracownicy Biura – 6 osób

Wprowadzić zmiany w Regulaminie organizacyjnym Rady
Stowarzyszenia dot. procedur oceny operacji i
funkcjonowania Rady.

Wprowadzono zmiany w Regulaminie
organizacyjnym Rady Stowarzyszenia w
zakresie procedur oceny operacji i
funkcjonowania Rady Stowarzyszenia

27.06.2012 r.

Elbląg – Walne Zebranie
Członków

Opracować definicje kryteriów oceny operacji zgodności z
LSR i lokalnych kryteriów oceny operacji wspólne i
specyficzne dla poszczególnych działań

Wprowadzono i opracowano definicje do
„Aneksu – Projektu zmian LSR OW KE w
zakresie dodatkowych zadań i środków PROW
na l. 2007-2013”

Członkowie Walnego Zebrania – 33
osoby
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10. Sposób rozpowszechniania informacji o założeniach LSR w okresie sprawozdawczym:
Data

Miejsce

Zastosowana
metoda/narzędzia/środek
przekazu

Opis rozpowszechniania informacji z
zastosowaniem danej
metody/narzędzia/środka przekazu

Odbiorcy
informacji

Uzasadnienie dotyczące doboru
danej metody/narzędzia/środka
przekazu do danej grupy
odbiorców informacji

2012.01.14

Tynwałd

Jarnołtowo

spotkania animacyjne
Zorganizowane z inicjatywy
LGD i liderów wsi
zainteresowanych
tematycznością

Mieszkańcy wsi –
kobiety i mężczyźni
(brak danych o
przedziale
wiekowym)

Liksajny

Uczestniczyło 41 osób.

Poinformowano o możliwości uzyskania
pomocy z PROW na aktywizację wsi.
Zapewniono o możliwości wsparcia
merytorycznego w przygotowaniu wniosku o
przyznanie pomocy w ramach działania 413
Wdrażanie LSR, tworzeniu i prowadzeniu
stowarzyszeń oraz tworzenia POM.

Zakres przekazywanych informacji był
ukierunkowany na zawężoną grupę
odbiorców z poszczególnych wsi. W celu
zapewnienia skuteczności przekazania
wielu szczegółowych informacji
zastosowano spotkania bezpośrednie w
każdej wsi.

poinformowano o możliwości uzyskania
pomocy z PROW na aktywizację wsi. LGD
zapewniła o możliwości wsparcia w
przygotowaniu wniosku o przyznanie pomocy
w ramach działania 413 Wdrażanie LSR,
głównie MP.
Bezpośrednia wymiana doświadczeń z
zakresu funkcjonowania LGD i realizacji LSR.
Niektórzy z uczestników zainteresowali się
pomysłami innych LGD, m.in. na projekty
współpracy.
Poinformowano o możliwości wsparcia
merytorycznego w przygotowaniu wniosku o
przyznanie pomocy w ramach działania 413
Wdrażanie LSR przez doradców LGD, pomoc
w tworzeniu organizacji pozarządowych i
POM.

Członkowie Klubu
Sportowego Baskil,
kobiety i mężczyźni

Zakres przekazywanych informacji był
ukierunkowany na zawężoną grupę
odbiorców oraz rodzaj prowadzonej
działalności. Bezpośrednie spotkanie w
siedzibie potencjalnego beneficjenta
wzmacnia skuteczność informowania.
Informacje skierowano do przedstawicieli
LGD. Metoda ta zwiększała skuteczność
informowania ze względu na bezpośredni
kontakt, zadawanie pytań, dyskusji i
ustaleń.
Zakres przekazywanych informacji był
ukierunkowany na zawężoną grupę
odbiorców i tematykę. Bezpośrednie
spotkanie z mieszkańcami sołectwa potencjalnymi beneficjentami wzmacnia
skuteczność doradztwa.

Uczestnicy zostali poinformowani o
możliwości wsparcia merytorycznego w
przygotowaniu wniosku o przyznanie pomocy
w ramach działania 413 Wdrażanie LSR przez
doradców LGD i pomoc przy tworzeniu NGO.

Mieszkańcy
Sołectwa Surowe i
Kwitajny – kobiety i
mężczyźni (brak
danych o przedziale
wiekowym)

Zakres przekazywanych informacji był
ukierunkowany na zawężoną grupę
odbiorców oraz rodzaj działalności.
Zastosowana metoda spotkania w każdej
wsi zwiększyła skuteczność informowania.

Celem spotkania była wymiana doświadczeń
z zakresu realizacji projektów współpracy.
Po spotkaniu niektórzy z uczestników wyrazili
zainteresowanie pomysłami innych LGD.

LGD Warmii i Mazur,
kobiety i mężczyźni
(brak danych o
przedziale
wiekowym)

Informacje były ukierunkowane na
zawężoną grupę odbiorców. Metodę
bezpośredniego spotkania umożliwiła
zadawanie pytań, dyskusji i poprawiła
skuteczność.

Przedstawiono stan kontraktacji środków w
ramach Osi IV LEADER, w tym w LGD KE,
zasady funkcjonowania i finansowania Osi IV
LEADER w okresie programowania 2014-2020.
Omawiano trudności i bariery w realizacji
LSR.

LGD Warmii i Mazur,
kobiety i mężczyźni
(brak danych o
przedziale
wiekowym)

Informacje były ukierunkowane na
zawężoną grupę odbiorców. Spotkanie
zwiększało skuteczność informowania ze
względu na bezpośredni kontakt z
uczestniczkami oraz możliwość zadawania
pytań i dyskusji.

Wola
Kamieńska

Skuteczność
zastosowanej
metody/narzęd
zia/środka
przekazu
(skala 1-5)
4

Liwa
2012.01.16

2012.01.17

Rzeczna

Olsztyn

spotkanie informacyjne
Zorganizowane z inicjatywy
członków klubu sportowego
BASKIL
Uczestniczyło 7 osób.
spotkanie LGD regionu
Inicjatywa regionalnego
przedstawiciela LGD WiM
Uczestnik - 1 os. z LGD KE

2012.01.17

Kwitajny

spotkanie animacyjne
Zorganizowane z inicjatywy
LGD KE i Rady Sołeckiej
Kwitajn.
Uczestniczyły 3 osoby

2012.01.28

Kwitajny
Surowe

2012.02.07

spotkanie animacyjne
Zorganizowane z inicjatywy
LGD i mieszkańców Sołectwa
Kwitajny i Surowe.
Uczestniczyło 17 osób

Olsztyn
spotkanie LGD WiM nt.
projektów współpracy z
inicjatywy LGD.

2012.02.2324

Ogonki

spotkanie LGD Warmii i Mazur
w Ogonkach k. Węgorzewa
zorganizowane przez KSOW

Uczestniczyły 4 osoby z LGD KE

(brak danych o
przedziale wiekowym)

LGD Warmii i Mazur,
kobiety i mężczyźni
(brak danych o
przedziale
wiekowym)
Mieszkańcy
Sołectwa Kwitajny
– kobiety (brak
danych o przedziale
wiekowym)

3

4

4

4

3

4
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2012.02.29
2012.03.29

2012.03.07

Węzina

Bałoszyce

warsztaty Planu Odnowy
Miejscowości Węzina i Dłużyna.
W 2 warsztatach wzięło udział
20 osób.
posiedzenie Zarządu LGD
Uczestniczyły 4 osoby z LGD KE

2012.03.07

Bałoszyce

warsztaty aktywizacji
lokalnych liderów w zakresie
wsi tematycznych.
Uczestniczyły 43 osoby.

2012.03.08

Bałoszyce

warsztaty aktualizacji LSR z
inicjatywy LGD KE.
Wzięło udział 37 osób

2012.03.09

Elbląg

Warsztaty dla potencjalnych
beneficjentów działania 413.
Mały projekt

Członkowie Zarządu
LGD KE, kobiety i
mężczyźni (brak

Przekaz dotyczył tworzenia wsi tematycznych
i wdrażanie w nich ofert turystycznych.
Zaprezentowano również przykłady
powstałych wsi tematycznych posiadające
wypracowane oferty turystyczne. Inicjatorem
spotkania była LGD KE

Lokalni liderzy,
mieszkańcy,
beneficjenci LGD
KE, kobiety i
mężczyźni (brak
danych o przedziale
wiekowym)
Beneficjenci LGD
KE, kobiety i
mężczyźni (brak

Warsztaty polegały na aktualizacji LSR pod
dodatkowe środki PROW na l. 2007-2013,
wprowadzenie nowych celów i
przedsięwzięć, innowacyjności,
zintegrowaniu i podziale budżetu.

2012.03.28

Nowe Kusy

Zastosowano metodę bezpośredniego
spotkania, co zwiększyło skuteczność
informowania i uzyskania informacji
zwrotnej.

4

Beneficjenci LGD
KE, osoby fizyczne,
osoby prawne,
przedsiębiorstwa,
rolnicy, kobiety i
mężczyźni (brak
danych o przedziale
wiekowym)

Informacje były ukierunkowane na
zawężoną grupę odbiorców. Zdecydowano
o zastosowaniu metody warsztatowej ze
względu na skuteczność informowania,
bezpośredni kontakt z uczestniczkami
oraz możliwość bieżącego zadawania
pytań.

Członkowie Zarządu
LGD KE, kobiety i
mężczyźni (brak

Zastosowano bezpośredni przekaz ustny i
pisemny co zwiększa skuteczność
informowania, daje możliwość bieżącego
zadawania pytań, dyskusji i decyzji.

5

Uczestniczyło 5 osób.

Przyjęcie koncepcji ewaluacji wewnętrznej
LSR OW KE na lata 2009-2015 Stowarzyszenia
Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa
Działania.

spotkanie animacyjne
zorganizowane z inicjatywy
LGD i mieszkańców Sołectwa

Poinformowano o możliwości wsparcia
merytorycznego w przygotowaniu wniosku o
przyznanie pomocy w ramach działania 413.

Mieszkańcy
Sołectwa Nowe Kusy
– kobiety i

Zakres przekazywanych informacji był
ukierunkowany na zawężoną grupę
odbiorców oraz rodzaj działalności.

4

posiedzenie Zarządu LGD
Kanału Elbląskiego

(brak danych o
przedziale wiekowym)

danych o przedziale
wiekowym)

Informacje były ukierunkowane na
zawężoną grupę odbiorców. Warsztaty
zwiększają skuteczność informowania ze
względu na bezpośredni kontakt oraz
możliwość bieżącego zadawania pytań i
dyskusji.

4

Uczestnikom przedstawiono ideę i istotę
operacji w działaniach 311. RwDN i 312. TiRM
zasady uzyskana pomocy i koszty podlegające
refundacji oraz cele, budżet i kryteria oceny
operacji. Omówiono zasady opracowania
Ekonomicznego Planu Operacji

warsztaty szkoleniowe dla
Beneficjentów działań 311.
RwDN, 312.TiRM

Uczestniczyło 25 osób.
Iława

danych o przedziale
wiekowym)

Informacje były ukierunkowane na
zróżnicowaną grupę odbiorców. Wybrana
metoda zwiększała skuteczność
informowania ze względu na bezpośredni
kontakt z uczestniczkami oraz możliwość
bieżącego zadawania pytań.

5

Informacje ukierunkowane na zawężoną
grupę odbiorców. Bezpośrednie spotkanie
i „burza mózgów”, zwiększyła
skuteczność informowania, planowania i
oceny POM.

Inicjatorem warsztatu była LGD
KE.

2012.03.27

danych o przedziale
wiekowym)

W celu zapewnienia skuteczności
przekazu, uzyskania informacji zwrotnych
i podjęcia decyzji zastosowano metodę
spotkania i przekaz ustny i drukowany.

Mieszkańcy
miejscowości
Janów, kobiety i
mężczyźni (brak
danych o przedziale
wiekowym)

Uczestniczyło 55 osób.
Iława

Zarząd przyjął:
→ sprawozdanie z realizacji LSR za 2011r.
→ informacje o konkursach w 4 działaniach LSR
OW KE.

5

Uczestnikom przedstawiono ideę i istotę i
zakres LSR, w tym MP. OiRW, RwDN, TiRM.
Dzięki warsztatom powstał dokument Plan
Odnowy Miejscowości Janów pod opieką LGD
KE i Gminy Elbląg, uwzględniający zapisy
LSR.

warsztaty tworzenia Planu
Odnowy Miejscowości z
inicjatywy LGD i mieszkańców
Janowa.

2012.03.27

danych o przedziale
wiekowym)

Zakres przekazywanych informacji był
ukierunkowany na zawężoną grupę
odbiorców oraz rodzaj działalności.
Zastosowano metodę spotkania, co
zwiększyło skuteczność informowania.

Beneficjenci LGD
KE, osoby fizyczne,
osoby prawne,
przedsiębiorstwa,
kobiety i mężczyźni

Uczestniczyło 55 osób.
Janów

Lokalni liderzy,
mieszkańcy Węziny i
Dłużyny, kobiety i
mężczyźni (brak

Przedstawiono cele, budżet LSR, zakres i
kryteria oceny operacji oraz ideę i istotę
operacji „Mały projekt” w aktywizacji
mieszkańców obszarów wiejskich. Omówiono
zasady uzyskana pomocy i koszty podlegające
refundacji.

Inicjatorem była LGD KE.

2012.03.21
2012.04.19

Warsztaty polegały na aktualizacji POM z
2006 roku w zakresie nowych celów i
przedsięwzięć oraz założeń budżetowych.

4

5

4
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2012.04.13

2012.04.18

2012.04.20
2012.04.27

Nowa Pilona

Elbląg

Władysławowo

Nowe Kusy
Uczestniczyło 7 osób.

Wdrażanie LSR przez doradców LGD i pomoc
przy tworzeniu NGO i POM.

mężczyźni (brak
danych o przedziale
wiekowym)

Zastosowano metodę bezpośredniego
spotkania, co zwiększyło skuteczność
przekazu.

warsztaty tworzenia Planu
Odnowy Miejscowości z
inicjatywy LGD KE i
mieszkańców Nowej Pilony.
Uczestniczyło 20 osób.

Uczestnikom przedstawiono ideę i istotę LSR
w aktywizacji mieszkańców na obszarach
wiejskich, zakres LSR, MP, OiRW, TiRM,
RwDN. Dzięki warsztatom powstał dokument
Plan Odnowy Miejscowości Nowa Pilona pod
opieką LGD KE i Gminy Elbląg.

Mieszkańcy
miejscowości Nowej
Pilony, kobiety i
mężczyźni (brak
przedziału
wiekowego)

Informacje były ukierunkowane na
zawężoną grupę odbiorców oraz rodzaj
działalności. Bezpośrednie spotkania z
mieszkańcami, zwiększyły skuteczność
informowania i podejmowania działań.

Ogłoszony nabór wniosków
aplikacyjnych na wszystkie
cztery działania LSR OW KE:
311 RwDN, 312 TiRM, 313
OiRW, 413 MP

Wnioski na dofinansowanie określonych
operacji składały: osoby fizyczne,
organizacje pozarządowe, gminy,
przedsiębiorstwa. W naborze przyjęto 85
wniosków (66 wniosków MP, 7 wniosków z
OiRW i po 6 wniosków w RwDN i TiRM

Beneficjenci:
rolnicy, osoby
fizyczne,
przedsiębiorcy,
organizacje
pozarządowe,
gminy.

Wysyłano informacje o naborze do
potencjalnych beneficjentów drogą
pocztową, e-mailową, zamieszczono na
tablicy ogłoszeniowej w siedzibie LGD KE
oraz na stronie internetowej www.kanalelblaski-lgd.pl.

Warsztaty tworzenia Planu
Odnowy Krainy Żuławskiej
Wierzby

Przedstawiono ideę i istotę LSR w aktywizacji
obszarów wiejskich i beneficjentów operacji
oraz zakresy MP, OiRW, TiRM, RwDN; zasady
uzyskania pomocy i koszty podlegające
refundacji oraz oczekiwania LGD od
wnioskodawców. Powstał Plan Odnowy Krainy
Żuławskiej Wierzby.

Mieszkańcy
miejscowości
Adamowo,
Władysławowo,
kobiety i mężczyźni
(brak przedziału
wiekowego)

Informacje były ukierunkowany do
zawężonej grupy odbiorców. W
bezpośrednim spotkaniu z mieszkańcami i
warsztatów metodą „burzy mózgów”
zwiększono skuteczność informowania i
podejmowania działań poprzez możliwość
zadawania pytań, dyskusji i ocen.

Zarząd ocenił przygotowania do ogłoszenia
naborów wniosków w działaniach LSR, w tym
311 RwDN, 312 TiRM, 313 OiRW, 413 MP oraz
przyjął sprawozdania merytoryczne, OPP i
finansowe z realizacji zadań za 2011 rok

Członkowie Zarządu
LGD KE, kobiety i
mężczyźni (brak
danych o przedziale
wiekowym)

Zastosowano ustny i pisemny przekaz, co
zwiększyło skuteczność informowania,
możliwość zadawania pytań i
podejmowania decyzji.

Ocena realizacji LSR OW KE i LGD KE, wnioski
i rekomendacje oraz propozycje zmian LSR,
zwłaszcza wskaźników monitoringu LSR OW
KE w zakresie dodatkowych zadań i środków
PROW.

Członkowie Komisji
Rewizyjnej, Rady
kobiety i mężczyźni
(brak danych o
przedziale
wiekowym)
Członkowie LGD,
goście, osoby
fizyczne – 40 osób

Bezpośrednie spotkania, informacja ustna
i drukowana, pytania ankietowe o zakres
zmian i kryteria oceny LSR, możliwość
zadawania pytań i uzyskania informacji
zwrotnej zapewniły skuteczność.

Posiedzenie dotyczyło wyników odwołań BO
od oceny Rady; pytań ankietowych o
aktualizację LSR; przyjęcia wniosków i
rekomendacji wraz Raportem końcowym
ewaluacji wewnętrznej LSR i LGD; kryteriów
oceny operacji oraz propozycji zmian LSR OW
KE.

Członkowie Zarządu
LGD KE, kobiety i
mężczyźni (brak
danych o przedziale
wiekowym)

W celu zapewnienia skuteczności
przekazu, uzyskania informacji zwrotnych
i podjęcia decyzji przez członków
Zarządu, zastosowano metodę
bezpośredniego spotkania i formy
przekazu ustnej i drukowanej.

Posiedzenie Zarządu LGD dotyczyło dyskusji
nad zmianami LSR OW KE, szczegółowego
budżetu VII i VIII etapu funkcjonowania LGD,
nabywania umiejętności i aktywizacji oraz
przygotowania WZC obejmującego dyskusje
nad zmianami LSR OW KE.

Członkowie Zarządu
LGD KE, kobiety i
mężczyźni (brak
danych o przedziale
wiekowym)

W celu zapewnienia skuteczności
przekazu, uzyskania informacji zwrotnych
i podjęcia decyzji przez członków
Zarządu, zastosowano metodę
bezpośredniego spotkania i formy
przekazu ustnej i drukowanej.

Inicjatorem warsztatu była LGD
KE i lider Władysławowa.
Uczestniczyło 27 osób.
2012.05.30

Elbląg

Posiedzenie Zarządu LGD
Kanału Elbląskiego
Uczestniczyło 5 osób.

2012.06.13
2012.06.22

Elbląg

Posiedzenie zespołu
ewaluacyjnego LSR i LGD KE
Uczestniczyło 11 osób.

2012.06.13

Elbląg

Debata strategiczna
Uczestniczyło 40 osób.

2012.06.13

Elbląg

Posiedzenie Zarządu LGD
Kanału Elbląskiego
Uczestniczyło 5 osób.

2012.06.27

Elbląg

Posiedzenie Zarządu LGD
Kanału Elbląskiego
Uczestniczyło 5 osób.

Celem debaty były rozmowy nt. aktualizacji i
wprowadzenia do LSR OW KE na lata 20092015 nowych zadań i środków w ramach
PROW na 2007-2013.

Zastosowano metodę spotkania, co
umożliwiło zadawanie pytań, dyskusji,
zmian w LSR OW KE, uzyskanie informacji
zwrotnych i skuteczność.
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2012.06.27

Elbląg

WZC LGD Kanał Elbląski
Uczestniczyło 40 osób.

2012.07.19

Elbląg

Posiedzenie Zarządu LGD
Kanału Elbląskiego
Uczestniczyło 5 osób.

2012.11.14

Elbląg

Posiedzenie Zarządu LGD
Kanał Elbląski
Uczestniczyło 5 osób.

2012.12.10

Olsztyn

Seminarium
Z LGD KE i OSP uczestniczyło 7
osób.

2012.12.12

Elbląg

Posiedzenie Zarządu LGD
Kanału Elbląskiego
Uczestniczyły 4 osoby.

2012.12.12

Elbląg

Posiedzenie Walnego Zebrania
Członków LGD Kanału
Elbląskiego
Uczestniczyło 48 osób.

Walne Zebranie Członków przyjęło
aktualizację LSR w zakresie dodatkowych
zadań i środków PROW na l. 2007-2013,
upoważniło Zarząd do aktualizacji LRS OW
KE, przyjęło sprawozdania merytoryczne,
OPP i finansowe LGD KE za 2011 rok.

Przedstawiciele
organów i
członkowie LGD
zaproszeni goście,
przedstawiciele JST,
osoby fizyczne – 40
osób

W celu zapewnienia skuteczności
przekazu, uzyskania informacji zwrotnych
i podjęcia decyzji przez Walne Zebranie
Członków, zastosowano metodę
posiedzenia i formy przekazu informacji
ustnej i drukowanej.

Posiedzenie Zarządu dotyczyło przyjęcia
zmian LSR OW KE, wniosku aplikacyjnego o
wybór LGD w zakresie dodatkowych zadań i
środków PROW, szczegółowego opisu zadań
VII i VIII etapu funkcjonowania LGD,
nabywania umiejętności i aktywizacji.
Omówiono wyniki konkursu w zakresie
dodatkowych zadań i środków PROW oraz
zadań i budżetu LSR i LGD KE; zadań i
budżetu LSR na 2013 rok - IX i X etap
działania 431 funkcjonowanie LGD, …; PW w
ramach LSR OW KE; kierunków LSR 2014-2020
i przyszłości LGD KE.

Członkowie Zarządu
LGD KE, kobiety i
mężczyźni (brak
danych o przedziale
wiekowym)

W celu zapewnienia skuteczności
przekazu, uzyskania informacji zwrotnych
i podjęcia decyzji przez członków
Zarządu, zastosowano metodę
bezpośredniego spotkania i formy
przekazu ustnej i drukowanej.
W celu zapewnienia skuteczności
przekazu, uzyskania informacji zwrotnych
i podjęcia decyzji przez członków
Zarządu, zastosowano metodę
bezpośredniego spotkania i formy
przekazu ustnej i drukowanej

Seminarium było poświęcone realizacji PROW
na lata 2007-2013, zmianom zachodzącym w
rolnictwie i na obszarach wiejskich oraz
przyszłość WPR. Przedstawiono wyniki
realizacji LSR OW KE oraz przykład realizacji
i efektów małego projektu OSP Weklice,
Gmina Elbląg

Przedstawiciele
JST, LGD Warmii i
Mazur, rolnicy,
kobiety i mężczyźni
(brak danych o
przedziale
wiekowym)

Zaprezentowano syntetyczne wyniki i
efekty realizacji LSR OW KE w formie
ustnej i drukowanej. OSP Weklice
bezpośrednio- prezentowali efekty MP w
formie poczęstunku. Przedstawiciele LGD
KE wzięli udział w ankiecie sprawdzającej
zdobytą wiedzę.

Posiedzenie Zarządu dotyczyło sprawozdania
z działalności, ustalenia porządku obrad
WZC, przyjęcia budżetu IX i X etapu F LGD,
stanu przygotowań Projektów Współpracy.

Członkowie Zarządu
LGD KE, kobiety i
mężczyźni (brak
danych o przedziale
wiekowym)

W celu zapewnienia skuteczności
przekazu, uzyskania informacji zwrotnych
i podjęcia decyzji zastosowano metodę
przekazu ustnego i drukowanego

Posiedzenie WZC dotyczyło informacji z
działalności Rady LGD KE I kadencji 20082012, wyboru Rady II kadencji, sprawozdania
z działalności LGD i realizacji LSR w 2012r.,
upoważnienia Zarządu do dokonania zmian
LSR OW KE, planu pracy i budżetu na 2013 r.

Członkowie LGD
zaproszeni goście,
przedstawiciele JST,
osoby fizyczne – 40
osób

W celu zapewnienia skuteczności
przekazu, uzyskania informacji zwrotnych
i podjęcia decyzji przez Walne Zebranie
Członków, zastosowano metodę
bezpośredniego spotkania i formy
przekazu ustnej i drukowanej.

Członkowie Zarządu
LGD KE, kobiety i
mężczyźni (brak
danych o przedziale
wiekowym)
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11. Sposób rozpowszechniania informacji o zasadach przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych
strategii rozwoju” w okresie sprawozdawczym:
Data

Miejsce

Zastosowana
metoda/narzędzia/śro
dek przekazu

Opis rozpowszechniania
informacji z zastosowaniem danej
metody/narzędzia/środka
przekazu

Odbiorcy
informacji

Uzasadnienie dotyczące doboru
danej metody/narzędzia/środka
przekazu do danej grupy
odbiorców informacji

2012.01.14

Tynwałd

spotkania animacyjne z
inicjatywy LGD KE i
liderów wsi
zainteresowanych
tematycznością

Uczestnicy zostali poinformowani o
możliwości uzyskania pomocy z PROW
na aktywizację wsi. LGD zapewniła o
możliwości wsparcia merytorycznego w
przygotowaniu wniosku o przyznanie
pomocy w ramach działania 413
Wdrażanie LSR przez doradców LGD,
pomoc przy tworzeniu i prowadzeniu
stowarzyszeń oraz tworzenia POM.

Mieszkańcy wsi –
kobiety i
mężczyźni (brak
danych o
przedziale
wiekowym)

Zakres przekazywanych informacji był
ukierunkowany na zawężoną grupę
odbiorców. W celu zapewnienia
skuteczności przekazania wielu
szczegółowych informacji oraz w związku
z tym, że spotkanie było skierowane do
mieszkańców poszczególnych wsi,
zdecydowano o zastosowaniu spotkań
bezpośrednich z uczestnikami każdej wsi.

Wola Kamieńska
Jarnołtowo
Liksajny
Liwa
2012.01.16

Rzeczna

spotkanie informacyjne z
inicjatywy członków klubu
sportowego BASKIL w
Rzecznej

Poinformowano o możliwości uzyskania
pomocy z PROW na aktywizację wsi.
Zapewniono o możliwości wsparcia
merytorycznego w przygotowaniu
wniosku aplikacyjnego w działaniu 413
Wdrażanie LSR, głównie MP.

Członkowie KS
Baskil, kobiety i
mężczyźni (brak
danych o
przedziale
wiekowym)

Zakres przekazywanych informacji był
ukierunkowany na zawężoną grupę
odbiorców oraz rodzaj prowadzonej
działalności. Bezpośrednie spotkanie w
siedzibie potencjalnego beneficjenta
wzmacnia skuteczność informowania.

2012.01.17

Kwitajny

spotkanie animacyjne z
inicjatywy LGD KE i Rady
Sołeckiej Kwitajn

Poinformowano o możliwości wsparcia
merytorycznego w przygotowaniu
wniosku o przyznanie pomocy w ramach
działania 413 Wdrażanie LSR przez
doradców LGD, pomoc w tworzeniu
NGO, Planu Odnowy Miejscowości

Mieszkańcy
Sołectwa Kwitajny
– kobiety (brak
danych o
przedziale
wiekowym)

Zakres przekazywanych informacji był
ukierunkowany na zawężoną grupę
odbiorców i tematykę. Bezpośrednie
spotkanie z mieszkańcami sołectwa potencjalnego beneficjenta, wzmacnia
skuteczność doradztwa.

2012.01.28

Kwitajny

spotkanie animacyjne z
inicjatywy LGD i
mieszkańców Sołectwa
Kwitajny i Surowe

Uczestnicy zostali poinformowani o
możliwości wsparcia merytorycznego w
przygotowaniu wniosku o przyznanie
pomocy w ramach działania 413
Wdrażanie LSR przez doradców LGD i
pomoc przy tworzeniu NGO.

Mieszkańcy
Sołectwa Surowe i
Kwitajny – kobiety
i mężczyźni (brak

Zakres przekazywanych informacji był
ukierunkowany na zawężoną grupę
odbiorców oraz rodzaj działalności.
Zastosowano metodę bezpośredniego
spotkania z mieszkańcami w każdej wsi,
co zwiększyło skuteczność informowania.

W dwóch spotkaniach warsztatowych
wzięło udział 20 osób. Warsztaty
polegały na aktualizacji Planu Odnowy
Miejscowości z 2006 roku. Aktualizacja
była przeprowadzona w zakresie
nowych celów i przedsięwzięć oraz
założeń budżetowych.

Lokalni liderzy,
mieszkańcy wsi
Węzina i Dłużyna,
kobiety i
mężczyźni (brak
danych o przedziale
wiekowym)

Zastosowano metodę warsztatów, co
zwiększyło skuteczność pracy nad POM.
Wybrana metoda „burzy mózgów”
zwiększała wpływ mieszkańców wsi na
planowane zadania ze względu na
bezpośredni kontakt, możliwość pisemnej
wypowiedzi i oceny.

Celem warsztatów były zakres wsi
tematycznych. Uczestniczyło 43 osoby.
Przekaz dotyczył tworzenia wsi
tematycznych i wdrażanie w nich ofert
turystycznych. Zaprezentowano również
przykłady powstałych wsi tematycznych
posiadające wypracowane oferty
turystyczne.

Lokalni liderzy,
mieszkańcy,
beneficjenci LGD
KE, kobiety i
mężczyźni (brak
danych o
przedziale
wiekowym)

Informacje były ukierunkowane na
zróżnicowaną grupę odbiorców.
Zdecydowano o zastosowaniu spotkania
informacyjnego. Wybrana metoda
zwiększała skuteczność informowania ze
względu na bezpośredni kontakt z
uczestniczkami oraz możliwość bieżącego
zadawania pytań.

Surowe
2012.02.29

Węzina

2012.03.29

2012.03.07

Bałoszyce

warsztaty Planu Odnowy
Sołectwa Dłużyna i
Węzina z inicjatywy
mieszkańców sołectw
Węzina i Dłużyna.

warsztaty aktywizacji
lokalnych liderów z
inicjatywy LGD KE

danych o przedziale
wiekowym)

Skuteczność
zastosowanej
metody/narzęd
zia/środka
przekazu
(skala 1-5)
4
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2012.03.07

Bałoszyce

posiedzenie Zarządu
LGD.
Wzięło udział 5 osób.

2012.03.08

Bałoszyce

warsztaty aktualizacji
LSR z inicjatywy LGD KE.
W warsztatach brało
udział 37 osób.

2012.03.09

Elbląg

warsztaty dla
potencjalnych
beneficjentów Małych
projektów
Inicjatorem warsztatu
była LGD KE.
Uczestniczyło 55 osób.

2012.03.21

Janów

2012.04.19

2012.03.27

Iława

warsztaty tworzenia
Planu Odnowy
Miejscowości
Inicjatorem warsztatu
była LGD KE i mieszkańcy
Janowa.
Uczestniczyło 55 osób
warsztaty szkoleniowe
dla Beneficjentów
działań 311. RwDN
312.TiRM
Inicjatorem warsztatu
była LGD KE.
Uczestniczyło 25 osób.

2012.03.27

Iława

posiedzenie Zarządu LGD
Kanału Elbląskiego

2012.03.28

Nowe Kusy

spotkanie animacyjne
Inicjatorem LGD i Rady
Sołeckiej Nowych Kus

Celem posiedzenia Zarządu było
przekazanie informacji o konkursach w
działaniach:
311 RwDN
312 TiRM
313 OiRW
413 MP „Mały projekt”

Członkowie
Zarządu LGD KE,
kobiety i
mężczyźni (brak
danych o
przedziale
wiekowym)

Warsztaty polegały na aktualizacji LSR
OW KE pod dodatkowe środki PROW na
lata 2007-2013. Aktualizacja była
przeprowadzona w zakresie nowych
celów i przedsięwzięć, innowacyjności,
zintegrowania i podziału budżetu oraz
wskaźników monitoringu LSR

Mieszkańcy,
beneficjenci LGD
KE, kobiety i
mężczyźni (brak
danych o
przedziale
wiekowym)

Uczestnikom przedstawiono ideę i
istotę operacji „Mały projekt” w
aktywizacji mieszkańców obszarów
wiejskich, metodę rozwiązywania
problemów lokalnych społeczności i
beneficjentów, zakres małych
projektów, zasady uzyskana pomocy i
koszty podlegające refundacji oraz
czego oczekuje LGD od
wnioskodawców.

Beneficjenci LGD
KE, osoby
fizyczne, osoby
prawne,
przedsiębiorstwa,
kobiety i
mężczyźni (brak
danych o
przedziale
wiekowym)

Informacje były ukierunkowane na
zawężoną grupę odbiorców. W celu
zapewnienia skuteczności przekazania
informacji zdecydowano o zastosowaniu
metody polegającej na warsztacie
informacyjnym z uczestnikami. Wybrana
metoda zwiększała skuteczność
informowania ze względu na bezpośredni
kontakt oraz możliwość bieżącego
zadawania pytań i dyskusji.

Przedstawiono ideę i istotę i zakres
LSR, w tym zakres MP, OiRW, RwDN,
TiRM. Powstał dokument Plan Odnowy
Miejscowości Janów pod opieką LGD KE
i Gminy Elbląg uwzględniający zapisy
LSR OW KE.

Mieszkańcy
miejscowości
Janów, kobiety i
mężczyźni (brak
danych o
przedziale
wiekowym)

Zakres przekazywanych informacji był
ukierunkowany na zawężoną grupę
odbiorców oraz rodzaj działalności.
Zastosowano metodę bezpośredniego
spotkania z mieszkańcami osiedla, co
zwiększyło skuteczność informowania i
podejmowania działań.

Uczestnikom przedstawiono ideę i
istotę operacji w działaniach 311. RwDN
i 312. TiRM, zasady uzyskana pomocy i
koszty podlegające refundacji oraz
czego oczekuje LGD od
wnioskodawców. Omówiono zasady
opracowania Ekonomicznego Planu
Operacji i kryteria oceny operacji.
Celem posiedzenia Zarządu były
rozmowy nt. działalności LGD KE i
planowanych przyszłych zadań.
Omówiono przygotowania do naboru
wniosków w 4 działaniach LSR. Podczas
spotkania zostały podjęte uchwały w
zakresie działalności LGD KE.

BO: osoby
fizyczne, osoby
prawne,
przedsiębiorstwa,
rolnicy, kobiety i
mężczyźni (brak

Informacje były ukierunkowane na
zawężoną grupę odbiorców. W celu
zapewnienia skuteczności przekazania
wielu szczegółowych informacji
zdecydowano o zastosowaniu metody
warsztatowej ze względu na bezpośredni
kontakt z uczestniczkami oraz możliwość
bieżącego zadawania pytań.
W celu poprawy skuteczności przekazania
szczegółowych informacji oraz
podejmowania decyzji przez członków
Zarządu, zastosowano metodę
bezpośredniego przekazu: ustną i
pisemną. Bezpośrednie informowanie,
umożliwia dyskusję i decyzyjność.

Poinformowano o możliwości wsparcia
merytorycznego w przygotowaniu
wniosku o przyznanie pomocy w ramach
działania 413. Wdrażanie LSR,
tworzeniu NGO i POM.

Mieszkańcy Nowe
Kusy – kobiety i
mężczyźni (brak

danych o przedziale
wiekowym)

Członkowie
Zarządu LGD KE,
kobiety i
mężczyźni (brak
danych o
przedziale
wiekowym)

danych o przedziale
wiekowym)

W celu zapewnienia skuteczności
przekazania wielu szczegółowych
informacji członkom Zarządu,
zdecydowano o zastosowaniu
bezpośredniej metody przekazu ustnego i
pisemnego co zwiększa efektywność
informowania, daje możliwość bieżącego
zadawania pytań, dyskusji i decyzji.
Zakres przekazywanych informacji był
ukierunkowany na zawężoną grupę
odbiorców oraz określony temat.
Zastosowano metodę bezpośredniego
spotkania, co zwiększyło skuteczność
informowania i planowania LSR.

Zakres informacji był ukierunkowany na
zawężoną grupę odbiorców oraz rodzaj
działalności. Zastosowano metodę
bezpośredniego spotkania z
mieszkańcami,co zwiększyło skuteczność.
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2012.04.13

Nowa Pilona

warsztaty tworzenia
Planu Odnowy
Miejscowości
Inicjatorem warsztatu
była LGD KE i mieszkańcy
Nowej Pilony.

2012.04.18

Elbląg

2012.04.20

Władysławowo

2012.04.27

2012.06.13

Elbląg

2012.12.10

Olsztyn

Ogłoszony nabór
wniosków aplikacyjnych
na działania LSR OW KE:
311. RwDN, 312. TiRM,
313. OiRW, 413. MP
Inicjatorem naboru była
LGD KE.
Warsztaty tworzenia
Planu Odnowy Krainy
Żuławskiej Wierzby
Inicjatorem była LGD KE i
lider Władysławowa.
Uczestniczyło 27 osób z
Adamowa i Władysławowa
Debata strategiczna

Seminarium
Organizatorem był
Warmińsko-Mazurskie
Ośrodek Doradztwa
Rolniczego

Uczestnikom przedstawiono zakres LSR,
MP, OiRW, TiRM, RwDN. Dzięki
warsztatom powstał dokument Plan
Odnowy Miejscowości Nowa Pilona pod
opieką LGD KE i Gminy Elbląg
zawierający zadania możliwe do
zrealizowania ze środków PROW

Mieszkańcy
miejscowości
Nowej Pilony,
kobiety i
mężczyźni (brak
przedziału
wiekowego)

Zakres przekazywanych informacji był
ukierunkowany na zawężoną grupę
odbiorców oraz rodzaj działalności.
Zastosowano metodę bezpośredniego
spotkania z mieszkańcami, co zwiększyło
skuteczność informowania i
podejmowania działań.

Wnioski na dofinansowanie określonych
operacji składały: osoby fizyczne,
organizacje pozarządowe, gminy,
przedsiębiorstwa. W naborze przyjęto
85 wniosków (66 wniosków MP, 7
wniosków z OiRW i po 6 wniosków w
RwDN i TiRM

Beneficjenci:
rolnicy, osoby
fizyczne,
przedsiębiorcy,
organizacje
pozarządowe,
gminy.

Wysyłano informacje o naborze do
potencjalnych beneficjentów drogą
pocztową, e-mailową, Informacje były
również zamieszczone na tablicy
ogłoszeniowej w siedzibie LGD KE oraz na
stronie internetowej www.kanal-elblaskilgd.pl.

którym przedstawiono ideę i istotę LSR
w aktywizacji obszarów wiejskich i
beneficjentów operacji, zakresy MP,
OiRW, TiRM, RwDN, zasady uzyskana
pomocy i koszty podlegające refundacji
oraz oczekiwania LGD od
wnioskodawców. Powstał Plan Odnowy
Krainy Żuławskiej Wierzby.
Celem debaty były rozmowy nt.
aktualizacji i wprowadzenia do LSR OW
KE na lata 2009-2015 nowych zadań i
środków w ramach PROW na 2007-2013.

Mieszkańcy
miejscowości
Adamowo,
Władysławowo,
kobiety i
mężczyźni (brak
przedziału
wiekowego)
Członkowie LGD,
goście, osoby
fizyczne – 40 osób

Zakres przekazywanych informacji był
ukierunkowany na zawężoną grupę
odbiorców oraz rodzaj działalności. W
bezpośrednim spotkaniu z mieszkańcami i
pracy warsztatowej metodą „burzy
mózgów” zwiększono skuteczność
informowania i podejmowania działań,
możliwość zadawania pytań, dyskusji.
W celu skuteczności przekazu i uzyskania
informacji zwrotnych zastosowano
metodę spotkania, co umożliwiło
zadawanie pytań, dyskusji, zmian w LSR.

Seminarium było poświęcone realizacji
PROW na lata 2007-2013, zmianom
zachodzącym w rolnictwie i na
obszarach wiejskich oraz przyszłości
WPR. Przedstawiono wyniki realizacji
LSR OW KE oraz przykład realizacji i
efektów małego projektu OSP Weklice,
Gmina Elbląg

Przedstawiciele
JST, LGD Warmii i
Mazur, rolnicy,
kobiety i
mężczyźni (brak
danych o
przedziale
wiekowym)

Zaprezentowano syntetyczne wyniki i
efekty realizacji LSR OW KE w formie
ustnej i drukowanej. OSP Weklice
bezpośrednio- prezentowali efekty MP w
formie poczęstunku. Przedstawiciele LGD
KE wzięli udział w ankiecie sprawdzającej
zdobytą wiedzę.

5

5

4

5

5

12. Zagadnienia podlegające aktualizacji LSR w okresie sprawozdawczym ze wskazaniem przyczyny aktualizacji:

1. Zmiana obszaru działania LSR – włączono do obszaru realizacji LSR OW KE Gminę Godkowo (Aneks nr 6 do umowy Nr UM14-6933-UM1400011/09 z dnia 12.06.2009 R.
zawarty w dniu 02.01.2012 r.)
2. Zmiana harmonogramu przewidywanych terminów podawania do publicznej wiadomości informacji o możliwościach składania wniosków o przyznawanie pomocy w ramach
działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. (Aneks nr 7do umowy Nr UM14-6933-UM1400011/09 z dnia 12.06.2009 R. zawarty w dniu 27.01.2012 r.) – ze
względu na niewykorzystane środki wprowadzono w 2012 roku nowy konkurs w filarze „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”
3. Opracowano Aneks – Projekt zmian Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego na lata 2009-2015 w zakresie dodatkowych zadań i środków PROW
na lata 2007-2013 – przyjęty przez Zarząd LGD 19 lipca 2012 roku.
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13. Zatrudnienie w LGD w okresie sprawozdawczym:
Liczba osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
(ze wskazaniem wymiaru czasu pracy)
Zatrudniony
Zajmowane stanowisko
Wymiar czasu pracy

Umowy cywilnoprawne zawarte przez LGD (ze wskazaniem
przedmiotu umów)
Przedmiot umowy
Liczba umów

Stanisława Pańczuk

Kierownik Biura

1 etat

Funkcjonowanie LGD

40

Zofia Romanowska

Pracownik ds. promocji i
wdrażania LSR

½ etatu

1 etat

Informowanie o obszarze działania
LGD oraz o LSR

14

½ etatu

-

Wydarzenia o charakterze
promocyjnym

10

Szkolenia lokalnych liderów

1

Anna Juran
Iwona Grajkowska

Animator rozwoju lokalnego

1 etat

Diana Ścibek

Pracownik administracyjnobiurowy

1 etat

Mariusz Szkałuba

Pracownik ds. promocji i
wdrażania LSR

1 etat

Wioleta Plechoć

Pracownik ds. promocji i
wdrażania LSR

urlop wychowawczy

14. Działalność LGD w ramach KSOW w okresie sprawozdawczym:
Lp.

Data

Nazwa projektu

Rola LGD w
projekcie

Cel uczestnictwa w projekcie

I etap –
18-20.05.2012

1.

II etap –
25-27.05.2012

Szkolenie znakarzy –
opiekunów szlaków
rowerowych - pilotaż

Organizator
szkolenia znakarzy –
opiekunów szlaków
rowerowych –
pilotaż.

Wyszkolenie znakarzy szlaków
rowerowych w zakresie:
- znakowania szlaków,
- umieszczenia znaków na szlakach,
- tworzenie dokumentacji szlaków
rowerowych,
- promocja szlaków rowerowych,
- utrzymanie szlaków rowerowych.

Osiągnięcia
projekcie

w

ramach

uczestnictwa

w

Wyszkolenie 21 osób, które otrzymały
certyfikaty. Efekt szkolenia spowodował, że
prace znakarskie podejmie 100 %
uczestników, projektowanie szlaku
zadeklarowało 86% uczestników, a promocją
szlaków rowerowych zamierza zająć się 87%
uczestników szkolenia. Po szkoleniu
przeprowadzono promocyjny rajd
rowerowy, który odbył się 7-9.09.2012 roku
po oznakowanych szlakach rowerowych i
dokończono znakowanie 31,5 km szlaków
rowerowych.
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Liczba osób odwiedzających
wieże widokowe rocznie

0

Liczba osób odwiedzających
skanseny
Liczba oznakowanych
obiektów

0
0

Liczba zwiedzających
turystów rocznie

0

6700

750

Ilość występów zespołów
rocznie

0

0

15

Wzrost kompetencji u
artystów uczestniczących w
zjazdach

0

0

100

Liczba osób korzystająca z
utworzonych produktów
turystycznych rocznie

0

0

200

Liczba osób korzystająca z
utworzonych punktów
turystycznych rocznie

0

100

Przedsięwzięcie nr
1.1.2 Zachowane
materialne
dziedzictwo
kulturowe
Przedsięwzięcie nr
1.1.3. Rozwinięta
kultura ludowa

1.1.4. Wypracowane
produkty turystyczne

Liczba zagospodarowanych
parków

4

4

Liczba wybudowanych wież
widokowych

0

1

0

1

0

1

Liczba odnowionych zabytków

6

6

Wyposażony zespól ludowy

0

5

Liczba zorganizowanych zjazdów
artystów

0

1

Utworzony produkt turystyczny

0

2

1

2

Wskaźniki
produktu

Przedsięwzięcie

Stan docelowy

3500 2500 Przedsięwzięcie nr
1.1.1.
zagospodarowane
0
400 turystycznie
dziedzictwo
0
2500 przyrodnicze,
kulturowe i
0
40 historyczne

Stan docelowy

0

Stan na rok
31.12.2012

Wskaźniki
rezultatu

Wskaźniki
rezultatu

Cel szczegółowy

Stan docelowy

5%

Liczba nowych osób
odwiedzających

Stan na rok
31.12.2012

8610
os.

Cel szczegółowy 1.1. Zagospodarowane zasoby przyrodnicze,
kulturowe, historyczne

0

Stan na rok
31.12.2012

Stan początkowy

Wskaźniki
oddziaływania

Wzrost liczby turystów

Cel ogólny nr 1Dobrze rozwinięte obszary wiejskie wokół Kanału Elbląskiego

Cel ogólny

15. Wskaźniki celów ogólnych i szczegółowych oraz przedsięwzięć LSR:

Liczba utworzonych mini
skansenów
Liczba projektów na oznakowanie
pomników przyrody

Przedsięwzięcie nr
1.2.1. Dostępna
Liczba utworzonych punktów
7000
informacja o obszarze informacji turystycznych
LSR i LGD
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0

15856
os.

3%

9000

Cel szczegółowy 1.2
Wypromowany obszar

3500
os.

Cel szczegółowy 2.1. Dobra infrastruktura społeczna, techniczna i
turystyczna

Odsetek powracających
turystów
Wzrost liczby uczestników imprez/spotkań rocznie

0

Przedsięwzięcie nr
1.2.2. Opracowane i
6000
wydane materiały
promocyjne
Przedsięwzięcie nr
11 1.2.3. Oznakowany
obszar
1.2.4. Utrwalony
15 kalendarz imprez
promocyjnych

Liczba rozpowszechnionych
egzemplarzy materiałów
promocyjnych

0

0

Liczba gmin objęta
znakowaniem

0

0

Powtarzające się imprezy

0

5

Liczba zorganizowanych
imprez w roku

0

172

Liczba zorganizowanych
imprez w roku

0

0

Liczba korzystających z
pracowni w roku

0

0

Liczba zorganizowanych
imprez/spotkań w roku

0

0

16

Liczba zorganizowanych
imprez/spotkań w roku

0

16

6

Liczba spotkań plenerowych
w roku

0

0

16

Liczba korzystających z
obiektów w roku

0

447

Powierzchnia
zagospodarowana

0

0

Liczba osób korzystających z
plaży w roku

0

0

51
Przedsięwzięcie nr
2.1.1 Dobra
infrastruktura
1000 społeczna i kulturalna
wsi
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Przedsięwzięcie nr
2.1.2. Dobra
infrastruktura wiejska

Przedsięwzięcie nr
2500 2.1.3. Rozwinięta
infrastruktura
społeczno –
rekreacyjno1ha turystyczna
Przedsięwzięcie nr
2.1.4.
5000 Zagospodarowanie
turystycznie cieki i
zbiorniki wodne

Liczba wydanych publikacji

0

5

Liczba projektów – oznakowanie
obszaru

0

1

Liczba imprez sportowokulturalno-turystycznych

7

24

Liczba wybudowanych,
wyremontowanych i
doposażonych świetlic

6

52

Liczba zagospodarowanych
placów zabaw, centrów wsi

5

17

0

2

0

8

Liczba wybudowanych,
wyremontowanych i
doposażonych świetlic

3

6

Liczba zagospodarowanych
centrów wsi

1

16

Liczba utworzonych i
wyposażonych obiektów sportowo
– rekreacyjno -turystycznych

2

22

Liczba stworzonych dokumentacji

0

1

Liczba zagospodarowanych plaż

0

1

Liczba utworzonych pracowni
multimedialnych
Liczba wybudowanych,
wyremontowanych, doposażonych
ośrodków kultury, sportu,
rekreacji i bibliotek

17

0

1

2

1

5

Cel szczegółowy 2.2. Aktywni obywatele

0

Cel szczegółowy 2.3.
Wyedukowane
społeczeństwo

Liczba powstających
Wzrost wskaźnika przedsiębiorczości gmin, na
organizacji pozarządowych – terenach których działają mikroprzedsiębiorstwa
grup nieformalnych
(promile)

Liczba osób korzystających z
kąpielisk i przystani
żeglugowych w roku

0

Liczba utworzonych kąpielisk i
przystani żeglugowych

3

6

Liczba projektów

0

0

Liczba nowych usług

2

10

Liczba nowych
mikroprzedsiębiorstw

0

2

Liczba gospodarstw rolnych z
rozszerzoną działalnością

1

4

0

Przedsięwzięcie nr
2.2.3. Nawiązania
współpraca z innymi
LGD

Liczba projektów

0

0

0

Przedsięwzięcie nr
2.3.1. Funkcjonująca
szkoła lokalnych
liderów

Liczba projektów

0

0

26

7

9100 1000

Liczba projektów

0

0

0

Liczba osób korzystających z
nowej usługi rocznie

0

5

1000

Liczba zatrudnionych osób

0

0

2

Liczba gospodarstw ze
wzrostem dochodów

0

1

4

Liczba projektów

Liczba projektów

Wzrost kompetencji u
uczestników
szkoleń/warsztatowa/konfere
ncji

0

0

0

0

0

979

140

Przedsięwzięcie nr
2.2.1 Aktywna
Lokalna Grupa
Działania

Przedsięwzięcie nr
2.2.2. Rozwinięta
przedsiębiorczość

Przedsięwzięcie nr
2.3.2. Dostępna oferta Liczba zorganizowanych
edukacyjna dla
szkoleń/warsztatów/konferencji
mieszkańców wsi
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16. Liczba oraz rodzaje podmiotów, które skorzystały z doradztwa w biurze LGD w zakresie przygotowywania wniosków o przyznanie
pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” (na podstawie list, oświadczeń, rejestrów, notatek…) w okresie
sprawozdawczym:
Liczba osób/podmiotów, którym
została przyznana pomoc
finansowa

Liczba korzystających z doradztwa

Liczba osób/podmiotów, których
wnioski zostały wybrane przez LGD

w roku
sprawozdawczym

łącznie

w roku
sprawozdawczym

łącznie

w roku
sprawozdawczym

łącznie

Osoby fizyczne (z wyłączeniem
osób fizycznych prowadzących
działalność gospodarczą)

11

14

8

8

5

5

Przedsiębiorcy (w tym osoby
fizyczne prowadzące działalność
gospodarczą)

61

102

7

7

3

3

Organizacje pozarządowe

21

126

8

8

7

7

Inne podmioty (podać
jakie):X)……..

30

59

17

17

10

10

Podmiot

Inne podmioty (podać
jakie):……..
123
301
40
40
25
25
RAZEM
x) Inne: Starostwa Powiatowe, Spółdzielnia Mieszkaniowa w Pasłęku, 12-Gmin z obszaru LGD KE, GOK Małdyty, MOPS Zalewo, POK Pasłęk, Zakon Pijarów,
Olimpia Elbląg, MGOK Kisielice, GOPS Markusy, PTTK Elbląg, Biblioteka Publiczna w Pasłęku, LOT Iława, ZUK Susz, MGOK Kisielice.

17. Wybór operacji przez LGD w okresie sprawozdawczym:
Daty naborów wniosków

4-18 maja 2012

Nabór na działanie

Liczba złożonych wniosków

Liczba wybranych operacji

311 Różnicowanie w kierunku
działalności nierolniczej

6

6

312 Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw

6

1

313 Odnowa i rozwój wsi

7

4

413 Wdrażanie lokalnych strategii
rozwoju dla Małych projektów

66

46

*
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18. Członkowie LGD:
Liczba członków LGD na dzień podpisania umowy ramowej

Liczba członków, którzy przystąpili do LGD w okresie sprawozdawczym
w ramach sektora:

77

społecznego

gospodarczego

publicznego

3

3

1

Lista członków, którzy przystąpili do LGD w okresie sprawozdawczym:
1. Agnieszka Kasicka
– sektor publiczny
2. Arkadiusz Lewicki
- sektor gospodarczy
3. Barbara Mrówczyńska
- sektor społeczny
4. Mariusz Sadowski
- sektor gospodarczy
5. Michał Stępień
- sektor gospodarczy
6. Marlena Szwemińska
- sektor społeczny
7. Joanna Włodarska
- sektor społeczny

19. Struktura organu decyzyjnego LGD:
Struktura organu decyzyjnego LGD w okresie sprawozdawczym:
Przedział czasowy

Sektor społeczny

Sektor gospodarczy

Sektor publiczny

01.01. - 27.06.2012

8

3

3

27.06. - 12.12.2012

8

4

3

12.12. - 31.12.2012

6

4

5

20. Środki publiczne otrzymane przez LGD od dnia złożenia wniosku o wybór LGD do realizacji LSR, z wyłączeniem środków
otrzymanych w ramach PROW 2007 – 2013: 125 651,73 zł.
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21. Czy przynajmniej jeden z pracowników biura LGD posiada doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji projektów o charakterze
informacyjnym, promocyjnym lub szkoleniowym?
TAK X

NIE

Pracownik LGD

Prezes Zarządu Stowarzyszenia
Łączy Nas Kanał Elbląski LGD

Animator Rozwoju Lokalnego

Czas (daty)

1999-2010

06.06.2005 –
31.10.2007

Miejsce zatrudnienia

Starostwo Powiatowe w Elblągu

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Zarząd Okręgowego w Elblągu

Stanowisko, zadania
Opracowanie, udział w realizacji projektu „Europa wczoraj, dziś i jutro –
dyskusyjne forum młodzieży” w ramach PHARE 2000-2002, 2000.
Opracowanie, udział w realizacji i rozliczenie projektu „Rozwój
aktywności środowisk wiejskich w zakresie krzewienia kultury
Przyśpiewka ludowa integruje region”, 2000.
Opracowanie, udział w realizacji i rozliczenie projektu „Rzemiosło
artystyczne bogactwem regionu”, 2000.
Opracowanie i realizacja i rozliczenie projektu w ramach dotacji
Fundacji im. Stefana Batorego „Internet dla wsi”, 1999-2000.
Powiatowy lider projektu „Pakty na rzecz zatrudnienia” Olsztyńskiej
Szkoły Biznesu w Olsztynie – opracowanie 3 projektów i realizacja
projektu „Koncepcja wypromowania budowy kanału żeglugowego na
Mierzei Wiślanej”, 2002.
Prowadzenie powiatowego punktu kontaktowego RIS w ramach
„Regionalnej Strategii Innowacyjności Warmii i Mazur”, 2002-2004.
Opracowanie i realizacja projektu kwalifikującego do szkoleń „Program
Szkoleniowy I” w Programie PAOW, 2003.
Opracowanie, aktualizacja i monitoring „Program rozwoju turystyki w
obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego”, 2004-2006.
Koordynacja, realizacja, rozliczenie „Partnerstwo i programowanie w
LGD Wysoczyzny Elbląskiej”, 2007.
Koordynacja, realizacja, rozliczenie projektu „Łączy nas Kanał Elbląski –
partnerstwo sposobem aktywizacji mieszkańców”, 2004-2005.
Koordynacja, realizacja, rozliczenie projektu „Programowanie i
partnerstwo i w Programie LEADER Miasta i Gminy Pasłęk”, 2007.
Koordynacja, realizacja i rozliczenie projektu „Program LEADER kuźnią
lokalnych liderów”, 2009.
Koordynacja, realizacja i rozliczenie projektu „Rozbudowa i znakowanie
szlaków rowerowych obszaru Kanału Elbląskiego”, 2009.
Koordynacja, realizacja i rozliczenie projektu „II Forum LGD Warmii i
Mazur”, 2009
Koordynacja, realizacja i rozliczenie projektu „Znakowanie szlaków
rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego”, 2010
Przygotowanie projektów i programów finansowanych z funduszy UE,
EFS, ich realizacja i rozliczenie, przygotowanie szkoleń i obsługa
biurowa, pedagog. Koordynator projektów: „Od aktywność do
kreatywności”, „Pokolenie przyszłości” finansowanych w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego, "Wspólnie przeciw alkoholizmowi i
narkomani”, „Prawa Jasia i Nataszy”, "Wspólnie przezwyciężmy
alkoholizm i narkomanię", Razem wspólnie - Od komunikacji do
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Pracownik ds. promocji i
wdrażania LSR

16.11.200729.02.2008

Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania
Inicjatyw Pozarządowych

11.08.200831.12.2010

Stowarzyszenie „Jantar”

11.08.200831.12.2010

Centrum Spotkań Europejskich
„Światowid”

1992-1998

Urząd Wojewódzki w Elblągu

1999 – 2006

Urząd Marszałkowski Województwa
Warmińsko-Mazurskiego

mediacji" w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
Przemiany w Regionie - Rita, realizowanego przez Fundację Edukacja
dla Demokracji; „Razem łatwiej” Fundusz Inicjatyw Obywatelskich .
Koordynator projektów „Media Obywatelskie - narzędziem wzmocnienia
rzecznictwa oraz działań monitorujących organizacji pozarządowych
Warmii i Mazur”, „Rozwój organizacji pozarządowych w regionie
ełckim”, szkoleniowiec z zakresu pozyskiwania funduszy ze środków
zewnętrznych oraz zarządzania projektami.
Przygotowanie projektów, koordynator projektów, szkoleniowiec,
animator. Koordynacja, realizacja i rozliczenie projektu „Akademia
Animatora Wiejskiego – cykl szkoleń dla animatorów działań lokalnych”,
„Akademia Animatora Wiejskiego – drugi cykl szkoleń dla animatorów
działań lokalnych”.
Specjalista ds. projektów, koordynator i autor projektów, organizator i
realizator imprez kulturalnych. Autor i koordynator projektów:
„Grunwald dawniej i dziś 2010” Narodowe Centrum Kultury, Samorząd
Województwa Warmińsko-Mazurskiego; „Współpraca kluczem do
sukcesu” Program "Fundusz Małych Grantów Transgranicznych i
Międzyregionalnych" w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego
oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
„Literatura przyjazna dla ucha” Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego i Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego.
Współautor projektów szkoleniowych w ramach Programu PHARE,
projekty Polski Północnej.
Ocena pod względem formalnym i merytorycznym projektów w ramach
Kontraktu Wojewódzkiego, 2000-2006.

22. Czy osoba zarządzająca biurem LGD posiada doświadczenie zawodowe w koordynowaniu prac zespołu?
TAK X

NIE

Czas (daty)

Miejsce zatrudnienia

Stanowisko, zadania

2006-2011

Wolontariusz w Stowarzyszeniu Łączy Nas Kanał Elbląski
Lokalna Grupa Działania

Prezes Stowarzyszenia – reprezentowanie Stowarzyszenia na
zewnątrz, zarządzanie Stowarzyszeniem i projektami.

2011-nadal

Pracownik etatowy w Stowarzyszeniu Łączy Nas Kanał
Elbląski Lokalna Grupa Działania

Kierownik
Biura
Stowarzyszenia,
prowadzenie
spraw
związanych z funkcjonowaniem Biura LGD, prowadzenie
doradztwa i szkolenia, promocja i rozpowszechnianie
informacji o obszarze LSR, nawiązanie kontaktów i współpraca
z innymi LGD, współtworzenie portalu internetowego.
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23. Uczestnictwo członków organu decyzyjnego (osób reprezentujących członków w organie decyzyjnym) w posiedzeniach tego
organu w roku 2012 roku:
Data naboru z tabeli 17
4-20 maja 2011 r.
4-18 maja 2012 r.

Posiedzenia

Uprawnieni do uczestnictwa członkowie
organu decyzyjnego

Obecni na posiedzeniu spośród
uprawnionych do uczestnictwa

Posiedzenie 1 – 13.02.2012

14

13

Posiedzenie 2 – 23.05.2012

14

10

Posiedzenie 3 - 21.06.2012

14

12

24. Przynależność do sieci regionalnej oraz innych form współpracy z innymi LGD (z wyłączeniem projektów współpracy):
Lp.
1.
2.
3.

Sieci regionalne formalne
Nazwa
Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich w Warszawie
Forum LGD Warmii i Mazur
KSOW

Lp.

Zakres współpracy oraz rola LGD
Wymiana informacji, członek FAOW
Udział w spotkaniach i szkoleniach, wymiana doświadczeń
Realizacja 2 zadań szkoleniowych, członek KSOW
Inne formy współpracy

Nazwa

Zakres współpracy oraz rola LGD

1.
2.
…

25. Wystawy i targi, w których LGD brała udział w charakterze wystawcy:
Wydarzenie

Data

Miejsce

Międzynarodowe Targi GRϋNE WOCHE

24.-30.01.2012

Berlin

Regionalna konferencja pt. „Rzecz o dziedzictwie na wsi”

02.06.2012

Kamionek

Regionalne Święto Ryby

30.06.2012

Iława

"Realizacja Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
zmiany zachodzące w rolnictwie i na obszarach wiejskich oraz przyszłość
WPR"

10.12.2012

Olsztyn

26. Oświadczenie
Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z prawdą.
Data:

Podpis:

Pieczęć:
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