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STOWARZYSZENIE  

LOKALNA GRUPA RYBACKA 

„WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE” 

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”) 

w trakcie kadencji Zarządu 2015-2020 

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 85 członków (stan na dzień 31.12.2019r.), 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 

- 44 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 2015. 
 

W zakresie zadań statutowych: 

 Zarząd odbył 24 posiedzenia, w tym 5 wspólnie z Zarządem Związku Stowarzyszeń LGD9  

w związku z opracowywaniem dwufunduszowej Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach nowej 

perspektywy UE 2014 – 2020. Dokument został przyjęty przez WZC (29 grudnia 2015 r. i złożony 

31 grudnia do konkursu ogłoszonego przez Samorząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego na 

wybór lokalnych strategii rozwoju). LSR na lata 2016 – 2023 przewiduje finansowanie jej wdrażania 
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przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz Europejski 

Fundusz Morski i Rybacki (EFMR).  

 realizował działania informacyjno – konsultacyjne dot. przygotowania Stowarzyszenia do nowej 

perspektywy finansowej UE 2014 – 2020 w okresie sierpień – wrzesień 2015 r. Prezes LGR 

uczestniczyła we wszystkich konsultacjach społecznych związanych z tworzeniem Lokalnej Strategii 

Rozwoju na lata 2016 - 2023 organizowanych przez LGD9 w każdej z gmin członkowskich.  

W spotkaniach uczestniczyły 173 osoby. 

 3 listopada 2015 r. w Centrum Edukacji i Promocji Rybactwa w Wilkasach przeprowadzone zostały 

konsultacje dot. LSR z przedstawicielami sektora rybackiego (rybackimi użytkownikami jezior, 

właścicielami łowisk wędkarskich oraz przedstawicielami stowarzyszeń wędkarskich). W spotkaniu 

wzięło udział 25 osób.  

 przygotowano i przeprowadzono Walne Zebrania Członków w dniach: 22 stycznia 2015, 25 czerwca 

2015, 8 września 2015, 17 grudnia 2015, 29 grudnia 2015. Podczas WZC w czerwcu i wrześniu 

dokonano zmian Statutu w celu dostosowania go do nowej perspektywy finansowej UE 2014  

– 2020, wybrano członków Rady oraz przyjęto do realizacji LSR na lata 2016-2023. 
 

W zakresie wdrażania LSROR w ramach osi 4 PO RYBY 2007- 2013 

 W 2015 r. kontynuowano realizację umowy o warunkach i sposobie realizacji lokalnej strategii 

rozwoju obszarów rybackich, która podpisana została z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi  

4 sierpnia 2011 r. i opiewała na kwotę 25 mln 876 tys. zł.  

 W 2015 r. przygotowano sprawozdanie końcowe z wdrażania LSROR na obszarze działania 

Stowarzyszenia za lata 2011 – 2015. Wdrożenie lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich LGR 

„Wielkie Jeziora Mazurskie” osiągnęło poziom ok. 95%. Przedstawiciele sektora społecznego, 

gospodarczego i publicznego zrealizowali 64 operacje o całkowitej wartości inwestycyjnej ponad  

42 mln zł. 

 W 2015 r. zrealizowano projekt współpracy międzyregionalnej polegający na organizacji wizyty 

studyjnej dla 40 osób na obszarze działania Północnokaszubskiej LGR w celu wzajemnego poznania 

potencjału i cech charakterystycznych obszarów zależnych od rybactwa śródlądowego i morskiego 

oraz promocji Mazurskiego Szlaku Rybackiego, który jest częścią składową przedsięwzięcia 

zrealizowanego wspólnie przez dziewięć LGR z województwa pomorskiego i warmińsko-

mazurskiego pn. Północny Szlak Rybacki.  Wartość projektu współpracy to 52 590,00 zł. 
 

Działania promocyjno-kulturalne:  

 W dniach 10–12 kwietnia 2015 r. przedstawiciele LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie” wzięli udział 

w VII Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL  

w Kielcach promując produkty turystyki wiejskiej i agroturystyki obszaru. Osoby odwiedzające targi 

otrzymały informacje o zasobach kulturowych i przyrodniczych oraz ofercie turystycznej Wielkich 

Jezior Mazurskich. 
 

Działania aktywizujące lokalne społeczności 

 Zawody i imprezy wędkarskie oraz inne konkursy organizowane na obszarze LGR „Wielkie 

Jeziora Mazurskie (9 imprez) – wsparcie lokalnych imprez wędkarskich oraz konkursów 

ekologicznych poprzez ufundowanie nagród. 

 Mazurskie spotkania z wodą, rybą i tradycją (17 maja 2015r.) – impreza plenerowa, mająca na 

celu promocję walorów przyrodniczych i kulturalnych Wielkich Jeziora Mazurskich, zorganizowana 

na plaży gminnej w Wilkasach. Podczas imprezy przygotowano następujące atrakcje: konkursy dla 

dzieci, młodzieży i dorosłych, konkurs kulinarny, poczęstunek, dmuchany plac zabaw dla dzieci, rejs 

statkiem po jeziorach, koncert. 

 Warsztaty artystyczne promujące rękodzieło i aktywizujące lokalną społeczność zorganizowane  

w oparciu o potencjał CEPiR w Wilkasach w dniach 15 – 16 i 22 – 23 maja 2015 r. Uczestnicy 

warsztatów (22 osoby) miały możliwość zapoznania się z ciekawymi sposobami spędzania wolnego 
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czasu z wykorzystaniem lokalnej oferty artystycznej. Zajęcia obejmowały: makramę, rzeźbienie  

w drewnie, ceramikę, plecenie sieci rybackich, filcowanie wełny i wykonywanie przedmiotów  

z sianka.  
 

Kontrole przeprowadzone w 2015r.: 

 Kontrola NIK. Kontrola miała na celu zbadanie przygotowania LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie” 

do wdrażania LSROR, prawidłowość wybierania operacji do dofinansowania, efektywność 

zarządzania LSROR, prawidłowość funkcjonowania Biura LGR oraz terminowość i rzetelność 

sporządzania wymaganych raportów i sprawozdań. W wystąpieniu pokontrolnym stwierdzono, że do 

wniosku o płatność nie dołączono sprawozdania rocznego – sprawozdanie niezwłocznie przesłano. 

 Samorząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego. Kontrolowano zadanie: Udział 

Stowarzyszenia w VII Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki  

– Agrotravel 2015. W kontrolowanym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości. 

 Audyt Urzędu Kontroli Skarbowej w Olsztynie dotyczący zrealizowanego projektu współpracy 

(środek 4.2 PO RYBY 2007 – 2013) pt. Stworzenie "Północnego Szlaku Rybackiego wraz  

z utworzeniem Centrów Promocji i Edukacji" we współpracy Lokalnych Grup Rybackich obszarów 

województwa: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego. W efekcie kontroli 

Urząd Marszałkowski wezwał Stowarzyszenie do zwrotu na konto ARiMR kwoty 6.500,00 zł wraz  

z odsetkami – koszt dokumentacji technicznej, gdyż UKS ustalił, iż koszt ten został poniesiony 

przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, a w ramach projektów współpracy koszty mogły być 

ponoszone po złożeniu wniosku o dofinansowanie. 

 Samorząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego. Kontrolowano zadanie: „Mazurskie 

spotkania z wodą, rybą i tradycją”. Przedmiotem kontroli było zbadanie zgodności realizowanej 

imprezy z założeniami przedstawionymi w szczegółowym opisie operacji. W kontrolowanym 

zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości. 

 Kontrola Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zalecenie pokontrolne: wyrównanie 

miesięcznych różnic w zakresie składek na FP i FGŚP, zostało wykonane niezwłocznie. 

 Samorząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego. Kontrolowano umowę o dofinansowanie  

i wniosek o płatność końcową za 2014r. W kontrolowanym zakresie nie stwierdzono 

nieprawidłowości. 

 Samorząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego. Kontrolowano wniosek o płatność końcową 

- etap związania celem (funkcjonowanie LGR w 2013r.). W kontrolowanym zakresie nie 

stwierdzono nieprawidłowości. 

 Samorząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego 23.12.2015r. Kontrolowano wniosek  

o płatność końcową - etap związania celem (realizacja projektu współpracy „Stworzenie 

„Północnego Szlaku Rybackiego” wraz z utworzeniem „Centrów Promocji i Edukacji we 

współpracy lokalnych grup rybackich obszaru województwa Pomorskiego, Warmińsko  

– Mazurskiego i Zachodniopomorskiego”). W kontrolowanym zakresie nie stwierdzono 

nieprawidłowości. 
 

Informacje dodatkowe: 

 W Stowarzyszeniu zatrudnionych było na początku 2015 r. 5 kobiet na pełen etat na czas określony 

(dyrektor biura, koordynator ds. Komitetu, koordynator ds. wdrażania LSROR/ księgowa, specjalista 

ds. administracji i promocji, pracownik administracyjno – biurowy). Z uwagi na zakończenie 

wdrażania LSROR 2007-2013 i przygotowywanie LSR 2016-2023, na koniec grudnia 2015r.  

w biurze LGR zatrudnione były 3 osoby: dyrektor biura, specjalista ds. PROW (zatrudniony  

w grudniu 2015r.), specjalista ds. administracji i promocji.  
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III. Działania podejmowane przez Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka ”Wielkie 

Jeziora Mazurskie” w roku 2016. 

W zakresie zadań statutowych: 

 Zarząd odbył 11 posiedzeń 

 przygotowano i przeprowadzono WZC w dniach: 15 czerwca 2016r. oraz 13 października 2016r. 

Podczas WZC w czerwcu dokonano zatwierdzenia sprawozdania finansowego i merytorycznego 

oraz zatwierdzono zmiany w LSR na lata 2016-2023 wprowadzone na etapie oceny formalnej  

i merytorycznej wniosku konkursowego o wybór LSR. Natomiast w październiku dokonano zmian 

statutu polegających m.in. na dodaniu nowego celu – udzielanie porad i informacji prawnych. 
 

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

 20 maja 2016 r. została zawarta umowa o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność, 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). 

 15 lipca 2016 r. podpisana została umowa na koszty bieżące i aktywizację, w ramach której 

przyznane zostały Stowarzyszeniu środki w formie wyprzedzającego finansowania  

w wysokości 818 325 000 PLN. 

 Zorganizowane zostało szkolenie dla członków Rady Stowarzyszenia w celu zapoznania ich  

z procedurami, dokumentacją oraz zasadami oceny wniosków o przyznanie pomocy  

w ramach PROW i PO RYBY 2014 – 2020. 

 Członkowie Zarządu uczestniczyli w szkoleniach mających na celu przygotowanie ich do 

sprawnego wdrożenia LSR 2016 – 2023. 

 Przeprowadzono I konkurs w ramach PROW 2014 – 2020, skierowany do sektora publicznego  

i społecznego. Pula środków przewidzianych w naborze: 2 190 000,00 zł.  W ramach naboru 

wpłynęło: 6 wniosków. 

 Prezes Zarządu dwukrotnie uczestniczyła w spotkaniach organizowanych przez FARNET, 

będących okazją do zdobycia wiedzy, wymiany doświadczeń, poznania dobrych praktyk rybackich 

lokalnych grup działania z całej Europy. 
 

Działania promocyjno – kulturalne: 

 W maju 2016 r. w Folwarku Łękuk – Ośrodku Aktywnej Rekreacji Stowarzyszenie zorganizowało 

dwudniową konferencję inaugurującą rozpoczęcie wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju 2016 

– 2023, w której uczestniczyli przedstawiciele sektora publicznego, gospodarczego i społecznego  

z obszaru działania Stowarzyszenia. W przedsięwzięciu uczestniczyli również przedstawiciele 

Urzędu Marszałkowskiego (Pani Ewa Barcz - Kierownik Biura Wdrażania PO RYBY i Pan 

Wojciech Stanny - Kierownik Biura Wdrażania PROW) oraz przedstawiciele ARiMR (Leszek 

Potorski – Dyrektor Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Regionalnego ARiMR oraz Marcin 

Kazimierczuk – Zastępca Dyrektora) – podmiotów, które uczestniczą we wdrażaniu programów 

operacyjnych będących źródłami finansowania LSR na lata 2016-2023. 
 

Działania aktywizujące lokalne społeczności 

 Zorganizowano spotkania informacyjno – szkoleniowe dla potencjalnych beneficjentów  

w Biurze w Węgorzewie i w Centrum Edukacji i Promocji Rybactwa w Wilkasach, spotkania 

przeznaczone były głównie dla przedstawicieli sektora publicznego i społecznego - beneficjentów  

I naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach PROW 2014 – 2020. 
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Kontrole przeprowadzone w 2016r. 

 Samorząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego - kontrola dotycząca związania celem 

operacji „Promocja Mazurskiego Szlaku Rybackiego jako części Północnego Szlaku Rybackiego 

poprzez realizację wizyty studyjnej służącej zdobyciu wiedzy i wymianie doświadczeń w zakresie 

rybactwa morskiego i śródlądowego”. W kontrolowanym zakresie operacji nie stwierdzono 

nieprawidłowości. 

 Samorząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego – kontrola pod kątem wywiązania się przez 

Stowarzyszenie z zapisów § 5 umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju 

kierowanego przez społeczność. W kontrolowanym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości. 
 

Informacje dodatkowe: 

 ZATRUDNIENIE W BIURZE 

Na dzień 31 grudnia 2016 roku w biurze funkcjonowały stanowiska pracy: 

- Dyrektor biura / specjalista ds. PROGRAMU RYBACTWO I MORZE 

- Zastępca Dyrektora / specjalista ds. PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 

- specjalista ds. administracji i promocji 

- specjalista ds. animacji i promocji. 

Do lipca 2016r. księgowość prowadziło biuro rachunkowe, natomiast od lipca br. księgowość prowadzona 

była na podstawie umowy zlecenie. Zatrudniono osobę, która ma duże doświadczenie przy prowadzeniu 

księgowości dla organizacji pozarządowych. 
 

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

Jeziora Mazurskie” w roku 2017. 

W zakresie zadań statutowych: 

 Zarząd Stowarzyszenia w okresie sprawozdawczym odbył 14 posiedzeń, 

 przygotowano i przeprowadzono 3 WZC w dniach: 21 lutego 2017r.; 06 czerwca 2017r.;  

19 października 2017r. Podczas WZC m.in. dokonano zatwierdzenia sprawozdania finansowego  

i merytorycznego oraz zatwierdzono zmiany w LSR na lata 2016-2023, zmniejszono składkę dla 

powiatów na lata 2018-2023, a także dokonano zmian w Statucie. 

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

 realizowana była umowa o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność (nr 00002-6933-UM1440005/15),  

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

 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 (17.05.2017r. oraz 18.09.2017r.); 

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

wdrażania LSR 2016 – 2023: w ramach PROW: 17-18.01.2017r. w Olsztynie; 22-23.05.2017r. w 

Olsztynie; 02-03.10.2017r.w Wilimowie oraz 23-24.11.2017r. w Starych Jabłonkach; w ramach 

PORiM: 07.02.2017r.; 20-21.04.2017r.; 19.06.2017r.; 02.10.2017r. w Warszawie. 

 26 kwietnia 2017 roku w Mikołajkach przedstawiciele Stowarzyszenia uczestniczyli 

w konferencji inaugurującej Program Operacyjny „Rybactwo i Morze”; 

 przeprowadzono 9 konkursów w ramach PROW na lata 2014 – 2020, skierowanych do sektora 

publicznego, społecznego i gospodarczego: 
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- nabór prowadzony w terminie 5 maja – 29 maja 2017r. Pula środków przewidzianych  

w naborze: 2 000 000,00 zł. W ramach naboru wpłynęło: 41 wniosków.  

- nabór prowadzony w terminie 12 czerwca – 26 czerwca 2017r. Pula środków przewidzianych  

w naborze: 210 400,35 zł. W ramach naboru wpłynęło 13 wniosków.  

- nabór prowadzony w terminie 19 czerwca – 17 lipca 2017r. Pula środków przewidzianych 

w naborze 1 179 164,00 zł. W ramach naboru wpłynęło: 10 wniosków. 

- nabór prowadzony w terminie 21 listopada – 11 grudnia 2017r. Pula środków przewidzianych  

w naborze 50 000,00 zł. (konkurs grantowy). W ramach konkursu nie wpłynął żaden wniosek.  

- nabór prowadzony w terminie 21 listopada – 11 grudnia 2017r. Pula środków przewidzianych  

w naborze 100 000,00 zł. (konkurs grantowy).  W ramach konkursu wpłynęło 5 wniosków.  

- nabór prowadzony w terminie 21 listopada – 11 grudnia 2017r. Pula środków przewidzianych  

w naborze 40 000,00 zł. (konkurs grantowy). W ramach konkursu wpłynął tylko jeden wniosek  

i w związku z tym konkurs został unieważniony.  

- nabór prowadzony w terminie 28 listopada – 18 grudnia 2017r. Pula środków przewidzianych  

w naborze 40 000,00 zł. dot. (konkurs grantowy). W ramach konkursu wpłynęło 6 wniosków.  

- nabór prowadzony w terminie 28 listopada – 18 grudnia 2017r. Pula środków przewidzianych  

w naborze 80 000,00 zł. (konkurs grantowy). W ramach konkursu wpłynęło 6 wniosków.  

- nabór prowadzony w terminie 28 listopada – 18 grudnia 2017r. Pula środków przewidzianych  

w naborze 30 000,00 zł. (konkurs grantowy). W ramach konkursu nie wpłynął żaden wniosek.  

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

publicznego, społecznego i gospodarczego: 
 

- nabór prowadzony w terminie 12 czerwca – 03 lipca 2017r. Pula środków przewidzianych  

w naborze 1 850 000,00 zł. W ramach konkursu wpłynęło: 10 wniosków. 

 

- nabór prowadzony w terminie 13 listopada – 04 grudnia 2017r. Pula środków przewidzianych  

w naborze 2 450 000,00 zł. W ramach konkursu wpłynęło 28 wniosków. 
 

 Prezes Zarządu dwukrotnie uczestniczyła w spotkaniach organizowanych przez FARNET (na 

Łotwie i w Niemczech), które są okazją do zdobycia wiedzy, wymiany doświadczeń, poznania 

dobrych praktyk rybackich lokalnych grup działania z całej Europy. 
 

Działania promocyjno – kulturalne: 

 

 09 lipca 2017 roku w Wilkasach zorganizowano imprezę pn. „Mazurskie spotkania z wodą, rybą  

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

kulinarnych oraz turystyki i wędkarstwa na obszarze LGR. W ramach tego wydarzenia odbył się 

konkurs kulinarny ,,Wilkaska rybka z grilla”, biesiada muzyczna z Teatrem HALS z Gdyni, 

bezpłatna degustacja zupy rybnej ,,ucha”, wystąpiły zespoły szantowe, przeprowadzono zawody 

wędkarskie, zapewniono liczne atrakcje i konkursy dla dzieci i dorosłych, w tym dmuchany plac 

zabaw dla dzieci oraz rejs statkiem po jeziorze Niegocin.  

 Centrum Edukacji i Promocji Rybactwa w Wilkasach 24 kwietniu 2017r. otrzymało rekomendacje 

jako Miejsca Przyjaznego Rowerzystom na Wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo. 
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 W dniach 18-19 maja 2017 roku w CEPiR w Wilkasach zorganizowane zostały Otwarte Dni 

Funduszy Europejskich, podczas których zaprezentowano inwestycję powstałą w ramach PO RYBY 

2007 – 2013 - Centrum Edukacji i Promocji Rybactwa. W trakcie akcji odbywały się gry i konkursy 

sprawdzające i rozwijające wiedzę z zakresu znajomości Mazur, ochrony środowiska i odnawialnych 

źródeł energii. Dodatkowo była możliwość uzyskania informacji nt. możliwości pozyskania środków 

w ramach LSR na lata 2016 – 2023. 

Działania aktywizujące lokalne społeczności: 
 

Zorganizowano spotkania informacyjno – szkoleniowe dla potencjalnych beneficjentów. Spotkania 

przeznaczone były dla przedstawicieli sektora publicznego, społecznego i gospodarczego. W biurze  

w Węgorzewie spotkania odbyły się: 24.04.2017r., 27.04.2017r., 28.04.2017r., 12.06.2017r., 07.11.2017r., 

15.11.2017r., natomiast w CEPiR w Wilkasach: 25.04.2017r., 13.06.2017r., 08.11.2017r., 16.11.2017r. 
 

Kontrole przeprowadzone w 2017r. 

 Samorząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego Kontrola dotycząca związania celem 

operacji ,,Turystyka wędkarska w Polsce północno – wschodniej”. W kontrolowanym zakresie 

operacji nie stwierdzono nieprawidłowości.  

 Samorząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego pod kątem wywiązania się z zapisów  

§ 5 umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju kierowanego przez społeczność.  

W kontrolowanym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości. 
 

REALIZACJA  INNYCH  PROJEKTÓW: 

W okresie 15.04.2017r. – 31.12.2017r. Stowarzyszenie było współrealizatorem (wraz ze Związkiem 

Stowarzyszeń LGD9) projektu pn. „Centrum Animacji Społecznej – kontynuacja” dofinansowanego ze 

środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Wartość projektu ok. 97.492,80 zł. W ramach 

projektu 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. 

Informacje dodatkowe. 

 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, zastępca 

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

Księgowość prowadzona jest przez osobę zatrudnioną na podstawie umowy zlecenie. 

 Pracownicy biura uczestniczyli w licznych szkoleniach, spotkaniach i konferencjach związanych 

m.in. z turystyką, kadrami, wystąpieniami publicznymi oraz ekonomią społeczną. Dyrektor biura  

w okresie sprawozdawczym jako członek uczestniczyła w posiedzeniach Zespołu ds. Ekonomii 

Społecznej Powiatu Węgorzewskiego oraz Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu 

Węgorzewskiego. 

 W dniach 08-10 listopada 2017 roku w miejscowości Gyor na Węgrzech Przewodnicząca Komisji 

Rewizyjnej uczestniczyła w Trzecim Europejskim Seminarium na temat rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność. Stowarzyszenie było reprezentowane jako jedyne z województwa 

warmińsko – mazurskiego. 

 

 



8 
  

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

Jeziora Mazurskie” w roku 2018. 

W zakresie zadań statutowych. 

 Zarząd Stowarzyszenia w okresie sprawozdawczym odbył 14 posiedzeń 

 przygotowano i przeprowadzono 3 WZC 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. 

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

 realizowana była umowa o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność (nr 00002-6933-UM1440005/15), 

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

 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.); 

 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; 

 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 ramach konkursu wpłynęło: 10 wniosków.  

- nabór prowadzony w terminie 10 września – 28 września 2018r. Pula środków przewidzianych  

w naborze: 373 089,34 zł. W ramach konkursu wpłynęło: 7 wniosków.  

 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. Pula środków przewidzianych  

w naborze 90 000,00 zł. (konkurs grantowy). W ramach konkursu wpłynęło 2 wniosków. 
 

- nabór prowadzony w terminie  28 czerwca – 16 lipca 2018r. Pula środków przewidzianych  

w naborze 123 050,00 zł. (konkurs grantowy). W ramach konkursu wpłynęło 4 wniosków. 

 

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

publicznego, społecznego i gospodarczego: 
 

- nabór prowadzony w terminie 16 kwietnia – 07 maja 2018r. Pula środków przewidzianych  

w naborze 587 668,00 zł. W ramach konkursu wpłynęło: 6 wniosków. 
 

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

W ramach konkursu wpłynęło: 20 wniosków. 
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Działania promocyjno – kulturalne: 

 01 lipca 2018 roku w Okrągłym (gmina Wydminy) zorganizowano 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), oraz 

zespoły – Szantymeni oraz Oldan (muzyka pop). Przewidziano 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). 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” oraz skosztować Mazurskiego Sękacza, przygotowanego przez 

Stowarzyszenie Aktywne Spytkowo.   

 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. 
 

Działania aktywizujące lokalne społeczności 

 W dniach 11-13 maja 2018 roku 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). 

 W dniach 22 sierpnia – 28 września 2018 roku przeprowadzono konkurs pn. „Najlepsze łowisko 

wędkarskie 2018”. Celem konkursu było promowanie łowisk wędkarskich funkcjonujących na 

obszarze LGR, 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). Zgłoszono  

6 łowisk wędkarskich, które oceniła 3 osobowa komisja konkursowa. Ogłoszenie wyników konkursu 

odbyło się 28 września 2018 roku na Łowisku wędkarskim „MARIO” w Gajewie. W uroczystości 

wzięli udział przedstawiciele wszystkich zgłoszonych łowisk. 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. 

 W dniach 17-18 listopada 2018 roku zorganizowano 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, pracownicy biura, a także przedstawiciele lokalnych samorządów  

(w sumie 30 osób). 

 W dniach 08-09 grudnia 2018 roku w Wilkasach zorganizowano szkolenie pn. „Animator czasu 

wolnego”. Celem szkolenia było podniesienie wiedzy oraz nabycie praktycznych umiejętności  



10 
  

w zakresie animacji czasu wolnego. W szkoleniu udział wzięło 20 osób z tzw. grupy de 

faworyzowanej (tj. kobiety oraz osoby poniżej 25 roku życia).  

 18 grudnia 2018r. w Węgorzewie zorganizowano spotkanie dotyczące energetyki prosumenckiej. 

W spotkaniu wzięli udział członkowie Rady oraz pracownicy biura.  

 Zorganizowano spotkania informacyjno – szkoleniowe dla potencjalnych beneficjentów. 

Spotkania przeznaczone były dla przedstawicieli sektora publicznego, społecznego i gospodarczego 

W biurze w Węgorzewie spotkania odbyły się: 18.04.2018r., 07.12.2018r., natomiast w CEPiR: 

19.04.2018r., 26.04.2018r., 06.12.2018r.  

Kontrole przeprowadzone w Stowarzyszeniu w 2018r. 

Samorząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego pod kątem wywiązania się przez Stowarzyszenie  

z zapisów § 5 umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju kierowanego przez społeczność.  

W kontrolowanym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości. 
 

REALIZACJA  INNYCH  PROJEKTÓW: 

W okresie 01.05.2018 – 30.11.2019 Stowarzyszenie wraz ze Związkiem Stowarzyszeń LGD9 oraz  

w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Rekreacji w Wilkasach realizowało projekt pn. „Centrum 

Animacji Społecznej – POSTAW NA WOLONTARIAT”, który dofinansowany był ze środków Programu 

Fundusz Inicjatyw Społecznych. W ramach otrzymanych środków prowadzono biuro Centrum Animacji 

Społecznej, które udzielało kompleksowego wsparcia 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: 186 614,00 zł. (przy 

dofinansowaniu 167 824,00 zł.). 

Informacje dodatkowe. 

 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, zastępca 

dyrektora/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. 

 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. 

 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”. 

 W dniach 18-20 maja 2018r. uczestniczono 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  projekt pn. 

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

trzech nagród za najlepszy projekt współpracy.  
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 W sierpniu 2018r. Członkowie Zarządu zaciągnęli w imieniu Stowarzyszenia kredyt bankowy  

w wysokości 180 tys. zł. celem zabezpieczenia środków na realizację projektów grantowych przez 

organizacje pozarządowe, dzięki czemu organizacje otrzymywały 100% środków na realizację 

grantu przed jego rozpoczęciem. Kredyt pozostawał w dyspozycji Stowarzyszenia do 31 grudnia 

2019r. 

 

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

Jeziora Mazurskie” w roku 2019. 

W zakresie zadań statutowych. 

 Zarząd Stowarzyszenia w okresie sprawozdawczym odbył 14 posiedzeń, 

 przygotowano i przeprowadzono 2 WZC w dniach: 17 stycznia 2019r. oraz  

12 czerwca 2019r. Podczas WZC m.in. dokonano zatwierdzenia sprawozdania finansowego  

i merytorycznego oraz zatwierdzono zmiany w LSR na lata 2016-2023, a także uzupełniono skład 

Rady i Komisji Rewizyjnej. 

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

 realizowana była umowa o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność (nr 00002-6933-UM1440005/15),  

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

w ramach której Stowarzyszenie uzyskało w 2019 r. wsparcie w wysokości 807 313,11 PLN 

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

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

pomocyw ramach PROW i PO RYBY 2014 – 2020 (28.06.2019r. oraz 30.08.2019r.); 

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

wdrażania LSR 2016 – 2023: 05-06.12.2019r. w Olsztynie – spotkanie szkoleniowo-informacyjne  

w zakresie wdrażania instrumentu terytorialnego pod nazwą rozwój lokalny kierowany przez 

społeczność (RLKS); 16.12.2019r. w Warszawie – szkolenie z zakresu przeprowadzania ewaluacji 

LSR. 

 przeprowadzono 2 konkursy w ramach PROW na lata 2014 – 2020, skierowane do sektora 

publicznego, społecznego i gospodarczego: 
 

- nabór prowadzony w terminie 08-29 kwietnia 2019r. Pula dostępnych środków wyniosła: 

1 144 277,00 zł. W ramach konkursu wpłynęło: 24 wniosków. 

- nabór prowadzony w terminie 25 listopada – 20 grudnia 2019r. Pula środków łącznie wyniosła: 

561 989,00 zł. W ramach konkursu wpłynęło: 5 wniosków. 

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

do sektora publicznego i społecznego 

- nabór prowadzony w terminie  25 listopada – 13 grudnia 2019r. Pula środków przewidzianych  

w naborze 125 149,00 zł. (konkurs grantowy). W ramach konkursu wpłynęło 8 wniosków. 

 

- nabór prowadzony w terminie  25 listopada – 13 grudnia 2019r. Pula środków przewidzianych  

w naborze 122 751,00 zł. (konkurs grantowy). W ramach konkursu wpłynęło 3 wnioski. 
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 przeprowadzono 1 konkurs w ramach PORiM na lata 2014 – 2020, skierowany do sektora 

publicznego, społecznego i gospodarczego: 

- nabór prowadzony w terminie 09 września – 03 października 2019r. Pula środków łącznie 

wyniosła: 4 780 507,00 zł. W ramach konkursu wpłynęło 46 wniosków. 

Questingowy projekt współpracy.  

Projekt realizowany jest w okresie  25.06.2019 – 30.04.2020r. Kwota całego projektu: 396 250,00 zł, po 

stronie LGR WJM : 331 250,00 zł, LGD Krzemienny Krąg – 15 000,00 zł, LGD Łączy Nas Kanał Elbląski  

– 50 000,00 zł. Zadania LGR WJM w ramach projektu: zakup houseboata, kurs sternika motorowodnego 

(18.09.2019r.), szkolenia z metodologii questingu (04-05.07.2019r.) oraz szkolenia praktyczne dla każdej  

z gmin i testowanie, utworzenie 9 questów, druk ulotek do questów, pieczątki do questów, umieszczenie 

questów w aplikacji mobilnej, dwie wizyty studyjne (do Bałtowa w terminie 28-30.06.2019r. oraz do Elbląga 

w terminie 06-07.09.2019r.) oraz dwie konferencje – inaugurująca i podsumowująca realizację projektu. 

Zadania LGD Kanał Elbląski: szkolenie z metodologii questingu, testowanie starych questów (12 questów), 

opracowanie nowych questów (12 szt.), druk ulotek questowych, zakup pieczęci do questów, produkcja 

filmu. Zadania LGD Krzemienny Krąg: szkolenie merytoryczne z metodologii questingu, szkolenie 

praktyczne z tworzenia questów (3 questy), druk questów, promocja w lokalnym radio. 

Projekt realizowany jest ze środków PROW na lata 2014-2020. 

Działania promocyjno – kulturalne: 
 

 03 maja 2019 roku w Wilkasach (gmina Giżycko) zorganizowano imprezę pn. „Mazurskie 

spotkania z wodą, rybą i tradycją”. Podczas imprezy odbyło się wiele atrakcji, w tym dla dzieci, 

które brały udział w różnych konkursach - nagrodą za ich aktywność były dwa godzinne rejsy 

statkiem po jeziorze Niegocin. Odbył się również konkurs kulinarny na najsmaczniejszego pstrąga 

z grilla. Uczestnikom spotkań zaserwowano prawdziwą różnorodność namiotów tematycznych, 

pod którymi dzieci i młodzież uczyła się podstaw garncarstwa, jak również tajników plecenia sieci 

rybackich. Ponadto animatorki świetlic wiejskich z gminy Giżycko prowadziły warsztaty makramy 

i wykonywania przedmiotów z sianka. Do dyspozycji uczestników była fotobudka, w której można 

było nieodpłatnie zrobić zdjęcie, megaścianka-malowanka z sylwetkami rybek, basen pełen wody,  

w którym łowiono drewniane ryby, konkursy plastyczne, malowanie bawełnianych toreb,  

a także dmuchany plac zabaw. W trakcie imprezy miała miejsce degustacja potraw z ryby: m.in. 

zupy rybnej, ryby wędzonej oraz mazurskiego sushi. Impreza odbyła się pod honorowym 

patronatem Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego. 
 

 Stowarzyszenie utrzymało przyznany dla Centrum Edukacji i promocji Rybactwa w Wilkasach 

status Miejsca Przyjaznego Rowerzystom na Wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo  

w kategorii Atrakcja Turystyczna.        
 

Działania aktywizujące lokalne społeczności 

Zorganizowano spotkania informacyjno – szkoleniowe dla potencjalnych beneficjentów  

Spotkania przeznaczone były dla przedstawicieli sektora publicznego, społecznego i gospodarczego.  

W biurze w Węgorzewie spotkania odbyły się: 11.04.2019r., 11.09.2019r., 26.11.2019r., natomiast  

w CEPiR: 09.04.2019r., 10.09.2019r., 27.11.2019r. 

Kontrole przeprowadzone w Stowarzyszeniu w 2019r. 

 Samorząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego - kontrola dot. złożonego wniosku  

o płatność projektu grantowego pn. ,,Działania informacyjno – promocyjne na rzecz rozwijania 

oferty turystycznej obszaru LGR ,,Wielkie Jeziora Mazurskie”. W kontrolowanym zakresie nie 

stwierdzono nieprawidłowości.   
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 Samorząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego - kontrola dot. złożonego wniosku  

o płatność na koszty bieżące i aktywizację. W kontrolowanym zakresie nie stwierdzono 

nieprawidłowości.   

 Samorząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego – kontrola dot. związania z celem w ramach 

Osi 4 PO RYBY środek 4.2 operacji pn. ,,Stworzenie Północnego Szlaku Rybackiego wraz  

z utworzeniem Centrów Promocji i Edukacji we współpracy Lokalnych Grup Rybackich obszaru 

województw Pomorskiego, Warmińsko – Mazurskiego i Zachodniopomorskiego”. W kontrolowanym 

zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.   

 Samorząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego – kontrola pod kątem wywiązania się przez 

Stowarzyszenie z zapisów § 5 umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju 

kierowanego przez społeczność. W kontrolowanym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości. 
 

REALIZACJA  INNYCH  PROJEKTÓW: 

 W okresie 01.05.2018 – 30.11.2019 Stowarzyszenie wraz ze Związkiem Stowarzyszeń LGD9 oraz  

w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Rekreacji w Wilkasach realizowało projekt 

pn.„Centrum Animacji Społecznej – POSTAW NA WOLONTARIAT”, który dofinansowany był ze 

środków Programu Fundusz Inicjatyw Społecznych. W ramach otrzymanych środków prowadzono 

biuro Centrum Animacji Społecznej, które udzielało kompleksowego wsparcia 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: 186 614,00 zł. (przy dofinansowaniu 167 824,00 zł.). 

 W okresie 08.04.2019r.-05.12.2019r. Stowarzyszenie realizowało projekt pn. „Twoje pierwsze 

kroki w fundraisingu”, który dofinansowany został ze środków Samorządu Województwa 

Warmińsko – Mazurskiego. Całkowita wartość projektu wyniosła 11 470,00 zł., w tym kwota 

dofinansowania: 8 000,00 zł. W ramach projektu odbyło się dwudniowe szkolenie dla pracowników 

i wolontariuszy organizacji pozarządowych, odbyły się indywidualne spotkania doradcze trenerów  

z trzema organizacjami, w czasie których m.in. analizowano i dobierano najlepsze narzędzia 

fundraisingowe do realizacji określonych kampanii przez uczestniczące w programie organizacje, 

oraz  przeprowadzone zostały kampanie fundraisingowe przez trzy organizacje. 26 listopada 2019r. 

w CEPiR w Wilkasach odbyła się konferencja podsumowująca projekt.  

Informacje dodatkowe. 

 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, zastępca 

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

Na dzień 31 grudnia 2019 roku w biurze funkcjonowały w/w 4 stanowiska pracy. 

Księgowość prowadzona jest przez osobę zatrudnioną na podstawie umowy zlecenie. 

 Pracownicy biura uczestniczyli w licznych szkoleniach, spotkaniach i konferencjach związanych  

 z turystyką, fundraisingiem, kadrami, RODO, ewaluacją, audytem oraz ekonomią społeczną. 

Dyrektor biura w okresie sprawozdawczym jako członek uczestniczyła w posiedzeniach Zespołu  

ds. Ekonomii Społecznej Powiatu Węgorzewskiego oraz Rady Działalności Pożytku Publicznego 

Powiatu Węgorzewskiego. 

 Prezes i Dyrektor biura w dniach 12-14 sierpnia 2019r. uczestniczyły w wizycie studyjnej 

zorganizowanej przez KSOW mającej na celu poznanie dobrych praktyk z zakresie funkcjonowania 

gospodarstw opiekuńczych w województwie kujawsko – pomorskim oraz działalności inkubatora 

kulinarnego.  
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 Dyrektor biura uczestniczyła w dniach 10-14 września 2019r. w wizycie studyjnej do Brukseli. 

Przedstawiciele Lokalnych Grup Działania z województwa warmińsko – mazurskiego mieli 

możliwość spotkania się z przedstawicielem LGD z Belgii, który przybliżył im system 

funkcjonowania programu LEADER i wdrażania LSR w tym kraju. Dla uczestników wizyty 

przygotowano również spotkania z przedstawicielami Parlamentu Europejskiego oraz Komisji 

Europejskiej, którzy dzielili się swoją wiedzą dotyczącą kolejnej perspektywy UE. 

 Członkowie Zarządu i pracownicy biura w dniach 04-06 października 2019r. uczestniczyli  

w wizycie studyjnej do Północnokaszubskiej LGR (Półwysep Helski) mającej na celu wymianę 

doświadczeń i dobrych praktyk, w tym porównanie charakteru pracy rybaka śródlądowego  

i morskiego (m.in. poprzez wyprawę kutrem rybackim na dorsze). 

 Wiceprezes uczestniczył w dniach 02-04 grudnia 2019r. w konferencji pt.”Post-2020: Local action 

in a changing world” zorganizowanej przez FARNET w Brukseli. Wydarzenie pokazało, jak tysiące 

obywateli korzystają ze zrównoważonego rozwoju na ich obszarach – znanego jako RLKS (rozwój 

lokalny kierowany przez społeczność). W konferencji wzięło udział 450 uczestników, w tym lokalne 

grupy działania, beneficjenci projektów, administracje, decydenci i eksperci z różnych dziedzin po 

to, aby zastanowić się nad tym, jak RLKS ma i może nadal wspierać lokalne działania w okresie 

przejściowym promując bardziej zrównoważone środowiskowo i ekonomicznie projekty sprzyjające 

integracji społecznej.  

Działania informacyjno-promocyjne dot. LSR i działalności LGD, w tym realizacja Planu Komunikacji 

w latach 2015-2020: 

 wykonano ulotki promocyjno – informacyjne zawierające najważniejsze dane dot. LSR, które były 

rozdawane w Biurze oraz podczas różnych wydarzeń w gminach członkowskich, w których 

uczestniczyli członkowie Zarządu i pracownicy Biura; 

 przygotowywano plakaty zawierające treści informacyjno – promocyjne dot. PROW i PO Rybactwo 

i Morze 2014 – 2020, które były wywieszane w Biurach w Węgorzewie i w Wilkasach oraz trafiły 

do każdej z członkowskich gmin przed każdym z konkursów; 

 Zakupiono materiały promocyjne – roll-upy (2 sztuki), windery (2 sztuki), szyld z logotypami 

PROW 2014 – 2020 i informacją o współfinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rolnego; 

 wykonano kalendarze na rok 2017, 2018, 2019 i 2020;  

 członkowie Zarządu, członkowie Rady i pracownicy biura brali udział w sesjach rad gminnych 

powiatowych, podczas których przedstawiano stan wdrażania LSR; 

 prowadzono stronę internetową Stowarzyszenia  

 zamieszczano informacje na portalu społecznościowym Facebook  

 prowadzono aktualną tablicę ogłoszeń w biurze Stowarzyszenia LGR 

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

przekazywać niezbędne informacje potencjalnym beneficjentom oraz promować PROW i PO RYBY 

2014 – 2020; 

 opłacano abonament 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;  

 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). 
 

Przez cały okres sprawozdawczy funkcjonowały 2 biura: w Węgorzewie - siedziba Stowarzyszenia oraz  

w Wilkasach - Centrum Edukacji i Promocji Rybactwa, które zostało powołane w ramach realizacji projektu 

współpracy i którego zadaniem jest Promocja Mazurskiego Szlaku Rybackiego i oferty jego partnerów oraz 

Północnego Szlaku Rybackiego (w okresie sprawozdawczym nad funkcjonowaniem CEPiR prowadzony był 

nadzór). 
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 W imieniu Zarządu 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” 

 Prezes Zarządu 

          Barbara Dawcewicz 


