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ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ NA RZECZ ROZWOJU GMIN 
PÓŁNOCNEGO OBSZARU WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH (LGD9) 

ul. Plac Wolności 1b; 11-600 Węgorzewo 

tel. +48 87 427 06 17; www.mazurylgd9.pl 

 

 
Węgorzewo, 27 marca 2018r. 

 
 

Sprawozdanie merytoryczne 

 z działalności Związku Stowarzyszeń Na Rzecz Rozwoju Gmin Północnego Obszaru 

Wielkich Jezior Mazurskich (LGD9) 

za lata 2014 - 2018 
 
 

I. Podstawa prawna, skład oraz cele Związku Stowarzyszeń LGD9. 
 
 Związek Stowarzyszeń został zarejestrowany 13 marca 2006r., pod numerem KRS 0000252106, pod 

nazwą „Związek Stowarzyszeń Na Rzecz Rozwoju Gmin Północnego Obszaru Wielkich Jezior Mazurskich 

(LGD9)”. Związek może posługiwać się nazwą skróconą Związek Stowarzyszeń LGD9 oraz nazwą w 

językach obcych. 

 Związek Stowarzyszeń LGD9 jest dobrowolnym, trwałym i samorządnym zrzeszeniem 

o celach niezarobkowych, które samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne 

oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności, opierając ją na pracy społecznej członków. 

Związek Stowarzyszeń LGD9 jest organizacją apolityczną. 

Związek Stowarzyszeń LGD9 jest partnerstwem trójsektorowym, w skład którego w okresie 

sprawozdawczym wchodziło 61 członków (stan na dzień 31.12.2017r.), w tym: 

- 21 organizacji pozarządowych 
- 19 przedsiębiorców 

- 3 ośrodki kultury 

- 7 osób fizycznych 

- 11 jednostek samorządu terytorialnego (gminy: Węgorzewo, Budry, Pozezdrze, Giżycko, Ryn, Wydminy, 

Kruklanki, Miłki, Srokowo, powiaty: węgorzewski, giżycki). 

 

Celem Związku jest poprawa jakości życia mieszkańców gmin Północnego Obszaru Wielkich Jezior 

Mazurskich z wykorzystaniem zasobów naturalnych i kulturowych. Realizacja celu odbywa się   
w szczególności poprzez działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich,  

w tym: 

1) wdrażanie programów i projektów w zakresie: ochrony zdrowia i pomocy społecznej; ekologii   

i ochrony środowiska; włączenia społecznego; wspierania rodziny; kultury fizycznej i sportu oraz  

promocji zasobów kulturowych; 

2) mobilizowanie lokalnej społeczności do aktywnego uczestnictwa w procesie rozwoju gospodarczego   

i społecznego z zastosowaniem podejścia RLKS (Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność); 
3) promowanie i rozpowszechnianie informacji o inicjatywach związanych z aktywnością społeczną 

pozytywnie oddziaływujących na wzrost poziomu i jakość ich życia;  

4) promowanie zasad partnerstwa i demokratycznych postaw na rzecz zrównoważonego rozwoju 

obszarów wiejskich; 

5) organizowanie przedsięwzięć dotyczących sportu, rekreacji i turystyki. 
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II. Działania podejmowane przez Zarząd LGD9 w roku 2014. 
 
1. W zakresie PROW na lata 2007-2013 oś 4 Leader. 

 

1)W 2014 roku kontynuowano realizację Umowy o warunkach i sposobie realizacji Lokalnej Strategii 

Rozwoju, która podpisana została 12 czerwca 2009 roku z Samorządem Województwa Warmińsko  

–Mazurskiego. Budżet projektu  -  8.275.420,00 PLN. Okres realizacji: 2009-2015r. Podstawowymi 

zadaniami realizowanymi w ramach zawartej umowy były: 

a) Funkcjonowanie LGD, nabywanie umiejętności i aktywizacja; 

b) Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju; 

c) Wdrażanie projektów współpracy. 

 

2)W ramach działania „Funkcjonowanie LGD, nabywanie umiejętności i aktywizacja”, celem którego było 

podniesienie poziomu umiejętności i wiedzy w zakresie realizacji zadań określonych Lokalną Strategią 
Rozwoju obszaru LGD9, aktywizacji mieszkańców w kierunku podejmowania lokalnych inicjatyw i rozwoju 

gospodarczego oraz wypromowanie działalności Związku Stowarzyszeń LGD9 zrealizowano następujące 

działania: 

• organizacja szkolenia „Ocena sprawności działania organów LGD9, stopnia realizacji celów i osiągniętych 

wskaźników określonych w LSR”. Szkolenie zostało przeprowadzone w styczniu 2014 roku dla członków 

władz Związku Stowarzyszeń LGD9 tj. członków Rady, Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz pracowników 

biura. 

• celem promocji tradycyjnej, wiejskiej estetyki w obejściach gospodarskich w okresie czerwiec – lipiec 2014 

roku zorganizowano konkurs pn. „Estetyczna zagroda” – Edycja 2014. Do konkursu zgłoszonych zostało 13 

zagród. Laureaci konkursu (3 najpiękniejsze zagrody) otrzymali nagrody rzeczowe o wartości do 700,00 zł 

oraz pamiątkowe tablice i dyplomy. Dla uczestników konkursu „Estetyczna zagroda” zorganizowana 30 

sierpnia 2014 roku wizytę studyjną, w której uczestniczyło 40 osób, w tym aktywni mieszkańcy działający na 

rzecz rozwoju swoich małych „ojczyzn”. 

• organizacja konkursu wiedzy o Związku Stowarzyszeń LGD9 i obszarze objętym Lokalną Strategią 
Rozwoju. Konkurs został przeprowadzony 20 lipca 2014 roku podczas Dni Węgorzewa. Konkurs skierowany 

był do mieszkańców z obszaru LGD9 (powyżej 15 roku życia). Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe: 

tablet multimedialny, głośniki komputerowe oraz słuchawki. 

• organizacja konkursu pn. „Dobre praktyki, godne naśladowania” – Edycja 2014”. Do konkursu zgłoszono 

13 inicjatyw. Laureaci konkursu (6 najciekawszych inicjatyw) otrzymali nagrody rzeczowe o wartości do 

699,00 zł oraz pamiątkowe tablice i dyplomy.  

• zrealizowano reportaż filmowy zrealizowany 10.09.2014r. przez TVP Olsztyn prezentujący przykładowe 

projekty zrealizowane w ramach konkursów ogłaszanych przez Związek Stowarzyszeń LGD9 

dofinansowanych z PROW oś 4 leader 2007-2014. Reportaż można obejrzeć pod adresem: 

http://regionalna.tvp.pl/16786728/10092014 .  

• w celu zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie Związku Stowarzyszeń LGD9, w grudniu 2014r. 

zaciągnięto w Banku Spółdzielczym w Węgorzewie kredyt na kwotę 150.000,00 PLN na okres 1 roku. 

 

3) W ramach działania „Wdrażanie LSR” ogłoszono 8 konkursów na nabór wniosków o przyznanie pomocy 

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 oś 4 Leader. Łącznie wpłynęło 50 wniosków 

na kwotę 1 982 794 zł, z których Rada wybrała 24 wnioski na kwotę dofinansowania 1 191 321 zł. Na 

działania „Małe projekty” wpłynęły 32 wnioski na kwotę 937.403,05 zł , Rada LGD9 wybrała 15 wniosków 

do dofinansowania na kwotę 494.858,55 zł.; na „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw wpłynęło 6 

wniosków na łączną kwotę dofinansowania 585.930,00 zł. Jeden wniosek został wybrany do realizacji na 

kwotę 240.000,00 zł.; w ramach „Odnowy i rozwoju wsi” wpłynęło 7 wniosków na łączną kwotę 
dofinansowania 400.604,00 zł. Trzy wnioski uzyskały pozytywną opinię Rady i zostały wybrane do 

finansowania w ramach LSR ( kwota 194.737,00 zł.);  na „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 
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wpłynęło 5 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 264.725,00 zł. Pięć wniosków uzyskało pozytywną 
opinię Rady i zostały wybrane do finansowania ( kwota  264.725,00  zł.) 

 

4) W ramach działania „Wdrażanie projektów współpracy” zakończono realizację międzynarodowego 

projektu współpracy pn. „Młodzież zmienia wieś” z udziałem młodzieży z obszaru działania LGD9 ( 20 osób)  

i młodzieży z Solecznik - Litwa również 20 osób. Związek Stowarzyszeń LGD9 zorganizował zajęcia 

polegające na nauce żeglarstwa w oparciu o Wielkie Jeziora Mazurskie (14 dni) oraz dwie wycieczki: do 

Giżycka (Twierdza Boyen), Węgorzewa (Muzeum Kultury Ludowej) oraz do Warszawy (Zamek Królewski, 

Muzeum Powstania Warszawskiego). Natomiast partner na Litwie ( LGD Szalczininku VVG) zorganizował 

14-dniowe zajęcia nauki jazdy konnej w oparciu o stadninę/ośrodek jeździecki ,,Mustangas” oraz wycieczkę 
„śladami” znanych Polaków żyjących i działających na Litwie.  Wartość projektu po stronie Związku 

Stowarzyszeń LGD9 wyniosła 73 198,44 zł. (17 457,30 EURO). 

Poza tym zakończono realizację międzynarodowego projektu współpracy pn. „Młodzież ambasadorem 

obszaru i Europy” z LGD Pays du Centre Ouest Bretagne z siedzibą w Rostrenen (Francja). W 2014 roku 

(lipiec) miał miejsce 2 etap realizacji projektu tj. wyjazd młodzieży polskiej (20 osób) do Francji na  

2 – tygodniowe zajęcia edukacyjne.  Wartość projektu po stronie Związku Stowarzyszeń LGD9 wyniosła 

51 712,44 zł. (12 432,37 EURO). 

 

5) Kontrole przeprowadzone przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko  

– Mazurskiego odbyły się 09 maja 2014 r. i 20 maja 2014 r., i dotyczyły naboru i oceny wniosków okresie 

14.02-07.03.2014r. oraz wniosków o płatność złożonych w 2013 roku w ramach działania 431 

„Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”. W ramach kontroli nie 

stwierdzono nieprawidłowości. 

 

2. Pozostałe działania. 

1) współorganizacja imprezy pn. „Regionalny Festiwal Kultury Łowieckiej”- 05 lipca 2014 r. polegająca na 

zorganizowano m.in.: konkursu kulinarnego oraz konkursu z nagrodami „Odgłosy lasu”. 

2) współorganizacja imprezy pn. „Czempionat Koni Zimnokrwistych” - 13 lipca 2014 roku w Stulichach. 

LGD9 dofinansowało puchary dla zwycięzców konkursów, a pracownicy biura przygotowali  

i przeprowadzili konkursy z nagrodami dla dzieci. Prezes LGD9 ufundowała puchar dla najpiękniejszej klaczy 

zimnokrwistej. 

3) współorganizacja imprezy „Sołtysiada Ogonki 2014”, która odbyła się 22 września 2014r. w Ogonkach nad 

jez. Święcajty. Celem imprezy było aktywizowanie lokalnej społeczności, w tym organizacja zawodów 

sportowo-rekreacyjnych, konkursu plastycznego z nagrodami, promowanie tańca ZUMBA (wspólny taniec 

wszystkich uczestników imprezy). 

4) organizacja imprezy pn. „Jesienne spotkanie integracyjne”, które odbyło się 10 października 2014 roku  

w Kalu. Związek Stowarzyszeń LGD9 pozyskał kwotę 1.000,00 zł. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na realizację zadania. Zorganizowano konkursy ekologiczne  

z nagrodami, zabawy oraz pokaz Zumby, w której udział wzięli również uczestnicy projektu realizowanego  

z Litwą „ Młodzież zmienia wieś” (35 osób). 

5) opracowano i złożono wniosek na realizację projektu pn. „Centrum Animacji Społecznej” do programu 

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2014.  

 

3. Informacje dodatkowe: 

W 2014 r. odbyły się trzy Walne Zebrania Członków Związku Stowarzyszeń LGD9. Podczas WZC 25 marca 

2014 r. min. został wybrany Zarząd LGD9 na kadencję 2014-2018. Na WZC 18 grudnia 2014 roku skład 

Zarządu został uzupełniony o dwóch pozostałych przedstawicieli pana Bohdana Mohyłę - Wójta Gminy 

Pozezdrze i pana Radosława Króla - Wójta Gminy Wydminy. Od 2014 r. w skład Zarządu LGD9 wchodzą 
następujące osoby: 

1. Barbara Dawcewicz – Prezes  

2. Ryszard Należyty - Wiceprezes 

3. Małgorzata Jagna Cwalina – Skarbnik  
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4. Zenon Ilasz – członek 

5. Barbara Kowalska – członek 

6. Radosław Król - członek 

7. Bohdan Mohyła - członek 

8. Eleonora Selwina Nowakowska – członek 

9. Sławomir Zieliński – członek. 

W 2014 roku odbyło się 15 posiedzeń Zarządu Związku Stowarzyszeń LGD9. 

 

III. Działania podejmowane przez Zarząd Związku Stowarzyszeń LGD9 w roku 2015. 
 

1. Zarząd Związku Stowarzyszeń LGD9, przy wsparciu dwóch pracowników biura i księgowej, w 2015 roku 

skupił swą działalność przede wszystkim na rozliczeniu zadań określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju na 

lata 2009-2015 w ramach PROW 2007-2013 oraz na realizacji umowy w ramach poddziałania 19.1 „Wsparcie 

przygotowawcze” objętego PROW 2014-2020, w tym opracowaniu dwufunduszowej Lokalnej Strategii 

Rozwoju na lata 2016-2023.  Ponadto informowano społeczeństwo nt. nowej perspektywy finansowej  

2014-2020. 

 

2. W zakresie PROW na lata 2007-2013 oś 4 Leader: 

1) w 2015 roku kontynuowano oraz zakończono realizację Umowy o warunkach i sposobie realizacji Lokalnej 

Strategii Rozwoju, która podpisana została 12 czerwca 2009 roku z Samorządem Województwa Warmińsko  

– Mazurskiego. Budżet projektu wyniósł 8.275.420,00 PLN. Okres realizacji: 2009-2015r. Podstawowymi 

zadaniami realizowanymi w ramach zawartej umowy były: 

a) Funkcjonowanie LGD, nabywanie umiejętności i aktywizacja 

b) Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju  

c) Wdrażanie projektów współpracy. 

 

2) W ramach działania „Funkcjonowanie LGD, nabywanie umiejętności i aktywizacja” zrealizowano 

następujące działania: 

 

• organizacja konkursu wiedzy o Mazurskich Traktach. Konkurs został przeprowadzony 26.04.2015r. podczas 

imprezy pn. II Rajd Rowerowy „Mazurskie Fortyfikacje”. Celem konkursu było upowszechnianie wiedzy  

o Mazurskich Traktach (rowerowym, kajakowym, pieszym i konnym) znajdujących się na obszarze działania 

Związku Stowarzyszeń LGD9. Uczestnikami konkursu mogły być osoby poniżej 18-stego roku życia po 

uprzednim, pisemnym wyrażeniu zgody przez rodziców lub opiekunów prawnych. Zwycięzcy konkursu 

otrzymali nagrody rzeczowe: torbę na kierownicę H–BAG II Merida, komplet narzędzi do roweru Crank 

Brothers Multi 17, sakwę na ramę roweru Roswheel. 

• w maju 2015 roku przeprowadzono diagnozę problemów w funkcjonowaniu, rozwoju i warunków sukcesu 

współpracy 3 sektorów życia społeczno – gospodarczego na terenie gmin północnego obszaru WJM jako 

czynnika rozwoju społeczeństwa obywatelskiego z zastosowaniem triangulacji źródeł i metod badawczych. 

Diagnoza została opracowana przez Instytut Badawczy IPC Sp. z o.o. z Wrocławia – podmiot wyłoniony w 

drodze zapytania ofertowego (opracowanie dostępne jest w biurze Związku Stowarzyszeń LGD9 oraz na 

stronie www.mazurylgd9.pl w zakładce LSR 2014-2020 -> Diagnozy, analizy). 

• organizacja konferencji podsumowującej wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2009-2015 

finansowanej ze środków PROW oś 4 Leader. Konferencja odbyła się 17 czerwca 2015 roku w Mazurskim 

Centrum Kongresowo - Wypoczynkowym „Zamek Ryn”, podczas której przedstawiono najważniejsze 

działania zrealizowane w ramach projektu oraz osiągnięte rezultaty i wskaźniki.  

• 20 listopada 2015 roku rozliczono wniosek oraz otrzymano płatność końcową w ramach „Funkcjonowania 

LGD, nabywania umiejętności i aktywizacji”. 

• w grudniu 2015 roku spłacono w całości kredyt zaciągnięty celem zabezpieczenia środków na bieżące 

funkcjonowanie Związku Stowarzyszeń LGD9 w Banku Spółdzielczym w Węgorzewie (150.000,00 PLN). 

• 31 grudnia 2015 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko – Mazurskiego złożono 

sprawozdanie z realizacji LSR za 2015 rok oraz sprawozdanie z realizacji LSR za cały okres jej realizacji. 
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3) W ramach działania „Wdrażanie LSR”: 

• zbierano ankiety monitorujące z realizacji operacji od wszystkich beneficjentów Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oś 4 Leader, na podstawie których sporządzone zostało sprawozdanie 

z realizacji wskaźników celów ogólnych, szczegółowych oraz przedsięwzięć zawartych w Lokalnej Strategii 

Rozwoju na lata 2009-29015. 

• utworzono kronikę (dostępna na stronie www.mazurylgd9.pl w zakładce Kronika PROW), w której znajduje 

się krótki opis wraz z dokumentacją zdjęciową wszystkich projektów zrealizowanych w ramach działań 
objętych PROW 2007-2013. 

 

4) W ramach działania „Wdrażanie projektów współpracy”: 

 

• 02 kwietnia 2015 roku pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego 

przeprowadzili kontrolę w biurze Związku Stowarzyszeń LGD9. Przedmiotem kontroli był projekt 

współpracy pn. „Młodzież Ambasadorem Swojego Obszaru i Europy” zrealizowanego w ramach PROW 

2007-2013. 

  

5). W zakresie PROW na lata 2014-2020 działanie 19 „Wsparcie przygotowawcze dla rozwoju lokalnego 

w ramach inicjatywy Leader”, poddziałanie 19.1  „Wsparcie przygotowawcze”: 

• 15 września 2015 roku przedstawiciele Związku Stowarzyszeń LGD9 podpisali umowę z Samorządem 

Województwa Warmińsko – Mazurskiego, w ramach działania „Wsparcie przygotowawcze” objętego PROW 

na lata 2014-2020. Okres realizacji umowy: 01 lipca – 31 grudnia 2015 roku. Kwota dofinansowania: 

110.000,00 zł. W ramach pozyskanych środków utrzymane zostało biuro Związku Stowarzyszeń LGD9 oraz 

opracowana została dwufunduszowa Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016-2023 - obejmująca fundusze: 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz Europejski Fundusz 

Morski i Rybacki (EFMR). Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016-2023 została opracowana na podstawie 

obowiązujących rozporządzeń dot. Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich oraz 

rozporządzeń dot. Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybactwa 

• w okresie sierpień – wrzesień 2015 roku w każdej gminie członkowskiej przeprowadzono konsultacje 

społeczne (9 spotkań) ze społecznością lokalną dot. opracowywanej LSR. Podczas spotkań wypracowywana 

została analiza SWOT oraz cele i przedsięwzięcia LSR. W spotkaniach uczestniczyły 173 osoby. 

• 03 listopada 2015 r. w Centrum Edukacji, Promocji i Rybactwa w Wilkasach przeprowadzono konsultacje 

dot. LSR 2016-2023 z przedstawicielami sektora rybackiego, użytkownikami jezior, właścicielami łowisk 

wędkarskich oraz przedstawicielami stowarzyszeń wędkarskich. W spotkaniu udział wzięło 25 osób. 

• 01 grudnia 2015 r. w Starostwie Powiatowym w Węgorzewie przeprowadzono konsultacje  

z przedstawicielami grup defaworyzowanych, w tym przedstawicielami Powiatowych Centrów Pomocy 

Rodzinie, Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Urzędów Pracy oraz stowarzyszeń działających na 

rzecz osób z tzw. grup defaworyzowanych. W spotkaniu udział wzięło 11 osób. 

• 17 grudnia 2015 roku Lokalna Strategia Rozwoju opracowana w standardach Rozwoju Lokalnego 

Kierowanego przez Lokalną Społeczność (RLKS) została przyjęta przez Walne Zebranie Członków LGD9 

oraz przekazana do realizacji Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”. 

• 31 grudnia 2015r. Lokalna Strategia Rozwoju złożona została przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka 

„Wielkie Jeziora Mazurskie” w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko – Mazurskiego  

w ramach konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (RLKS) 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 

Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.  

• w ramach doradztwa udzielono 24 bezpłatnych porad i konsultacji zarejestrowanych w biurze LGD9 dot. 

PROW na lata 2014-2020. 

• w trakcie realizacji projektu przedstawiciele Związku Stowarzyszeń LGD9 uczestniczyli w licznych 

warsztatach i spotkaniach informacyjno – szkoleniowych z zakresu nowej perspektywy finansowej  

2014-2020, w tym w spotkaniach dla Lokalnych Grup Działania z zakresu opracowania lokalnych strategii 
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rozwoju (Olsztyn, 07.08.2015r.) oraz dotyczących konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność (Kromerowo, 29-30.10.2015r.). 

 

3. Od 29 maja 2015 r. rozpoczęto realizację projektu pn. „Centrum Animacji Społecznej ze środków 

pozyskanych z Programu FIO, kwota   187.536,60 zł., który zakończono 30 listopada 2016 r. W ramach 

projektu zrealizowano  min. 6 specjalistycznych szkoleń dla 90 osób, wyjazd studyjny (40 osób), zakupiono 

książki do biblioteczki ( 10 pozycji), złożono 5 stowarzyszeń oraz prowadzono doradztwo i sprawy finansowe 

dla 10 organizacji pozarządowych.  

 

4. Od 25 maja 2015 do 31 grudnia 2015 realizowano projekt „Teatr, Opera, Filharmonia – atuty wielkich 

miast” ze środków pozyskanych z programu „PZU z Kulturą” Fundacji PZU, kwota 14.039,00 zł. 

W ramach projektu zorganizowano wyjazd do Warszawy dla 40 – osobowej grupy młodzieży do Centrum 

Nauki Kopernik oraz do Och Teatru na spektakl „Prapremiera dreszczowca”. Natomiast 21 listopada 2015 

roku zorganizowano wyjazd ( 40 osób) do Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy oraz do Opery  

i Filharmonii Podlaskiej na operę „Carmen”. 

 

5. W 2015 roku odbyło się: 12 posiedzeń Zarządu Związku Stowarzyszeń LGD9, w tym  

5 wspólnie z Zarządem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” oraz 2 Walne 

Zebrania Członków Związku Stowarzyszeń LGD9. 

 

IV. Działania podejmowane przez Zarząd Związku Stowarzyszeń LGD9 w 2016 roku. 
 
1. Zarząd Związku Stowarzyszeń LGD9 w partnerstwie z Zarządem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka 

„Wielkie Jeziora Mazurskie” oraz pracownikami obu stowarzyszeń opracował i złożył 30 grudnia 2015r. 

dwufunduszową Lokalną Strategię Rozwoju 2016-2023, której budżet został określony na kwotę  
20.390.000,00 zł.; w 2016r. rozliczono również środki w wys. 110 000 PLN pozyskane na przygotowanie 

LSR na lata 2016-2023. W związku z tym, 16 maja 2016r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 

Warmińsko – Mazurskiego złożona została Ankieta monitorująca realizację zobowiązań wynikających  

 z umowy o przyznanie pomocy PROW 2014-2020 działanie 19 „Wsparcie przygotowawcze dla rozwoju 

lokalnego w ramach inicjatywy Leader”, poddz. 19.1  „Wsparcie przygotowawcze”.  

 

2. W związku z nową perspektywą finansową Zarząd Związku Stowarzyszeń LGD9, do czasu rozstrzygnięcia 

konkursu na wybór LSR wspierał Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” 

w zakresie przygotowywania uzupełnień do wniosku w ramach konkursu na wybór strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność (RLKS) współfinansowanego  z Europejskiego Funduszu Rolnego 

na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. 

 

3. W zakresie kontynuacji zadań dot. PROW na lata 2007-2013 oś 4 Leader 26.01. 2016 r. w Urzędzie 

Marszałkowskim Województwa Warmińsko – Mazurskiego złożono ankiety monitorujące z realizacji operacji 

w zakresie działania „Wdrażanie projektów współpracy” tj: międzynarodowy projekt współpracy 

pn. „Młodzież zamienia wieś” realizowany z partnerem litewskim oraz międzynarodowy projekt współpracy 

pn. „Młodzież ambasadorem swojego obszaru i Europy” realizowany z partnerem francuskim 

 

4.Od stycznia do 30 listopada 2016r. kontynuowano realizację dwuletniego projektu pn. „Centrum Animacji 

Społecznej”, dofinansowanego ze środków Funduszy Inicjatyw Społecznych. Wartość projektu  

ok. 220 000,00 PLN.  

 

5.W marcu 2016 roku Związek Stowarzyszeń LGD9 świętował 10-lecie swojej działalności. Z tej okazji 

zorganizowano integracyjny wyjazd z udziałem członków LGD9 do Teatru w Warszawie.  
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6. W grudniu 2016r. podpisano z Forum Rozwoju Regionalnego Polska Wschodnia, z siedzibą w Suwałkach 

umowę partnerską na realizację dwóch, trzyletnich projektów: „Nowe umiejętności – Więcej Możliwości  

- powiat mrągowski i piski” - budżet projektu 2 929 499,99 PLN oraz ”Nowe umiejętności – Więcej 

Możliwości- powiat giżycki i gołdapski – budżet projektu 2 520 000 PLN. Łączna wartość projektów 5 449 

499,99 PLN. Termin realizacji projektów 02.01.2017 do 31.12.2019, dofinansowanie ze środków 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.  

 

7. W grudniu 2016 r. zakończono oraz rozliczono projekt pn. „Centrum Animacji Społecznej” 

dofinansowanego z Programu  FIO 2015. Okres realizacji całego projektu: 01.05.2015- 30.11.2016r. Kwota 

dofinansowania wyniosła 187.536,60 zł. W ramach otrzymanych środków prowadzone było biuro Centrum 

Animacji Społecznej, które udzielało kompleksowego doradztwa dla NGO, w tym doradztwa z zakresu 

zakładania i funkcjonowania organizacji pozarządowych, doradztwa księgowego (w tym bezpłatne 

prowadzenie ksiąg rachunkowych dla organizacji pozarządowych) oraz świadczyło nieodpłatne wsparcie dla 

organizacji pozarządowych oraz aktywnych mieszkańców obszaru objętego projektem (9 gmin) w zakresie 

przygotowania, realizacji i rozliczenia projektów. 

 

8. W grudniu 2016 r. przygotowano również ofertę do Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO) na 

kontynuację działania „Centrum Animacji Społecznej”, w ramach którego zaplanowano kilka dwudniowych 

szkoleń podnoszących kompetencje sektora pozarządowego, prowadzenie spraw finansowych dla 10 

organizacji, wizytę studyjną do funkcjonującego inkubatora przedsiębiorczości (ekonomia społeczna), 

wsparcie merytoryczne i organizacyjne przy zakładaniu stowarzyszeń formalnych i nieformalnych. Oferta 

została złożona do 9 stycznia 2017 r. 

 

9. W 2016 r.odbyło się pięć posiedzeń Zarządu Związku Stowarzyszeń LGD9 oraz jedno Walne Zebranie 

Członków Związku Stowarzyszeń LGD9.  

 
V. Działania podejmowane przez Zarząd Związku Stowarzyszeń LGD9 w 2017 roku. 
 
1. W okresie 15.04.2017 - 31.12.2017 realizowany był projekt pn. „Centrum Animacji Społecznej  

- kontynuacja”, dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Społecznych. Wartość projektu ok. 

97.492,80 PLN. W ramach otrzymanych środków prowadzone było biuro Centrum Animacji Społecznej, 

które udzielało kompleksowego doradztwa dla NGO, w tym doradztwa z zakresu zakładania i funkcjonowania 

organizacji pozarządowych, doradztwa księgowego (w tym bezpłatne prowadzenie ksiąg rachunkowych dla 

organizacji pozarządowych) oraz świadczyło nieodpłatne wsparcie dla organizacji pozarządowych oraz 

aktywnych mieszkańców obszaru objętego projektem (9 gmin) w zakresie przygotowania, realizacji  

i rozliczenia projektów.  W ramach projektu min. zorganizowano 7 bezpłatnych specjalistycznych szkoleń: Od 

pomysłu do projektu – czyli projekt na 6; Tworzenie biznesplanów; Zasady księgowań projektów;  

Uzyskanie statusu OPP oraz obowiązki wynikające z jego posiadania ; Trening kreatywnego rozwiązywania 

problemów ; Excel – jako jedno z podstawowych narzędzi pracy w NGO; ABC organizatora imprez  

- w każdym szkoleniu udział wzięło 15 osób – łącznie certyfikaty uzyskało 105 osób; zorganizowano 

dwudniową wizytę studyjną do inkubatora przetwórstwa w Małachowie Szemborowicach k. Gniezna dla 40 

osób (30 czerwca - 01 lipca 2017r.) Uczestnikami wizyty byli mieszkańcy (liderzy) obszaru działania 

Związku Stowarzyszeń LGD9 (z 9 gmin członkowskich), przeprowadzono konkurs pn. „Dobre praktyki  

– inspiracją dla społeczności”; 

Więcej informacji na stronie ww.caswegorzewo.pl.  

  

2.W okresie od 02.01.2017r. do 31.12.2019r. Związek Stowarzyszeń LGD9 jako partner dwóch projektów 

realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na 

lata 2014-2020 (oś priorytetowa 2, działanie 2.3, poddziałanie 2.3.1): 

a) „Nowe umiejętności – więcej możliwości (powiat mrągowski, piski)” – całkowity budżet 

projektu: 2.929.499,99 zł., w tym kwota dofinansowania LGD9: 85.960,00 zł. 
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b) „Nowe umiejętności – więcej możliwości (powiat giżycki, gołdapski)” – całkowity budżet 

projektu: 2.520.000,00 zł., w tym kwota dofinansowania LGD9: 84.040,00 zł.,  

zajmował się promocją działań zaplanowanych w projekcie oraz naborem beneficjentów na poszczególne 

szkolenia realizowane w ramach tych dwóch projektów. 

 

3. W dniach 12-13 maja 2016r. w Guzowym Piecu za Olsztynem zorganizowano szkolenie z zakresu 

wystąpień publicznych i auto prezentacji, w którym udział wzięli członkowie Zarządu oraz przedstawiciele 

lokalnych samorządów, w tym z Powiatu Węgorzewskiego. Dwudniowe szkolenie prowadził Dyrektor ReTV 

Olsztyn Maciej Wróbel. 

 

5. Opracowano i złożono, 22.06.2017r. wniosek w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014-2020 pn. ,,Opracowanie i wydanie materiałów promocyjnych obszaru działania LGD9”. Wniosek został 

oceniony pozytywnie oraz rekomendowany do realizacji. Budżet projektu wynosi: 50.700,00 zł. 

 

6. Opracowano i złożono, 28.09.2017r. wniosek w ramach Programu Operacyjnego Województwa 

Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 na realizacje zadania pn. „Utworzenie Klubu Integracji 

Społecznej”, który został pozytywnie rozpatrzony. W grudniu 2017 r. podpisano umowę na jego realizację. 
Projekt jest realizowany od marca 2018 r. do  31.12.2019r. przez Związek Stowarzyszeń LGD9  

w partnerstwie z Gminą Węgorzewo i Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Projekt 

skierowany jest głównie do osób zaliczanych do grupy defaworyzowanej. Budżet projektu wynosi: 

637 077,50, w tym dofinansowanie: 604 587,50 zł. 

 

7. Zarząd podjął decyzję o złożeniu w 2018 r. wniosku w ramach PROW na lata 2014-2020 na budowę 
budynku związanego z usługami turystycznymi i animacją społeczną. W związku z tym: 

a) 23 czerwca 2017r. podpisano z Burmistrzem Węgorzewa umowę nieodpłatnego użyczenia terenu 

stanowiącego część działki nr geod. 135/1 w Ogonkach, 

b) 22 grudnia 2017r. podpisano umowę na wykonanie projektu budowlano – wykonawczego dla 

ww. budynku. 

c)  

8. Wsparto finansowo cykliczne rozgrywki turnieju szachowego organizowanego przez sekcję szachową 
CWKS „Vęgoria”, który odbył się 03 grudnia 2017r. w Węgorzewie pn. Turniej Szachowy o Puchar Zarządu 

LGD9. 

 

9.  W 2017 roku odbyły się; trzy posiedzenia Zarządu Związku Stowarzyszeń LGD9 i dwa Walne Zebranie 

Członków Związku Stowarzyszeń LGD9 (20.04.2017r. i 03.07.2017r.).  

 

10. W okresie sprawozdawczym Związek nie zatrudniał pracowników na podstawie umowy  

o pracę, a jedynie zleceniobiorców do realizacji poszczególnych projektów oraz wolontariuszy. Członkowie 

Zarządu od kwietnia 2014 roku pracują na rzecz Związku Stowarzyszeń LGD9 społecznie.  

   

VI. Działania podejmowane przez Zarząd Związku Stowarzyszeń LGD9 do 25 marca 2018 roku. 
 

1. 01 marca 2018r., w partnerstwie z Gminą Węgorzewo i Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Pomocy 

Społecznej rozpoczęto realizację dwuletniego projektu pn. „Utworzenie Klubu Integracji Społecznej w 

Węgorzewie”. Projekt będzie realizowany do  31.12.2019r. Projekt skierowany jest głównie do osób 

zaliczanych do grupy defaworyzowanej. Budżet projektu wynosi: 637 077,50, w tym dofinansowanie: 604 

587,50 zł. 

 

2. Nadal współrealizowany jest w partnerstwie z Forum Rozwoju Regionalnego Polska Wschodnia projekt 

„Nowe umiejętności – więcej możliwości (powiat mrągowski, piski)” oraz „Nowe umiejętności – więcej 

możliwości (powiat giżycki i gołdapski).” 



9 

 

3. 24 marca 2018 złożono wspólnie ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora 

Mazurskie” wniosek do Programu FIO 2018 na projekt pn. „Centrum Animacji Społecznej – postaw na 

wolontariat”. Termin realizacji maj 2018 - listopad 2019. Budżet projektu wynosi 167 824 tys. zł., w tym 

dofinansowanie 149 034,00 zł. 

 

4. Wykonano dokumentację projektową budynku, który zaplanowano do realizacji w 2018 r. ze środków 

PROW 2014-2020 i złożono komplet dokumentacji do Starostwa Powiatowego w Węgorzewie celem 

uzyskania stosownego zezwolenia na budowę.  Wykonano również kosztorys dla zaplanowanego zadania. 

Koszt realizacji zadania nie powinien przekroczyć kwoty 320 000 zł. Docelowo budynek ma być 
zlokalizowany w miejscowości Ogonki nad jez. Stręgiel i będzie służył jako Centrum Animacji Społecznej, 

w tym też jako siedziba Związku Stowarzyszeń LGD9 i Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie 

Jeziora Mazurskie”.  

 

 

W imieniu Zarządu 

Związku Stowarzyszeń LGD9 

                     Prezes  

 

                Barbara Dawcewicz 


