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ul. Plac \alolnoSci lb; 11-600 Wggozewo
tel. +48 87 42847 4t; www.mazurylqr.ot

Zal. na I do uchwalv WZC nr 04lWZCl20l7
z 21.02.2017r.

S p ravrr rrzdarrie rn eryto ry c,zrre

z dzialalno$ci Stowanyszenia Lokalna Grupa Rybacka ,,Wielkie JeziaraMazurskie"
(LGR,,Wielkie J eziora Mazurskieo')

za 2016 rok.

I. Podstawa prawna, sldad oraz cele Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie zostalo zarejestrowane w dniu 02.12.2009r. pod nazw4 ,,Stowar4yszenie Lokalna
Grupa Ryhacka Wielkic Jeziora Mazurckic" pod numerem KRS 0000342523. Stowarzyszenie
mohe poslugiwai sig nazw4 skr6con4lGR,Wielkie Jeziora Maz,arskie".

Stowarryszenie ma nadany: NIP 845 195 73 88, REGON 280454847 oraz uruchomione konto w
Banku Sp6ldzielczpn w Wggorzewie 50 9348 0000 0010 2355 2000 0010.

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, trwalym i samorz4dnym Stowarzyszeniem o celach
niezarobkowych, ftt6re samodzielnie okre5la swoje cele, programy dziatania i stnrktury
organizacyjne oraz uchwala akty wewngtrzne dotycz4ce jego dzialalno5ci, opieraj4c j4 na pracy
spolecznej czlonk6w. Stowarzyszenie jest organizacj4 apolityczr4.

Stowarzyszenie dziatra w ramach partnerstwa f6jsektorowego, w sklad kt6rego w okresie
sprawozdawczym wchodzilo 78 czlonk6w (stan na dzief'3l.lz.20rc r.), w tym:

- 11 jednostek samorz4du terytorialnego (9 gmin: Budry, Gizycko, Kruklanki, Milki, Pozezdrze,
Ryn, Srokowo, Wggorzewo, Wydminy i2 powiaty: gizycki i wggorzewski)

- 2 podmioty sektora publicznego (poza j.s.t)

- 17 podmiot6w sektora gospodarczego

- 7 oryanrzaqi pozaru4dowych

- 41 os6b frzycznych

Celem Stowarzyszenia jest propagowanie zasad zr6wnowaZonego rozwoju obszar6w wiejskich
i rybackich, m.in. Wprzez opracowanie i wdra2snie LS& prgmocjg obszar6w wiejskich
i rybackich, lagodzenie skutk6w znrian strukturalnych w sektorze rybackim i na obszarach
wiejskic[ mobilizowanie ludno$ci do aktywnego udzidu w procesie rozwoju obszar6w'zalezrych
od rybactwa i obszar6w wiejskich, wspieranie dnilfrnane,cztworzetianowych miejsc pracy oraz
dzialafi, na tzacz ochrony Srodkowiska, wspieranie oraz progftrmowanie tworzenia i rozbudowy
infrasruktuty w$karskiej, rybackiej, turystycmej oraz upowszechnienie i wymiana informacji
o inicjatywach mriqzarrychz aktywnoSci4ludnoSci na tych obszarach.
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Celem Stowarzyszenia jest r6wniei popravt jakoSci rycia mieszkafc6w gmin obszaru LGR
,rWielkie Jeziora Mazurskie" zwykorzystaniem zasob6w naturalnych i kulturowych.

II. Dzialania podejmowane pru.ez 7-arzqd Stowarryszenia LGR "Wielkie
Jeziora Mazurekien'w roku 2At6

W zakresie zadarfi statutowvch

Zarz4d. Stowarzyszenia w okresie sprawozdawczrym :

r odbyl 11 posiedzeri, na kt6rych podejmowal decyzje mriqzane z zarz4dzaniem
Stowarzyszeniem i jego maj4tkiem.

. Wygotowano i przeprowadzono 
'lValne 

Zebrania Czlonk6w w dniach:
15 czerwca 2016r. oraz 13 pafdziernika 2016r.
Podczas WZC w czerwcu dokonano zatwierdzenia sprawozdania linansowego
i merytorycznego oraz zafuierdzono zmiany w LSR na lata 2016-2023 wprowadzone na
etapie oceny formalnej i merytorycznej wniosku konkursowego o wyb6r LSR.
Natomiast w pazdziemiku dokonano zmian statutu polegaj4cych m.in. na dodaniu nowego
celu- udzielade porad i informacii prawnych.

r Nadz6r nad funkcjonowaniem Centrum Edukacji i Promocji Rybactwa w Wilkasach,
kt6re zostatro powolane w ramach realizacji projektu wsp6lpracy i kt6rego zadaniem jest
Promocja Mazurskiego Szlaku Rybackiego i oferty jego parfirer6w oraz P6lnocnego Szlaku
Rybackiego.

W'zakresie wdratania LSR na lata 2016-2023 w ramach PRO\V i PO RiM 2014 - 2020:

c 2A maja 2A16 r. zostala zawarta umowa o warunkach i sposobie realizacji strategii
rozwoju lokalnego kierowanego pnzez spoleczno56,, zgodtie z kt6t4 Stowarzyszenie
pozyskalo Srodki na wdrozenie w wysokoSci 17 833 000 PLN (w tym - konkursylgranty
z PROW: 6 650 000 PLN; konkursy/granty z PO RYBY 8 360 000 PLN, projekt
wsp6lpracy z PROW 133 000 PLN, projekty wsp6$racy z PO RYBY 440 000 PLN, koszty
biezqce i aktywizacja2?S0 000 PLN).

r 15 hpca 2016 r. podpisana zostaNa umowa na koszty biei4ce i akffilzaciQ, w ramach
kt6rej prryznane zostaly Stowarzyszeniu Srodki w formie v,ryprzedzaj?cego finansowania
w wysokoSci 818 325 000 PLN.

o Zorganizowane zostalo szkolenie dla czlonk6w Rady Stowazyszenia w celu zapoznania
ich z procedurami, dokumentacjq orcz zasadani oceny wniosk6w o przyznanie pomocy
w ramach PROW i PO RYBY 2Al4 -2020.

r Czlonkowie Zarz4du uczestniczyli w szkoleniach maiqcych na celu przygotowanie ich do
sprawnego wdroienia LSR 2016 -2023"

o Przeprowadzono I konkurs w ramach PROW 2014 - 2020, skierowany do sektora
publicznego i spolecznego w zalresie wzmocnienia kapitalu spolecznego, zachowania
dziedzictwa lokalnego, budowy lub og6lnodostgpnej i niekomercyjnej
infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej; budowy lub przebudowy
publicznych dr6g gminnych lub powiatolvych. Pula Srodk6w ptzezrracm$a na operacje
w ranrach ,Jnfrashuktury publicznej, turystycznej i spolecznej" to 1 690 000 PLN,
natomiast na operacje miqrane z ,,Rozwojem lokalnej przedsigbiorczo5ci" - 500 000 PLN.
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A.

W ramach naboru wplynElo 6 wniosk6w i wszystkie otrzymaly rekomendacjg rady do
dofinansowania. W $udniu 2016 r. wnioski przekazane zostaly do Urzgdu
Marszalkowskiego w celu dalszej weryfikacji.
Prezes Zarz4du dwrkrotnie uczestniczyla w spotkaniach organizowanych przez, FARNET
(organizacjazaangahowana we wdraZanie lokalnych strategii rozwoju wspolfinansowanych
z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego), kt6re sq okazjq do zdobycia wiedzy,
wymiany doSwiadczeri, poznaria dobrych praktyk rybackich lokalnych grup dziatama
zcalej Europy.
Skarbnik Zav4du dwukrotnie uczestniczyl w konferencjach, kt6rych tematyka wirya;nz
byla z sektorem rybaekim. Spotkania z przedstawicielami seklora rybackiego, analiza
bieh4cych problem6w i wymiana do$wiadczeri przekladajq sie w dhrzszej perspektywie na
podjgcie stosownych dztatafr,majqqych na celu sprawne wdroZenie Srodkdw z Europejskiego
Funduszy Morskiego i Rybackiego.

Dzialania informacvine i promocvine dofvczace realizacii LSR lub dzialalno5ci LGD,
w tvm realizacia Planu Komunikacii):

Przygotowano I 000 sztuk ulotek promocyjno infomlacyjnych zawieraj4cych
najwazniejsze dane dot. LSR" kt6re zostaly rozdane w Biurze oraz podczas do2ynek
powiatowych i gmrnnych w Budrach, Gizycku, Ikuklankach, Milkach, Pozezdrzrt, Rynie,
Srokowie, Wydminaclu w kt6rych uczestniczyli czlonkowie Zanqdu i pracownicy Biura.
Przygotowano plakat zawieraj4cy treSci informacyjno * promocyjne dot. PROW i PO
Rybactwo i Morze 2014 - 2020, kt6ry zastnl wywieszony w Biurze w Wggorzewie
i w Wilkasach oraz trafil do kaidej z czlonkowskich gmin.

Czlonkowie zarzqdv i pracownicy wzigli udzial w 10 sesjach rad (9 gminnych
i 1 powiatowej) araz I komisji powiatowej, podczas kt6rej przedstawiono LSR i zasady
aplikowania o Srodki dla podmiot6w sekilora publicznego, spolecznego i gospodarczego.
Prowadzono strong internetow4 Stowarzysznria w celach infonnacyjnych, promocyjnych
i szkoleniolvych.
Utrzymywano konto na portalu spolecznoSciowym Facebook w celach informacyjnych
i promocyjnych.

Prowadzono aktualn4 tablicg ogloszerfl w biurze Stowarzyszenia LGR.

Udzial w konferencjach i r6inych spotkaniach na obszarze dzialania LGD
(np. z sektorem gospodarczym z Gminy Gizycko oraz z sohysami w Gminie Wggorzewo),
by przekazywa(: niezbgdne informacjg potencjalnych potencjalnym beneficjentom oraz
promowad PROW i PO RYBY z0l4 -202A.

Zakupiono materialy promocyjne - roll-upy (2 szhrki), windery (2 sztuki), szyld,
kalendarze rc 2017 rok (200 sztuk) z logotypani PROW 2014 - 2020 i informacj4
o wsp6lfinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rolnego.
Oplacono abonament na 2016 r. dot. wirtualnej Wycieczki po obszatze Wielkich Jezior
Mazurskich bEdqcej oryginalnym narugdziem informacyjno - promocyjnym, kt6re cieszy
sig duhq populamo$ci4, zdjEcia tzw. panorzrmy, dzigki kt6rym mointa ,,wirhralnie
podr62owa6" po obszarze 9 gmin, kt6re s4 czlonkami Stowarzyszenia i posiadaj4 liczne
walory przyrodnicze i kulturowe.
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LSR lub dzialalnoScia LGD

W maju 2016 r. w Folwarku Lglcuk - Osrodku Aktyvinej Rekreacji Stowarzyszenie
zorganizowalo dwudniow4 konferencjg inauguruj4c4 rozpoczgcie wdraiania Lokalnej
Strategii Rozwoju 2016 2023, w kt6rej uczestniczyli przedstawiciele sektora
publicznego, gospodarczego i spolecznego z obszaru dziaNaniaStowarzyszenia, kt6rzy moga
zostai beneficjentami Srodk6w dostgpnych na wdro2enie strategii z PROW i PO Rybactwo
i Morze 2014 - 2020. W przedsigwzigciu uczestniczyli r6wnie2 przedstawiciele Urzgdu
Marszalkowskiego (Pani Ewa Barcz - Kierownik Biura Wdrazania PO RYBY i pan
Wojciech Stanny - Kierownik Biura Wdrazania PROW) aruz pnedstawiciele ARiMR
(Leszek Potorski - Dyrektor Warminsko - Mazurskiego Oddzialu Regionalnego ARiMR
oraz Marcin Kazimierczuk - Zastgpca Dyrektora) - podmiot6w, kt6re uczestnicz4 we
wdrazaniu program6w operacyjnych bgd4cych zr6dlami finansowania LSR na lata 2}rc-
2023"

C. Dzialania aktywizuiace lokalne snolerznofci

c Zotgantzowano spotkania informacyjno - szkoleniowe dla potencjalnych beneficjent6w
w Biurze w Wggorzewie i w Centrum Edukacji i Promocji Rybactwa w Wilkasach,
spotkania przezrraczone byty gt6wnie dla pzedstawicieli sektora publicznego i spolecznego
- beneficjent6w I naboru wnioskdw o przyznanie pomocy w ramach PROW 2014 -2020.

III. Kontrole pnzeprowadzone w Stowarqyszeniu w 2016r.

Kontrola przeprowadzona przez Samorz4d Wojew6dztwa Warminsko - Mazurskiego
23 listopada 2016 r. dotycz4ca zvnryarna celem operacji ,,Promocja Mazurskiego Sztaht
Rybachiego iako czgfci P6lnocnego Szlalat Rybackiego paprzez realizacjg wizyty studyjnej
stuiqcei zdobyciu wiedzy i wynianie doswiadczeti w zalvesie rybactwa morskiego
i Srddlqdowego". Osoby kontroluj4ce sprawdzily oryginaty dokument6w finansowo
-ksiEgowych potwierdzaj4cych poniesione koszty zwiqzane z przedmiotem operacji oraz
prowadzenie wyodrgbnionej ewidencji zdarzei. W kontrolowanym zakresie operacji nie
stwierdzono nieprawidlowo Sci.
Kontrola przeprowadzona przez Samorz4d Wojew6dztwa Warmirisko - Mazurskiego
12 grudnia 2016 r. pod k4tem wywiazania sig przez Stowarzyszerie z zapis6w $ 5 umowy
o warunkach i sposobie realizacji sftategii rozwoju kierowanego przez spoleczno$6. Osoby
kontroluj4ce sprawdzity dokumenty przechowywane w Biurze Stowarzyszenia oraz
informacje zarieszczane na stronie internetowej w celu uryskania potwierdzeni4 iz
wszystkie zobowiqzania zo*aly wykonane. W kontrolowanym zakresie nie stwierdzono
nieprawidlowoSci.
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IV. Informacie dodatkowe:

ZATRTIDNTtrNIE W BIURZE
W Stowarzyszeniu zatrudnionych bylo na pocz4tku 2016r.3 pracownik6w (kobiet), w tyrn
2 na pelen etat na czas nieokre$lony (dyrektor biura i specjalista ds. administracji
i promocji) i I na % etatunaczas okreSlony (specjalista ds. PROW, kt6ry od 03 stycznia do
5 wrze$nia br. przebywal na urlopie macierzyriskim i rodzicielskim). W lipcu 2016 roku
doszedl I pracownik (kobieta), zatrudniony na pelen etat na czas nieokredlony (specjalista
ds. adminishacji i kadr), natomiast stanowisko pracy specjalisty ds. administracji i promocji
zmienilo nazwg na specjalistg ds. animacji i promocji, a dyrektor biura dodatkowo obj4l
stanowisko specjalisty ds. PROGRAMU RYBACTWO I MORZE. 05 wrzesnia 2016r.
specjalista ds. PROW powr6cil do pracy z urlopu rodzicielskiego i zmieniono mu warunki
pracy * zatrudniono go na pelen e.tatnaczas nieokre$lony.

- Dyreklor biura / specjalista ds. PRoGRAMU RyBACTwo I MORZE
- specjalista ds. PROGRAMU Rozworu oBSZARow WIEJSKICH
- specjalista ds. adminishacji i kadr"
- specjalista ds. animacji i promocji.
Do lipca 2016 roku ksiggowosi prowadzilo biuro rachunkowe, natomiast od lipca br.
ksiggowoSi prowadzona byla na podstawie umowy zlecenie. Zatrudniono osobE, kt6ra ma
duze doSwiadczenie przy prowadzeniu ksiggowoSci dla organizacji pozarz4dowych.
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