Załącznik Nr 1
do Sprawozdania merytorycznego z działalności
Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna
Grupa Działania w Elblągu za 2007 rok.
REALIZOWANE PROJEKTY w 2007 roku

I. „Łączy nas Kanał Elbląski – realizacja Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów
Wiejskich Kanału Elbląskiego” Czas realizacja: 15 luty 2007 roku – 14 maja 2008 roku.
Wartość projektu: 736.000 zł. Wysokość dotacji: 736.000 zł ze środków Europejskiego Funduszu
Orientacji i Gwarancji Rolnych w ramach Działania 2.7. Pilotażowy Program Leader+
Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego
oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”.
Projekt obejmuje 26 zadań, w tym: 4 szkoleniowe, 7 (18 dokumentacji) sporządzenia projektow
architektonicznych i dokumetacji technicznych, 1 (6 publikacji) wydawniczy, 11 (17 imprez)
związanych z organizacją imprez promocyjnych, 1 wyjazd studyjny do Niemiec, 1 monitoring
ZSROW KE, 1 prowadzenie biura LGD.
Stan realizacji projektu:
SZKOLENIA: 4 zadania obejmujące 45 dni szkoleniowych na wartość 69.766,61 PLN, w tym:
1. „Opracowanie produktów turystycznych”, w ramach którego przeprowadzono:
konferencję
10 stycznia 2007 roku w Elblągu,
warsztaty
16-17 stycznia w Iławie,
√
konsultacje
8 i 9 lutego 2007 roku w Iławie i Elblągu,
√
warsztaty
6-7 marca 2007 roku w Iławie;
√
konsultacje
16-17 marca 2007 roku w Elblągu;
√
warsztaty i ćwiczenia terenowe
5-6 września 2007 roku w Matytach;
√
dobre praktyki marketingu i promocji oraz tworzenia oferty handlowej i dystrybucji produktu
turystycznego
3-4 października 2007 roku w Szymbarku i Charzykowych;
√
opracowanie ofert handlowych produktów turystycznych - 12.10.2007 r., 9.11.2007 r. w Elblągu.
√
Konsultacje produktu turystycznego „Szlakiem mennonitów” – 29 listopada 2007 roku
w Markusach, „Statkiem po trawie” i „Śladami Georga Jacoba Steenke”- 3 grudnia 2007 roku
w Ostródzie, „Szlakiem Pocztyliona” - 11 grudnia 2007 roku w Elblągu.
Wydatkowano kwotę 40.258,19 zł.
√
√

2. Szkolenia z zakresu programowania, w ramach których odbyło się:
Sześć dni warsztatów - 13-14 lutego 2007 roku i 27-28 lutego 2007 roku, 10-11 grudnia 2007 roku
z cyklu życia projektu, analiz ekonomicznych i struktury studium wykonalności. Uczestnicy
wykonali ćwiczeniowo 6 analiz ekonomicznych oceny projektów inwestycyjnych.
Wydatkowano kwotę 19.508,42 zł.
3. „Kurs obsługi komputera dla mieszkańców wsi Węzina i Dłużyna, jako forma aktywizacji”:
√
Przeprowadzono 30 h szkolenia dla 15 osób w Szkole Podstawowej w Węzinie, gm. Elbląg
i opracowano stronę internetową Węziny. Zadanie zrealizowano w lutym 2007 roku. Wartość
zadania 5.000 zł.
√

4. „Znajomość i zalety komputera w naszym domu oraz wykorzystanie do promocji wsi Piotrkowo:”
√
Przeprowadzono 35 h szkolenia komputerowego dla 20 osób w Szkole Podstawowej w Piotrkowie
i opracowano folder o wsi Piotrkowo. Zadanie zrealizowano w lutym 2007 roku. Wartość zadania
5.000 zł.

WYDAWNICTWA:

6 publikacji i strona www na wartość

38.638,79 PLN

1. „Historie i uroda obszaru Kanału Elbląskiego”.
Wydano 1.000 egzemplarzy. Wartość publikacji wynosi 23.929,99 zł.
2. „W co wierzyli Prusowie?” - folder i ulotka w języku polskim i pruskim. Wartość publikacji
wynosi 3.500 zł.
3. „Noc Kupały - Święto Kurke” – folder i ulotka. Wartość publikacji wynosi 2.508,80 zł.
4. Weklice – ulotka i folder. Wartość opracowania wynosi 1.200 zł

5. Przewodnik turystyczny i mapa atrakcji turystycznych. Opracowano:
√
√

Logo i layout Stowarzyszenia.
Przewodnik i mapę. Wartość opracowań wynosi 9.000 zł.

6. Strona internetowa: www.kanal-elblaski-lgd.pl - opracowanie i prowadzenie. Wartość
zadania wynosi 2.000 zł.
PROJEKTY
ARCHITEKTONICZNE
18 dokumentacji na wartość

I

DOKUMENTACJA

TECHNICZNA:
152.185,79 PLN

1. „Budowa świetlic wiejskich w Wikrowie i Karczowiskach Górnych, Gmina Gronowo Elbląskie –
sporządzono 3 dokumentacje, tj.: projekt architektoniczny i dokumentację techniczną dla Wikrowa
i Karczowisk oraz Plan Odnowy Miejscowości Wikrowo. Wartość zadania wynosi - 13.600,00 zł.
2. Modernizacja świetlicy wiejskiej na Centrum Kultury Wiejskiej w Zajezierzu, Gmina Małdyty –
sporządzono projekt architektoniczny i dokumentację techniczną. Wartość zadania - 15.000,00 zł.
3. Odnowa centrum miejscowości Rychliki, Gmina Rychliki – sporządzono projekt architektoniczny
i dokumentację techniczną dla centrum wsi Rychliki. Wartość zadania wynosi
- 15.000,00 zł.
4. Oznakowanie obiektów przyrodniczo - kulturowych obszaru Kanału Elbląskiego
obejmujące sporządzenie 400 znaków o obiektach przyrodniczych i kulturowych. Wykonano:
√
Ankietę atrakcji przyrodniczo-kulturowych obszaru przewidzianych do oznakowania.
Opracowano katalog – dokumentację atrakcji do znakowania.
√
Wartość zadania wynosi - 15.945,00 zł.
5. Szlaki rowerowe - opracowanie dokumentacji. Wykonano:
√
Inwentaryzację szlaków rowerowych.
√
Koncepcję przebiegu i znakowania szlaków rowerowych
√
Konsultacje społeczne przebiegu i sposobu znakowania szlaków rowerowych
Koncepcja realizacji projektu była przedmiotem spotkań:
12 lutego 2007 roku przedstawiono wstępną koncepcję i uzgodniono skład zespołu realizacyjnego.
√
√
19 lutego 2007 roku uzgodniono warunki umowy na wykonanie zadania.
√
28 lutego 2007 roku koordynator Krzysztof Mieczkowski przedstawił założenia realizacji zadania
grupie warsztatowej z zakresu programowania.
√
22 marca 2007 roku odbyło się spotkanie koordynatorów projektów „bliźniaczych”, tj. „szlaków
rowerowych”, „znakowania atrakcji przyrodniczo - kulturowych obszaru”, „znakowania szlaku
wodnego”, opracowania „przewodnika i mapy”.
√
6 września 2007 roku przedstawiono uczestnikom warsztatów „opracowanie produktów
turystycznych” stan istniejący szlaków rowerowych po inwentaryzacji i wstępną koncepcję
przebiegu szlaków rowerowych planowanych do oznakowania.
√
29 listopada 2007 roku konsultacje społeczne koncepcji przebiegu szlaków rowerowych;
Wartość zadania wynosi - 54.420,79 zł.

6. Znakowanie szlaków wodnych 82,4 km 2 głównych szlaków wodnych i 36 km szlaków
pobocznych. Wykonano:
3 spotkania, sporządzono objazd szlaku i dokumentację fotograficzną, inwentaryzację i określono
potrzeby znakowania szlaku wodnego oraz dokumentację znakowania.
√
Wydruk 70 tablic informacyjnych i nawigacyjnych.
Wartość zadania wynosi 31.000,00 zł.

√

7. Budowa wież widokowych obejmuje sporządzenie dokumentacji technicznej 10 wież
widokowych. Wykonano:
√

Uzgodniono koncepcje budowy wież widokowych w 10 gminach. Wartość zadania wynosi 7.220 zł.

IMPREZY PROMUJĄCE OBSZARY WIEJSKIE: 17 imprez na wartość

- 117.919,18 PLN

1.
2.
3.
4.

Piknik Naukowy Polskiego Radia BIS
– 26 maja 2007 roku w Warszawie
Skarby Depresji
– 2 czerwca 2007 roku w Gronowie Elbląskim
„Nad Jeziorakiem” Festiwal Siemiany 2007 – 21-22 lipca 2007 roku w Siemianach
„Śladami Georga Jacoba Steenke” spływ kajakowy i festyn promocyjny
– 4 sierpnia 2007 roku w Miłomłynie
5. Jarmark Ludowy
– 15 sierpnia 2007 roku w Suszu
6. I Ogólnopolski Rajd Szlakiem Pana Samochodzika– 15 września 2007 w Matytach.
Na 6 imprez o zasięgu ponadlokalnym wydano kwotę - 55.790,15 zł.
7. Imprezy promocyjno - integracyjne w ramach zadania „odnowa wsi” – 11 imprez na
wartość - 69.337,83 zł
√

√

√

√

√

√

√

Od integracji do promocji – cykl imprez integracyjno – promocyjnych w Liksajnach”
(Odnowa Wsi Liksajny, gm. Miłomłyn) – odbyły się trzy czterodniowe imprezy:
1) Festyn Wiosenny w Liksajnach 29 kwietnia 2007 roku,
2) Świętojańskie Spotkania w Liksajnach – 23 czerwca 2007 roku,
3) Dni Liksajn na 25 - 26 sierpnia 2007 roku. Wartość 3 imprez wyniosła 15.155,00 zł.
„Imprezy promocyjne „Święto chleba i sera w Szałkowie” oraz „Spotkania
z Folklorem” – w Rudzienicach (Odnowa Wsi Rudzienice i Szałkowo, gm. Iława).
W dniach 9-10 czerwca 2007 roku odbyły się „Spotkania z Folklorem” jako Jarmark Ludowy
w Rudzienicach. Wartość zadania wyniosła 8.550,94zł.
„Promocja atrakcji miejscowości Weklice (Odnowa Wsi Weklice, gm. Elbląg)” – odbył się
festyn integracyjny w Weklicach 16 czerwca 2007 roku. Wartość zadania wynosi 5.019,48 zł.
„Noc Kupały” i „Święto Kurke” – cykl imprez promujących sołectwa Matyty i Jerzwałd jako
Gerię – ośrodek kultury plemion pruskich (Odnowa Wsi Jerzwałd i Matyty, gm. Zalewo) – odbyła
się „Noc Kupały” i „Ogień Perkunasa” – 23 czerwca 2007 roku w Matytach oraz „Święto Kurke”
– 25 sierpnia 2007 roku w Jerzwałdzie. Wartość zadań wyniosła 14.933,20 zł.
„Ażeby nam się chciało chcieć” promocja sołectwa Bałoszyce i Kamieniec (Odnowa Wsi
Bałoszyce i Kamieniec, gm. Susz) – impreza promocyjna sołectwa Bałoszyce – 15 lipca 2007 roku
i Kamieńca – 5 sierpnia 2007 roku. Wartość zadań wyniosła 10.559,39 zł.
Zorganizowanie imprezy lokalnej w Sołectwie Markusy (Odnowa Wsi Markusy, Gm. Markusy)
– Dożynki Gminne w Markusach – 8 września 2007 roku; Wartość zadania wyniosła 7.603,01 zł.
Zorganizowanie imprezy lokalnej w Sołectwie Zwierzno (Odnowa Wsi Zwierzno, Gm.
Markusy) – Festyn Rodzinny w Zwierznie – Żegnaj lato na rok – 22 września 2007 roku; Wartość
zadania wyniosła 7.516,81 zł.

II. Partnerstwo i programowanie w LGD Wysoczyzny Elbląskiej:
Czas realizacji projektu: 1 czerwca 2007 roku – 30 listopada 2007 roku.
Wartość projektu: 18.684 zł. Wysokość dotacji: 5.000 zł Marszałka Województwa Warmińsko –
Mazurskiego w ramach konkursu ofert Zarządu Województwa Warmińsko -Mazurskiego.
Projekt obejmował:
√

Powołanie Lokalnej Grupy Działania – 5 grudnia 2007 roku.

√

Opracowanie założeń do Lokalnej Strategii Rozwoju.

W wyniku realizacji obu projektów wykonano:

√

√

√

√

Szkolenie 11 czerwca 2007 r. w Milejewie nt. metody Leader w programowaniu i
partnerstwie.
Warsztaty planowania strategicznego I w Tolkmicku – 5 lipca 2007 roku – prezentacja
diagnoz, analiza SWOT, misja, wizja.
Warsztaty planowania strategicznego II w Młynarach – 18 lipca 2007 roku – weryfikacja
SWOT, misji i wizji, analiza problemów i celów, zadania do realizacji.
Warsztaty planowania strategicznego III w Tolkmicku – 10 września 2007 roku – budżet
strategii i weryfikacja zadań strategicznych.

III. Programowanie i partnerstwo w Programie LEADER Miasta i Gminy Pasłęk:
Czas realizacji projektu: 1 czerwca 2007 roku – 30 listopada 2007 roku.
Wartość projektu: 12.648 zł. Wysokość dotacji: 4.000 zł Marszałka Województwa Warmińsko –
Mazurskiego w ramach konkursu ofert Zarządu Województwa Warmińsko -Mazurskiego.
Projekt obejmował:
√
Włączenie Miasta i Gminy Pasłek do Lokalnej Grupy Działania Kanału Elblaskiego.
√
Opracowanie założeń do Lokalnej Strategii Rozwoju Kanalu Elbląskiego na lata 2007-2013.
W wyniku realizacji obu projektów wykonano:
√
Szkolenie 26 czerwca 2007 roku w Pasłęku nt. roli radnego, burmistrza, wójta w zarządzaniu
strategicznym gminą.
√
Warsztaty planowania strategicznego I i II 12 i 19 listopada 2007 roku w Pasłęku.
√
Uzyskano wpis do KRS 30 grudnia 2007 roku wprowadzający MiG Pasłęk do LGD KE.
IV. Programowanie i partnerstwo w Programie LEADER Miasta i Gminy Pasłęk:
Czas realizacji projektu: 15 czerwca 2007 roku – 30 listopada 2007 roku.
Wartość projektu: 12.648 zł. Wysokość dotacji: 1.000 zł Burmistrza Pasłęka w ramach konkursu
ofert Burmistrza Pasłęka.
Projekt obejmował:
√
Włączenie Miasta i Gminy Pasłek do Lokalnej Grupy Działania Kanału Elblaskiego.
√
Opracowanie założeń do Lokalnej Strategii Rozwoju Kanalu Elbląskiego na lata 2007-2013.
W wyniku realizacji obu projektów wykonano:
√
Szkolenie 26 czerwca 2007 roku w Pasłęku nt. roli radnego, burmistrza, wójta w zarządzaniu
strategicznym gminą.
√
Warsztaty planowania strategicznego I i II 12 i 19 listopada 2007 roku w Pasłęku.
√
Uzyskano wpis do KRS 30 grudnia 2007 roku wprowadzający MiG Pasłęk do LGD KE.
V. Zgłoszono 4 wnioski aplikacyjne w konkursie ofert Zarządu Województwa na 2008 rok:
1. Partnerstwo i programowanie w LGD „Kanału Elbląskiego”.
2. Promocja produktu turystycznego: I Ogólnopolski Rajd Szlakiem Mennonitów i Skarbów Depresji.
3. Promocja produktu turystycznego: I Ogólnopolski Rajd Szlakiem Georga Jacoba Steenke.
4. Znakowanie szlaków rowerowych obszaru Kanału Elbląskiego.

VI. Uzyskano status członka Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich - od 28 lipca 2007 roku.
Elbląg, 10 marca 2008 roku.

