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STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA RYBACKA 
„WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE” 

ul. Plac Wolności 1b; 11-600 Węgorzewo 
tel. +48 87 428 47 41; www.mazurylgr.pl 

 

Sprawozdanie merytoryczne 

 z działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” 

(LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie”) 

za 2018 rok. 

I. Podstawa prawna, skład oraz cele Stowarzyszenia. 

Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w dniu 02.12.2009r. pod nazwą Stowarzyszenie Lokalna Grupa 

Rybacka ,,Wielkie Jeziora Mazurskie” pod numerem KRS 0000342523. Stowarzyszenie może posługiwać 

się nazwą skróconą LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie”. 

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, trwałym i samorządnym Stowarzyszeniem 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. Stowarzyszenie jest 

organizacją apolityczną. 

Stowarzyszenie działa w ramach partnerstwa trójsektorowego, w skład którego w okresie sprawozdawczym 

wchodziło 84 członków (stan na dzień 31.12.2018r.), w tym: 

- 11 jednostek samorządu terytorialnego (9 gmin: Budry, Giżycko, Kruklanki, Miłki, Pozezdrze, Ryn 

  Srokowo, Węgorzewo, Wydminy i 2 powiaty: giżycki i węgorzewski) 

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

- 21 podmiotów sektora gospodarczego 

- 7 organizacji pozarządowych 

- 43 osób fizycznych 

 

Celem Stowarzyszenia jest propagowanie zasad zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich  

i rybackich, m.in. poprzez opracowanie i wdrażanie LSR, promocję obszarów wiejskich i rybackich, 

łagodzenie skutków zmian strukturalnych w sektorze rybackim i na obszarach wiejskich, mobilizowanie 

ludności do aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów zależnych od rybactwa i obszarów wiejskich, 

wspieranie działań na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy oraz działań na rzecz ochrony środowiska, 

wspieranie oraz programowanie tworzenia i rozbudowy infrastruktury wędkarskiej, rybackiej, turystycznej 

oraz upowszechnienie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywnością ludności na tych 

obszarach. Celem Stowarzyszenia jest również poprawa jakości życia mieszkańców gmin obszaru LGR 

„Wielkie Jeziora Mazurskie” z wykorzystaniem zasobów naturalnych i kulturowych. 

II. Działania podejmowane przez Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka ”Wielkie 

Jeziora Mazurskie” w roku 2018. 

1. W zakresie zadań statutowych. 

1) Zarząd Stowarzyszenia w okresie sprawozdawczym odbył 14 posiedzeń, na których podejmował decyzje 

związane z zarządzaniem Stowarzyszeniem i jego majątkiem, w tym wdrażaniem Lokalnej Strategii 

Rozwoju na lata 2016-2023; 

2) przygotowano i przeprowadzono 3 Walne Zebrania Członków w dniach: 26 kwietnia 2018r.; 09 sierpnia 

2018r.; 24 września 2018r. Podczas WZC m.in. dokonano zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

i merytorycznego oraz zatwierdzono zmiany w LSR na lata 2016-2023, a także dokonano zmian w Statucie. 

http://www.mazurylgr.pl/
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3) prowadzono nadzór nad funkcjonowaniem Centrum Edukacji i Promocji Rybactwa w Wilkasach, które 

zostało powołane w ramach realizacji projektu współpracy i którego zadaniem jest Promocja Mazurskiego 

Szlaku Rybackiego i oferty jego partnerów oraz Północnego Szlaku Rybackiego. 

2. W zakresie wdrażania LSR na lata 2016-2023 w ramach PROW i PO RiM 2014 – 2020   

w okresie sprawozdawczym: 

1) realizowana była umowa o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego 

przez społeczność (nr 00002-6933-UM1440005/15), zgodnie z którą Stowarzyszenie pozyskało środki na 

wdrożenie w wysokości 17 833 000 PLN (w tym – konkursy/granty z PROW: 6 650 000 PLN; 

konkursy/granty z PO RYBY 8 360 000 PLN, projekt współpracy z PROW 133 000 PLN, projekty 

współpracy z PO RYBY 440 000 PLN, koszty bieżące i aktywizacja 2 250 000 PLN). W 2018 roku 

pozyskano dodatkowe środki na wdrażanie projektów współpracy z PROW i obecnie kwota do dyspozycji 

wynosi 332 500 PLN; 

2) realizowana była umowa na koszty bieżące i aktywizację (nr 00004-6937-UM1400009/16), w ramach 

której przyznane zostały Stowarzyszeniu środki w formie wyprzedzającego finansowania w wysokości 

818 325,00 PLN; 

3) zorganizowane zostały szkolenia dla członków Rady, Zarządu i pracowników biura Stowarzyszenia 

w celu zapoznania ich z procedurami, dokumentacją oraz zasadami oceny wniosków o przyznanie pomocy 

w ramach PROW i PO RYBY 2014 – 2020 (02.03.2018r. oraz 28.09.2018r.); 

4) pracownicy biura uczestniczyli w szkoleniach mających na celu przygotowanie ich do sprawnego 

wdrażania LSR 2016 – 2023: 

- w ramach PROW: 08-09.10.2018r. w Mortęgach – Forum LGD Warmii i Mazur oraz 13-14.12.2018r.  

w Starych Sadach; 

5) przeprowadzono 2 konkursy w ramach PROW na lata 2014 – 2020, skierowanych do sektora 

publicznego, społecznego i gospodarczego.  

 nabór prowadzony w terminie 23 kwietnia – 10 maja 2018r. Pula środków przewidzianych  

w naborze: 1 314 591,00 zł. w tym środki na: wzrost atrakacyjności turystycznej: 132 903,00 zł.; 

obiekty w centrach miejscowości: 111 250,00 zł., rozpoczęcie działalności gospodarczej 150 000,00 

zł., wyposażenie w sprzęt i urządzania podmiotów podejmujących kooperację: 300 000,00 zł., 

poprawę konkurencyjności lokalnej gospodarki 120 000,00 zł., modernizowanie obiektów i miejsc 

posiadających wartość użytkową 200 438,00 zł., oraz wsparcie działań i inwestycji na rzecz poprawy 

dostępu do informacji: 300 000,00 zł. W ramach wzrostu atrakcyjności turystycznej  wpłynęło  

2 wnioski (do Urzędu Marszałkowskiego przekazano 1 wniosek – pozytywnie zweryfikowany  

i mieszczący się w limicie środków na jaki ogłoszono konkurs, podpisano umowę  

o dofinansowanie, w ramach podejmowania działalności gospodarczej wpłynęło 4 wnioski (do 

Urzędu Marszałkowskiego przekazano 3 wnioski – pozytywnie zweryfikowane i mieszczące się  

w limicie środków na jaki ogłoszono konkurs, podpisano 3 umowy o dofinansowanie), w ramach 

wyposażenia w sprzęt i urządzenia podmiotów podejmujących kooperację złożono 1 wniosek (do 

Urzędu Marszałkowskiego przekazano 1 wniosek – pozytywnie zweryfikowany i mieszczący się  

w limicie środków na jaki ogłoszono konkurs, podpisano umowę o dofinansowanie), w ramach 

modernizowania obiektów i tras turystycznych  wpłynęło 2 wnioski (do Urzędu Marszałkowskiego 

przekazano 1 wniosek – pozytywnie zweryfikowany  i mieszczący się w limicie środków na jaki 

ogłoszono konkurs – podpisana umowa o dofinansowanie), w ramach wsparcia działań i inwestycji 

na rzecz poprawy dostępu do informacji złożono 1 wniosek – pozytywnie zweryfikowany  

i mieszczący się w limicie środków na jaki ogłoszono konkurs, podpisano umowę o dofinansowanie, 

w ram ach pozostałych przedsięwzięć nie złożono wniosków.  
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 nabór prowadzony w terminie 10 września – 28 września 2018r. Pula środków przewidzianych  

w naborze: 373 089,34 zł. w tym środki na: budowę obiektów w centach miejscowości: 13 366,34 

zł., rozpoczęcie działalności gospodarczej 50 000,00 zł., rozwój działalności gospodarczej 39 723,00 

zł., wyposażenie w sprzęt i urządzenia podejmujących kooperację 150 000,00 zł., liczba działań na 

rzecz poprawy dostępu do informacji 120 000,00 zł. w ramach podejmowania działalności 

gospodarczej wpłynęło 3 wnioski (do Urzędu Marszałkowskiego przekazano 1 wniosek – 

pozytywnie zweryfikowany i mieszczący się w limicie środków na jaki ogłoszono konkurs, 

weryfikacja wniosku trwa), w ramach rozwoju działalności gospodarczej wpłynął  

1 wniosek – pozytywnie zweryfikowany i mieszczący się w limicie środków na jaki ogłoszono 

konkurs, weryfikacja wniosku trwa), w ramach kooperacji wpłynęło 2 wnioski (do Urzędu 

Marszałkowskiego przekazano 1 wniosek – pozytywnie zweryfikowany i mieszczący się w limicie 

środków na jaki ogłoszono konkurs, weryfikacja wniosku trwa), w ramach działań na rzecz poprawy 

dostępu do informacji wpłynął 1 wniosek (do Urzędu Marszałkowskiego przekazano 1 wniosek – 

pozytywnie zweryfikowany i mieszczący się w limicie środków na jaki ogłoszono konkurs, 

weryfikacja wniosku trwa), w ramach budowy obiektów w centrach miejscowości nie wpłynął żaden 

wniosek.  

6) przeprowadzono 2 konkursy grantowe w ramach PROW na lata 2014 – 2020, skierowane do 

sektora publicznego i społecznego 

 nabór prowadzony w terminie 28 czerwca – 16 lipca 2018r. w ramach wzmocnienia kapitału 

społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony 

środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.  

W ramach konkursu wpłynęło 2 wnioski. W ramach konkursu grantowego LGR ,,Wielkie 

Jeziora Mazurskie” podpisało umowę o dofinansowanie.  

 

 nabór prowadzony w terminie  28 czerwca – 16 lipca 2018r. w ramach wzmocnienia kapitału 

społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony 

środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.  

W ramach konkursu wpłynęło 4 wnioski. W ramach konkursu grantowego LGR ,,Wielkie 

Jeziora Mazurskie” podpisało umowę o dofinansowanie. 

 

 

7) przeprowadzono 2 konkursy w ramach PORiM na lata 2014 – 2020, skierowane do sektora 

publicznego, społecznego i gospodarczego: 

 

1. nabór prowadzony w terminie 16 kwietnia – 07 maja 2018r. Pula środków 587 668,00 zł., w tym 

środki na budowę, rozbudowę punktowej infrastruktury rekreacyjno – turystycznej: 156 793,00 zł., 

środki na modernizację związaną z poprawą efektywności energetycznej obiektów gospodarczych  

i tras turystycznych: 134 345,00 zł.,  rozwój działalności gospodarczej: 120 530,00 zł. oraz wsparcie 

działań związanych z popularyzowaniem dobrych praktyk związanych z wykorzystaniem zasobów 

naturalnych: 176 000,00 zł.  W ramach punktowej infrastruktury  wpłynęło 2 wnioski (do Urzędu 

Marszałkowskiego przekazano 1 wniosek – pozytywnie zweryfikowany i mieszczący się w limicie 

środków na jaki ogłoszono konkurs – podpisana umowa o dofinansowanie) w ramach rozwoju 

działalności gospodarczej wpłynęło 3 wnioski (do Urzędu Marszałkowskiego przekazano 1 wniosek 

– pozytywnie zweryfikowany i mieszczący się w limicie środków na jaki ogłoszono konkurs  – 

podpisana umowa o dofinansowanie), w popularyzacji dobrych praktyk wpłynął 1 wniosek, który 

został oceniony jako niezgodny z LSR oraz niezgodny z programem w ramach którego ogłoszono 

konkurs, w ramach modernizacji nie wpłynął żaden wniosek.  

 

 nabór prowadzony w terminie 26 listopada – 21 grudnia 2018r. Pula środków 1 075 569,00 zł.  

w tym: budowa i rozbudowa punktowej infrastruktury rekreacyjno – turystycznej 299 000,00 zł.  
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stworzenie i wdrożenie ujednoliconego systemu znakowania obiektów i tras turystycznych 

80 200,00 zł, modernizacja związana z poprawą efektywności obiektów i tras turystycznych 

40 000,00 zł., rozwój działalności gospodarczej 23 680,00 zł., rozpoczęcie działalności gospodarczej 

47 233,00 zł., pakiety turystyczne 359 456,00 zł., zasoby naturalne 176 000,00 zł., oraz środki na 

działania animacyjne 50 000,00 zł. Ocena złożonych projektów planowana jest w styczniu 2019r. 

 

5. Działania informacyjne i promocyjne dotyczące realizacji LSR lub działalności LGD, 

w tym realizacja Planu Komunikacji. 
 

1) przygotowano plakat zawierający treści informacyjno – promocyjne dot. PROW i PO Rybactwo i Morze 

2014 – 2020, który został wywieszony w Biurze w Węgorzewie i w Wilkasach oraz trafił do każdej  

z członkowskich gmin przed każdym z konkursów; 

2) członkowie zarządu i pracownicy wzięli udział w 11 sesjach rad (9 gminnych i 2 powiatowych), 

podczas których przedstawiono LSR i zasady aplikowania o środki dla podmiotów sektora publicznego, 

społecznego i gospodarczego; 

3) prowadzono stronę internetową Stowarzyszenia w celach informacyjnych, promocyjnych  

i szkoleniowych; 

4) zamieszczano informacje na portalu społecznościowym Facebook w celach informacyjnych  

i promocyjnych; 

5) prowadzono aktualną tablicę ogłoszeń w biurze Stowarzyszenia LGR; 

6) uczestniczono w licznych konferencjach i spotkaniach na obszarze działania LGD, by przekazywać 

niezbędne informację potencjalnym beneficjentom oraz promować PROW i PO RYBY 2014 – 2020; 

7) wykonano kalendarze na 2019 rok (150 sztuk); 

8) opłacono abonament na 2018 r. dot. wirtualnej wycieczki po obszarze Wielkich Jezior Mazurskich 

będącej oryginalnym narzędziem informacyjno – promocyjnym, które cieszy się dużą popularnością, zdjęcia 

tzw. panoramy, dzięki którym można „wirtualnie podróżować” po obszarze 9 gmin, które są członkami 

Stowarzyszenia i posiadają liczne walory przyrodnicze i kulturowe;  

9) pracownicy biura LGR przez cały rok nieodpłatnie udzielali informacji nt. obu funduszy  

tj. PROW 2014-2020 oraz PORiM 2014 – 2020 (prowadzone są rejestry informowania i doradztwa). 

 

4.Realizacja wydarzeń promocyjnych i kulturalnych związanych z obszarem objętym LSR 

lub działalnością LGD. 

 

1) 01 lipca 2018 roku w Okrągłym (gmina Wydminy) Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka 

„Wielkie Jeziora Mazurskie” zorganizowało imprezę pn. „Mazurskie spotkania z wodą, rybą  

i tradycją”. Celem imprezy plenerowej była promocja walorów przyrodniczych, tradycji 

kulinarnych oraz turystyki i wędkarstwa na obszarze działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Rybacka ,,Wielkie Jeziora Mazurskie”. W ramach imprezy przeprowadzono konkursy, takie jak: 

„LABIRYNT” – konkurs sprawnościowy dla dzieci i dorosłych, konkurs kulinarny, układanie puzzli 

przedstawiających atrakcyjne miejsca obszaru LGR. Na scenie zaprezentowały się muzyczne talenty 

amatorskie (łącznie wystąpiło 21 osób), jak również zaproszone zespoły – Szantymeni oraz Oldan 

(muzyka pop). Przewidziano również konkurencję dla przedstawicieli samorządów lokalnych 

zatytułowaną „Samorząd w sieci” – uczestnicy mieli do pokonania kilka konkurencji 

zręcznościowych i intelektualnych (np. rozplątywanie sieci, labirynt zręcznościowy czy rywalizację 

słowotwórczą). Najlepsza okazała się drużyna z Gminy Srokowo, która zwyciężyła w tej 

konkurencji.  Przez cały czas imprezy dostępny był Park Zabaw dla dzieci, zjeżdżalnie, dmuchany 

zamek, trampoliny, ZOO SAFARI, w czasie której można było na żywo i z bliskiej odległości 

podziwiać zwierzęta. Ponadto, uczestnicy imprezy mieli możliwość degustacji zupy rybnej „Ucha że 

Ha”, przygotowanej według starego mazurskiego przepisu. Mogli także zobaczyć przygotowanie 

oraz skosztować Mazurskiego Sękacza, pokaz którego przygotowało stowarzyszenie SAS ze 

Spytkowa.  Na scenie, wśród uczestników imprezy rozlosowano ponad 100 nagród, wśród nich  
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np.: piłki, plecaki, wejściówki do parku wodnego, parku linowego, koszulki z logo LGR i UE, 

długopisy.   

 

5. Działania aktywizujące lokalne społeczności 
 

1. W dniach 11-13 maja 2018 roku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora 

Mazurskie” zorganizowało wyjazd studyjny do Lokalnej Grupy Działania „Zielone Bieszczady” 

oraz Fundacji Bieszczadzkiej. Wizyta miała na celu poznanie dobrych praktyk w zakresie 

przedsiębiorczości społecznej, ekoturystyki i turystyki wiejskiej, tworzenia sieci współpracy różnych 

podmiotów, a także poznania zasad funkcjonowania innych LGD. W wyjeździe udział wzięli 

członkowie Zarządu stowarzyszenia, członkowie Rady, Komisji Rewizyjnej, pracownicy biura, 

przedstawiciele samorządów lokalnych, a także członkowie stowarzyszenia oraz przedstawiciele 

sektora gospodarczego obszaru LGR (w sumie 42 osoby). 

2. W dniach 22 sierpnia – 28 września 2018 roku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie 

Jeziora Mazurskie” przeprowadziło konkurs pn. „Najlepsze łowisko wędkarskie 2018”. Celem 

konkursu było promowanie łowisk wędkarskich funkcjonujących na obszarze Stowarzyszenia 

Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”, aktywizowanie mieszkańców do działań 

mających na celu poprawę wizerunku oraz dbanie o estetykę łowisk wędkarskich, rozszerzenie oraz 

promocja oferty rekreacyjno – wypoczynkowej. W konkursie udział wzięli właściciele/ dzierżawcy 

łowisk wędkarskich ogólnodostępnych (komercyjnych) i zamkniętych (przy obiektach 

turystycznych) z obszaru działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora 

Mazurskie” tj. z gmin wiejskich: Budry, Giżycko, Kruklanki, Miłki, Pozezdrze, Srokowo, Wydminy 

oraz gmin miejsko – wiejskich: Ryn i Węgorzewo. W sumie zgłoszono 6 łowisk wędkarskich, które 

oceniła 3 osobowa komisja konkursowa. Ocena dokonana została 20 września 2018r. 

Ogłoszenie wyników konkursu odbyło się 28 września 2018 roku o godz. 17.00 na Łowisku 

wędkarskim „MARIO” w Gajewie. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele wszystkich 

zgłoszonych łowisk, a po rozdaniu nagród zaproszono wszystkich na poczęstunek. Wszyscy 

uczestnicy otrzymali dyplomy, natomiast laureaci 3 pierwszych miejsc otrzymali bony towarowe  

o wartości 1000,00 zł., 700,00 zł oraz 500,00 zł. oraz pamiątkowe tablice. 

3. W dniach 17-18 listopada 2018 roku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora 

Mazurskie” zorganizowało wyjazd szkoleniowy do gospodarstwa ekologicznego w Kozarku Małym 

(gmina Sorkwity) należącego do Instytutu Rozwoju Sp. z o.o.  

Celem wyjazdu był udział w szkoleniu „Zarządzanie w turystyce wiejskiej – w teorii i praktyce”,  

w tym poznanie dobrych praktyk z zakresu organizacji tematycznych gospodarstw 

agroturystycznych oraz pakietowania usług turystycznych. W wyjeździe studyjnym udział wzięli 

członkowie Zarządu oraz Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora 

Mazurskie”, pracownicy biura, a także przedstawiciele lokalnych samorządów (w sumie 30 osób). 

4. W dniach 08-09 grudnia 2018 roku w Wilkasach Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka 

„Wielkie Jeziora Mazurskie” zorganizowało szkolenie pn. „Animator czasu wolnego”. Celem 

szkolenia było podniesienie wiedzy oraz nabycie praktycznych umiejętności w zakresie animacji 

czasu wolnego. W szkoleniu udział wzięło 20 osób z tzw. grupy de faworyzowanej (tj. kobiety oraz 

osoby poniżej 25 roku życia).  

5. 18 grudnia 2018r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” 

zorganizowało spotkanie dotyczące energetyki prosumenckiej. W spotkaniu wzięli udział 

członkowie Rady oraz pracownicy biura.  
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6. Zorganizowano spotkania informacyjno – szkoleniowe dla potencjalnych beneficjentów  

w Biurze w Węgorzewie i w Centrum Edukacji i Promocji Rybactwa w Wilkasach. Spotkania 

przeznaczone były dla przedstawicieli sektora publicznego, społecznego i gospodarczego – 

potencjalnych beneficjentów naborów wniosków o przyznanie pomocy w ramach PROW 2014 – 

2020 i PO RiM 2014 – 2020. W biurze w Węgorzewie spotkania odbyły się: 18.04.2018r., 

07.12.2018r., natomiast w Centrum Edukacji i promocji Rybactwa: 19.04.2018r., 26.04.2018r., 

06.12.2018r.  

7. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” wsparło 2 wydarzenia poprzez 

ufundowanie nagród dla uczestników: 

 Rajdu Rowerowego „Poznajemy Gminę Budry”, który odbył się w dniach  

11-13.05.2018r. Celem realizacji projektu było promowanie ścieżek, szlaków rowerowych  

i obszaru działania LGR. 

 Zawodów wędkarskich w Sobiechach, które odbyły się 22.09.2018r. Celem imprezy było 

promowanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych zdrowego i bezpiecznego wypoczynku nad 

wodą oraz zapoznanie ich z aktualnymi zasadami postępowania podczas różnego rodzaju 

zdarzeń związanych z wypadkami i sposobami udzielania pierwszej pomocy medycznej. 

 

III. Kontrole przeprowadzone w Stowarzyszeniu w 2018r. 

 

Kontrola przeprowadzona przez Samorząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego 12 grudnia 

2018r. pod kątem wywiązania się przez Stowarzyszenie z zapisów § 5 umowy o warunkach  

i sposobie realizacji strategii rozwoju kierowanego przez społeczność. Osoby kontrolujące 

sprawdziły dokumenty przechowywane w Biurze Stowarzyszenia oraz informacje zamieszczane na 

stronie internetowej w celu uzyskania potwierdzenia, iż wszystkie zobowiązania zostały wykonane. 

W kontrolowanym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości. 

 

IV. REALIZACJA  INNYCH  PROJEKTÓW: 

W okresie 01.05.2018 – 30.11.2019 Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora 

Mazurskie” wraz ze Związkiem Stowarzyszeń LGD9 oraz w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem 

Kultury i Rekreacji w Wilkasach realizuje projekt pn. „Centrum Animacji Społecznej – POSTAW NA 

WOLONTARIAT”, który dofinansowany jest ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Społecznych.  

W ramach otrzymanych środków prowadzone jest biuro Centrum Animacji Społecznej, które udziela 

kompleksowe wsparcie dla NGO, w tym doradztwo z zakresu zakładania i funkcjonowania 

organizacji pozarządowych, doradztwo księgowe (w tym bezpłatne prowadzenie ksiąg 

rachunkowych dla organizacji pozarządowych). Całkowity budżet projektu wynosi 186 614,00 zł. 

(przy dofinansowaniu 167 824,00 zł.), w tym w roku 2018 budżet projektu wyniósł 86 466,00 zł. 

(przy dofinansowaniu: 78 576,00 zł.).  

Głównym zadaniem LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie” była organizacja konkursu plastycznego 

„NIEPODLEGŁA POLSKA” oraz wernisażu złożonych do konkursu plakatów. Konkurs 

przeprowadzony został w terminie 27 września – 29 października 2018r., a złożono do niego 40 prac, które 

oceniała 3 –osobowa komisja konkursowa. Celem konkursu było podkreślenie znaczenia jubileuszu 100 

lecie odzyskania niepodległości przez Polskę poprzez zmobilizowanie i zachęcenie członków  

i wolontariuszy poszczególnych stowarzyszeń do wspólnego działania, polegającego na przygotowaniu 

plakatu i przesłaniu go do organizatorów konkursu. Działanie to oprócz kreacji postaw demokratycznych 

wpłynęło również na wzrost aktywności społecznej obszaru 9-ciu gmin objętych działaniem LGR i LGD9. 

Uroczystość związana z podsumowaniem konkursu (wernisaż) odbyła się 07 listopada 2018r. w Centrum 

Edukacji i Promocji Rybactwa w Wilkasach, a udział w niej wzięło 50 osób, w tym autorzy prac, ich rodziny 
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i przedstawiciele organizacji pozarządowych, członkowie komisji konkursowej oraz Wójt Gminy Giżycko 

Marek Jasudowicz. Wszyscy uczestnicy tego spotkania otrzymali pamiątkowe, biało-czerwone kotyliony 

upamiętniające obchody 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Podczas wernisażu ogłoszono 

wyniki konkursu – laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe. 

V. Informacje dodatkowe. 
 

1. Zatrudnienie w biurze LGR. 

Przez cały okres sprawozdawczy w Stowarzyszeniu zatrudnionych było 4 pracowników na podstawie 

umowy o pracę na pełen etat na czas nieokreślony (dyrektor biura/specjalista ds. PORiM, specjalista ds. 

PROW, specjalista ds. promocji i animacji oraz specjalista ds. administracji i kadr). 

Na dzień 31 grudnia 2018 roku w biurze funkcjonowały w/w 4 stanowiska pracy. 

Księgowość prowadzona jest przez osobę zatrudnioną na podstawie umowy zlecenie. 

2. Pracownicy biura uczestniczyli w licznych szkoleniach, spotkaniach i konferencjach związanych  

 z turystyką, kadrami, RODO oraz ekonomią społeczną. Dyrektor biura w okresie sprawozdawczym był 

członkiem Zespołu ds. Ekonomii Społecznej Powiatu Węgorzewskiego oraz Rady Działalności Pożytku 

Publicznego Powiatu Węgorzewskiego. 

3. 28 lutego 2018r. w Centrum Edukacji i Promocji Rybactwa odbyło się uroczyste podpisanie umów  

w ramach PROW i PO RiM. W wydarzeniu wziął udział pan Gustaw Marek Brzezin - Marszałek 

Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz pani Sylwia Jaskulska - Członek Zarządu Województwa 

Warmińsko – Mazurskiego. Umowy z Marszałkiem podpisało 27 beneficjentów z Województwa Warmińsko 

– Mazurskiego, w tym 14 z obszaru działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Wielkie Jeziora 

Mazurskie”. 

4. 09 maja 2018 roku w Olsztynie miało miejsce uroczyste wręczenie rekomendacji dla Centrum Edukacji  

i Promocji Rybactwa w Wilkasach jako Miejsca Przyjaznego Rowerzystom na Wschodnim Szlaku 

Rowerowym Green Velo. 

5. W dniach 18-20 maja 2018r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” 

uczestniczyło w wizycie studyjnej w Örnsköldsvik w Szwecji.  Podczas Szwedzkiego Parlamentu 

Wiejskiego w Örnsköldsvik, ogłoszone zostały wyniki konkursu na najlepsze praktyki w ramach nordycko  

- bałtyckiej współpracy organizowanego przez Szwedzką Sieć Obszarów Wiejskich. Finalistą z Polski był 

zgłoszony przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” projekt pn. 

„Północny Szlak Rybacki wraz z utworzeniem Centrów Promocji i Edukacji”, który otrzymał jedną z trzech 

nagród za najlepszy projekt współpracy.  

 

   W imieniu Zarządu 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” 

 Prezes Zarządu 

 

Barbara Dawcewicz 


