
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI LSR ZA 2012 

LGD „WARMIŃSKI ZAKĄTEK” 

 

 

1. Liczba ludności objęta LSR po rozszerzeniu obszaru LSR: 

 

Liczba mieszkańców po rozszerzeniu obszaru LSR  

________ 

 

2. Budżet celów ogólnych oraz przedsięwzięć w LSR: 

 

Cele ogólne 
Budżet celów 
ogólnych (zł) 

Przedsięwzięcia 
Budżet przedsięwzięć 

(zł) 

Cel ogólny nr 1 
Efektywne i zrównoważone 

wykorzystanie walorów 
przyrodniczo -kulturowo-

krajobrazowych 

 
 

2 993 475,00 

Przedsięwzięcie nr 1 
(Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej) 

0,00 

Przedsięwzięcie nr 2 
(Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw) 

0,00 

Przedsięwzięcie nr 3 
(Odnowa i Rozwój Wsi) 

0,00 

Przedsięwzięcie nr 4 
(Małe Projekty) 

2 993 475,00 

Cel ogólny nr 2 
Budowanie tożsamości i 

wspieranie aktywności lokalnych 
społeczności 

5 364 557,00 

Przedsięwzięcie nr 1 
(Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej) 

0,00 

Przedsięwzięcie nr 2 
(Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw) 

0,00 

Przedsięwzięcie nr 3 
(Odnowa i Rozwój Wsi) 

5 364 557,00 

Przedsięwzięcie nr 4 
(Małe Projekty) 

0,00 

Cel ogólny nr 3 
Wspieranie rozwoju 
przedsiębiorczości 

 

 
2 089 508,00 

Przedsięwzięcie nr 1 
(Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej) 

893 525,00 

Przedsięwzięcie nr 2 
(Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw) 

1195 983,00 

Przedsięwzięcie nr 3 
(Odnowa i Rozwój Wsi) 

0,00 

Przedsięwzięcie nr 4 
(Małe Projekty) 

0,00 



 

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

Cele ogólne Realizacja celów ogólnych (zł) Przedsięwzięcia Realizacja przedsięwzięć (zł) 

Cel ogólny nr 1 
Efektywne i zrównoważone 

wykorzystanie walorów 
przyrodniczo -kulturowo-

krajobrazowych 

1 040 790,12 

Przedsięwzięcie nr 1 
(Różnicowanie w kierunku 
działalności nierolniczej) 

0,00 

Przedsięwzięcie nr 2 
(Tworzenie i rozwój 

mikroprzedsiębiorstw) 
0,00 

Przedsięwzięcie nr 3 
(Odnowa i Rozwój Wsi) 

0,00 

Przedsięwzięcie nr 4 
(Małe Projekty) 

1 040 790,12 

Cel ogólny nr 2 
Budowanie tożsamości i 

wspieranie aktywności lokalnych 
społeczności 

2 677 296,00 

Przedsięwzięcie nr 1 
(Różnicowanie w kierunku 
działalności nierolniczej) 

0,00 

Przedsięwzięcie nr 2 
(Tworzenie i rozwój 

mikroprzedsiębiorstw) 
0,00 

Przedsięwzięcie nr 3 
(Odnowa i Rozwój Wsi) 

2 677 296,00 

Przedsięwzięcie nr 4 
(Małe Projekty) 

0,00 

Cel ogólny nr 3 
Wspieranie rozwoju 
przedsiębiorczości 

 

700 000,00 
 

Przedsięwzięcie nr 1 
(Różnicowanie w kierunku 
działalności nierolniczej) 

400 000,00 

Przedsięwzięcie nr 2 
(Tworzenie i rozwój 

mikroprzedsiębiorstw) 
300 000,00  

Przedsięwzięcie nr 3 
(Odnowa i Rozwój Wsi) 

0,00 

Przedsięwzięcie nr 4 
(Małe Projekty) 

0,00 

 

4. Realizacja projektów współpracy w okresie sprawozdawczym: 

Rok Projekt współpracy Pomoc przyznana LGD Pomoc wypłacona LGD 

 TRANSGRANICZNA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ                   



2012 
 

Blekinge / Warmia – Mazury 
 

172 837,43 zł 45 536,12 

 

5. Kontrole LGD w okresie sprawozdawczym: 

Podmiot przeprowadzający kontrolę Zakres kontroli Liczba kontroli 

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - 
Mazurskiego 

Kontrola wniosku o płatność – projekt współpracy 
Kontrola wniosku o płatność – Funkcjonowanie LGD, nabywanie 

umiejętności, aktywizacja 
3 

Komisja Rewizyjna LGD 
 

Kontrola prawidłowości sporządzenia sprawozdania finansowego 
za 2011 rok 

1 

 

6. Grupy docelowe przedsięwzięć i operacji w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”: 

Przedsięwzięcia Grupy docelowe 

Przedsięwzięcie nr 1: 
AKTYWIZACJA 

SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ 
BUDOWANIE 

SPOŁECZEŃSTWA 
OBYWATELSKIEGO 

Grupa docelowa 1 : osoby fizyczne – mieszkańcy obszaru LGD (osoby indywidualne, grupy inicjatywne) 

Grupa docelowa 2: podmioty gospodarcze, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą 

Grupa docelowa 3: organizacje pozarządowe: stowarzyszenia, fundacje, organizacje kościelne 

Grupa docelowa 4: jednostki samorządu terytorialnego 

Grupa docelowa 5: pozostałe dopuszczone PROW osoby prawne lub posiadające zdolność do czynności  
                               prawnych 

Przedsięwzięcie nr 2: 
ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ 
OBSZARU LGD W OPARCIU 

O LOKALNE ZASOBY 

Grupa docelowa 1: organizacje pozarządowe: stowarzyszenia o statusie OPP, fundacje o statusie OPP,  
                               organizacje kościelne 

Grupa docelowa 2: gminy 

Grupa docelowa 3: instytucje kultury, dla których organizatorem jest jst 

Przedsięwzięcie nr 3: 
ROZWÓJ 

PRZEDSIEBIORCZOŚCI NA 
OBSZARZE LGD 

 

Grupa docelowa 1: osoby fizyczne ubezpieczone w KRUS (rolnicy, małżonkowie rolników, domownicy) 

Grupa docelowa 2: podmioty gospodarcze posiadające status mikroprzedsiębiorstw (zatrudnienie poniżej 10 osób i roczny 
obrót do równowartości 2 mln EURO), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą  

 
 

 

 

 

 



7. Innowacyjność LSR: 

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

33 

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

0 

Rodzaje 
innowacji 

0 Liczba wniosków 
w ramach danego 
rodzaju innowacji 

0 Przyk
ład 

____ 

 
0 

0 ____ 

0 0 ____ 

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

31 

R
od

za
je

 z
in

te
gr

ow
an

ia
 

podm
ioty 

Projekty 
Partnerskie 

Liczba 
wniosków w 
ramach 
danego 
rodzaju 
zintegrowania 

31 

Przy
kład 

Wszystkie projekty 
realizowane w 
Partnerstwach, w których 
każdy z Partnerów deklaruje 
zaangażowanie rzeczowe 
lub osobowe w projekcie, 
część projektów w 
Partnerstwie z samorządami 
gminnymi finansującymi 
wkłady własne w projektach 

zaso
by 

Zintegrowanie 
zasobów 
przyrodniczych, 
kulturowych, 
zasobów 
infrastrukturalny
ch i  potencjału 
osobowego 
Beneficjentów 

27 

Praca własna (w tym 
specjalistyczna) w 
projektach, 
Zaangażowanie własnych 
zasobów inftasytukturalnych 
do tworzenia  nowych ofert/ 
produktów o charakterze 
sieciowym (Partnerstwa) 

cele Ogólne i 
szczegółowe 

33 

Wszystkie wybrane przez 
LGD projekty wykazują 
zintegrowanie co najmniej 2 
celów ogólnych i co 
najmniej 2 celów 
szczegółowych LSR 

 

 

 

 



8. Ewaluacja LGD i LSR: 

 

Data badania 

ewaluacyjnego 

Nazwa badania Podmiot 

wykonujący 

badanie 

Rekomendacje z badania ewaluacyjnego Rekomendacje 

wykorzystane przez 

LGD 

28.02.2012 – 

31.05.2012 

EWALUACJA EFEKTYWNOŚCI 
DZIAŁANIA LGD 

 

Prezes LGD 

„Warmiński 

Zakątek” 

Nie zgłoszono _____ 

28.02.2012 – 

31.05.2012 
EWALUACJA REALIZACJI LSR 

Prezes LGD 

„Warmiński 

Zakątek” 

1) Wskaźniki  osiągnięcia celów szczegółowych 

zrealizowane w najniższym stopniu i 

rekomendowane do priorytetowych działań 

wdrażania LSR::  

 liczba powstałych miejsc noclegowych (w 

wyniku realizacji projektów), 

 liczba projektów dotyczących opracowań  

dokumentacyjnych związanych z utworzeniem 

zaplecza infrastrukturalnego miejsc integracji i 

rozwoju mieszkańców wsi, 

Rekomendacja: nie zrealizowanie pierwszego 
wskaźnika wskazuje niedostateczny poziom 
zaangażowania  
mieszkańców LGD (zwłaszcza gospodarstw 
rolnych i przedsiębiorców w kreowanie ofert  
turystycznych. 

Przystąpiono do 
analizowania zmiany 

kryteriów oceny w 
zakresie preferującym 

projekty osiągające 
zagrożone wskaźniki 

 

9. Konsultacja LSR: 

 

Data konsultacji Miejsce konsultacji Uczestnicy konsultacji Wnioski z konsultacji Efekty konsultacji 

20.07.2012 Dywity 8  
(os. fizyczne, podm. gosp., 

przedstawiciele ngo’s i 
samorządów lokalnych) 

Konsultacje aktualizacji 
Lokalnej Strategii Rozwoju 
LGD „Warmiński Zakątek” w 
zakresie: 
- nowego zadania, 
- nowych celów  
  szczegółowych, 
- nowych zakresów, kryteriów  

 

Opracowanie projektu 
aktualizacji LSR w zakresie 
nowego zadania, złożenie 
wniosku o dodatkowe środki 
finansowe i w efekcie 
pozyskanie dodatkowych 
funduszy (5 500 000 złotych) 

23.07.2012 Górowo Iławeckie Gmina 15 
(os. fizyczne, podm. gosp., 

przedstawiciele ngo’s i 
samorządów lokalnych) 



23.07.2012 Górowo Iławeckie Miasto 10 
(os. fizyczne, podm. gosp., 

przedstawiciele ngo’s i 
samorządów lokalnych) 

  i oceny wniosków, 
- dodatkowych środków  
  finansowych na realizację  
  rozszerzonego zakresu  
  strategii 
 
NIEZNACZNIE 
SKORYGOWANO ZAKRES 
KWALIFIKOWANYCH 
PROJEKTÓW 

na realizację LSR LGD 

23.07.2012 Dobre Miasto 14 
(os. fizyczne, podm. gosp., 

przedstawiciele ngo’s i 
samorządów lokalnych) 

23.07.2012 Bisztynek 30 
(os. fizyczne, podm. gosp., 

przedstawiciele ngo’s i 
samorządów lokalnych) 

24.07.2012 Lidzbark Warmiński 13 
(os. fizyczne, podm. gosp., 

przedstawiciele ngo’s i 
samorządów lokalnych) 

24.07.2012 Jeziorany 30 
(os. fizyczne, podm. gosp., 

przedstawiciele ngo’s i 
samorządów lokalnych) 

25.07.2012 Bartoszyce 10 
(os. fizyczne, podm. gosp., 

przedstawiciele ngo’s i 
samorządów lokalnych) 

25.07.2012 Orneta  15 
(os. fizyczne, podm. gosp., 

przedstawiciele ngo’s i 
samorządów lokalnych) 

25.07.2012 Lubomino 23 
(os. fizyczne, podm. gosp., 

przedstawiciele ngo’s i 
samorządów lokalnych) 

 

 

 

 

 



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/środ
ka przekazu 

Odbiorcy 
informacji 

Uzasadnienie dotyczące 
doboru danej 

metody/narzędzia/środk
a przekazu  do danej 

grupy odbiorców 
informacji 

Skutecznoś
ć 

zastosowan
ej 

metody/narz
ędzia/środka 

przekazu 
(skala 1-5) 

01-
12.2012 

Biuro LGD w 
Dobrym Mieście 

Kompleksowa informacja o 
założeniach LSR dostępna na 2 

głównych tablicach  informacyjnych 
(przy wejściu do siedziby LGD oraz w 

hallu na 1 piętrze budynku),  
poprzez informacje przekazywane 

przez pracowników LGD oraz 
pozostałe osoby zatrudnione w 
ramach funkcjonowania LGD na 

podstawie umów cywilno - prawnych 

Strona internetowa LGD, 
samorządów 

członkowskich, kontakty 
osobiste z 

Beneficjentami 

os. fizyczne, 
podm. gosp., 

przedstawiciele 
ngo’s 

i samorządów 
lokalnych 

Zadanie własne 
stowarzyszenia – 

działanie obowiązkowe we 
wdrażaniu LSR 

5 

01-
12.2012 

Obszar działania 
LGD 

Działania informacyjne Animatora 
Działań Społecznych prowadzone 
podczas indywidualnych spotkań z 

organizacjami pozarządowymi, 
grupami inicjatywnymi, lokalnymi 

liderami 

Strona internetowa LGD, 
samorządów 

członkowskich, kontakty 
osobiste z 

Beneficjentami 

os. fizyczne, 
podm. gosp., 

przedstawiciele 
ngo’s i 

samorządów 
lokalnych 

Osobiste kontakty z 
lokalnymi liderami 

pozwalają na dotarcie z 
informacją do końcowego 

odbiorcy (nawet osób 
indywidualnych) 

5 

01 -
12.2012 

Strona 
internetowa LGD:  
www.warminskiza

katek.com.pl 

Kompleksowa informacja o 
założeniach i realizacji LSR, w tym: 

pełna treść LSR, prezentacja 
multimedialna dot. ogólnych założeń 
LSR, informacja o poszczególnych 
działaniach wdrażania LSR (w tym: 
ogłaszanych konkursach, bieżących 
działaniach, roczny harmonogram 

rzeczowo – finansowy 
funkcjonowania LGD itp.) 

Strona internetowa LGD, 
samorządów 

członkowskich, kontakty 
osobiste z 

Beneficjentami 

os. fizyczne, 
podm. gosp., 

przedstawiciele 
ngo’s i 

samorządów 
lokalnych 

Najpowszechniejsza 
forma przekazu informacji 

– kilka tysięcy wejść 
miesięcznie na stronę  

5 

01 - Siedziby Urzędów Informacja o założeniach LSR wraz z Strona internetowa LGD, os. fizyczne, Informowanie na poziomie 3 



12.2012 Gmin: Bartoszyce, 
Bisztynek, Dywity, 

Dobre  Miasto, 
Górowo Iławeckie 
Gmina i Miasto, 

Jeziorany, Kiwity, 
Lidzbark 

Warmiński, 
Lubomino, Orneta 

odnośnikami na stronę internetową i 
do Biura LGD na specjalnych 

tablicach informacyjnych wdrażania 
Lokalnej Strategii Rozwoju (tablica 

informacyjna z oznakowaniem 
zgodnym z księgą wizualizacji została 

przekazana do każdej Gminy 
członkowskiej, sukcesywnie biuro 

LGD przesyła materiały informacyjne 
do zamieszczenia na tablicach info 

PROW 2007 - 2013 

samorządów 
członkowskich, kontakty 

osobiste z 
Beneficjentami 

podm. gosp., 
przedstawiciele 

ngo’s i 
samorządów 

lokalnych 

Gmin w siedzibach 
urzędów pozwala na 
szerokie dotarcie z 

informacja do 
mieszkańców wsi 

01 – 
12.2012 

Wydawanie 
własnego 

miesięcznika 
„WARMIŃSKI 

ZAKĄTEK” 

8 – stronicowe wydanie miesięcznika 
zawierające kompleksową informacje 

o założeniach LSR, dobrych 
przykładach aktywności mieszkańców 
na obszarach wiejskich, wdrażanych 

przez LGD działaniach, modelach 
współpracy sektora publicznego i 

społecznego etc. 

Strona internetowa LGD, 
samorządów 

członkowskich, kontakty 
osobiste z 

Beneficjentami, 
rozsyłanie wydawnictwa 

za pomocą poczty 

os. fizyczne, 
podm. gosp., 

przedstawiciele 
ngo’s i 

samorządów 
lokalnych 

Tematyczne wydawnictwo 
udostępniane 

mieszkańcom obszaru 
LGD nieodpłatnie poprzez 

zorganizowaną sieć 
dystrybucji (siedziby Gmin 

– wysyłka do sołtysów, 
ngo’s) oraz dostępnego w 
formie elektronicznej na 

stronie internetowej 
zapewniają skuteczność 

przekazu informacji 

5 

05.2012 Galiny 

Organizacja i przeprowadzenie 
FORUM AKTYWNOŚCI WIEJSKIEJ  

– ponad 400 uczestników: 
Przedstawicieli rad sołeckich i 
organizacji pozarządowych – 
prezentacja głównych celów 
działalności stowarzyszenia 

zbieżnych z celami LSR 

Strona internetowa LGD, 
strony internetowe Gmin 
członkowskich, kontakty 

osobiste z 
Beneficjentami, plakaty, 
zaproszenia, reklama 

medialna 

os. fizyczne, 
podm. gosp., 

przedstawiciele 
ngo’s i 

samorządów 
lokalnych 

Informowanie o 
założeniach LSR podczas 

spotkania wszystkich 
lokalnych liderów z 

obszaru LGD zapewnia 
skuteczność przekazu 

informacji 

5 

07.2012 

Dywity, Górowo 
Iławeckie – miasto 

i Gmina, Dobre 
Miasto, Bisztynek, 

Lidzbark 
Warmiński, 

Konsultacje społeczne LSR – punkt 9 
sprawozdania 

Strona internetowa LGD, 
strony internetowe Gmin 
członkowskich, kontakty 

osobiste z 
Beneficjentami podczas 
spotkań konsultacyjnych 

os. fizyczne, 
podm. gosp., 

przedstawiciele 
ngo’s i 

samorządów 
lokalnych 

Konieczność konsultacji 
dokumentu strategicznego 
przy dokonywaniu zmian – 

zastosowano formę 
kontaktu bezpośredniego i 

pośredniego (strona 

4 



Jeziorany, 
Bartoszyce, 

Orneta Lubomino 
Strona 

internetowa LGD:  
www.warminskiza

katek.com.pl 

internetowa) w celu 
osiągnięcia jak najwyższej 

skuteczności działania 

09.2012 Kandyty 

Organizacja i przeprowadzenie II 
JARMARKU CHŁOPSKIEGO z 

udziałem rolników, przedsiębiorców, 
stowarzyszeń, sprzedających płody 

rolne i produkty własne o charakterze 
spożywczym i rękodzielniczym - 

prezentacja głównych celów 
działalności stowarzyszenia 

dotyczących rozwoju 
przedsiębiorczości, zbieżnych z 

celami LSR 

Strona internetowa LGD, 
strony internetowe Gmin 
członkowskich, kontakty 

osobiste z 
Beneficjentami, plakaty, 
zaproszenia, reklama 

medialna 

os. fizyczne, 
podm. gosp., 

przedstawiciele 
ngo’s i 

samorządów 
lokalnych 

Informowanie o LSR 
podmiotów branżowo 

związanych z rolnictwem, 
produkcją spożywczą i 

rękodziełem o 
tematycznym zakresie 

LSR umożliwia 
kierunkowanie odbiorcy na 

określone działania. 
 

3 

10.2012 

Biuro LGD/ 
Pensjonat 

„RANCZO W 
DOLINIE”  Dobre 

Miasto) 

Organizacja i przeprowadzenie 
imprezy z cyklu Dziedzictwo 

Kulinarne Warmii pn. JESIENNE  
SMAKI WARMII + JARMARK 

RYBNY, podczas których przez 
plakaty, ulotki informacyjne, 

prowadzone bloki tematyczne 
rozpowszechniano informacje o 

założeniach LSR. Po zakończeniu 
działania wydano książeczkę 

kulinarną promującą dziedzictwo 
kulinarne Warmii (jako jeden z celów 

realizacji LSR) 

Strona internetowa LGD, 
strony internetowe Gmin 
członkowskich, kontakty 

osobiste z 
Beneficjentami, plakaty, 
zaproszenia, reklama 

medialna 

os. fizyczne, 
podm. gosp., 

przedstawiciele 
ngo’s i 

samorządów 
lokalnych 

Informowanie o 
założeniach LSR podczas 

spotkania lokalnych 
liderów w obszarze 

dziedzictwa kulinarnego 
Warmii, z obszaru LGD 
zapewnia skuteczność 

przekazu informacji 

5 

 

 

 

 

 



11. Sposób rozpowszechniania informacji o zasadach przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii 

rozwoju” w okresie sprawozdawczym: 

Data Miejsce 
Zastosowana 

metoda/narzędzia/środek przekazu 

Opis 
rozpowszechniania 

informacji z 
zastosowaniem danej 
metody/narzędzia/środ

ka przekazu 

Odbiorcy 
informacji 

Uzasadnienie dotyczące 
doboru danej 

metody/narzędzia/środka 
przekazu do danej grupy 

odbiorców informacji 

Skuteczność 
zastosowanej 
metody/narzę
dzia/środka 

przekazu 
(skala 1-5) 

01-
12.2012 

Biuro LGD w 
Dobrym Mieście 

Kompleksowa informacja o 
zasadach przyznawania pomocy 

finansowej, realizowania i 
rozliczania projektów dostępna na 

2 głównych tablicach  
informacyjnych (przy wejściu do 
siedziby LGD oraz w hallu na 1 

piętrze budynku),  
poprzez informacje przekazywane 

przez pracowników LGD oraz 
pozostałe osoby zatrudnione w 
ramach funkcjonowania LGD na 

podstawie umów cywilno - 
prawnych 

Strona internetowa 
LGD, samorządów 

członkowskich, 
kontakty osobiste z 

Beneficjentami 

os. fizyczne, 
podm. gosp., 

przedstawiciele 
ngo’s 

i samorządów 
lokalnych 

Zadanie własne 
stowarzyszenia – 

działanie obowiązkowe we 
wdrażaniu LSR 

5 

01-
12.2012 

Obszar działania 
LGD 

Działania informacyjne Animatora 
Działań Społecznych prowadzone 
podczas indywidualnych spotkań z 

organizacjami pozarządowymi, 
grupami inicjatywnymi, lokalnymi 

liderami - Kompleksowa 
informacja o zasadach 

przyznawania pomocy finansowej, 
realizowania i rozliczania 

projektów 

Strona internetowa 
LGD, samorządów 

członkowskich, 
kontakty osobiste z 

Beneficjentami 

os. fizyczne, 
podm. gosp., 

przedstawiciele 
ngo’s i 

samorządów 
lokalnych 

Osobiste kontakty z 
lokalnymi liderami 

pozwalają na dotarcie z 
informacją do końcowego 

odbiorcy (nawet osób 
indywidualnych) 

5 

01 -
12.2012 

Strona 
internetowa LGD:  
www.warminskiza

katek.com.pl 

Kompleksowa informacja o 
zasadach przyznawania pomocy 

finansowej, realizowania i 
rozliczania projektów 

Strona internetowa 
LGD, samorządów 

członkowskich, 
kontakty osobiste z 

Beneficjentami 

os. fizyczne, 
podm. gosp., 

przedstawiciele 
ngo’s i 

samorządów 
lokalnych 

Najpowszechniejsza 
forma przekazu informacji 

– kilka tysięcy wejść 
miesięcznie na stronę  

5 



01 -
12.2012 

Siedziby Urzędów 
Gmin: Bartoszyce, 
Bisztynek, Dywity, 

Dobre  Miasto, 
Górowo Iławeckie 
Gmina i Miasto, 

Jeziorany, Kiwity, 
Lidzbark 

Warmiński, 
Lubomino, Orneta 

Kompleksowa informacja o 
zasadach przyznawania pomocy 

finansowej, realizowania i 
rozliczania projektów 

Strona internetowa 
LGD, samorządów 

członkowskich, 
kontakty osobiste z 

Beneficjentami 

os. fizyczne, 
podm. gosp., 

przedstawiciele 
ngo’s i 

samorządów 
lokalnych 

Informowanie na poziomie 
Gmin w siedzibach 

urzędów pozwala na 
szerokie dotarcie z 

informacja do 
mieszkańców wsi 

3 

01 – 
12.2012 

Wydawanie 
własnego 

miesięcznika 
„WARMIŃSKI 

ZAKĄTEK” 

Kompleksowa informacja o 
zasadach przyznawania pomocy 

finansowej, realizowania i 
rozliczania projektów. 

Strona internetowa 
LGD, samorządów 

członkowskich, 
kontakty osobiste z 

Beneficjentami, 
rozsyłanie 

wydawnictwa za 
pomocą poczty 

os. fizyczne, 
podm. gosp., 

przedstawiciele 
ngo’s i 

samorządów 
lokalnych 

Tematyczne wydawnictwo 
udostępniane 

mieszkańcom obszaru 
LGD nieodpłatnie poprzez 

zorganizowaną sieć 
dystrybucji (siedziby Gmin 

– wysyłka do sołtysów, 
ngo’s) oraz dostępnego w 
formie elektronicznej na 

stronie internetowej 
zapewniają skuteczność 

przekazu informacji 

5 

03.04. 
2012 

Dywity 
Wdrażanie LSR przez działania 

konkursowe – szkolenie 
aktualizacyjne 

Strona internetowa 
LGD, samorządów 

członkowskich, 
kontakty osobiste z 

Beneficjentami, 
rozsyłanie 

wydawnictwa za 
pomocą poczty 

os. fizyczne, 
podm. gosp., 

przedstawiciele 
ngo’s i 

samorządów 
lokalnych 

Osobisty przekaz 
informacji wszystkim 

potencjalnym 
zainteresowanym 

aplikowaniem o dotacje 
(na poziomie gminnym) 
zapewnia skuteczność 
działań informacyjnych 

5 

01.02. 
2012 

Lubomino 
Wdrażanie LSR przez działania 

konkursowe – szkolenie 
aktualizacyjne 

Strona internetowa 
LGD, samorządów 

członkowskich, 
kontakty osobiste z 

Beneficjentami, 
rozsyłanie 

wydawnictwa za 

os. fizyczne, 
podm. gosp., 

przedstawiciele 
ngo’s i 

samorządów 
lokalnych 

Osobisty przekaz 
informacji wszystkim 

potencjalnym 
zainteresowanym 

aplikowaniem o dotacje 
(na poziomie gminnym) 
zapewnia skuteczność 

5 



pomocą poczty działań informacyjnych 

23.03. 
2012 

Dobre Miasto 
„Małe projekty” o charakterze 

inwestycyjnym 

Strona internetowa 
LGD, samorządów 

członkowskich, 
kontakty osobiste z 

Beneficjentami, 
rozsyłanie 

wydawnictwa za 
pomocą poczty 

os. fizyczne, 
podm. gosp., 

przedstawiciele 
ngo’s i 

samorządów 
lokalnych 

Osobisty przekaz 
informacji wszystkim 

potencjalnym 
zainteresowanym 

aplikowaniem o dotacje 
(na poziomie gminnym) 
zapewnia skuteczność 
działań informacyjnych 

5 

20.03. 
2012 

 
14.12. 
2012 

Dobre Miasto 

Wdrażanie LSR przez działania 
konkursowe- MAŁE PROJEKTY – 

szkolenie aktualizujące dla 
pracowników 

Działanie własne LGD 

os. fizyczne, 
podm. gosp., 

przedstawiciele 
ngo’s i 

samorządów 
lokalnych 

Konieczność prowadzenia 
szkoleń przypominających 

w celu utrzymania 
wysokiego stopnia jakości 

pracy Biura LGD 

5 

 

 

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

 

1. AKTUALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LGD „WARMIŃSKI ZAKĄTEK” NA LATA 2009-2015 w zakresie realizacji dodatkowych zadań 
 

13. Zatrudnienie w LGD w okresie sprawozdawczym: 

Liczba osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę  

(ze wskazaniem wymiaru czasu pracy) 

Umowy cywilnoprawne zawarte przez LGD (ze 

wskazaniem przedmiotu umów) 

Zatrudniony Zajmowane stanowisko Wymiar czasu pracy Przedmiot umowy Liczba umów 

Małgorzata Ofierska Dyrektor Biura LGD 

1 etat 
 
 
 

Administrowanie stronami / 
zakładkami internetowymi 

stowarzyszenia oraz 
pozycjonowanie strony 

internetowej 

1 

Animatorzy działań 
społecznych 

2 

Wdrażanie LSR – umowy 
zlecenia z członkami Rady i 

Zarządu LGD 
25 

Agnieszka Wolf Koordynator Projektów 
1 etat 

 
Obsługa administracyjno - 

finansowa 
1 



 
 

Prowadzenie szkoleń 1 

Szkolenia, usługi doradcze 2 

Promocja 21 

Anna Wal / Aleksandra 
Bożętka 

Koordynator Projektów 

1 etat 
 
 
 
 

Wydawanie miesięcznika 
„WARMIŃSKI ZAKĄTEK” 

3 

Sprzątanie biura 1 

Koordynator projektu 1 

Wolontariat pracowniczy 4 

 

14. Działalność LGD w ramach KSOW w okresie sprawozdawczym: 

Lp. Data Nazwa projektu Rola LGD w projekcie 
Cel uczestnictwa w 

projekcie 

Osiągnięcia w ramach 

uczestnictwa w projekcie 

1 23 – 24.02.2012 

spotkanie szkoleniowo-
informacyjne dla Lokalnych 

Grup Działania w zakresie Osi 
IV LEADER w ramach 

Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013. 

Udział 3 przedstawicieli 

LGD w spotkaniu 

Podsumowanie 

działalności LGD, 

ewaluacja wdrażania LSR, 

spotkanie informacyjne 

Aktualizacja wiedzy nt 

wdrażania LSR 

 

15. Wskaźniki celów ogólnych i szczegółowych oraz przedsięwzięć LSR: 
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Wskaźnik 
oddziaływania nr 1: 
Liczba nowych form 

działalności 
gospodarczej 

realizowanych na 
obszarach wiejskich 

(nowe podmioty 
gospodarcze, nowe 
formy działalności 
gospodarczej firm i 

rolników) 

0 14 20 
Cel 

szczegół
owy 1.2 

Liczba inicjatyw 
zrealizowanych w 

Partnerstwie 
międzysektorowym 

0 104 100 
Przedsięwzięcie 

nr 1 

Wskaźnik produktu nr 1 
Liczba Beneficjentów 

119 180 

Wskaźnik produktu nr 2 
Wysokość środków 

rozdystrybuowanych na 
realizację przedsięwzięcia 
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Wskaźnik 
oddziaływania nr 2: 

Liczba 
zrealizowanych 

inwestycji 
stwarzających 

warunki do animacji 
lokalnych 

społeczności  

0 37 40 

Cel 
szczegół
owy 1.1 

Liczba uczestników szkoleń, 
warsztatów, praktyk 

0 849 1000 

Liczba członków LGD 110 187 150 

Wskaźnik 
oddziaływania nr 3: 

Przyrost liczby 
organizacji 

pozarządowych na 
obszarze działania 

120 149 160 
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Wskaźnik 
oddziaływania nr 1: 
Liczba nowych form 

działalności 
gospodarczej 

realizowanych na 
obszarach wiejskich 

(nowe podmioty 
gospodarcze, nowe 
formy działalności 
gospodarczej firm i 

rolników) 

0 0 20 
Cel 

szczegóło
wy nr 2.1 

Liczba powstałych atrakcji 
(ofert) turystycznych opartych 

o walory przyrodniczo – 
kulturowo – krajobrazowe (w 

tym przedsięwzięć 
promocyjnych 

0 13 10 

Przedsięwzięcie 
nr 2  

Wskaźnik produktu nr 1 
Liczba Beneficjentów 

 
 

15 21 

Wskaźnik produktu nr 2 
Wysokość środków 

rozdystrybuowanych na realizację 
przedsięwzięcia   

Liczba członków LGD 110 187 150 

Wskaźnik 
oddziaływania nr 2: 

Przyrost liczby 
centrów aktywności 

lokalnej 
wybudowanych, 

wyremontowanych, 
wyposażonych 
dzięki realizacji 

projektów 

100 115 110 
Cel 

szczegóło
wy nr 2.2 

Liczba centrów aktywności 
lokalnej wybudowanych, 

wyremontowanych, 
wyposażonych dzięki 
realizacji projektów 

0 15 10 
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Liczba inicjatyw 
zrealizowanych w 

Partnerstwie 
międzysektorowym 

0 14 15 
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Wskaźnik 

oddziaływania nr 1: 
liczba nowych form 

działalności 
gospodarczej 

zrealizowanych na 
obszarach wiejskich 

poprzez projekty 
wdrażania LSR  
(nowe podmioty 

gospodarcze, nowe 
formy działalności 
gospodarczej firm i 

rolników) 

0 11 12 

Cel 
szczegóło
wy nr 3.1 

Liczba gospodarstw rolnych, 
które zainicjowały 

prowadzenie działalności 
pozarolniczej dzięki realizacji 

projektów 

0 9 6 

Przedsięwzięcie 
nr  3.1 

 

Wskaźnik produktu nr 1 
Liczba Beneficjentów 

 
 

9 12 

Liczba mikroprzedsiębiorstw 
które rozpoczęły działalność 
po uzyskaniu dotacji PROW 

w ramach LSR 
 
 
 
 

0 2 12 

Wskaźnik produktu nr 2 
 

Liczba Beneficjentów 
 
 
 
 
 
 

2 12 

liczba utworzonych miejsc 
pracy brutto dzięki realizacji 

projektów 
0 4 27 

 
 

Wskaźnik produktu  
 

nr 1 
Wysokość środków 

rozdystrybuowanych na realizację 
przedsięwzięcia   
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Liczba projekt ów o 
charakterze 

innowacyjnym 
zrealizowanych na 

obszarach wiejskich 
poprzez projekty 
wdrażania LSR 

0 6 8 

Cel 
szczegóło
wy nr 3.2 

Liczba inicjatyw 
zrealizowanych  Partnerstwie 

międzysektorowym dzięki 
realizacji projektów 

0 0 16 

Wskaźnik produktu nr 2 
Wysokość środków 

rozdystrybuowanych na realizację 
przedsięwzięcia   

 
 
 

40
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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: 

Podmiot 

Liczba korzystających z doradztwa 
Liczba osób/podmiotów, których wnioski 

zostały wybrane przez LGD 
Liczba osób/podmiotów, którym została 

przyznana pomoc finansowa 

w roku 
sprawozdawczym 

łącznie 
w roku 

sprawozdawczym 
łącznie 

w roku 
sprawozdawczym 

łącznie 

Osoby fizyczne (z wyłączeniem 21 72 3 11 3 8 



osób fizycznych prowadzących 

działalność gospodarczą) 

Przedsiębiorcy (w tym osoby 

fizyczne prowadzące działalność 

gospodarczą) 

27 74 4 19 4 12 

Organizacje pozarządowe 37 187 9 51 9 39 

Inne podmioty rolnicy 8 53 0 6 0 4 

Inne podmioty samorządy lokalne 11 29 10 21 8 21 

RAZEM 104 415 26 108 24 84 

 

 

17. Wybór operacji przez LGD w okresie sprawozdawczym: 

 

Daty naborów wniosków Nabór na działanie Liczba złożonych wniosków Liczba wybranych operacji  

28.03 -16.04.2012 MAŁE PROJEKTY 53 33 

1.03 -16.03.2012 ODNOWA I ROZWÓJ WSI 10 9 

 

18. Członkowie LGD: 

 

Liczba członków LGD na dzień podpisania umowy ramowej Liczba członków, którzy przystąpili do LGD w okresie 

sprawozdawczym w ramach sektora: 

150 
społecznego gospodarczego publicznego 

22 5 0 

 

Lista członków, którzy przystąpili do LGD w okresie sprawozdawczym: 

1. Gulbinowicz Krzysztof 

2. Gulbinowicz Karol 

3. Teofilak Gabriela 

4. Teofilak Mirosław 

5. Sobut Szczepan 

6. Kulka Michał 

7. Król Łukasz 

8. Balul Mateusz 

9. Kędzierski Mateusz 

10. Kuźmicka Dorota 

11. Taraszkiewicz Anna 



12. Choromański Marek 

13. Borowiecki Stanisław 

14. Babiak Danuta 

15. Łowczyk Krystyna 

16. Ołtuszewska Marzena 

17. Buś Wiesława 

18. Nadleśnictwo Kudypy (s. gospodarczy) 

19. Cichocki Roman 

20. Gowkielewicz Joanna 

21. Kozyra Emilia 

22. Cybulska Julita 

23. Żejmo Marek (os. fizyczna prowadząca działalność gospodarczą) 

24. Obuchowicz Beata (os. fizyczna prowadząca działalność gospodarczą) 

25. Krech Anna (os. fizyczna prowadząca działalność gospodarczą) 

26. Krech Andrzej (os. fizyczna prowadząca działalność gospodarczą) 

 

 

19. Struktura organu decyzyjnego LGD: 

Struktura organu decyzyjnego LGD w okresie sprawozdawczym: 

Przedział czasowy Sektor społeczny Sektor gospodarczy Sektor publiczny 

01.01.2012 – 31.05.2012 16 3 3 

31.05.2012 – 31.12.2012 14 3 3 

 

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: 2 468 346,92  zł.(w tym 2012: 1 773 410,21 zł) 

 



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 Czas (daty) Miejsce zatrudnienia Stanowisko, zadania 

Małgorzata Ofierska 

01.09. – 31.10.2009 
Fundacja Rozwoju Regionalnego 

WARMIA I MAZURY 

prowadzenie cyklu szkoleń dla kadry zarządzającej 
placówkami oświatowymi szczebla średniego dot. zasad  

pisania studiów wykonalności do  projektów 
inwestycyjnych (inwestycje w oświacie) 

01.09 – 31.09.2009 Urząd Miejski w Ornecie 
Cykl kursów animacyjnych dla grup nieformalnych 

działających na rzecz rozwoju wsi (w ramach działania 
9.5. PO KL) 

01.03.2006 – 
31.12.2010 

Towarzystwo Oświatowe PROFIL 
Z siedziba w Sopocie 

Cykle wykładów na studiach podyplomowych z zakresu 
pośrednictwa i zarządu w obrocie nieruchomościami 

(podstawy finansów publicznych, podstawy zamówień 
publicznych, ochrona danych osobowych) 

01.03.2005 – 
28.02.2009 

Urząd Miejski w Dobrym Mieście 

1.Poszukiwanie i pozyskiwanie źródeł  
   Pozabudżetowych do  finansowania  
   przedsięwzięć inwestycyjnych i nieinwestycyjnych. 
2.Kreowanie i udzielanie informacji w zakresie polityki 

rozwoju lokalnego Gminy. 
3.Stymulowanie nowych inicjatyw związanych rozwojem 

lokalnym. 
5.Realizacja zadań z zakresu ustawy o usługach  
   turystycznych 
6.Współpraca z organizacjami pozarządowymi 
7.Organizowanie  kontaktów i wymiany  zagranicznej. 
8. Aplikowanie, pozyskiwanie, prowadzenie   projektów w 
tym w ramach  funduszu dotacyjnego PO KL 

 

2007 - nadal 
Lokalna Grupa Działania „WARMIŃSKI 

ZAKĄTEK” 

Realizacja projektów o charakterze informacyjnym, 
promocyjnym, szkoleniowym w zakresie wdrażania 
inicjatywy leader w ramach SPO ROL 2004 – 2006, 
PROW 2007 – 2013, PO KL, oraz programów krajowych. 
Szkolenia i doradztwo z zakresu rozwijania 
przedsiębiorczości  
 



2011 FUNDACJA NIDA 
Prowadzenie szkoleń z zakresu aktywizacji zawodowej osób 

znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy 
– biznesplany 

2012 
FUNDACJA NIDA 

 
 

Prowadzenie szkoleń z zakresu aktywizacji zawodowej osób 
znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy 

– biznesplany 

Szkolenie dot. dobrych praktyk funkcjonowania podmiotów 
Ekonomii Społecznej 

Agnieszka Wolf 
01.01.2012 – 
31.12.2012 

Lokalna Grupa Działania „WARMIŃSKI 
ZAKĄTEK” 

Realizacja projektów o charakterze informacyjnym, 
promocyjnym, szkoleniowym w zakresie wdrażania 
inicjatywy leader w ramach PROW 2007 – 2013, PO KL, 
oraz programów krajowych. 
 

 

 

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

 

TAK X NIE 

Czas (daty) Miejsce zatrudnienia Stanowisko, zadania 

01.03.2005 – 09.01.2007 Urząd Miejski w Dobrym Mieście 

Kierownik referatu Promocji, Rozwoju Lokalnego i 
Funduszy Strukturalnych: 
- Pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania 
- Wspieranie rozwoju turystyki 
- promocja Gminy 
- Organizowanie współpracy na szczeblu krajowym  
  i zagranicznym 
- Współpraca i nadzór nad stowarzyszeniami 
- Wspieranie przedsiębiorczości i przeciwdziałanie  
  bezrobociu 
- Prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej 
 

08.2006 – nadal Lokalna Grupa Działania „WARMIŃSKI ZAKĄTEK” 
Prezes LGD / Dyrektor Biura 

Koordynacja wszystkich działań biura LGD 

 

 

 

 



23. Uczestnictwo członków organu decyzyjnego (osób reprezentujących członków w organie decyzyjnym) w posiedzeniach tego organu w roku 

2012 

Data naboru z tabeli 17 Posiedzenia Uprawnieni do uczestnictwa 

członkowie organu decyzyjnego 

Obecni na posiedzeniu spośród 

uprawnionych do uczestnictwa 

Dotyczy naboru 2011 

Różnicowanie w 

kierunku działalności 

nierolniczej (ponowna 

ocena wniosku) 

Posiedzenie 1: 13.03.2012 22 21 

1.03 -16.03.2012 Posiedzenie 2: 22.03.2012 22 22 

28.03 -16.04.2012 Posiedzenie 3: 24.04.2012 22 18 

28.03 -16.04.2012 Posiedzenie 4: 25.04.2012 22 17 

Ukonstytuowanie się 

Rady LGD 

Posiedzenie 5: 31.05.2012 20 16 

 

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

 

Lp. Sieci regionalne formalne 

 Nazwa Zakres współpracy oraz rola LGD  

1. Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Członkostwo, konsultowanie planów na kolejne lata, zgłaszanie 

własnych propozycji działań, udział w przedsięwzięciach 

organizowanych w ramach KSOW 

Lp. Inne formy współpracy 

 Nazwa Zakres współpracy oraz rola LGD  

1. Umowa Partnerska z Lokalną Grupą Działania „TYGIEL DOLINY BUGU” – 
województwo podlaskie 

Współpraca projektowa, wymiana doświadczeń, wzajemny udział 

w wydarzeniach promocyjnych 

2. Umowa Partnerska z LOCAL ACTION GROUP HASETAL (Niemcy, Dolna 
Saksonia)  

Współpraca projektowa, wymiana doświadczeń 

3 Umowa Partnerska z Lokalną Grupą Działania „BRAMA MAZURSKIEJ 
KRAINY”  

realizacja wspólnych przedsięwzięć wykraczających poza program 
współpracy 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

Wydarzenie Data Miejsce 

TT WARSAW 2012 27 – 29.09.2012 Warszawa 

EXPO SEJNY 

II Międzynarodowe Targi Turystyczne i Wędkarskie „Na Pograniczu” 

5 -6 .10.2012 Sejny 

TOUR SALON Targi Regionów i Produktów Turystycznych 24 – 27.10.2012 Poznań 

 

 

26. Oświadczenie 

 

Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z prawdą. 

 

 

Data: 14.02.2013   Podpis:                            Pieczęć:      


