Węgorzewo, 14.04.2020r.

SP. 0643.2.7.2020.BD

Pani
Halina Faj
Przewodnicząca Rady Powiatu
w Węgorzewie

Sprawozdanie
z działalności przedstawiciela Powiatu Węgorzewskiego w Stowarzyszeniu Lokalna
Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” za 2019 rok.
I. Podstawa prawna, skład oraz cele Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w dniu 02.12.2009r. pod nazwą Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Rybacka ,,Wielkie Jeziora Mazurskie” pod numerem KRS 0000342523. Stowarzyszenie może posługiwać
się nazwą skróconą LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie”.
Samorząd Powiatu Węgorzewskiego przystąpił do Stowarzyszenia 18 grudnia 2009 r. podejmując Uchwałę
Nr XLVIII/211/2009 Rady Powiatu w Węgorzewie. Powiat w Stowarzyszeniu reprezentowany jest przez
Starostę Węgorzewskiego. Obecnie przez panią Marzennę Supranowicz. Z tytułu członkostwa
w Stowarzyszeniu płacona jest składka roczna w wysokości 6000,00 zł.
Członkami Stowarzyszenia oprócz Powiatu Węgorzewskiego i Giżyckiego jest 9 gmin tj. Giżycko, Ryn,
Wydminy, Kruklanki, Miłki, Węgorzewo, Pozezdrze, Budry oraz gmina Srokowo z powiatu kętrzyńskiego.
W obecnym czasie Stowarzyszenie zajmuje się głównie wdrażaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata
2016-2023 w ramach PROW i PO RiM 2014 – 2020. Budżet projektu 17 833 000 PLN.
Działalnością Stowarzyszenia kieruje Zarząd w składzie:
 Barbara Dawcewicz - prezes
 Radosław Król
- wiceprezes
 Bogdan Maczuga
- skarbnik
 Dariusz Grygiencza - członek.
Ten sam skład Zarządu został wybrany jednogłośnie podczas WZC, które odbyło się 16.01.2020 r.
w Wilkasach na kolejną 5-cioletnią kadencję.
Członkami Komisji Rewizyjnej zostali: pani Ewa Wojnowska - przewodnicząca, pani Anna Leszczyńska –
członek oraz pan Jerzy Żyżyk – członek.
Działalność Zarządu wspiera 5-ciu pracowników, w tym 4 osoby zatrudnione na umowę o pracę i księgowa
zatrudniona na umowę zlecenie.
W okresie sprawozdawczym odbyły się dwa Walne Zebrania Członków tj.17 stycznia 2019r., w którym
uczestniczyła
osobiście
Starosta
Węgorzewski
Marzenna
Supranowicz.
.
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Głównymi tematami WZC było: Podjęcie uchwał w sprawie: odwołania członka Komisji Rewizyjnej
i uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej; uzupełnienia składu Rady oraz zmian w Lokalnej Strategii
Rozwoju na lata 2016-2023.
Drugie WZC odbyło się 12 czerwce 2019 r. i głównymi tematami WZC było: podjęcie uchwał w sprawie:
zatwierdzenia Sprawozdania Merytorycznego za 2018 rok; zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za
2018 rok.; rozliczenia wyniku finansowego za 2018 rok; zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej
z kontroli działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” za 2018 rok;
udzielenia absolutorium Zarządowi oraz przyjęcia Planu Finansowego na 2019 rok
Istotnym punktem omawianym podczas WZC było omówienie spraw związanych z wdrażaniem LSR na lata
2016-2023, w tym przedstawienie sprawozdania z konkursów przeprowadzonych w pierwszej połowie
2019r. w ramach PROW oraz przedstawienie harmonogramu kolejnych konkursów.
Stowarzyszenie działa w ramach partnerstwa trójsektorowego, w skład którego w okresie sprawozdawczym
wchodziło 85 członków (stan na dzień 31.12.2019r.), w tym:
- 11 jednostek samorządu terytorialnego (9 gmin: Budry, Giżycko, Kruklanki, Miłki, Pozezdrze, Ryn
Srokowo, Węgorzewo, Wydminy i 2 powiaty: giżycki i węgorzewski)
- 2 podmioty sektora publicznego (poza j.s.t)
- 21 podmiotów sektora gospodarczego
- 7 organizacji pozarządowych
- 44 osób fizycznych
Celem Stowarzyszenia jest propagowanie zasad zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich
i rybackich, m.in. poprzez opracowanie i wdrażanie LSR, promocję obszarów wiejskich i rybackich,
łagodzenie skutków zmian strukturalnych w sektorze rybackim i na obszarach wiejskich, mobilizowanie
ludności do aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów zależnych od rybactwa i obszarów wiejskich,
wspieranie działań na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy oraz działań na rzecz ochrony środowiska,
wspieranie oraz programowanie tworzenia i rozbudowy infrastruktury wędkarskiej, rybackiej, turystycznej
oraz upowszechnienie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywnością ludności na tych
obszarach. Celem Stowarzyszenia jest również poprawa jakości życia mieszkańców gmin obszaru LGR
„Wielkie Jeziora Mazurskie” z wykorzystaniem zasobów naturalnych i kulturowych.

II. Działania podejmowane przez Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka ”Wielkie
Jeziora Mazurskie” w roku 2019.
1. W zakresie zadań statutowych.
1) Zarząd Stowarzyszenia w okresie sprawozdawczym odbył 14 posiedzeń, na których podejmował decyzje
związane z zarządzaniem Stowarzyszeniem i jego majątkiem, w tym wdrażaniem Lokalnej Strategii
Rozwoju na lata 2016-2023;
2) przygotowano i przeprowadzono 2 Walne Zebrania Członków w dniach: 17 stycznia 2019r. oraz
12 czerwca 2019r. Podczas WZC m.in. dokonano zatwierdzenia sprawozdania finansowego
i merytorycznego oraz zatwierdzono zmiany w LSR na lata 2016-2023, a także uzupełniono skład Rady
i Komisji Rewizyjnej.
3) prowadzono nadzór nad funkcjonowaniem Centrum Edukacji i Promocji Rybactwa w Wilkasach, które
zostało powołane w ramach realizacji projektu współpracy i którego zadaniem jest Promocja Mazurskiego
Szlaku Rybackiego i oferty jego partnerów oraz Północnego Szlaku Rybackiego, a także rozwój szlaku
poprzez współpracę z partnerami.
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2. W zakresie wdrażania LSR na lata 2016-2023 w ramach PROW i PO RiM 2014 – 2020
w okresie sprawozdawczym:
1) realizowana była umowa o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego
przez społeczność (nr 00002-6933-UM1440005/15), zgodnie z którą Stowarzyszenie pozyskało środki na
wdrażanie w wysokości 17 833 000 PLN (w tym – konkursy/granty z PROW: 6 650 000 PLN;
konkursy/granty z PO RYBY 8 360 000 PLN, projekt współpracy z PROW 133 000 PLN, projekty
współpracy z PO RYBY 440 000 PLN, koszty bieżące i aktywizacja 2 250 000 PLN). W 2018 roku
pozyskano dodatkowe środki na wdrażanie projektów współpracy z PROW i obecnie kwota, na którą
realizowany jest projekt współpracy z PROW wynosi 332 500 PLN;
2) realizowana była umowa na koszty bieżące i aktywizację (nr 00004-6937-UM1400009/16), w ramach
której Stowarzyszenie uzyskało w 2019 r. wsparcie w wysokości 807 313,11 PLN
3) zorganizowane zostały szkolenia dla członków Rady, Zarządu i pracowników biura Stowarzyszenia
w celu zapoznania ich z procedurami, dokumentacją oraz zasadami oceny wniosków o przyznanie pomocy
w ramach PROW i PO RYBY 2014 – 2020 (28.06.2019r. oraz 30.08.2019r.);
4) pracownicy biura uczestniczyli w szkoleniach mających na celu przygotowanie ich do sprawnego
wdrażania LSR 2016 – 2023:
- 05-06.12.2019r. w Olsztynie – spotkanie szkoleniowo-informacyjne w zakresie wdrażania instrumentu
terytorialnego pod nazwą rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS);
- 16.12.2019r. w Warszawie – szkolenie z zakresu przeprowadzania ewaluacji LSR.
5) przeprowadzono 2 konkursy w ramach PROW na lata 2014 – 2020, skierowane do sektora
publicznego, społecznego i gospodarczego:
a. nabór prowadzony w terminie 08-29 kwietnia 2019r. Pula dostępnych środków wyniosła:

1 144 277,00 zł w tym środki na :
 rozbudowę liniowej infrastruktury komunikacyjnej, łączącej atrakcje turystyczne obszaru
WJM - włączenie społeczne (1.1.1): 132 181,00 zł. wpłynęło 3 wnioski (do Urzędu
Marszałkowskiego
przekazano
1
wniosek
–
pozytywnie
zweryfikowany
i mieszczący się w limicie środków na jaki ogłoszono konkurs, podpisano umowę
o dofinansowanie),
 wsparcie budowy lub wyposażenia w sprzęt i urządzenia podmiotów rozpoczynających lub
prowadzących aktywność gospodarczą związaną ze specyfiką obszaru – rozpoczęcie
działalności gospodarczej (2.1.1): 300 000,00 zł, wpłynęło 11 wniosków (do Urzędu
Marszałkowskiego przekazano 6 wniosków – pozytywnie zweryfikowanych i mieszczący
się w limicie środków na jaki ogłoszono konkurs, podpisano 6 umów o dofinansowanie),
 wsparcie budowy lub wyposażenia w sprzęt i urządzenia podmiotów rozpoczynających lub
prowadzących aktywność gospodarczą związaną ze specyfiką obszaru – rozwój działalności
gospodarczej (2.1.1): 212 096,00 zł, wpłynęło 7 wniosków (do Urzędu Marszałkowskiego
przekazano 1 wniosek – pozytywnie zweryfikowany i mieszczące się w limicie środków na
jaki ogłoszono konkurs, Urząd odmówił podpisania umowy),
 wsparcie przedsięwzięć związanych z rozbudową systemu zintegrowanych pakietów
turystycznych pod marką Mazurskie Trakty oraz inne markowe przedsięwzięcia (2.2.2): 500
000,00 zł. wpłynęło 3 wnioski (do Urzędu Marszałkowskiego przekazano 3 wnioski
– pozytywnie zweryfikowane i mieszczące się w limicie środków na jaki ogłoszono
konkurs, podpisano 3 umowy o dofinansowanie).
b. nabór prowadzony w terminie 25 listopada – 20 grudnia 2019r. Pula środków łącznie
wyniosła: 561 989,00 zł w tym środki na:
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 wyposażenie w sprzęt i urządzenia podmiotów podejmujących kooperację (2.1.3):
150 000,00 zł nie wpłynął żaden wniosek;
 prowadzenie działań edukacyjnych i doradczych na rzecz dostępu konkurencyjności lokalnej
gospodarki (2.1.5): 200 000,00 zł, wpłynęły 2 wnioski,
 wsparcie przedsięwzięć związanych z rozbudową systemu zintegrowanych pakietów
turystycznych pod marką Mazurskie Trakty oraz inne markowe przedsięwzięcia (2.2.2):
211 989,00 zł , wpłynęły 3 wnioski.
6) przeprowadzono 2 konkursy grantowe w ramach PROW na lata 2014 – 2020, skierowane do
sektora publicznego i społecznego
a. nabór prowadzony w terminie 25 listopada – 13 grudnia 2019r. w ramach wzmocnienia kapitału
społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska
i
zmian
klimatycznych,
także
z
wykorzystaniem
rozwiązań
innowacyjnych.
W ramach konkursu wpłynęło 8 wniosków.
b. nabór prowadzony w terminie 25 listopada – 13 grudnia 2019r. w ramach wzmocnienia kapitału
społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska
i
zmian
klimatycznych,
także
z
wykorzystaniem
rozwiązań
innowacyjnych.
W ramach konkursu wpłynęły 3 wnioski.
7) przeprowadzono 1 konkurs w ramach PORiM na lata 2014 – 2020, skierowane do sektora
publicznego, społecznego i gospodarczego:
a. nabór prowadzony w terminie 09 września – 03 października 2019r. Pula środków łącznie

wyniosła: 4 780 507,00 zł, w tym środki na:









budowę i rozbudowa punktowej infrastruktury rekreacyjno – turystycznej (1.1.2):
1 136 986,00 zł złożono 12 wniosków (do Urzędu Marszałkowskiego przekazano 8 wniosków

– pozytywnie zweryfikowane i mieszczące się w limicie środków na jaki ogłoszono
konkurs);
rozbudowę, budowę i modernizację obiektów w centrach miejscowości (1.1.3):
800 000,00 zł złożono 6 wniosków (do Urzędu Marszałkowskiego przekazano 6 wniosków

– pozytywnie zweryfikowane i mieszczące się w limicie środków na jaki ogłoszono
konkurs);
stworzenie i wdrożenie ujednoliconego systemu znakowania obiektów i tras turystycznych (1.1.4):
80 200,00 zł złożono 1 wniosek (do Urzędu Marszałkowskiego przekazano 1 wniosek

– pozytywnie zweryfikowany i mieszczący się w limicie środków na jaki ogłoszono
konkurs);
realizację przedsięwzięć związanych z energetyką prosumencką (1.2.1): 40 000,00 zł. złożono
1 wniosek (do Urzędu Marszałkowskiego nie przekazano żadnego wniosku),
modernizację związaną z poprawą efektywności energetycznej obiektów gospodarczych (1.2.2):
1 028 246,00 zł złożono 7 wniosków (do Urzędu Marszałkowskiego przekazano 6 wniosków

– pozytywnie zweryfikowanych i mieszczących się w limicie środków na jaki ogłoszono
konkurs);
 wsparcie budowy lub wyposażenie w sprzęt i urządzenia podmiotów rozpoczynających lub
prowadzących aktywność gospodarczą związaną ze specyfiką obszaru – rozwój działalności
gospodarczej (2.1.1): 618 627,00 zł. złożono 8 wniosków (do Urzędu Marszałkowskiego
przekazano 4 wnioski – pozytywnie zweryfikowanych i mieszczących się w limicie
środków na jaki ogłoszono konkurs);
 prowadzenie działań informacyjno – promocyjnych na rzecz rozwijania oferty turystycznej
(2.2.1): 74 800,00 zł. złożono 3 wnioski (do Urzędu Marszałkowskiego przekazano
2 wnioski – pozytywnie zweryfikowanych i mieszczących się w limicie środków na jaki
ogłoszono konkurs);
4

 wsparcie przedsięwzięć związanych z rozbudową systemu zintegrowanych pakietów
turystycznych pod marką Mazurskie Trakty oraz inne markowe przedsięwzięcia (2.2.2):
457 854,00 zł. złożono 4 wnioski (do Urzędu Marszałkowskiego przekazano 3 wnioski
– pozytywnie zweryfikowanych i mieszczących się w limicie środków na jaki ogłoszono
konkurs);
 wsparcie inicjatyw związanych z tworzeniem i rozwojem lokalnych kolekcji, ekspozycji,
muzeów, izb pamięci, tradycji itp. (2.3.1): 350 718,00 zł. złożono 1 wniosek (do Urzędu
Marszałkowskiego przekazano 1 wniosek – pozytywnie zweryfikowany i mieszczący się w
limicie środków na jaki ogłoszono konkurs);
 wsparcie działań związanych z popularyzowaniem dobrych praktyk związanych
z wykorzystaniem zasobów naturalnych (2.3.2): 176 000,00 zł. złożono 3 wnioski (do
Urzędu Marszałkowskiego przekazano 1 wniosek – pozytywnie zweryfikowany
i mieszczący się w limicie środków na jaki ogłoszono konkurs);
 wsparcie działań animacyjnych skierowanych w szczególności do grup defaworyzowanych
(3.1.1): 17 076,00 zł. złożono 1 wniosek (do Urzędu Marszałkowskiego przekazano
1 wniosek – pozytywnie zweryfikowany i mieszczący się w limicie środków na jaki
ogłoszono konkurs).
3. Questingowy projekt współpracy z innymi LGD.
Projekt realizowany jest w okresie 25.06.2019 – 30.04.2020r. Kwota całego projektu: 396 250,00 zł, po
stronie LGR WJM : 331 250,00 zł, LGD Krzemienny Krąg – 15 000,00 zł, LGD Łączy Nas Kanał Elbląski
– 50 000,00 zł. Zadania LGR WJM w ramach projektu: zakup houseboata, kurs sternika motorowodnego
(18.09.2019r.), szkolenia z metodologii questingu (04-05.07.2019r.) oraz szkolenia praktyczne dla każdej
z gmin i testowanie, utworzenie 9 questów, druk ulotek do questów, pieczątki do questów, umieszczenie
questów w aplikacji mobilnej, dwie wizyty studyjne (do Bałtowa w terminie 28-30.06.2019r. oraz do Elbląga
w terminie 06-07.09.2019r.) oraz dwie konferencje – inaugurująca i podsumowująca realizację projektu.
Zadania LGD Kanał Elbląski: szkolenie z metodologii questingu, testowanie starych questów (12 questów),
opracowanie nowych questów (12 szt.), druk ulotek questowych, zakup pieczęci do questów, produkcja
filmu. Zadania LGD Krzemienny Krąg: szkolenie merytoryczne z metodologii questingu, szkolenie
praktyczne z tworzenia questów (3 questy), druk questów, promocja w lokalnym radio. Projekt realizowany
jest ze środków PROW na lata 2014-2020.

4. Realizacja Planu Komunikacji .
1) przygotowano plakaty zawierające treści informacyjno – promocyjne dot. PROW i PO Rybactwo i Morze
2014 – 2020, które zostały wywieszone w Biurach w Węgorzewie i w Wilkasach oraz trafiły do każdej
z członkowskich gmin przed każdym z konkursów;
2) członkowie Zarządu, członkowie Rady i pracownicy biura uczestniczyli w 11 sesjach rad gminnych
i powiatowych, podczas których przedstawiono stan wdrażania LSR;
3) w celach informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych prowadzono stronę internetową
www.mazurylgr.pl oraz portal społecznościowy na Facebook ;
6) uczestniczono w licznych konferencjach i spotkaniach na obszarze działania LGD, celem
przekazywania informacji potencjalnym beneficjentom oraz promowania PROW i PO RYBY 2014 – 2020;
7) wykonano kalendarze na 2020 rok (200 sztuk);
8) opłacono abonament na 2019 r. dot. wirtualnej wycieczki po obszarze Wielkich Jezior Mazurskich
będącej oryginalnym narzędziem informacyjno – promocyjnym, które cieszy się dużą popularnością, zdjęcia
tzw. panoramy, dzięki którym można „wirtualnie podróżować” po obszarze 9 gmin, które są członkami
Stowarzyszenia i posiadają liczne walory przyrodnicze i kulturowe;
9) pracownicy biura LGR w Węgorzewie i Wilkasach przez cały rok nieodpłatnie udzielali informacji
nt. obu funduszy tj. PROW 2014-2020 oraz PORiM 2014 – 2020.
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5. Realizacja wydarzeń promocyjnych i kulturalnych związanych z obszarem objętym LSR
lub działalnością LGD.
W Wilkasach nad jez. Niegocin (gmina Giżycko), 03 maja 2019 r. zorganizowano imprezę
plenerową pn. „Mazurskie spotkania z wodą, rybą i tradycją”. Impreza odbyła się pod honorowym
patronatem Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego. Celem tego wydarzenia była
promocja walorów przyrodniczych obszaru LGR, tradycji kulinarnych oraz turystyki i wędkarstwa na
Wielkich Jeziorach Mazurskich. Podczas imprezy odbył się konkurs kulinarny na najsmaczniejszego pstrąga
z grilla, degustacja potraw z ryb m.in. zupy rybnej, ryby wędzonej oraz mazurskiego sushi. Ponadto
zaproponowano wiele innych atrakcji dla uczestników tego wydarzenia, w tym dla dzieci, które brały udział
w warsztatach min. plecenia sieci rybackich, makramy i wykonywania przedmiotów z sianka, uczyły się
podstaw garncarstwa, malowały na megaściance sylwetki rybek, łowiły drewniane rybki w basenie, brały
udział w konkursach plastycznym i malowania bawełnianych toreb. Nagrodą za ich aktywność były
bezpłatne rejsy statkiem po jeziorze Niegocin.

6. Działania aktywizujące lokalne społeczności
1) W biurze w Węgorzewie i w Centrum Edukacji i Promocji Rybactwa w Wilkasach zorganizowano sześć
spotkań informacyjno – szkoleniowych dla potencjalnych beneficjentów. Spotkania przeznaczone były
dla przedstawicieli sektora publicznego, społecznego i gospodarczego – potencjalnych beneficjentów
naborów wniosków o przyznanie pomocy w ramach PROW 2014–2020 i PO RiM 2014 – 2020.
2)Wspierano
uczestników:

wydarzenia, realizowane przez inne podmioty

poprzez ufundowanie pucharów dla

 XII Mistrzostwa Wojska Polskiego w Wędkarstwie Spławikowym, które odbyły się
17-19.05.2019r. na Kanale Mazurskim w Węgorzewie. Celem imprezy było promowanie
wędkarstwa oraz regionu.

 XXI Ogólnopolskie Zawody Spinningowe z łodzi DRAPIEŻNIK 2019, które odbyły się 1315.09.2019r. na jeziorze Dargin i Kisajno. Celem imprezy było promowanie wędkarstwa oraz
regionu.

III.

Kontrole przeprowadzone w Stowarzyszeniu
Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

przez

pracowników

Samorządu

1. Kontrola 25 lutego 2019r. dot. złożonego wniosku o płatność projektu grantowego pn. ,,Działania
informacyjno – promocyjne na rzecz rozwijania oferty turystycznej obszaru LGR ,,Wielkie Jeziora
Mazurskie”. W kontrolowanym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.
2. Kontrola 10-11 kwietnia 2019r. dot. złożonego wniosku o płatność na koszty bieżące i aktywizację.
Osoby kontrolujące sprawdziły dokumenty potwierdzające bieżące funkcjonowanie biura, ponoszenie
kosztów zatrudnienia pracowników w odpowiednim wymiarze oraz dokumenty potwierdzające realizację
planu komunikacji. W kontrolowanym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.
3. Kontrola 06 sierpnia 2019r. dot. związania z celem w ramach Osi 4 PO RYBY środek 4.2 operacji
pn. ,,Stworzenie Północnego Szlaku Rybackiego wraz z utworzeniem Centrów Promocji i Edukacji we
współpracy Lokalnych Grup Rybackich obszaru województw Pomorskiego, Warmińsko – Mazurskiego
i Zachodniopomorskiego”. W kontrolowanym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.
4. Kontrola 09-10 grudnia 2019r. pod kątem wywiązania się przez Stowarzyszenie z zapisów § 5 umowy
o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju kierowanego przez społeczność. Osoby kontrolujące
sprawdziły dokumenty przechowywane w Biurze Stowarzyszenia oraz informacje zamieszczane na stronie
internetowej w celu uzyskania potwierdzenia, iż wszystkie zobowiązania zostały wykonane.
W kontrolowanym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.
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IV. Realizacja innych projektów niż wdrażanie LSR:
1. W okresie 01.05.2018r. – 30.11.2019r. Stowarzyszeniem „Wielkie Jeziora Mazurskie” wraz ze
Związkiem Stowarzyszeń LGD9 oraz w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Rekreacji
w Wilkasach realizowało projekt pn. „Centrum Animacji Społecznej – POSTAW NA WOLONTARIAT”, który
dofinansowany był ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Społecznych. W ramach otrzymanych środków
prowadzone było biuro Centrum Animacji Społecznej, które udzielało kompleksowego wsparcia dla NGO,
w tym doradztwo z zakresu zakładania i funkcjonowania organizacji pozarządowych, doradztwo księgowe
(w tym bezpłatne prowadzenie ksiąg rachunkowych dla organizacji pozarządowych). Całkowity budżet
projektu wynosi 186 614,00 zł. (przy dofinansowaniu 167 824,00 zł.), w tym w roku 2019 budżet projektu
wyniósł 100 148,00 zł. (przy dofinansowaniu: 89 248,00 zł.). W roku 2019, oprócz doradztwa
i specjalistycznych szkoleń, zorganizowano wizytę studyjną w Regionalnym Centrum Wolontariatu
w Elblągu oraz konkurs „Dobre praktyki – inspiracją dla społeczności”. 13 listopada 2019r. w Centrum
Edukacji i Promocji Rybactwa w Wilkasach odbyła się konferencja podsumowująca projekt, w której
uczestniczyło 40 osób. Sprawozdanie z realizacji zadania zostało złożone 3 grudnia 2019r.
2. W okresie 08.04.2019r.-05.12.2019r. Stowarzyszeniem realizowało projekt pn. „Twoje pierwsze kroki
w fundraisingu”, który dofinansowany został ze środków Samorządu Województwa Warmińsko –
Mazurskiego. Całkowita wartość projektu wynosi 11 470,00 zł., w tym kwota dofinansowania: 8 000,00 zł.
W ramach projektu odbyło się dwudniowe szkolenie (11-12 maja 2019r.) dla pracowników i wolontariuszy
organizacji pozarządowych, promocja fundraisingu poprzez informowanie przez strony LGR, CAS i GOKiR
Wilkasy, w okresie czerwiec – październik 2019r. odbyły się indywidualne spotkania doradcze trenerów
z trzema organizacjami, w czasie których m.in. analizowano i dobierano najlepsze narzędzia fundriaisngowe
do realizacji określonych kampanii przez uczestniczące w programie organizacje, przeprowadzone zostały
kampanie fundraisingowe przez trzy organizacje. 26 listopada 2019r. w Centrum Edukacji i Promocji
Rybactwa w Wilkasach odbyła się konferencja podsumowująca projekt. Sprawozdanie z realizacji zadania
zostało złożone 31 grudnia 2019r.

V. Informacje dodatkowe.
1. Zatrudnienie w biurze LGR.
Przez cały okres sprawozdawczy w Stowarzyszeniu zatrudnionych było 4 pracowników na podstawie
umowy o pracę na pełen etat na czas nieokreślony (dyrektor biura/specjalista ds. PORiM, specjalista ds.
PROW, specjalista ds. promocji i animacji oraz specjalista ds. administracji i kadr).
Na dzień 31 grudnia 2019 roku w biurze funkcjonowały w/w 4 stanowiska pracy.
Księgowość prowadzona jest przez osobę zatrudnioną na podstawie umowy zlecenie.
2. Pracownicy biura uczestniczyli w licznych szkoleniach, spotkaniach i konferencjach związanych
z turystyką, fundraisingiem, kadrami, RODO, ewaluacją, audytem oraz ekonomią społeczną. Dyrektor biura
w okresie sprawozdawczym był członkiem Zespołu ds. Ekonomii Społecznej Powiatu Węgorzewskiego oraz
Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Węgorzewskiego.
3. W bieżącym okresie sprawozdawczym Stowarzyszenie utrzymało przyznany dla Centrum Edukacji
i promocji Rybactwa w Wilkasach status Miejsca Przyjaznego Rowerzystom na Wschodnim Szlaku
Rowerowym Green Velo w kategorii Atrakcja Turystyczna.
4. Prezes i Dyrektor biura w dniach 12-14 sierpnia 2019r. uczestniczyły w wizycie studyjnej mającej na
celu poznanie dobrych praktyk z zakresie funkcjonowania gospodarstw opiekuńczych w województwie
kujawsko – pomorskim oraz działalności inkubatora kulinarnego.
5. Dyrektor biura uczestniczyła w dniach 10-14 września 2019r. w wizycie studyjnej do Brukseli.
Przedstawiciele Lokalnych Grup Działania z województwa warmińsko – mazurskiego mieli możliwość
spotkać z przedstawicielem LGD z Belgii, który przybliżył im system funkcjonowania programu LEADER
i wdrażania LSR w tym kraju. Dla uczestników wizyty przygotowano również spotkania z przedstawicielami
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Parlamentu Europejskiego oraz Komisji Europejskiej, którzy dzielili się swoją wiedzą dotyczącą kolejnej
perspektywy UE.
6. Członkowie Zarządu i pracownicy biura w dniach 04-06 października 2019r. uczestniczyli w wizycie
studyjnej do Północnokaszubskiej LGR (Półwysep Helski) mającej na celu wymianę doświadczeń

i dobrych praktyk, w tym porównanie charakteru pracy rybaka śródlądowego i morskiego (m.in.
poprzez wyprawę kutrem rybackim na dorsze).
7. Wiceprezes uczestniczył w dniach 02-04 grudnia 2019r. w konferencji pt.”Post-2020: Local action in
a changing world” zorganizowanej przez FARNET w Brukseli. Wydarzenie pokazało, jak tysiące obywateli
korzystają ze zrównoważonego rozwoju na ich obszarach – znanego jako RLKS (rozwój lokalny kierowany
przez społeczność). W czasie konferencji odbyła się również wystawa 40 projektów wspieranych przez
RLKS z różnych funduszy, tematyczne grupy robocze oraz dyskusja panelowa między lokalnymi
beneficjentami i decydentami wysokiego szczebla. Wszystko to przyczyniło się do pierwszego wglądu w to,
jak RLKS zmienia życie w mieście, na wsi i na wybrzeżu. W konferencji wzięło udział 450 uczestników,
w tym lokalne grupy działania, beneficjenci projektów, administracje, decydenci i eksperci z różnych
dziedzin po to, aby zastanowić się nad tym, jak RLKS ma i może nadal wspierać lokalne działania w okresie
przejściowym promując bardziej zrównoważone środowiskowo i ekonomicznie projekty sprzyjające
integracji społecznej.

Opracowała:
Barbara Dawcewicz
Pełnomocnik ds. promocji, kontaktów zagranicznych i sportu
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