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STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA RYBACKA 
„WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE” 

ul. Letniskowa 13; Ogonki; 11-600 Węgorzewo 
tel. +48 728 821 575; www.mazurylgr.pl 

 

Sprawozdanie merytoryczne 

 z działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” 

(LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie”) 

za 2020 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 75 członków (stan na dzień 31.12.2020r.), 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) 

- 19 podmiotów sektora gospodarczego 

- 7 organizacji pozarządowych 

- 36 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 2020. 

1. W zakresie zadań statutowych. 

1) Zarząd Stowarzyszenia w okresie sprawozdawczym odbył 13 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: 16 stycznia 2020r., 

23 czerwca 2020r. oraz 13 października 2020r. Podczas WZC m.in. dokonano wyboru Zarządu, Komisji 

http://www.mazurylgr.pl/
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Rewizyjnej, Rady z powodu upływu kadencji, zatwierdzenia sprawozdania finansowego i merytorycznego 

oraz zatwierdzono zmiany w LSR na lata 2016-2023, a także przyjęto Plan Finansowy na 2020 rok. 

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, a także rozwój szlaku 

poprzez współpracę z partnerami.  

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  

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 332 500 PLN, projekty współpracy z PO RYBY 

440 000 PLN, koszty bieżące i aktywizacja 2 250 000 PLN). W 2020 roku pozyskano dodatkowe środki na 

wdrażanie LSR z PROW i obecnie kwota, którą LGR ma do dyspozycji w ramach PROW wynosi 

7 310 000,00 PLN. 

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

której Stowarzyszenie planowało wnioskować w styczniu 2020r. o kolejną transzę, ale nie było takiej 

możliwości, gdyż kwota umów podpisanych przez beneficjentów LGR była zbyt mała. 

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 (19.06.2020r. oraz 13.10.2020r.); 

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

wdrażania LSR 2016 – 2023: 

- 03-04.09.2020r. – Prezes i pracownicy biura wzięli udział w Forum LGD Warmii i Mazur w Lidzbarku 

Warmińskim, podczas którego m.in. podsumowano działalność LGD, przedstawiono nowe regulacje prawne 

oraz informacje kluczowe dla wdrażania LSR – podczas forum odbyły się również warsztaty strategiczne  

z panem Jurkiem Owsiakiem – działanie przez cele. 

5) przeprowadzono 1 konkurs w ramach PROW na lata 2014 – 2020, skierowany do sektora publicznego, 

społecznego i gospodarczego: 

a. nabór prowadzony w terminie 26 października – 05 listopada 2020r. Pula dostępnych środków 

wyniosła: 1 127 919,00 zł, w tym środki na: 

 Modernizowanie obiektów i miejsc posiadających wartość użytkową (2.3.3) – 13 230,00 PLN  

– wpłynął 1 wniosek, który nie przeszedł wstępnej weryfikacji, gdyż nie spełnił wymogu 

minimalnej wartości operacji; 

 Działania na rzecz poprawy dostępu do informacji (3.2.2) – 14 689,00 PLN – nie wpłynął żaden 

wniosek 

 Wsparcie budowy lub wyposażenia w sprzęt i urządzenia podmiotów rozpoczynających lub 

prowadzących aktywność gospodarczą związaną ze specyfiką obszaru – rozwój działalności 

gospodarczej (2.1.1) - 450 000,00 zł., - wpłynęło 18 wniosków (do Urzędu 

Marszałkowskiego przekazano 9 wniosków – pozytywnie zweryfikowanych i mieszczących 

się w limicie środków, na jaki ogłoszono konkurs), 

 Wyposażenie w sprzęt i urządzenia podmiotów podejmujących kooperację – inkubator przetwórstwa 

lokalnego (2.1.3) – 500 000,00 PLN - nie wpłynął żaden wniosek.  

 Wyposażenie w sprzęt i urządzenia podmiotów podejmujących kooperację (2.1.3)  – 150 000,00 PLN 

– wpłynął 1 wniosek, który został przekazany do Urzędu Marszałkowskiego do dalszej oceny. 
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3. PROJEKTY WSPÓŁPRACY: 

1) „Questingowy projekt współpracy” – w ramach PROW na lata 2014-2020 

Projekt realizowany w okresie  25.06.2019r. – 30.07.2020r. 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.  

W okresie sprawozdawczym dokonano wyboru wykonawcy houseboata. Procedura została przeprowadzona 

poprzez zamieszczenie zapytania cenowego na portalu przetargowym ARiMR, w wyniku którego wpłynęła 

jedna oferta na wykonanie jachtu. W czerwcu 2020r. dokonano odbioru houseboata, któremu nadano nazwę 

Questboat oraz zorganizowano konferencję podsumowującą dla 50 osób. W czasie konferencji 

przedstawiono rezultaty projektu dla wszystkich trzech partnerskich LGD biorących udział w projekcie, 

a także dokonano uroczystego uruchomienia houseboata i questu wodnego.  

2) Międzynarodowy projekt współpracy pn. „Potencjał rybołówstwa i wędkarstwa - tworzenie 

warunków dla rozwoju lokalnego obszarów LGR” - w ramach PORiM na lata 2014-2020 

Celem głównym projektu jest rozwój kapitału społecznego, nawiązanie współpracy, zdobycie wiedzy, 

wymiana informacji i doświadczeń przez LGR-y – partnerów projektu oraz rozwój i dywersyfikacja 

działalności rybackich. W projekt zaangażowanych jest 11 lokalnych grup działania, z czego 8 z Polski, oraz 

po jednej z Litwy, Łotwy i Grecji. Łączny budżet projektu to 131 356,20 EURO. Umowa na realizację 

projektu została podpisana w dniu 19.10.2020r. w Olsztynie. Kwota projektu po stronie LGR „Wielkie 

Jeziora Mazurskie” wynosi 147 400,00 zł, z czego dofinansowanie w wysokości 140 000,00 zł. W ramach 

projektu powstanie film promujący obszary partnerów, odbędą się dwie wizyty studyjne: na Litwę i Łotwę 

dla 15 osób oraz wizyta studyjna do Grecji dla 25 osób. Zostaną również zakupione materiały promocyjne 

oraz odbędzie się spotkanie podsumowujące wyjazdy. W okresie sprawozdawczym nie zrealizowano jeszcze 

żadnego zadania z powodu pandemii COVID-19, która uniemożliwiła organizację i realizację zaplanowanej 

na listopad 2020 wizyty studyjnej na Litwę i Łotwę. Realizacja wszystkich działań zaplanowanych  

w projekcie została przesunięta na przyszły rok.  

3)  Projekt współpracy „Rozwój i udoskonalenie Północnego Szlaku Rybackiego” – stworzenie 

Centrum Sportów Wodnych LGR –w ramach PORiM na lata 2014-2020 

 

Celem projektu jest promocja zasobów kulturowych obszaru LGR poprzez stworzenie bazy szkoleniowej 

służącej zdobyciu umiejętności i kwalifikacji w zakresie uprawiania aktywnej turystyki, w tym sportów 

wodnych z użyciem sprzętu do rekreacji i wypoczynku. W ramach projektu zaplanowano zakup sprzętu 

turystycznego (kajaki, rowery wodne, łódź wiosłowa, deski soup), budowę hangaru na sprzęt oraz budowę 

pomostu pływającego, który zostanie postawiony na jeziorze Stręgiel. Inwestycja będzie realizowana na 

działce w miejscowości Ogonki, gmina Węgorzewo. Umowa partnerska została podpisana przez dwunastu 

partnerów z Polski w dniu 30.11.2018r., natomiast 25.05.2020r. podpisano aneks do umowy, zgodnie  

z którym partnerzy dokonali aktualizacji zaangażowanych środków w projekcie. Łączny budżet projektu 

wynosi 3 689 071,00 zł, z czego LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie” 315 789,00 zł. W okresie 

sprawozdawczym dokonano przeglądu i zebrania ofert zakupu sprzętu turystycznego i pomostu pływającego.  
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4. Działania informacyjne i promocyjne dotyczące realizacji LSR lub działalności LGD, w tym 

realizacja Planu Komunikacji. 
 

1) przygotowano plakaty zawierające treści informacyjno – promocyjne dot. PROW 2014 – 2020, które 

zostały wywieszone w Biurach w Węgorzewie i w Wilkasach oraz trafiły do każdej z członkowskich gmin 

przed każdym z konkursów; 

2) członkowie Zarządu, członkowie Rady i pracownicy biura wzięli udział w 11 sesjach rad gminnych 

powiatowych, podczas których przedstawiono stan wdrażania LSR;  

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 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 2021 rok (200 sztuk);  

8) opłacono abonament na 2020r. 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). 

10) Prezes LGR i pracownik biura wzięli udział w imprezie lokalnej pt. Sąsiedzka Schadzka, która odbyła 

się w Ogonkach (gm. Węgorzewo) w dniu 15.08.2020r. Przez cały czas wydarzenia pracownik biura był 

dostępny na stoisku promocyjnym LGR, gdzie można było uzyskać informacje o naborach i konkursach 

organizowanych przez LGR, a także wziąć udział w quizie o znajomości Mazur i ochrony środowiska, jak 

również spróbować swoich sił w grze polegającej na segregacji śmieci. Zwycięzcy konkursów mogli  

w nagrodę wziąć udział w rejsie houseboatem.   

 

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

lub działalnością LGD. 

 

Ze względu na ograniczenia wynikające z sytuacji epidemiologicznej w Polsce (stan pandemii spowodowany 

wirusem SARS-CoV-2), nie zorganizowano corocznej imprezy plenerowej pn. „Mazurskie spotkania  

z wodą, rybą i tradycją”. 

 

6. 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 dla przedstawicieli sektora publicznego, społecznego i gospodarczego – potencjalnych beneficjentów 

naborów wniosków o przyznanie pomocy w ramach PROW 2014–2020. W biurze w Węgorzewie spotkanie 

odbyło się: 15.10.2020r., natomiast w Centrum Edukacji i Promocji Rybactwa: 13.10.2020r. 

 

III. Kontrole przeprowadzone w Stowarzyszeniu w 2020r. 
 

Kontrola przeprowadzona przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego w dniach  

24.11.2020r.-04.12.2020r. dot. złożonego wniosku o płatność projektu współpracy pn. „Questingowy 

projekt współpracy”. W kontrolowanym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.  
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IV. REALIZACJA  INNYCH  PROJEKTÓW: 

1. W okresie 01.03.2020r. - 30.11.2020r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora 

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

Kultury i Rekreacji w Wilkasach realizował projekt pn. „Centrum Animacji Społecznej – miejscem 

rozwoju organizacji”, który dofinansowany był ze środków Programu Fundusz Inicjatyw 

Społecznych. W ramach otrzymanych środków prowadzone było biuro Centrum Animacji 

Społecznej (w Węgorzewie i Wilkasach), 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) oraz doradztwo 

prawno-obywatelskie. Całkowity budżet projektu wyniósł: 129 589,17 zł. (przy dofinansowaniu 

116 729,27 zł.). Zadaniem LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie” była organizacja dwudniowej wizyty 

studyjnej do Spółdzielni Socjalnej Kacze Bagno dla 30 osób (18-19.09.2020r.), której celem wizyty 

było poznanie dobrych praktyk z zakresu ekonomii społecznej, a także organizacja konferencji 

podsumowującej projekt dla 20 osób (24.11.2020r.). 

2. W okresie 28.07.2020r. - 31.10.2020r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora 

Mazurskie” realizowało projekt pn. „Promocja operacji zrealizowanych w ramach PROW 2014-

2020 na obszarze LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie”, dofinansowanego ze środków KSOW,  

w ramach którego wykonano 9 klipów promocyjnych dot. questu w każdej gminie członkowskiej 

oraz film reportażowo-promocyjny. Budżet projektu wyniósł: 35 670,00 zł. Filmy zostały 

zamieszczone na stronach internetowych www.mazurylgr.pl oraz www.krzemiennykrag.info oraz są 

promowane na stronach internetowych dziewięciu członkowskich gmin, a także za pośrednictwem 

portalu społecznościowego Facebook.   

 

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). Specjalista  

ds. PROW w okresie 27.02.2020r.-02.12.2020r. przebył na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim. 

Na dzień 31 grudnia 2020 roku w biurze funkcjonowały w/w 4 stanowiska pracy. 

Księgowość prowadzona jest przez osobę zatrudnioną na podstawie umowy zlecenie. 

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

 z turystyką, fundraisingiem, RODO, księgowością, audytem oraz ekonomią społeczną. Dyrektor biura  

w okresie sprawozdawczym była członkiem Zespołu ds. Ekonomii Społecznej Powiatu Węgorzewskiego 

oraz Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Węgorzewskiego. 

3. W bieżącym okresie sprawozdawczym 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.       

 
 

 

   W imieniu Zarządu 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” 

 Prezes Zarządu 

Barbara Dawcewicz 

http://www.mazurylgr.pl/
http://www.krzemiennykrag.info/

