LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU
Stowarzyszenia „WIR” na lata 2016 - 2023
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER
(RLKS - rozwój lokalny kierowany przez społeczność)
PROW - Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
PORiM- Priorytet IV. Zatrudnienie i spójność terytorialna na obszarach rybackich

MONITORING, REALIZACJA WSKAŹNIKÓW
na dzień 31.12.2018 r.

LGD Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju
o
o

powierzchnia obszaru LGD – 2 094 km²
ludność – 84 361 ( dane GUS z 31.12.2013 r.)
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BUDŻET LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU

Wsparcie finansowe
Zakres wsparcia

PROW

Realizacja LSR 2014-2020 10 000 000,00

Współpraca 2014-2020
Koszty bieżące 2014-2020
Aktywizacja 2014-2020
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BUDŻET LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU
NA GENEROWANIE NOWYCH MIEJSC PRACY

 PROW 5 mln zł w tym na:
a/ rozwijanie przedsiębiorczości 3 mln 400 tys. zł,
b/ podejmowanie działalności gospodarczej 1 mln 600 tys. zł.

PORiM 1 mln. 800 tys. zł.
a/ rozwijanie przedsiębiorczości 1 mln 200 tys. zł
b/ podejmowanie działalności, restrukturyzacja 600 tys. zł

Planowane formy animacji i współpracy lokalnej

1. Podstawy prawne do prowadzenia działalności
agroturystycznej – aspekty prawno-finansowe szkolenie z wyjazdem studyjnym,
2. Wspieranie
współpracy
pomiędzy
podmiotami
gospodarczymi - poszukiwania na drodze tworzenia
ekomuzeów LGD - szkolenie, publikacja,
3. Aspekty prawne produkcji produktów lokalnych na
przykładzie dobrych praktyk - szkolenia,
4. Podejmowanie działalności - wskazywanie dostępnych
dróg rozwoju zawodowego, podstawy prawne, dotacje szkolenia

CEL OGÓLNY I
Wzrost aktywności gospodarczej, innowacyjności i atrakcyjności
przestrzennej obszaru z zachowaniem i ochroną wartości przyrodniczych
i kulturowych
Cel szczegółowy 1
Wzrost innowacyjności gospodarki wpływający na zmniejszenie
skutków bezrobocia obszaru
Przedsięwzięcie 1.1.1 ( nabór konkursowy)
Wspieranie rozwoju działalności przedsiębiorstw na obszarach zależnych od
rybactwa
Plan: 1.200.000 ZŁ, 9 operacji polegających na
rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa
Realizacja: 6 operacji/870 681zł w tym
rozliczono 3 operacje.195 600 z

Cel szczegółowy 1
Wzrost innowacyjności gospodarki wpływający na zmniejszenie
skutków bezrobocia obszaru

Przedsięwzięcie 1.1.2 (konkurs)
Wspieranie rozwoju mikro i małej przedsiębiorczości
Plan: 3 400 000 zł; Liczba zrealizowanych operacji
polegających na rozwoju istniejącego
przedsiębiorstwa - 15
Realizacja: 8 umów na kwotę 2 263 674 zł,
pozostało 1.124.335 – konkurs I półrocze 2019 r)

Cel szczegółowy 1
Wzrost innowacyjności gospodarki wpływający na zmniejszenie
skutków bezrobocia obszaru

Przedsięwzięcie 1.1. 3 (konkurs)
Wspieranie restrukturyzacji działalności rybaków
lub podejmowanie działalności
Plan: 600.000 zł; Liczba zrealizowanych operacji
polegających na rozwoju istniejącego
przedsiębiorstwa - 6 operacji
Realizacja: 4 operacje umowy podpisane/ 448 583
zł w tym 2 operacje rozliczone/195 865 zł
Ponadto 2 operacje wybrane w trakcie weryfikacji
UM

Cel szczegółowy 1
Wzrost innowacyjności gospodarki wpływający na zmniejszenie
skutków bezrobocia obszaru

Przedsięwzięcie 1.1.4 (konkurs)
Wspieranie włączenia społecznego i
kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród
grup defaworyzowanych
- Plan: 1 600 000 zł; liczba zrealizowanych
operacji polegających na utworzeniu nowego
przedsiębiorstwa - 32
Realizacja: 20 operacji/ 1 000 000 zł ( podpisane
15 umów, 5 w ocenie). Rozliczone 14 operacji
(pozostała kwota - 600 tys. zł nabór I półrocze 2019 r.)

Cel szczegółowy 1
Wzrost innowacyjności gospodarki wpływający na zmniejszenie
skutków bezrobocia obszaru
Przedsięwzięcie 1.1.5 (animacja)
Podnoszenie wiedzy, umiejętności i postaw przedsiębiorców
- Plan: 34.650 zł; liczba wydarzeo - 21
- Realizacja: 11 szkoleo na kwotę 12 016,95 zł – wykonanie 34,68 % budżetu
Przedsięwzięcie 1.1.6 (animacja)
Podnoszenie wiedzy, umiejętności i postaw przedsiębiorców z obszarów
zależnych od rybactwa
- Plan: Liczba wydarzeo - 6
- Realizacja: - 6 szkolenie - 0 zł

Cel szczegółowy 2
Racjonalne wykorzystanie zasobów środowiska przyrodniczego i
dziedzictwa historycznego obszaru

Przedsięwzięcie 1.2.1 (animacja)
„WIR w sieci” – wspieranie współpracy sektora
publicznego z podmiotami społeczno-gospodar.

Plan: 17 000 zł; Liczba publikacji – 2; Liczba
wydarzeo – 1
Realizacja 1 wydarzenie -wizyta studyjna
ekomuzem/40 os./kwota 6 984,70 zł (zrealizowany
plan do k.2018 r.)
Publikacje plan 2020

Cel szczegółowy 2
Racjonalne wykorzystanie zasobów środowiska przyrodniczego i
dziedzictwa historycznego obszaru

Przedsięwzięcie 1.2.2 (konkurs)
Tworzenie, rozwój i wyposażenie publicznej
infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na
obszarach historycznie związanych z tradycjami
rybackimi –
Plan: 1.400.000 zł, Liczba nowych
(przebudowanych) obiektów infrastruktury
turystycznej i rekreacyjnej - 14
Realizacja: 13 nowych i 1 przebudowany obiekt/
kwota 1 396 288 zł ( 100 % realizacji)

Cel szczegółowy 2
Racjonalne wykorzystanie zasobów środowiska przyrodniczego i
dziedzictwa historycznego obszaru
Przedsięwzięcie 1.2.3 (animacja)
Kształtowanie postaw innowacyjnych i proekologicznych
Plan: Liczba wydarzeo – 7szt. Liczba innowacyjnych form poznania dziedzictwa – 2 szt. liczba osobodni
szkoleo- 53 szt. Budżet 91.000zł
Realizacja: 3 wydarzenia/ 9 110,61 zł innowacyjne formy 1 (questy)/ 31 152,22 zł, 53 osobodni/2
szkolenia/ 3 056,35 zł (100% realizacji do k.2018)
3 wydarzenia/konkursy pn. Wypieki, wyroby, potrawy bożonarodzeniowe; Ciekawe, ciekawsze,
najciekawsze ; dziedzictwo kulturowe - 9 110,61 zł
Liczba osobodni 53 - szkolenia z dziedzictwa przyrodniczego i historyczno – kulturowego obszaru LGD3.056,35 zł

Cel szczegółowy 2
Racjonalne wykorzystanie zasobów środowiska przyrodniczego i
dziedzictwa historycznego obszaru

Przedsięwzięcie 1.2.4 (konkurs)
Przeciwdziałanie degradacji środowiska i usuwanie
skutków antropopresji, walka z kłusownictwem

Plan: 407.137,24 zł, Liczba podmiotów wyposażonych w
sprzęt do walki z kłusownictwem - 5

Realizacja: 4/405 734 zł
w ramach konkursu nr 7/2017 podpisane 3 umowy na
kwotę 313 357 zł, konkurs nr 3/2018/R – 1 wniosek na
kwotę 92 197 zł ( trwa ocena przez UM)

Cel szczegółowy 2
Racjonalne wykorzystanie zasobów środowiska przyrodniczego i
dziedzictwa historycznego obszaru

Przedsięwzięcie 1.2.5 (konkurs)
Renowacja obiektów zabytkowych, historycznych i
cennych przyrodniczo na „Szlaku dziedzictwa
historyczno-przyrodniczego”
Plan: 600.000 zł, Liczba zabytków poddanych pracom
konserwatorskim lub restauratorskim - 5
Realizacja: 5 operacji/597 559, 98 zł
w ramach konkursu nr 6/2017 złożono 5 wniosków, (4
umowy podpisane na kwotę - 297 747 zł, 1 rezygnacja),
konkurs 1/2018 złożono 1 wniosek (weryfikacja przez
UM) podpis.I.2019- 190 771 zł.

CEL OGÓLNY II
Współpraca, integracja, odnowa dla zwiększenia tożsamości i
więzi społecznych oraz poczucia bezpieczeństwa
społecznego mieszkańców
Cel szczegółowy 1
Wzrost aktywności i integracji oraz przeciwdziałanie marginalizacji
społecznej

Przedsięwzięcie 2.1.1
Budowa, przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury
kulturalnej

Plan: 2 250 000 zł; 12 podmiotów wspartych w ramach
operacji obejmujących wyposażenie mające na celu
szerzenie kultury i dziedzictwa lokalnego
Realizacja- 9 świetlic dofin.63,63 % /z budżetu LSR 2 051
260,42zł
1 rozliczona /299 998, 43 zł
Brak 3 wskaźników (świetlic)

Cel szczegółowy 1
Wzrost aktywności i integracji oraz przeciwdziałanie marginalizacji
społecznej

Przedsięwzięcie 2.1.2
„Akademia Wolnego Czasu” (Operacje grantowe)
- Plan: 350 000 zł; liczba udzielonych grantów – 52

- Realizacja: w ramach konkursu nr 3/2017/G złożono 13
wniosków, umowa podpisana na kwotę 86 333 zł – 57,56
% do 2018 r.,

- konkurs 1/2018/G na kwotę 63 667,00 (nabór do
28.01.2019)

Cel szczegółowy 1
Wzrost aktywności i integracji oraz przeciwdziałanie marginalizacji
społecznej

Przedsięwzięcie 2.1.3
Powrót do tradycji (Operacje grantowe)
- Plan: 150 000 zł; Liczba udzielonych grantów – 14

- Realizacja: 8 wniosków/58.036,00 zł
- w ramach konkursu nr 4/2017/G złożono 8 wniosków,
podpisana umowa z UM - kwota 58.036,00 zł ,

- ogłoszono nabór 2/2018/G na kwotę 91 964,00 zł – nabór
do 28.01.2019 r.)

Cel szczegółowy 1
Wzrost aktywności i integracji oraz przeciwdziałanie marginalizacji
społecznej

Przedsięwzięcie 2.1.4
Młodzieżowa Akademia Komunikacji
Plan: 60.000 zł; Wskaźnik produktu –Liczba LGD biorących udział w projekcie
międzynarodowym - 11; liczba projektów współpracy - 1 szt;
Wskaźnik rezultatu- liczba warsztatów dla młodzieży-3
Realizacja: rozliczenie projektu I/2018 kwota 60.000,00 zł
Wskaźnik produktu –Liczba LGD uczestnicząca w projekcie międzynarodowym - 11;
liczba projektów współpracy- 1 szt
Wskaźnik rezultatu - liczba warsztatów dla młodzieży -3

Cel szczegółowy 2
Zwiększenie aktywności sportowej i promocja zdrowego trybu życia

Przedsięwzięcie 2.2.1
Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnosportowej
Plan: 28 obiektów 1 650 000 zł; Liczba nowych obiektów
infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – 22; Liczba
przebudowanych obiektów infrastruktury turystycznej i
rekreacyjnej - 6
Realizacja: podpisane 14 umów na kwotę z budżetu 1 547
651,93 zł - 28 obiektów w tym rozliczono 4/210 761,01 zł
(13 obiektów)
REALIZACJA 100 %

Cel szczegółowy 2
Zwiększenie aktywności sportowej i promocja zdrowego trybu życia

Przedsięwzięcie 2
„W zdrowym ciele zdrowy duch”- działania promujące
zdrowy tryb życia
– Plan: 28 imprez; 28 000zł

- Realizacja: wraz z partnerami zorganizowano 14 imprez
za kwotę 14 000 zł
Realizacja 50 %

Cel szczegółowy 3
Promocja dziedzictwa lokalnego i obszaru objętego LSR
Przedsięwzięcie 2.3.1
Bogactwo naszych jezior – promocja obszarów historycznie
związanych z rybactwem (projekt współpracy w ramach PO RiM).
Plan: 72.000 zł; liczba LGD uczestnicząca w projekcie współpracy - 3,
liczba projektów współpracy - szt 1
Zrealizowany, rozliczony

Przedsięwzięcie 2.3.2
Polskie Trasy.pl (projekt współpracy w ramach PROW).
Plan: 140.000 zł; LGD uczestniczące w projekcie współpracy – 11;
liczba projektów współpracy – szt. 1; Wskaźnik rezultatuopracowanie i uruchomienie 1 aplikacji
Realizacja: projekt "Mobilna aplikacja turystyczna innowacyjnym
sposobem promocji obszaru LSR”, w którym udział zadeklarowało
udział 12 LGD. Podpisana umowa 13.07.2018 r. na kwotę 140.000 zł;

Cel szczegółowy 3
Promocja dziedzictwa lokalnego i obszaru objętego LSR
Przedsięwzięcie 2.3.3
WIR w promocji i informacji.
Plan: 279.350 zł; liczba publikacji – 1; liczba spotów radiowych – 3; liczba artykułów
prasowych – 18; liczba stron internetowych – 1; liczba dedykowanych zakładek – 1;
liczba portali społecznościowych-1; liczba ulotek informacyjnych - 7; liczba konferencji
– 2; liczba kompletów materiałów infor.-promocyjnych – 1; liczba konkursów „Znasz li
swój WIR”- 14; liczba kompletów gadżetów – 3; liczba edycji wydanych kalendarzy – 6;
liczba szkoleo – 21; liczba osobodni szkoleo dla pracowników i organów LGD-60
osobodni; liczba badao ewaluacyjnych – 3.
Realizacja: liczba publikacji 1/9840 zł/500 szt, wyemitowano 3 spoty radiowe/9 471 zł,
10 artykułów prasowych/10 633,20 zł, wydano kalendarz na rok 2017 i 2018/26 000 zł,
4 ulotki informacyjne/2 113,14 z, zakupiono 1kpl materiałów informacyjnopromocyjnych/8 945,51 zł, 2 komplety gadżetów/13 943,29 zł, odbyła się 1
konferencja/3150/40 zł, 7 konkursy „Znasz li swój WIR”/ 16 333,86 zł, 8 szkoleo/3
972,18 zł, liczba osobodni szkoleo dla pracowników i organów LGD 96/2368,10 zł, liczba
badao ewaluacyjnych – 1/706,49 zł.
Stowarzyszenie prowadzi stronę internetową/ 4500 zł, jest także jest
obecne na facebooku.
Wydatkowano 162 785,75 zł.

REALIZACJA LSR
Plan cel ogólny I – 9 349 787,24 zł
Realizacja celu
– podpisane- 6 702 643,81 - 71,99 %,
- rozliczone – 1 776 451,49 zł – 19 %
Plan cel ogólny II – 5 279 350 zł,
Realizacja celu
- podpisane – 3 817 275,51 zł – 72,31 %
- rozliczone – 747 976,60 zł – 14,17 %
PROW+RYBY – POPISANE – 10 843 896,49 zł,
w tym ROZLICZONE PROW+RYBY - 2 524 428,09 ZŁ

PROW – podpisane 7 742 807,49 zł w tym rozliczone 1 383 383,01 zł
RYBY – podpisane 3 101 089,00 zł w tym rozliczone 1 141 045,08

Działania animacyjne, informacyjno-promocyjne, doradcze biura LGD

W ramach tych działao przeprowadzono 4 szkolenia wyjazdowe z zakresu
dziedzictwa historyczno-przyrodniczego „Znaszli swój WIR”, konkurs na wypieki i
wyroby bożonarodzeniowe, wyemitowano 3 spoty radiowe, 10 artykułów
prasowych, wydano kalendarz na rok 2017 i 2018, wraz z partnerami
zorganizowano 14 imprez sportowych w cyklu „W zdrowym ciele zdrowy duch”,
przeprowadzono 14 szkoleo dla beneficjentów , pracownicy biura uczestniczyli w
6 szkoleniach organizowanych przez podmioty zewnętrzne, udzielono porad 182
potencjalnym beneficjentom w ramach doradztwa pracowników biura.
Stowarzyszenie prowadzi stronę internetową, jest także obecne na facebooku.

Funkcjonowanie organów LGD

 Walne Zebranie:
W latach 2016 - 2018 odbyły się3 walne zebrania członków stowarzyszenia. W ich
trakcie przedstawiono sprawozdania finansowe, komisji rewizyjnej, z pracy zarządu i
rady. Członkowie stowarzyszenia zapoznali się ze zmianami w Statucie i Regulaminie
Pracy Rady Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju, Lokalnej Strategii
Rozwoju, kryteriach wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany
kryteriów, procedur wyboru i oceny operacji w ramach LSR, kryteriów wyboru
grantobiorców wraz z procedurą ustalania zmiany kryteriów, procedur związanych z
realizacją projektów grantowych.

Funkcjonowanie organów LGD
 Zarząd:
Zarząd Stowarzyszenia „WIR” odbył 20 posiedzeo. W ich trakcie Zarząd
przygotowywał protokoły z otwarcia poszczególnych konkursów,
dokonywał zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju, Regulaminie pracy Rady,
Regulaminie Biura, wybrał swojego przedstawiciela do zespołu ds.
ewaulacji, powołał Administratora Bezpieczeostwa Informacji, ustalił
wysokośd składki członkowskiej, podejmował uchwały w sprawie przyjęcia
i skreślenia członków stowarzyszenia, rozpatrywał sprawy bieżące i wolne
wnioski,
zapoznawał się z bieżącą pracą biura stowarzyszenia,
efektywnością udzielanego doradztwa oraz stanem realizacji LSR.
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Funkcjonowanie organów LGD

 Rada:
W okresie realizacji LSR Rada odbyła 15 posiedzeo. W ich trakcie członkowie
Rady oceniali wnioski o przyznanie pomocy złożone w związku z ogłaszanymi
przez LGD konkursami. Dokonywano oceny pod względem ich zgodności z
Lokalną Strategią Rozwoju oraz lokalnymi kryteriami.
Członkowie Rady uczestniczyli w 5 szkoleniach z zakresu oceny projektów
(ocena formalna i merytoryczna wniosków, ocena zgodności wniosków z LSR,
kryteria wyboru) oraz na temat stanu realizacji budżetu, celów i wskaźników
Lokalnej Strategii Rozwoju, wytycznych 6/4/2017 Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi, a także wiedzy z zakresu dziedzictwa przyrodniczego i historyczno –
kulturowego obszaru LGD”

Dziękuję za uwagę

