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Szkolenie LGD Warmii i Mazur
Stanisława Pańczuk | 15 grudzień 2018. Opublikowano w Aktualności

13-14 grudnia 2018 roku odbyło się szkolenie Lokalnych Grup Działania Warmii i 
Mazur. Pierwszy dzień szkolenia był poświęcony promocji dobrych praktyk 
lokalnych grup działania, natomiast drugi produktom lokalnym i tradycyjnym 
oraz oznakowaniu turystycznemu regionu Warmii i Mazur. Jako prelegenci 
wystąpili:
Małgorzata Wasilenko -  Biuro Regionalne w Brukseli
Katarzyna Panfil - Europejska Sieć Rozwoju Obszarów Wiejskich, w tym sieć 
LEADERa w Brukseli
Wiesława Bojarska - Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Anna Jaroszuk - Departament Turystyki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Przedstawiciele Lokalnych Grup Działania Warmii i Mazur, w tym: Barbara 
Dawcewicz, Jarosław Franczuk, Stanisława Pańczuk, Bartosz Zięba, Agnieszka 
Stajszczak, Ilona Grabowska, Małgorzata Ofierska,  Krzysztof Margol, Dariusz 
Kizling, Damian Niski i Tomasz Piłat.
O czym było z LGD Kanał Elbląski? Można zobaczyć pod linkiem: https://
drive.google.com/open?id=1Twj2XX7ZFAx2Rfw9r2nyRpG5N8pWAJy2
S.Pańczuk

Posiedzenie Zarządu KE LGD
Stanisława Pańczuk | 07 grudzień 2018. Opublikowano w Aktualności
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11 grudnia 2018 roku od godz. 09.00 w Elblągu, ul. Jana Amosa Komeńskiego 
40, biuro KE LGD, pokój 24 odbędzie się VI-IV-8/2018 posiedzenie Zarządu 
Stowarzyszenia Łaczy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania.
PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD:
1.      Stwierdzenie kworum VI-IV-8/2018 posiedzenia Zarządu.
2.      Przyjęcie porządku obrad VI-IV-8/2018 posiedzenia Zarządu.
3.      Przyjęcie protokołu z V-IV-7/2018 posiedzenia Zarządu z 7 
listopada 2018 roku.
4.      Informacja o realizacji LSR OW KE 2016-2023.
5.      Stan przygotowania planowanych wniosków na 2019 rok w 
zakresie projektów współpracy:
5.1. Questingowy Projekt Współpracy II.
5.2. Zintegrowany Produkt Turystyczny SMAK – ZPT SMAK.
6.      Informacja z realizacji operacji własnych KE LGD, tj.:
6.1.  Ekomuzeum Krainy Kanału Elbląskiego;
6.2.  Wsi Tematycznych Krainy Kanału Elbląskiego;
6.3.  Odnowienie oznakowania tras rowerowych Krainy Kanału 
Elbląskiego.
7.      Informacja z realizacji projektów współprac KE LGD, tj.:
7.1.  PW SMAK (4 LGD: Barcja, Kanał Elbląski, Trzy Doliny, Ziemia 
Łańcucka);
7.2.  PW MPT (3 LGD: Kanał Elbląski, Mazurskie Morze, Ziemia 
Lubawska);
7.3.  Hiszpański Projekt Współpracy 4 LGD: Warmiński Zakątek, 
Południowa Warmia, Brama Mazurskiej Krainy, Kanał Elbląski, 
konferencja z Hiszpanami;
8.      Informacja o realizacji kosztów bieżących i aktywizacji w ramach 
działania 19.4 PROW 2014-2020 (LEADER).
9.      Informacja o koordynacji marki Krainy Kanału Elbląskiego.
10.    Informacja o wdrażaniu projektu FIO Warmia Mazury Lokalnie 3 
na lata 2018-2019.
11.    Wolne głosy i wnioski, uwagi, sprawy różne.
12.    Zamknięcie posiedzenia.

 S.Pańczuk
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Konferencja Diamenty Krainy Kanału Elbląskiego
Stanisława Pańczuk | 04 grudzień 2018. Opublikowano w Aktualności

Chcesz poznać Diamenty Krainy Kanału Elbląskiego? Zapraszamy na 
konferencję 18 grudnia 2018 roku do Ostródy. W świątecznym nastroju 
pokazujemy perły i diamenty Krainy Kanału Elbląskiego. A są nimi ludzie, ich 
produkty i usługi :) Mówimy o zależnościach: wizerunek - klient - opinia bo 
warto wiedzieć więcej i dzielimy się wiedzą.
Harmonogram:
09t00 – 10t00 Diamenty Krainy Kanału Elbląskiego Otwarcie Andrzej 
Wiczkowski, Wprowadzenie Beata Bednarczyk
10t15 – 11t15 Prezentacje: Jeziorak jakiego nie znamy M.Młotek; Kanał Elbląski 
jakiego nie znamy, L.Słodownik; Steenke R. Kowalski
11t30 – 13t30 Mazury jakich nie znacie, Sielsko Anielsko, Wsie Temat. KKE, 
Żuławy Mennonici na Żuławach, Smak Muzyki Halina Cieśl
13t30 – 14t30 Podsumowanie i wnioski końcowe - Beata Bednarczyk, obiad
 
Zaproszenie z kartą zgłoszenia DIAMENTY_KKE_RODO_2018_12_18
 
Zgłoszenia można dokonać za pośrednictwem linka: https://goo.gl/forms/
dS4Dn4Qf7VXc6Nkf1
e-mailowo, tel. fax.
S.Pańczuk

Już znamy portret Steenkego
Stanisława Pańczuk | 28 listopad 2018. Opublikowano w Aktualności
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Już znamy twarz Georga Jacoba Steenkego, budowniczego Kanału 
Elbląskiego, ale nie tylko :)
Lech Słodownik
Mała sensacja ! - Jest zdjęcie portretowe inżyniera Georga Jakuba STEENKE ! - 
Zdjęcie pochodzi z okolicznościowego druku wydanego na 75-lecie istnienia 
Elbląskiego Towarzystwa Rzemieślniczego (Gewerbeverein) w 1903 roku. 
Zdjęcie inż. G. J. Steenke (*1801 Królewiec-†1884 Elbing/Elbląg) znajduje się w 
poczcie najwyżej cenionych członków tego towarzystwa: Jakuba Riesen'a, 
landrata Abramowski'ego, Zimmermann'a (gazownia), Siede (fabryka mydła), 
nadburmistrza H. Elditt'a, dyrektora Gimnazjum Elbląskiego Benecke i innych, 
wielce zasłużonych elblążan. A więc mamy twarz genialnego inżyniera Steenke ! 
- Jednak nie miał wąsów... Zdjęcie jest podpisane: König.[liche], Baurat / 
Elbing / Ehrenmitgl. [ied] 1863, Vorsitz. [ender] 1836-1837, 81-83 (?). Czyli: 
Królewski Radca Budowlany, Członek honorowy 1863, przewodniczący 
1836-1837, 81-83 (?). - Chodzi tutaj o funkcje inż. Steenke w Elbląskim 
Towarzystwie Rzemieślniczym. Inż. G. J. Steenke został (prawdopodobnie) 
pochowany w Elblągu, na dawnym cmentarzu kościoła NMP, przy dzisiejszej ul. 
Traugutta.

Podwórko pod bocianami w Janowie
Stanisława Pańczuk | 09 listopad 2018. Opublikowano w Aktualności

Grupa nieformalna "Janowo na nowo" długo zabiegała o własne miejsce 
spotkań. W 2018 roku udało im się pozyskać mikrogrant w ramach PO FIO 
Warmia Mazury Lokalnie III i wybudować miejsce spotkań mieszkańców. 
Powstała estetyczna wiata wisująca się w żuławski krajobraz wsi  Janowo.
Tytuł mikroprojektu: Podwórko pod bocianami
Realizator: Janowo na nowo
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Wnioskodawca: Stowarzyszenie Wierzba
Wartość projektu: 12 570,00 PLN
Kwota dotacji: 3 500,00 PLN
Opis projektu: stworzenie dobra wspólnego, czyli altany, która przyczyni się do 
integracji mieszkańców wsi Janowo, ich aktywizacji i pracy na rzecz własnego 
społeczeństwa. Wyeliminowanie bierności wśród społeczności i zwiększenie 
możliwości planowania wspólnych działań - tak o sobie napsiali mieszkańcy 
Janowa.
Gratulujemy i czekamy na wartości dodane mikroprojektu :).
Autr fotografi: Krzysztof Oksiędzki. Jest to efekt monitoringu realizacji zadania.

Zgłoś się po nagrodę
Stanisława Pańczuk | 08 listopad 2018. Opublikowano w Aktualności

Europejska Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (ENRD) - struktura 
zrzeszająca wszystkich interesariuszy dążących do lepszych rezultatów 
rozwoju obszarów wiejskich w Unii Europejskiej - z okazji 10-lecia swojej 
działalności w Polsce, zaprasza do udziału w konkursie, mającym na celu 
wyróżnienie inicjatyw, ukazujących, jak, dzięki wsparciu z Funduszy 
Europejskich, wzrasta atrakcyjność, konkurencyjność i zrównoważony rozwój 
obszarów wiejskich na terenie UE.
 W bieżącej edycji konkursu, Beneficjenci PROW 2014-2020 mogą zgłaszać 
projekty w pięciu kategoriach tematycznych:
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Poprawa konkurencyjności gospodarstw rolnych, przedsiębiorstw leśnych 
lub innych – włączając modernizację gospodarstw, promocję łańcucha 
żywnościowego i dywersyfikację gospodarstw;
Środowisko i działania na rzecz klimatu ze szczególnym uwzględnieniem 
efektywności zasobów, biogospodarki i ochrony ekosystemu;
Rewitalizacja wsi ze szczególnym uwzględnieniem inteligentnych wiosek, 
usług na wsi oraz technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych (ICT);
Włączenie społeczne ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień 
związanych z odnową pokoleniową, wyludnieniem obszarów wiejskich a 
także wsparciem młodzieży;
LEADER - inspirujące wykorzystanie oddolnego podejścia LEADER.

 Ponadto informujemy, że aby wziąć udział w konkursie, należy spełnić poniższe 
kryteria:

Wszystkie zgłaszane projekty muszą być finansowanie z PROW 2014-2020.
Projekty mogą być w trakcie realizacji lub zakończone. W przypadku 
projektów trwających, powinny być na zaawansowanym etapie wdrażania.
Projekty mogą być zgłaszane w jednej z pięciu wyżej wymienionych 
kategorii.
Projekty należy zgłaszać poprzez wypełniony formularz, najpóźniej do 5 
grudnia 2018 r. na adresy poczty elektronicznej JC 
KSOW: ksow@cdr.gov.plia.markuszewska@cdr.gov.pl.
Zgłoszenia można wypełniać w języku polskim lub angielskim.
Spośród nadesłanych zgłoszeń z Polski najciekawsze projekty, po 2 w 
każdej kategorii, zostaną przekazane do ENRD.
Wszelkie pytania dotyczące konkursu prosimy kierować do Agaty 
Markuszewskiej z JC KSOW, tel. 22 623 28 38.

Więcej szczegółów na stronie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich:
1.       http://ksow.pl/news/entry/13935-zaproszenie-do-udzialu-w-konkursie-
na-projekty.html
oraz na stronach internetowych:
2.       https://prow.warmia.mazury.pl/wez-udzial-w-konkursie-na-projekty-
realizowane-w-ramach-prow-2014-2020/
3.       https://www.warmia.mazury.pl/obszary-wiejskie/aktualnosci/3314-
pochwal-sie-projektami-realizowanymi-w-ramach-prow-2014-2020
Zapraszamy do wzięcia udziału wszystkich zainteresowanych!
--------------------------------------------------------------------------
Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Wyniki oceny operacji przez Radę w wyniku odwołania
Stanisława Pańczuk | 29 październik 2018. Opublikowano w Aktualności
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W załącznikach podajemy wyniki oceny operacji w procedurze odwóławczej w 
konkursie 10/2018 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej. Rada 
Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania ocenila dwie 
operacje. Wyniki w załącznikach. 

VII-III_2018_0.01. Protokół Rady 10_2018 odwoławcze

VII-III_2018_07. Rejestr interesów

VII-III_2018_12.1.1. Uchwala Rady listy rankingowe 10_2018 zał. nr 1

VII-III_2018_12.1.1. Uchwala Rady listy rankingowe 10_2018 zał. nr 2

S.Pańczuk

Przygotowanie ofert produktów turystycznych do sprzedaży - 
warsztaty
Stanisława Pańczuk | 24 październik 2018. Opublikowano w Aktualności

Zapraszamy na warsztaty z przygotowania ofert produktów turystycznych do 
sprzedaży: Dworek Sople, 19-20 listopada 2018 roku od godz. 10.00.
W programie warsztatów:
1) katalog kosztów produktów turystycznych
2) minibiznesplan produktu turystycznego
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3) ustalenie jednej ceny produktu turystycznego
4) strategia współpracy i podział zysku, metody rozliczeń
5) usługi cyfrowe i portale wspierające sprzedaż oferty turystycznej
6) przygotowanie pakietów i oferty turystycznej
7) sieć dystrybucji, wdrożenie produktów turystycznych
8) nowy produkt na rynku

Smaki dzieciństwa - wiejska tradycja wspólnego kiszenia kapusty
Stanisława Pańczuk | 22 październik 2018. Opublikowano w Aktualności

Tytuł: Smaki dzieciństwa – wiejska tradycja wspólnego kiszenia kapusty
Realizator: Smakosze tradycji
Wnioskodawca: Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi „Oleśno – wieś z 
pomysłem”
Wartość projektu: 5 150,00 PLN
Kwota dotacji: 4 250,00 PLN
Cel projektu: aktywne i trwałe zaangażowanie obywateli wsi Oleśno w życie 
publiczne i działania integrujące całe rodziny.
20 paździrnika 2018 roku mieszkańcy Oleśna i przyjaciele zebrali sie przy 
wspólnym kiszeniu kapusty. Z wielkim zapałem zabrano się za czyszczenie, 
ważenei i szatkowanei kapusty. Przygotowywano marchew i sól. Deptano w 
beczkach kapustę, raczono się gorącym kapuśniakiem, kiełbaską z grilla i 
nalewką z rajskich jabłek.  
Dowcipom i zabawie nie było końca. Cztery pokolenia przyjemnie i pożytecznie 
spędziły ze sobą czas. 
Na końcu nastąpił podział dobra. Umówiono sie na wspólne gotowanie potraw z 
zakiszonej kapusty :) 

Umowy FIO WML III podpisane
Stanisława Pańczuk | 17 październik 2018. Opublikowano w Aktualności
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12 października 2018 roku zostały podpisane umowy PO FIO Warmia Mazury 
Lokalnie III. Do dofinansowania zostało wybranych 11 zadań służących 
tworzeniu dobra wspólnego, natomiast umowy zawarto z 10 podmiotami, w 
tym 2 młodymi organizacjami pozarządowymi i 8 grupami nieformalnymi i 
patronackimi organizacjami. Kwota dofinansowania wyniosła 42.563,88 PLN, a 
łączna kwota 10 zadań do realizacji 64.722,89 PLN ogółem. Podpisane umowy 
dotyczą:
1. Tytuł: Pomagamy i nie marnujemy
Młode organizacja pozarządowa: STOWARZYSZENIE PAJDKA
Wartość projektu: 5 778,89 PLN
Kwota dotacji: 4 478,89 PLN
Cel projektu: usprawnienie wydawana żywności osobom i rodzinom 
znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, opracowanie procedur wydawania 
żywności poprzez zakup sprzętu biurowego.
 
 
2. Tytuł: Zwiększenie potencjału organizacyjnego Stowarzyszenia „Nasza 
Wenecja”
Młode organizacja pozarządowa: Stowarzyszenie „Nasza Wenecja”
Wartość projektu: 5 780,00 PLN
Kwota dotacji: 5 000,00 PLN
Cel projektu: zwiększenie potencjału stowarzyszenia poprzez zakup sprzętu 
niezbędnego do funkcjonowania, wyrównanie szans rozwojowych, zwiększenie 
kompetencji członków
 
3. Tytuł: MAGIA GIER PLANSZOWYCH
Realizator: AKTYWNE WARSZEWO
Wnioskodawca: Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Sąpy
Wartość projektu: 6 900,00 PLN
Kwota dotacji: 5 000,00 PLN
Cel projektu: aktywizacja mieszkańców do współpracy i pogłębienia relacji 
międzysąsiedzkich i międzypokoleniowych. Regularne spotykanie się na 
świetlicy wiejskiej i gra w gry planszowe przeznaczone zarówno dla dzieci, 
młodzieży jak i dorosłych. Rozwój potencjału twórczego uczestników.
 
4. Tytuł: Miejsce spotkań w Babiej Dolinie
Realizator: Babia Dolina z inicjatywą
Wnioskodawca: FUNDACJA „Teraz My”
Wartość projektu: 5 750,00 PLN
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Kwota dotacji: 4 000,00 PLN
Cel projektu: stworzenie miejsca rekreacyjnego z którego mieszkańcy, jak i 
przyjezdni będą mogli skorzystać. Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, 
kształtowanie umiejętności obserwacji przyrody, zdobycie umiejętności 
rozpoznawania ptaków, poprzez warsztaty z budowy karmników.
 
5. Tytuł: Podwórko pod bocianami
Realizator: Janowo na nowo
Wnioskodawca: Stowarzyszenie Wierzba
Wartość projektu: 12 570,00 PLN
Kwota dotacji: 3 500,00 PLN
Opis projektu: stworzenie dobra wspólnego, czyli altany, która przyczyni się do 
integracji mieszkańców wsi Janowo, ich aktywizacji i pracy na rzecz własnego 
społeczeństwa. Wyeliminowanie bierności wśród społeczności i zwiększenie 
możliwości planowania wspólnych działań.
 
6. Tytuł: Działaj z nami
Realizator: Razem można więcej
Wnioskodawca: Ochotnicza Straż Pożarna w Gronowie Elbląskim
Wartość projektu: 3 530,00 PLN
Kwota dotacji: 2 900,00 PLN
Cel projektu: kształtowanie postawy obywatelskiej poprzez eliminowanie 
popularnej wśród ludzi obojętności na krzywdę lub potrzebę pomocy drugiej 
osoby. Nauka pierwszej pomocy przedmedycznej jako wzmocnienie potencjału 
wiary drugiej osoby w umiejętność udzielenia prawidłowej pomocy.
 
7. Tytuł: ŻYJMY ZDROWO I KOLOROWO
Realizator: „Bielnikowo”
Wnioskodawca: Janów-Drużno-Truso
Wartość projektu: 5 895,00 PLN
Kwota dotacji: 4 234,99 PLN
Cel projektu: upowszechnienie kultury fizycznej i sportu w środowisku 
lokalnym, poprzez organizację działań o charakterze sportowo – rekreacyjnym z 
zachowaniem wspólnej, równoprawnej w podziale zadań decyzji, dotyczącej  
aktywności uczestników. Rozbudzenie wśród młodzieży oraz ukształtowanie 
postaw prozdrowotnych. Przeciwdziałanie biernemu trybowi życia oraz niskiej 
świadomości jego wpływu na samopoczucie i zdrowie.
 
8. Tytuł: Rewitalizacja terenu wokół stawu
Realizator: AKTYWNE BORZYNOWO
Wnioskodawca: Ochotnicza Straż Pożarna w Borzynowie
Wartość projektu: 7 829,00 PLN
Kwota dotacji: 4 900,00 PLN
Cel projektu: poprawa wizerunku wsi poprzez zagospodarowanie miejsca w 
celu wspólnego spędzania wolnego czasu przez mieszkańców, w tym seniorów. 
Poprawa estetyki, dotąd niedostatecznie zagospodarowanego terenu wokół 



stawu poprzez odmulenie stawu, stworzenie zacisznego miejsca do spędzenia 
wolnego czasu, zaspokojenie dobra wspólnego.
 
9. Tytuł: Organizacja Święta Wiatru w Łęczu – Wiosce Wiatru i Podcieni
Realizator: Miłośnicy Wiatru w Łęczu – Wiosce Wiatru i Podcieni
Wnioskodawca: Polska Izba Dziedzictwa Kulturowego
Wartość projektu: 5 540,00 PLN
Kwota dotacji: 4 300,00 PLN
Cel projektu: integracja mieszkańców, wypracowanie modelu wspólnej 
organizacji wydarzenia, zwiększenie wiary we własne siły i możliwości lokalnej 
społeczności. Zwiększenie poczucia własnej tożsamości. Poprawa 
rozpoznawalności Łęcza jako wioski tematycznej.
 
Tytuł: Smaki dzieciństwa – wiejska tradycja wspólnego kiszenia kapusty
Realizator: Smakosze tradycji
Wnioskodawca: Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi „Oleśno – wieś z 
pomysłem”
Wartość projektu: 5 150,00 PLN
Kwota dotacji: 4 250,00 PLN
Cel projektu: aktywne i trwałe zaangażowanie obywateli wsi Oleśno w życie 
publiczne i działania integrujące całe rodziny.
K. Oksiędzki
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10. 
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Środek Świata Przedsiębiorczych Kobiet
Stanisława Pańczuk | 05 październik 2018. Opublikowano w Aktualności

Zakończony został cykl spotkań szkoleniowych wzmacniających kompetencje 
przedsiębiorczych kobiet. Na podstawie książki Pani profesor o aktywizowaniu 
przedsiębiorczych kobiet powstał projekt dotyczący wzmocnienia kompetencji 
przedsiębiorczych kobiet z Krainy Kanału Elbląskiego. Było o różnicach w 
prowadzeniu biznesu przez kobiety i mężczyzn, priorytetach i celach, o 
motywowaniu, o zarządzaniu czasem i samorozwojem, sztuce skutecznej 
komunikacji, a nawet sztuce wizażu. Wielkie podziękowania za to wszystko, co 
wydarzyło się podczas trzech spotkań szkoleniowych przekazuję w imieniu 
uczestniczek spotkań szkoleniowych:

Pomysłodawczyniom: Jadwidze Król, Elżbiecie Mieczkowskiej, Marlenie 
Szwemińskiej, Stanisławie Pańczuk.
Realizatorom: Marlenie Szwemińskiej - prezesce i członkom 
Stowarzyszenia Mieszkańców Wsi Oleśno - wieś z pomysłem 
oraz Marcinowi Ślęzakowi - Wójtowi Gminy Gronowo Elbląskie, za wielkie 
wsparcie udzielone w realizacji projektu.
Wykonawcom: 
profesor dr hab. Janinie Sawickiej ze Szkoły Głównej Gospodarstwa 
Wiejskiego w Warszawie. 
dr Elżbiecie Zubrzyckiej z Wydawnictwa Psychologicznego w Gdańsku.
profesor sztuki Witoldowi Chmielewskiemu z Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu.
dr Ewie Szerszeń i Beacie Brednarczyk - coachom biznesu.
Karolinie Strzelec - wizażystce.

Swoimi doświadczeniami w polityce, prowadzeniu biznesu, organizacji 
pozarządowych, instytucji publicznych podzieliły się:

Jadwiga Król - Radna Sejmiku Samorządowego Województwa Warmińsko-
Mazurskiego 
Genowefa Kwoczek - Wójt Gminy Elbląg
Barbara Bąkowska - Prezes Stowarzyszenia Centrum Rozwoju 
Ekonomicznego Pasłęka zs. w Pasłęku
Stanisława Pańczuk - Prezes Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski 
Lokalna Grupa Działania zs. w Elblągu
Władysława Heidner - Prezes Stowarzyszenia Zicherka zs. w 
Kazimierzowie
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Halina Cieśla - Prezes Stowarzyszenia Mieszkańców 
Beata Wrzosek - przedstawicielka Elbląskiej Rady Konsultacyjnej Osób 
Niepełnosprawnych zs. w Elblągu
Bożena Dąbrowska - przedstawicielka Stowarzyszenia Mieszkańców Wsi 
Oleśno - Wieś z Pomysłem
Marlena Szwemińska - Prezes Stowarzyszenia Mieszkańców Oleśna - 
Wieś z Pomysłem
Elżbieta Mieczkowska - Dyrektor Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki 
Pedagogicznej zs. w Elblągu
Joanna Włodarska - Prezes Stowarzyszenia Dwie Wsie zs. w Dłużynie i 
właścicielka Akademii Siedliska Pod Lipami

#ŚrodekŚwiata to jest miejsce, z którego patrzymy na świat.
Nasz środek świata w tym projekcie 
to: #Oleśno, #LGD, #KrainaKanałuElbląskiego, #EkoMuzeumKrainyKanałuElbląs
kiego.
Osobowość to sposób patrzenia na świat. Nie ma komunikacji z drugim dnem.  
 
Składam wielkie podziękowania inspiratorkom projektu, wykonawcom, 
realizatorom i uczestnikom spotkań. To był bardzo dobrze spędzony czas i 
dobrze wykorzystane pieniądze. Projekt "Wzmocnienie kompetencji 
przedsiębiorczych kobiet" realizowało Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi - 
Oleśno - Wieś z Pomysłem.
Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary 
wiejskie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; 
Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER: 
Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie lokalnych strategii rozwoju obszarów 
wiejskich.  
Instytucją Zarządzającą jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Refleksje z projektu "Wspieranie kompetencji przedsiębiorczych kobiet" spisała 
S.Pańczuk

Zaproszenie na II Kongres Turystyki Religijnej i Pielgrzymkowej
Stanisława Pańczuk | 02 październik 2018. Opublikowano w Aktualności
100 biur zarejestrowało się już na II Międzynarodowy Kongres Turystyki 
Religijnej i Pielgrzymkowej w Krakowie.  
Trwają przygotowania do 2 Międzynarodowego Kongresu Turystyki Religijnej i 
Pielgrzymkowej, który odbędzie się w dniach 7-11 listopada 2018 r. w 
Krakowie. Pierwsza edycja Kongresu, który odbył się w dniach 8-12 listopada 
2017 r. pod tytułem "Śladami św. Papieża Jana Pawła II", wzbudził ogromne 
zainteresowanie w środowisku turystycznym na całym świecie. Na to jedyne w 
Europe Środkowo-Wschodniej przedsięwzięcie skupiające specjalistów z 
zakresu turystyki religijnej i pielgrzymkowej przyjechało ok. 200 touroperatorów 
i organizatorów turystycznych z prawie 30 krajów. Najliczniejsza grupa 
reprezentowała Hiszpanię, a następnie Włochy, ale byli także przedstawiciele 
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takich krajów jak Japonia, Malezja, Paragwaj, Argentyna, Meksyk, USA, Kanada, 
Izrael oraz wielu innych krajów (głównie europejskich). Gośćmi honorowymi były 
miasta Fatima i San Giovanni Rotondo. W czasie trwania kongresu goście 
wielokrotnie komentowali ogromną radość i wdzięczność z możliwości 
uczestniczenia w kongresie, podkreślali profesjonalizm organizacji i dyskutowali 
o możliwościach jakie niesie ze sobą oferta handlowa Krakowa i Małopolski. 
Zdjęcia z tego wydarzenia można oglądać na: www.icortap.com/pl/galeriaoraz 
na www.facebook.com/ICoRTaP i na www.instagram.com/icortap_congress/, a 
opinie na: www.icortap.com/pl/opinie
 
Widzimy jak na naszych oczach w kalendarz międzynarodowych imprez w 
Krakowie wpisuje się ten nowy event: branżowe spotkanie specjalistów sektora 
turystyki religijnej i pielgrzymkowej" - mówi organizator Kongresu Ernest 
Mirosław, szef krakowskiego biura turystyki przyjazdowej Ernesto Travel - lidera 
w branży turystyki religijnej i pielgrzymkowej. "Jesteśmy przekonani, ze II 
edycja Kongresu będzie zrealizowana z jeszcze większym rozmachem i 
zaangażowaniem regionalnych i krajowych podmiotów, a na kongres przyjedzie 
kilkaset osób z całego świata, aby uczyć się jak oferować swoim klientom 
wycieczki i pielgrzymki do Krakowa, Małopolski i Polski. W ubiegłym roku, 
mimo, że kongres organizowałem po raz pierwszy, udało mi się ściągnąć do 
Krakowa 200 touroperatorów. W tym roku chciałbym natomiast, aby większy był 
udział gości spoza Europy: dlatego promocję wydarzenia zaczęliśmy już w 
styczniu 2018 r.".  
 
Do tej pory swój udział potwierdziło ponad 100 osób z takich krajów jak: 
Włochy, Hiszpania, USA, Kanada, Liban, Izrael, Szwecja, Litwa, Wietnam, 
Anglia, Malezja, Portugalia, Grecja, Indie, Argentyna, Andora, Meksyk i Brazylia. 
Gośćmi honorowymi będą Fatima oraz Lourdes.  
Oto krótkie streszczenie programu II Międzynarodowego Kongresu Turystyki 
Religijnej i Pielgrzymkowej, który w tym roku nosi tytuł: "Śladami św. Faustyny 
Kowalskiej: Boże Miłosierdzie zbawi świat".
8 listopada Kongres otworzą świeckie i kościelne władze Krakowa: odbędzie się 
msza inauguracyjna, przemowy otwarcia, prelekcje i wykłady oraz workshop 
(expo) z przedstawicielami sanktuariów, miejsc kultu oraz miejsc turystycznych. 
9, 10 i 11 listopada goście z całego świata poświęcą na zwiedzanie Krakowa i 
Małopolski (Stare Miasto w Krakowie, Centrum Jana Pawła II w Krakowie, 
Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, Kopalnia Soli w Wieliczce, 
były niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny Auschwitz-Birkenau, parafia i 
dom rodzinny Ojca Świętego w Wadowicach, Bazylika w Kalwarii oraz 
sanktuarium Czarnej Madonny w Częstochowie).
O wadze tego wydarzenia może także świadczyć udzielenie mu partnerstwa 
przez Miasto Kraków i region Małopolska, Kopalnię Soli w Wieliczce, Muzeum 
Dom Rodzinny Jana Pawła II w Wadowicach, centrum Jana Pawła II na Białych 
Morzach. Honorowymi patronami Kongresu są Jego Eminencja Stanisław 
Kardynał Dziwisz, Marszałek Województwa Małopolskiego Jacek Krupa oraz 
Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Robert Andrzejczyk. W czasie otwarcia 
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kongresu i prezentacji, oprócz wspomnianych partnerów i patronów, głos 
zabiorą także, m.in.: prof. UEK dr hab. Agata Niemczyk (Uniwersytet 
Ekonomiczny w Krakowie), dr Andrzej Kacorzyk (dyrektor Muzeum Auschwitz-
Birkenau) i dr Franciszek Mróż (Camino de Santiago w Polsce).   Celem 
Kongresu jest wymiana kontaktów handlowych wśród uczestników, promocja 
Krakowa, Małopolski i Polski jako istotnej destynacji turystyki religijnej i 
pielgrzymkowej na arenie międzynarodowej oraz wzmocnienie znaczenia 
turystyki religijnej i pielgrzymkowej w kontekście globalnego przemysłu 
turystycznego.
Na Kongres zaproszeni są przedstawiciele zagranicznych biur podróży i 
touroperatorów, blogerzy i dziennikarze, biskupi i księża oraz inni organizatorzy 
turystyki religijnej i pielgrzymkowej tacy jak koordynatorzy diecezjalni, szefowie 
fundacji i kongregacji zainteresowani organizowaniem przyjazdów 
obcokrajowców do Polski (kupujący - buyers).
Inne podmioty, zarówno polskie jak i zagraniczne, takie jak samorządy, 
organizacje promujące miasta czy regiony, miejsca kultu - miejsca 
pielgrzymkowe, miejsca turystyczne, muzea itp. mogą uczestniczyć w 
kongresie jako sprzedający (sellers).
Link do programu kongresu: www.icortap.com/pl/program
Link do workshopu (expo): www.icortap.com/pl/expo 
Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej 
Kongresu: www.ICoRTaP.com International Congress of Religious Tourism 
and Pilgrimages.
Zapraszamy do Krakowa.
Ernest Mirosław 

Zaproszenie na szkolenie przewodników turystycznych
Stanisława Pańczuk | 19 wrzesień 2018. Opublikowano w Aktualności

Zapraszamy na szkolenie przewodników turystycznych do Iławy 5.10. 2018 
roku.
OTO PROGRAM SZKOLENIA:
5 października 2018 r., godz. 9l00
Miejsce:             HOTEL STARY TARTAK, ul. Biskupska 5, 14-200 Iława
09t00-09t15        Rejestracja uczestników szkolenia.
90t20-09t25        Przywitanie przybyłych Gości – prezentacja KE LGD.
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09t30-10t00        Wykład (produkty turystyczne Iławy i okolic)
Dariusz Paczkowski.
10t05-10t20        Przerwa kawowa.
10t25-13t20        Szkolenie terenowe „Iława znana i nieznana”.
13t25-14t15        Obiad.
14t20-15t00        Podsumowanie i zakończenie szkolenia. Wymiana uwag, 
wskazówek, rad i doświadczeń między przewodnikami turystycznymi.
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, bardzo proszę o potwierdzenie 
udziału w szkoleniu do 30 września 2018 roku faxem lub mailem na adres:
biuro@kanal-elblaski-lgd.pl.
Więcej informacji pod nr tel. 55 239 49 61, 55 643 58 45
Udział w szkoleniu jest bezpłatny, zadeklarowanie udziału i nieuczestniczenie w 
szkoleniu skutkować będzie zwrotem kosztów szkolenia przez zgłoszonego

Zaproszenie na szkolenie przewodników - Iława 2018_10_05
Karta zgłoszenia na szkolenie przewodnikow - Iława 2018_10_05
Załącznik nr 1 do karty zgłoszenia 2018.10.05

Szkolenie przedsiębiorczych kobiet - II blok
Stanisława Pańczuk | 12 wrzesień 2018. Opublikowano w Aktualności

Na 17-18 września 2018 roku zaplanowano II blok szkoleniowy 
przedsiębiorczych kobiet.  Jest on poświęconony tematowi  EFEKTYWNEGO 
ZARZĄDZANIA CZASEM I SAMOROZWOJEM.
Zaplanowano 3 prowadzących, 29h wykładowo-warsztatowych, w tym 3h 
wykładów + 2 x 13h prezentacje i warsztaty:

pierwszy dzień 8h: wykład 3h, wizyta studyjna 2h w Eko Snails Garden w 
Krasinie, Gmina Pasłęk i prezentacja 4 liderek, warsztat 3h w 2 grupach po 
20 osób (2 prowadzących).
drugi dzień: warsztaty 8h, w tym 1h podsumowania, 2 grupy po 20 osób (2 
prowadzących).

WYKŁADOWCA dr Elżbieta Zubrzycka związana z Gdańskim Wydawnictwem 
Psychologicznym, psychoterapeutka, uczestniczy w całym bloku szkoleniowym, 
w tym prowadzi wykład i warsztaty jednej grupy: ma uświadomić ważność 
wyboru pełnionej w życiu roli, godzenia ról w oparciu o „zegar życia”, 
doskonalenia samorozwoju, wymierne korzyści bycia atrakcyjnym pod 
względem społecznym, wzbudzić wiarę w siebie i poczucie własnej wartości. 
Kobiety nie wykorzystują swojego potencjału, gdyż nieświadomie popełniają 
błędy, które wpojono im w dzieciństwie m.in. stereotypy określonych ról i 
zachowań.
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PREZENTACJE: 2 godzin w Eko Snails Garden - Bistro Ślimaka w Krasinie, 
Gmina Pasłęk, 4 lokalne liderki x 30 minut: 2 NGO + 2 bizness women:
WARSZTATY: 11 godzin, 3 prowadzących, pierwszy dzień – 3h x 2 grupy po 20 
osób; drugi dzień – warsztaty 8h, w tym 1h podsumowania, 2 grupy po 20 osób, 
dotyczą:
1. Rozwijania swoich umiejętności i samodoskonalenia, czyli: 
1) umiejętność działania w warunkach ryzyka, 
2) funkcjonowanie w warunkach stresu, 
3) sztuka negocjacji, 
4) zdolność do rozwiązywania problemów interpersonalnych, 
5) praca zespołowa, 
6) 10 zasad lobbingu, 
7) zarządzanie personelem, błędy szefa, jak rozwijać potencjał swoich 
pracowników? jak współpracować z toksycznymi ludźmi?
2. Sztuka bycia atrakcyjnym, sekrety osobistego magnetyzmu, czyli: 
1) wygląd zewnętrzny, 
2) atrakcyjność dla pozostałych nas, 
3) pierwsze wrażenie, 
4) flirtowanie sprawia, że świat się kreci wokoło, 
5) drugie wrażenie, 
6) sekrety charyzmy, 
7) pozytywne wrażenie i wewnętrzny magnetyzm), 
8) sztuka wizażu, atuty kobiecości, 
9) błędy popełniane przez kobiety, które nieświadomie niszczą własną karierę
3. Samoocena, biznes to gra, zachowanie, myśli, budowanie własnej marki i 
sztuka autoprezentacji, brzmienie słów, wygląd, reakcje, plan rozwoju 
osobistego.
Szkolenie jest organizowne przez Stowarzyszenie Mieszkańców Oleśna 
"Oleśno-wieś z pomysłem". Finansowanie ze środków PROW działanie 19.2 
poprzez LEADERa.

Wyniki oceny PO FIO WML 3
Stanisława Pańczuk | 12 wrzesień 2018. Opublikowano w Aktualności

W załączeniu wyniki oceny PO FIO Warmia Mazury Lokalnie 3. Ogółem 
wpłynęło 71 wniosków na wartość dotacji 354.133,89 PLN. Dofinansowanie 
uzyskuje 54  wnioski na kwotę dotacj i  257.758,88  PLN. Łącznie 
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odrzucono 17 wniosków. Niewykorzystany limit dotacji wynosi 16.491,12 zł. Z 
Ośrodka Animacyjno-Doradczego Kanał Elbląski LGD wpłynęło 15 wniosków, 
dofinansowanie uzyskało 10 wniosków na wartość dotacji 42.463,88 PLN.
Lista wniosków po ocenie merytorycznej znajduje się pod linkiem:

ZESTAWIENIE WNIOSKÓW FIO 2018_po ocenie merytorycznej

S.Pańczuk

Markowy Produkt Turystyczny - szkolenie
Stanisława Pańczuk | 12 wrzesień 2018. Opublikowano w Aktualności

Zapraszamy na atrakcyjne szkolenie branży turystycznej z obszarów 
wiejskich #LGD #KanałElbląski, #MazurskieMorze, #ZiemiaLubawska. 
Dwudniowe szkolenie ma wymiar praktyczny w atrakcyjnym miejscu. Pracujemy 
nad doskonaleniem konkretnych produktów turystycznych 

:) Zaczynamy od prostych definicji marketingu terytorialnego, wyróżników, 
marki, produktu turystycznego, sieciowego produktu turystycznego. 
Zaprezentujemy sprytne narzędzia wspierające kreację produktu 
turystycznego. Przedstawimy trendy projektowania graficznego, nowych 
technologii, wzornictwa produktu, efektów nowości 

:) Zostały tylko dwa ostatnie miejsca 

:)
Oto program szkolenia:
I DZIEŃ - 19 września 2018 roku, godz. 9l00:
09t00-09t15 Rejestracja uczestników
Otwarcie, cel szkolenia, prezentacja KE LGD.
Definicja marketingu terytorialnego/miejsc (przykłady wdrożeń marketingu 
terytorialnego (PL / świat) 
10t30 – 10t45 Przerwa kawowa
Definicja wyróżników miejsca wraz z przykładami wyróżników (PL / świat)
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Definicja marki 
13t00 – 14t00 obiad
Definicja produktu turystycznego wraz z przykładami (PL / świat) Etapy 
tworzenia produktu turystycznego
Definicja sieciowego produktu turystycznego wraz z przykładami (PL / świat)
15t30 – 15t45 Przerwa kawowa
Sprytne narzędzia wspierające kreację produktu turystycznego
18t00 kolacja
II DZIEŃ - 20 września 2018 roku, godz. 9l00:
08t00-09t00 śniadanie
Trendy projektowania graficznego na świecie w 2018 (najlepsze praktyki ze 
świata) 
10t00 – 10t15 Przerwa kawowa
Podstawowe zasady dotyczące projektowania graficznego (layout, kolory, 
typografia, infografika, zdjęcia, style) 
12t30 – 13t30 obiad
Trendy związane z nowymi technologiami (2015–2020) (przykłady rozwiązań 
i potencjalne korzyści z tego wynikające)
15t00 – 15t15 Przerwa kawowa
Wzornictwo produktu (Od briefu do wdrożenia) Proces wdrożenia produktu na 
rynek 
Zachowanie efektu nowości 
Podsumowanie i zakończenie szkolenia.
Wykłady i warsztaty pn.: TWORZENIE PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH są 
realizowane w ramach projektu współpracy Markowy Produkt Turystyczny w 
poddziałaniu 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z 
lokalną grupą działania” objętym PROW 2014-2020 przez trzy Lokalne Grupy 
Działania: Kanału Elbląskiego, Ziemii Lubawskiej i Mazurskiego Morza. 
Szkolenie prowadzi Rafał Baranowski ze Studio Balticum z Gdańska.
Pierwsze szkolenie odbędzie się w Dworku Sople, Sole 17, 14-330 Małdyty, 
19-20 września 2018 roku, godz. 09.00.
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, bardzo proszę o potwierdzenie 
udziału w wykładach i warsztatach do 14 września 2018 roku telefonicznie, 
faxem lub mailem na adres: biuro@kanal-elblaski-lgd.pl.
Więcej informacji pod nr tel. 55 239 49 61, 55 643 58 45
Diana Rajczyk

Wyniki naboru wniosków PO FIO WML 3
Stanisława Pańczuk | 05 wrzesień 2018. Opublikowano w Aktualności

mailto:biuro@kanal-elblaski-lgd.pl
http://kanal-elblaski-lgd.pl/


Do 12 sierpnia 2018 organizacje pozarządowe i grupy nieformalne składały 
wnioski do konkursu grantowego „FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH 
WARMIA MAZURY LOKALNIE III”
Łącznie zostało złożonych 77 wniosków w tym:
GRUPY NIEFORMALNE – wpłynęło 22 wnioski, na łączną kwotę 96 085,00 zł
MŁODE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE – wpłynęło 20 wniosków na łączną 
kwotę 94 443,39 zł
GRUPY SAMOPOMOCOWE – wpłynęło 35 wniosków na łączną kwotę 
163 605,50 zł
Od 13 sierpnia do 10 września br. zespół ekspercki programu będzie dokonywał 
oceny formalnej i merytorycznej złożonych wniosków.
Liczba wniosków złożonych z obszaru działania poszczególnych Ośrodków:
Ośrodek Animacyjno - Doradczy Warmia Mazury Lokalnie - Lokalna Grupa 
Działania "Warmiński Zakątek"
Powiat bartoszycki – 3 wnioski ( 14.300,00 zł )
Powiat lidzbarski – 4 wnioski (18.720,50 zł )
Powiat braniewski – 3 wnioski ( 13.966,00 zł )
Powiat olsztyński (gmina Dobre Miasto, Jeziorany, Świątki, Dywity, Jonkowo) - 7 
wniosków ( 24.500,00 zł )
Ośrodek Animacyjno - Doradczy Warmia Mazury Lokalnie Stowarzyszenie 
"PRZYSTAŃ"
Powiat nowomiejski – 1 wniosek ( 5.000,00 zł )
Powiat iławski – 12 wniosków ( 57.277,00 zł )
Powiat ostródzki (gmina Dąbrówno, Grunwald, Ostróda) – 1 wniosek ( 4.500,00 
zł )
Ośrodek Animacyjno - Doradczy Warmia Mazury Lokalnie - Nidzicki 
Fundusz Lokalny 
Powiat szczycieński – 8 wniosków ( 35.956,50 zł )
Powiat nidzicki – 3 wnioski ( 13.139,00 zł )
Ośrodek Animacyjno - Doradczy Warmia Mazury Lokalnie - Ełckie 
Stowarzyszenie Aktywnych "STOPA" 
Powiat ełcki – 5 wniosków ( 21.050,00 zł )
Powiat olecki – 2 wnioski ( 8.855,00 zł )
Powiat węgorzewski – 3 wnioski ( 15.000,00 zł )
Ośrodek Animacyjno - Doradczy Warmia Mazury Lokalnie - Stowarzyszenie 
Pomocy Dzieciom i Młodzieży 
powiat piski – 2 wnioski ( 9.706,00 zł )
powiat giżycki – 4 wnioski ( 19.700,00 zł )
Ośrodek Animacyjno - Doradczy Warmia Mazury Lokalnie – Lokalna Grupa 
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Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia” 
Miasto Olsztyn – 1 wniosek ( 5.000,00 zł )
Powiat olsztyński (gmina Kolno, Biskupiec, Barczewo, Purda, Stawiguda, 
Gietrzwałd, Olsztynek) – 2 wnioski ( 9.995,00 zł )
Punkt Animacyjno - Doradczy Warmia Mazury Lokalnie - Stowarzyszenie 
Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania 
Miasto Elbląg – 3 wnioski ( 9.9878,89 zł )
Powiat elbląski – 11 wniosków ( 48.100,00 zł )
Powiat ostródzki – 2 wnioski ( 9.490,00 zł )
Przypominamy, że limit środków na dofinansowanie projektów w roku bieżącym 
wynosi 274.250,00 złotych w tym:
82.000,00 z przeznaczeniem dla Młodych Organizacji Pozarządowych
192.250,00 zł z przeznaczeniem dla grup nieformalnych i samopomocowych
Ogłoszenie wyników konkursu powinno nastąpić do dnia 14 września 2018 r.
Szczegółowe informacje o wysokości wsparcia i terminie podpisania umów z 
grantobiorcami zostaną zamieszczone na stronie www.warminskizakatek.com.pl

Wzmocnienie kompetencji kobiet z KKE
Stanisława Pańczuk | 03 wrzesień 2018. Opublikowano w Aktualności

29 i 30 sierpnia 2018 roku odbył się pierwszy blok szkoleniowy w ramach 
projektu: "Wzmacnianie kompetencji przedsiębiorczych kobiet z Krainy Kanału 
Elbląskiego". Projekt zakłada osiągnięcie bardzo ambitnych celów i rezultatów 
oraz proponuje atrakcyjne metody szkoleniowe i wizyty studyjne.
Profesor Janina Sawicka przedstawiła społeczno-zawodową sytuację kobiet w 
Polsce i innych krajach Unii Europejskiej oraz specyfikę przedsiębiorczości 
kobiet. Wywołało to bardzo ożywioną dyskusję o rolach pełnionych przez 
kobiety i mężczyzn, różnicach w zachowaniu, podejmowaniu decyzji i 
wzajemnych relacjach.
Wykład miał wpływ na przebieg warsztatów i sposób prezentacji lokalnych 
liderek. W ramach warsztatów swoje historie i ścieżki zawodowe oraz godzenie 
ról w życiu opowiedziały m.in.:
1) Genowefa Kwoczek - Wójt Gminy Elbląg
2) Jadwiga Król - Radna Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego, 
organizatorka Kongresów Kobiet
3) Barbara Bąkowska - Prezes Stowarzyszenia Centrum Rozwoju 
Ekonomicznego Pasłęka" zs. w Pasłęku
4) Stanisława Pańczuk - Prezes Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski 
Lokalna Grupa Działania zs. w Elblągu

http://kanal-elblaski-lgd.pl/


Lokalne liderki mówiły przede wszystkich o swoich emocjach, wpływie 
wychowania i otoczenia na pełnione w życiu role. O roli mentorów w rozwijaniu 
talentów, o umiejętnościach i predyspozycjach, pobudzaniu do działania innych, 
pomaganiu i korzystaniu z pomocy innych osób, dzieleniu się wiedzą, 
przebudzeniu, wartościach, walce o swoje miejsce i pozycję, a w każdym 
przypadku o ciężkiej pracy, trudnych wyborach, wytrwałości i wierności swoim 
ideałom. I chyba w przypadku kobiet jest to podstawa każdego sukcesu, a 
przynajmniej poczucia spełnienia.
Wystąpienia lokalnych liderek pokazały jak różne są motywacje do działanie, 
podejmowania takich czy innych wyzwań. Jak nasza przeszłość, wychowanie, 
inni ludzie, nasi mentorzy, czy autorytety wpływają na nasze decyzje. Jak 
odkrycie własnych talentów i predyspozycji, ich rozwijanie, czy poczucie 
krzywdy, wpływa na nasze życie i sukcesy zawodowe, na to jakie jesteśmy. W 
każdym przypadku tylko ciężka praca i wytrwałość w realizacji jasno 
określonych celów prowadzą do zamierzonych osiągnięć, a nasze zachowanie 
uwarunkowane doświadczeniem z przeszłości i przybieranie masek z obawy 
przed oceną otoczenia wpływa na postrzeganie nas jako osób z pozoru 
twardych, konsekwentnych. Rzeczywistość bywa zupełnie inna. 
Drugi dzień warsztatów pod hasłem: "MOST... co chcesz zobaczyć po drugiej 
stronie?" prowadziły Beata Bednarczyk i Ewa Kulesza-Szerszeń. Miałyśmy za 
zadanie odpowiedzieć sobie na pytania o ideały i rzeczywistość oraz budowanie 
mostu, jak przejść na drugą stronę, czyli:
1) Jaki jest Twój ideał?
2) Jaka  jest Twoja rzeczywistość?
3) Czego brakuje, aby zbudować między nami most?
4) Co ZABIERAM ze sobą?
5) Co POZOSTAWIAM za sobą?
6) Czego PRAGNĘ na kolejnym etapie mojej podróży?
7) Co powinnam zrobić w najbliższym czasie?
To był wspaniale spędzony czas w gronie niezwykłych kobiet. Wszystkim 
uczestniczkom serdecznie dziękujemy. Projekt współfinansowany ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Działania 19 Poddziałanie 19.2 " Wsparcie na 
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność" objętego PROW 2014-2020 Realizatorem jest Stowarzyszenie 
Mieszkańców Wsi "Oleśno - Wieś z pomysłem" - podaje Marlena Szwemińska, 
realizatorka projektu: Wzmocnienie kompetencji przedsiębiorczych kobiet 
Krainy Kanału Elbląskiego.
Celem projektu jest wzmocnienie kompetencji 40 przedsiębiorczych kobiet z 
obszaru objętego LSR OW KE 2016-2023 poprzez organizację 3 bloków 
szkoleniowych wykładowo-warsztatowych połączonych z 3 wizytami studyjnymi 
i prezentacjami 19 lokalnych liderek - przedsiębiorczych kobiet Krainy Kanału 
Elbląskiego, w ciągu 6 dni szkoleniowych, w okresie 6 miesięcy. Zaplanowane 
zadania tworzą jedną całość i są ze sobą powiązane. Szkolenie pozwoli na 
zdobycie wiedzy i przełamywanie psychologicznych barier podejmowania 
działalności gospodarczej czy społecznej, skutecznego działania. 
Projekt odpowiada na potrzebę wzrostu gospodarczego i poprawę dochodów 



mieszkańców Krainy Kanału Elbląskiego, gdyż Kraina ta jest jednym z 
najbiedniejszych regionów Polski. Przyczyną tej sytuacji jest niski poziom 
kapitału społecznego, który nie posiada umiejętności zagospodarowania 
bogatego potencjału Krainy Kanału Elbląskiego, a decydującego o poziomie 
życia mieszkańców. Rozwiązanie tego problemu zamierzamy osiągnąć poprzez 
podniesienie kompetencji przedsiębiorczych kobiet Krainy Kanału Elbląskiego. 
Kreatywne i przedsiębiorcze kobiety mogą zaktywizować gospodarczo i 
społecznie obszary wiejskie Krainy Kanału Elbląskiego.
Dlaczego kobiety? bo kobiety są w gorszej sytuacji na rynku pracy niż 
mężczyźni, więcej jest bezrobotnych kobiet niż mężczyzn, dochody kobiet są 
niższe niż mężczyzn, mniej kobiet jest na wyższych stanowiskach pracy niż 
mężczyzn, mimo iż kobiety są lepiej wykształcone niż mężczyźni. Społeczno-
kul turowy kontekst ma istotne znaczenie w kszta ł towaniu s ię 
przedsiębiorczości kobiet wiejskich i roli business women. Obie płci edukowane 
są w kierunku różnych celów i wartości życiowych, mają różną motywację 
osiągnięć, czego innego oczekują od przyszłości. Kobiety wiejskie, lokalne 
liderki powinny znać swoją wartość i nie poddawać się ślepo nadanym rolom.
Poznaniu służą TESTY KOMPETENCJI. Uświadomienie to zaledwie pierwszy 
etap. Do osiągnięcia sukcesu w biznesie wcale nie jest potrzebne przyjmowanie 
męskich wzorców zachowań. Osiągnięcie powodzenia i sukcesu w roli business 
women wymaga określonych postaw i zachowań dotyczących zdolności 
dokonywania szybkiej oceny sytuacji i podejmowania trafnych decyzji, 
umiejętności działania w warunkach ryzyka, funkcjonowania w warunkach 
stresu, sztuki negocjacji, zdolności do rozwiązywania problemów 
interpersonalnych, otwartości, niestereotypowości, niekonwencjonalności 
myślenia, zaufania w biznesie, twórczej kooperacji, lojalności.
W biznesie, działalności samorządowej i społecznej niezwykle potrzebna jest 
także wiedza i umiejętności z zakresu skutecznej KOMUNIKACJI, WYSTĄPIEŃ 
PUBLICZNYCH, NEGOCJACJI I LOBBINGU. Rozwiązanie tego problemu 
zamierzamy osiągnąć poprzez podniesienie kompetencji przedsiębiorczych 
kobiet Krainy Kanału Elbląskiego, gdyż ludzie sukcesu odnoszą sukcesy przede 
wszystkim dlatego, że chcą się rozwijać i szkolić. To przedsiębiorcze kobiety 
mogą dźwignąć gospodarczo i społecznie Krainę Kanału Elbląskiego, bo 
zdobyta wiedza i umiejętności dają odwagę do działania.
Osiągnięcie zakładanego celu jest możliwe poprzez realizację zadań 
planowanych w projekcie w 3 szkoleniowych blokach tematycznych. Pierwszy 
blok tematyczny: OD KREATYWNOŚCI DO PRZEDSIĘBIORCZOŚCI KOBIET 
WIEJSKICH pod patronatem prof. zw. dr hab. Janiny Sawickiej już za nami. 
Służył pokazaniu różnic w postrzeganiu przez kobiety i mężczyzn przywództwa 
i przedsiębiorczości, sukcesu lub porażki, ocen predyspozycji i poczucia 
społecznych kompetencji, znaczenia pełnionych ról, syndromu "wyuczonej 
bezradności", segregacji rynku pracy, sposobu zarządzania. 

Moja Mała Ojczyzna - konkurs BGK
Stanisława Pańczuk | 22 sierpień 2018. Opublikowano w Aktualności

http://kanal-elblaski-lgd.pl/
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O KONKURSIE Moja Mała Ojczyzna
Co chcemy osiągnąć:
Chcemy aktywizować społeczności lokalne do działania na rzecz budowania 
dobra wspólnego w środowisku lokalnym, zagospodarowania, przestrzeni 
publicznej, poprawy jej estetyki, funkcjonalności, modernizacji.
Na co może być przeznaczone dofinansowanie:
1) poprawę lokalnej przestrzeni publicznej towarzyszącej zaspokojeniu potrzeb 
mieszkańców;
2) pielęgnowania patriotyzmu lokalnego poprzez upamiętnienie wydarzeń, 
miejsc oraz bohaterów historycznych - w formie np. tablicy, obelisku, izby 
pamięci;
3) wsparcie infrastruktury placówek oświatowych;
4) zakup sprzętu związanego z prowadzonym projektem;
5) porady specjalistyczne będące spójnym i uzasadnionym elementem projektu;
6) zakup artykułów spożywczych nie przekraczających 500 zł brutto, na 
uroczyste zakończenie zrealizowanego Projektu;
7) koszt usługi księgowej nie przekraczający 400 zł brutto;
8) koszt tablicy informacyjnej.
 
Jak to zrobić:
Złóż wniosek w generatorze na stronie www.dotacje.fundacjabgk.pl gdzie 
trzeba wybrać jeden z dwóch koszyków:

Koszyk nr I: Projekt może otrzymać dofinansowanie w kwocie do 30 000,00 
zł brutto (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).

Wygra 20 najlepiej ocenionych przez Komisje Konkursową Projektów;
Koszyk nr II: Projekt może otrzymać dofinansowanie w kwocie do 
20 000,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia tysięcy).

Wygra 20 najlepiej ocenionych przez Komisje Konkursową Projektów;
Kto może wziąć udział i kiedy:
1)         fundacje; 
2)         stowarzyszenia; 
3)         biblioteki publiczne; 
4)         domy kultury; 
5)         jednostki samorządu terytorialnego.
Termin składania wniosków: 17.08.2018 do 16.09.2018 r.
NIE CZEKAJ! ZGŁOŚ SWÓJ POMYSŁ JUŻ TERAZ!
Wzór tablicy informacyjnej i regulamin konkursu znajdują się pod linkiem:
https://www.fundacja.bgk.pl/programy/moja-mala-ojczyzna

http://www.dotacje.fundacjabgk.pl/


Wzmocnienie kompetencji przedsiębiorczych kobiet z Krainy 
Kanału Elbląskiego
Stanisława Pańczuk | 20 sierpień 2018. Opublikowano w Aktualności

Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi "Oleśno - wieś z pomysłem" realizuje 
projekt odpowiadający na potrzebę wzmocnienia kompetencji kobiet wiejskich 
Krainy Kanału Elbląskiego. Projekt zakłada trzy bloki tematyczne szkoleniowo - 
warsztatowe pod patronatem prof. zw. dr hab. Janiny Sawickiej, dr Elżbiety 
Zubrzyckiej, prof. Witolda Chmielewskiego. Każdy blok tematyczny ma inną 
myśl przewodnią:
1) OD KREATYWNOŚCI DO PRZEDSIĘBIORCZOŚCI KOBIET WIEJSKICH - 
patronat prof. zw. dr hab. Janiny Sawickiej.
Ten blok tematyczny służy pokazaniu różnic w postrzeganiu przez kobiety i 
mężczyzn przywództwa i przedsiębiorczości, sukcesu lub porażki, ocen 
predyspozycji i poczucia społecznych kompetencji, znaczenia pełnionych ról, 
syndromu "wyuczonej bezradności", segregacji rynku pracy, sposobu 
zarządzania.
Termin: 29-30 sierpnia 2018 roku.
Lokalizacja: wykład – Elbląg, Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna, 
wizyta studyjna i prezentacje – statek na Kanale Elbląskim, Elbląg-pochylnia 
Jelenie, warsztaty – Władysławowo, Gmina Elbląg.
1 wykładowca, 2 moderatorów warsztatów, prezentacja 11 lokalnych liderek.
2) EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE CZASEM I SAMOROZWOJEM pod patronatem 
dr Elżbiety Zubrzyckiej. 
Kobiety nie wykorzystują swojego potencjału, gdyż nieświadomie popełniają 
błędy, które wpojono im w dzieciństwie, czyli stereotypy określonych ról i 
zachowań. Wykład i warsztaty mają uświadomić ważność wyboru pełnionych w 
życiu ról, godzenia ról w oparciu o "zegar życia", doskonalenie samorozwoju, 
wymierne korzyści bycia atrakcyjnym pod względem społecznym, wzbudzanie 
wiary w siebie i poczucia własnej wartości.
Termin: 17-18 września 2018 roku.
Lokalizacja: wykład – Pasłęk, wizyta studyjna i prezentacje – Farma Eko Snails 
Garden w Krasinie, Gmina Pasłęk, warsztaty – Dobry, Gmina Godkowo.
1 wykładowczyni i 2 moderatorki warsztatów, prezentacja 4 lokalnych liderek.
3) SZTUKA SKUTECZNEJ KOMUNIKACJI pod patronatem profesora sztuk 
pięknych Witolda Chmielewskiego.
Przedsiębiorczym kobietom, lokalnym liderkom potrzeba umiejętności, które 
dadzą odwagę do wystąpień publicznych i argumentowania swoich racji.
Termin: 10-11 października 2018 roku.

http://kanal-elblaski-lgd.pl/
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http://kanal-elblaski-lgd.pl/images/stories/loga/PROW-2014-2020-logo-kolor/Ole%C5%9B_-_pieczatka_z_Ole%C5%9Bna.png
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Lokalizacja: wykład – Stodolarnia w Oleśnie, gmina Gronowo Elbląskie, wizyta 
studyjna i prezentacje – Stodolarnia w Oleśnie, gmina Gronowo Elbląskie, 
warsztaty – Karnity, Gmina Miłomłyn. 
1 wykładowca, 2 moderatorów warsztatów, prezentacja 4 lokalnych liderek.
SCHEMAT SZKOLENIA KAŻDEGO BLOKU TEMATYCZNEGO obejmuje:
1) WYKŁADY (3 wykłady – uczestnictwo w prezentacjach i w warsztatach) mają 
uświadomić potrzebę przełamywania schematów obyczajowych i kulturowych 
postrzegania kobiet, możliwości zmiany postaw, zachowań i działań 
przedsiębiorczych kobiet, przestrzegania zasad etyki w biznesie, roli 
przedsiębiorczych kobiet w rozwoju Małych Ojczyzn.
I blok tematyczny – 2h, II blok tematyczny – 3h, III blok tematyczny – 3h.
2) PREZENTACJE LIDEREK I LIDERÓW oraz potencjału Krainy Kanału 
Elbląskiego pt.: Co może duży lider w małym środowisku (3 wizyty studyjne, 
prezentacja 19 osób: 7 busines women, 7 NGO, 3 JST, 1 polityk, 1 LGD) są 
przykładem dobrych praktyk w biznesie, organizacjach pozarządowych, 
samorządzie i polityce.
Odbywają się w lokalnym środowisku, w ramach tzw. wizyt studyjnych, 
służących poznaniu potencjału gospodarczego, lokalnych liderek biznesu i 
kultury, poznaniu społecznej aktywności kobiet, przedsiębiorczych postaw 
kobiet, przykładów innowacyjności i promocji w Internecie. Podstawą sukcesu w 
biznesie najważniejszy jest pomysł, rzetelna realizacja i promocja. Ma to 
pokazać 19 zaplanowanych prezentacji w trakcie 3 wizyt studyjnych:
I blok tematyczny na statku na Kanale Elbląskim, prezentacja 11 liderek i 
liderów;
II blok tematyczny w EKO Snails Garden w Krasinie, Gmina Pasłęk prezentacja 4 
liderek;
III blok tematyczny w Stodolarni w Oleśnie, Gmina Gronowo Elbląskie, 
prezentacja 4 liderek.
3) WARSZTATY (3 bloki tematyczne z podziałem na 2 grupy po 20 osób, 8 
prowadzących, w tym 3h podsumowań po każdych warsztatach.
Przedsiębiorczym kobietom, lokalnym liderkom potrzeba umiejętności, które 
dadzą odwagę do samodzielnego podejmowania decyzji, wystąpień 
publicznych, argumentowania swoich racji, zarządzania zespołem, atrakcyjnej 
wizualizacji, skutecznej promocji.
Warsztaty służą:

wypracowaniu umiejętności wyznaczania i osiągania celów oraz 
sprowadzania celów do wykonywalnego planu działania. Pozwolą odkrywać 
odmienne możliwości, ujawnić wewnętrzne potencjały, pobudzać do 
działania, rozwijać świadomość i intuicję, dokonywać szybkiej oceny 
sytuacji i podejmowania trafnych decyzji. Podnieść samoocenę kobiet i 
przełamać niskie poczucie społecznych kompetencji;
określeniu cech osobowości ułatwiających lub utrudniających działanie 
przedsiębiorcze;
sprawdzeniu własnych predyspozycji w teście kompetencji;
komunikacji społecznej, wystąpień publicznych, odpowiedzi na trudne 
pytania;
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sztuki wizażu i atutów kobiecości;
skutecznej promocji w biznesie.

Marlena Szwemińska

Tworzenie markowych produktów turystycznych KKE
Stanisława Pańczuk | 20 sierpień 2018. Opublikowano w Aktualności

Partnerzy projektu współpracy Markowy Produkt Turystyczny:
1) Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania
2) Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska
3) Lokalna Grupa Działania Mazurskie Morze
ZAPRASZAJĄ na wykłady i warsztaty pn.: TWORZENIE PRODUKTÓW 
TURYSTYCZNYCH realizowane w ramach projektu współpracy Markowy 
Produkt Turystyczny w poddziałaniu 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w 
zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętym PROW 2014-2020. 
Szkolenie odbędzie się w Dworku Sople, Sole 17, 14-330 Małdyty, 19-20 
wrześnai 2018 roku, godz. 09.00.
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, bardzo proszę o potwierdzenie 
udziału w wykładach i warsztatach do 14 września 2018 roku telefonicznie, 
faxem lub mailem na adres: biuro@kanal-elblaski-lgd.pl.
Więcej informacji na stronie LGD www.kanal-elblaski-lgd.pl, lub pod nr tel. 
55 239 49 61, 55 643 58 45
PROGRAM SZKOLENIA pn.TWORZENIE PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH:
I DZIEŃ - 19 września 2018 roku, godz. 9l00:
09t00-09t15    Rejestracja uczestników

Otwarcie, cel szkolenia, prezentacja KE LGD.
Definicja marketingu terytorialnego/miejsc (przykłady wdrożeń 
marketingu terytorialnego (PL / świat) – Rafał Baranowski.

10t30 – 10t45 Przerwa kawowa
Definicja wyróżników miejsca wraz z przykładami wyróżników (PL / 
świat) – Rafał Baranowski.
Definicja marki – Rafał Baranowski.

13t00 – 14t00 obiad
Definicja produktu turystycznego wraz z przykładami (PL / świat) Etapy 
tworzenia produktu turystycznego – Rafał Baranowski.
Definicja sieciowego produktu turystycznego wraz z przykładami (PL / 
świat) – Rafał Baranowski.

http://kanal-elblaski-lgd.pl/
http://kanal-elblaski-lgd.pl/cache/multithumb_thumbs/b_800_600_0_00_images_PROW-2014-2020-logo-kolor_2.jpg
http://kanal-elblaski-lgd.pl/cache/multithumb_thumbs/b_800_600_0_00_images_PROW-2014-2020-logo-kolor_2.jpg
https://www.facebook.com/lgdziemialubawska/
mailto:biuro@kanal-elblaski-lgd.pl
http://www.kanal-elblaski-lgd.pl,/
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15t30 – 15t45 Przerwa kawowa
Sprytne narzędzia wspierające kreację produktu turystycznego – Rafał 
Baranowski.

18t00   kolacja
II DZIEŃ - 20 września 2018 roku, godz. 9l00:
08t00-09t00    śniadanie

Trendy projektowania graficznego na świecie w 2018 (najlepsze praktyki 
ze świata) – Rafał Baranowski.

10t00 – 10t15 Przerwa kawowa
Podstawowe zasady dotyczące projektowania graficznego (layout, 
kolory, typografia, infografika, zdjęcia, style) – Rafał Baranowski.

12t30 – 13t30 obiad
Trendy związane z nowymi technologiami (2015–2020) (przykłady 
rozwiązań
i potencjalne korzyści z tego wynikające) – Rafał Baranowski.

15t00 – 15t15 Przerwa kawowa
Wzornictwo produktu (Od briefu do wdrożenia) Proces wdrożenia 
produktu na rynek – Rafał Baranowski.
Zachowanie efektu nowości – Rafał Baranowski.
Podsumowanie i zakończenie szkolenia.

Potwierdzenie udziału MPT

Załącznik nr 1 do potwierdzenia udziału 19-20.09.2018

Diana Rajczyk

Podziękowanie za 1% podatku dochodowego
Stanisława Pańczuk | 20 sierpień 2018. Opublikowano w Aktualności

Składam serdeczne podziękowania za przekazany 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych. 
Status organizacji pożytku publicznego Stowarzyszenie Łączy 
Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania posiada od 2 kwietnia 
2007 roku.
Uzyskany 1% podatku dochodowego przeznacza się na zadania związane z 
wytyczaniem, znakowaniem i promocją 582,6 km szlaków rowerowych Krainy 

http://kanal-elblaski-lgd.pl/download/szkolenia.html?download=4877:potwierdzenie-udzia%C5%82u-mpt
http://kanal-elblaski-lgd.pl/download/szkolenia.html?download=4878:za%C5%82%C4%85cznik-nr-1-do-potwierdzenia-udzia%C5%82u-19-20-09-2018
http://kanal-elblaski-lgd.pl/
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Kanału Elbląskiego, ale głównie na odnowienie oznakowania tras rowerowych. 
Uzyskana kwota w 2018 roku i oszczędności z poprzednich lat 
pozwalają na wydatkowanie w 2018 roku 7.158,88 zł na 
odnowienie oznakowania tras rowerowych lub promocję Krainy 
Kanału Elbląskiego.
Dotychczasowe wpłaty z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
wyniosły 30.407,01 zł, w tym w poszczególnych latach odpowiednio:
1) w 2007 roku - 224,80 zł
2) w 2008 roku - 726,50 zł
3) w 2009 roku - 857,80 zł
4) w 2010 roku - 828,41 zł
5) w 2011 roku - 1.079,40 zł
6) w 2012 roku - 6.403,20 zł
7) w 2013 roku - 1.778,50 zł
8) w 2014 roku - 3.425,90 zł
9) w 2015 roku - 4.510,40 zł
10) w 2016 roku - 4.512,80 zł
11) w 2017 roku - 3.192,10 zł
12) w 2018 roku - 2.867,20 zł
S.Pańczuk

Wyniki oceny operacji przez Radę
Stanisława Pańczuk | 17 sierpień 2018. Opublikowano w Aktualności

Rada Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania 9 
sierpnia 2018 roku dokonała wyboru i oceny operacji w naborach 10-13/2018. 
Wnioski wybrane 16 sierpnia 2018 roku zostały przekazane do Urzędu 
Marszałkowskiego do dalszej oceny merytorycznej.
Będziemy zabiegać, aby pozostały limit środków, zwłaszcza w projektach 
grantowych i na tworzenie firm został uruchomiony jeszcze w 2018 roku.
Poniżej dokumentacja z oceny wniosków:

VI-III_2018_0.01. Protokół Rady 10_2018

VI-III_2018_0.01. Protokół Rady 11_2018

http://kanal-elblaski-lgd.pl/2174-wyniki-oceny-operacji-przez-rad%C4%99.html
http://kanal-elblaski-lgd.pl/
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VI-III_2018_0.01. Protokół Rady 12_2018

VI-III_2018_0.01. Protokół Rady 13_2018

VI-III_2018_0.01. Protokół Rady OW

VI-III_2018_07. Rejestr interesów

VI-III_2018_12.1.1. Uchwala Rady listy rankingowe 10_2018 zał. nr 1

VI-III_2018_12.1.1. Uchwala Rady listy rankingowe 10_2018 zał. nr 2

VI-III_2018_12.2.1. Uchwala Rady listy rankingowe 11_2018 zał nr 1

VI-III_2018_12.2.1. Uchwala Rady listy rankingowe 11_2018 zał nr 2

VI-III_2018_12.3.1. Uchwala Rady listy rankingowe 12_2018 zał. 1

VI-III_2018_12.3.1. Uchwala Rady listy rankingowe 12_2018 zał. 2

VI-III_2018_12.4.1. Uchwala Rady listy rankingowe 13_2018 zał. 1

VI-III_2018_12.4.1. Uchwala Rady listy rankingowe 13_2018 zał. 2

S.Pańczuk  

Lista wniosków po poprawkach do wstępnej weryfikacji i 
posiedzenie RADY
Stanisława Pańczuk | 06 sierpień 2018. Opublikowano w Aktualności
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http://kanal-elblaski-lgd.pl/download/category/478-nabory-wniosk%C3%B3w-2018.html?download=4873:vi-iii_2018_12-3-1-uchwala-rady-listy-rankingowe-12_2018-za%C5%82-1
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http://kanal-elblaski-lgd.pl/


Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa 
Działania planowane jest na 9 sierpnia 2018 roku. Porządek obrad i Lista 
wniosków po wstępnej weryfikacji poniżej:

VI-III_2018_06. Porzadek obrad posiedzenia Rady KE LGD_2018_08_.09

 
VI-III_2018_000 PI 2018 Lista złożonych wniosków_07 po poprawkach do 
wstępnej weryfikacji_

 
VI-III_2018_00 PG 2018 Lista złożonych wniosków_08 po poprawkach do 
wstępnej weryfikacji_

S.Pańczuk

Szkolenie KSOW
Stanisława Pańczuk | 01 sierpień 2018. Opublikowano w Aktualności

Szanowni Państwo, jednostki samorządu terytorialnego, podmioty doradztwa 
rolniczego, organizacje pozarządowe, fundacje, przedsiębiorstwa, jednostki 
naukowe, rolnicy i inne podmioty działające na obszarach wiejskich, serdecznie 
zapraszamy na szkolenie z zakresu pozyskiwania środków finansowych na 
organizację szkoleń, wyjazdów zagranicznych, targów, konferencji, badania, 
konkursów, wystaw i innych form aktywności w ramach Krajowej Sieci 
Obszarów Wiejskich, które odbędzie się w dniach 29-31 sierpnia oraz 31 
sierpnia - 2 września w Zakopanem.
Celem szkolenia będzie przekazanie jego uczestnikom wiedzy z zakresu 
przepisów odnośnie zasad wypełniania wniosków składanych do Jednostki 
Centralnej oraz Regionalnych KSOW oraz SIR, ich realizacji i rozliczenia. 
Wykładowcami będą osoby od lat realizujące oraz oceniające projekty w 
ramach KSOW. Szkolenie to nie będzie przedstawiało tylko suchej interpretacji 
przepisów, czy omówienia instrukcji wypełniania wniosku. Przede wszystkim 

http://kanal-elblaski-lgd.pl/2173-lista-wniosk%C3%B3w-po-wst%C4%99pnej-weryfikacji-2.html
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http://kanal-elblaski-lgd.pl/download/category/478-nabory-wniosk%C3%B3w-2018.html?download=4861:vi-iii_2018_000-pi-2018-lista-z%C5%82o%C5%BConych-wniosk%C3%B3w_07-po-poprawkach-do-wst%C4%99pnej-weryfikacji_
http://kanal-elblaski-lgd.pl/download/category/478-nabory-wniosk%C3%B3w-2018.html?download=4862:vi-iii_2018_00-pg-2018-lista-z%C5%82o%C5%BConych-wniosk%C3%B3w_08-po-poprawkach-do-wst%C4%99pnej-weryfikacji_
http://kanal-elblaski-lgd.pl/download/category/478-nabory-wniosk%C3%B3w-2018.html?download=4862:vi-iii_2018_00-pg-2018-lista-z%C5%82o%C5%BConych-wniosk%C3%B3w_08-po-poprawkach-do-wst%C4%99pnej-weryfikacji_
http://kanal-elblaski-lgd.pl/


będzie zawierało praktyczne porady, przykłady odpowiednich zapisów, 
oczywiście ustalone w kontekście zdobycia największej liczby punktów zgodnie 
z kryterium oceny, a co za tym idzie realizacji wniosku. Szkolenie to będzie 
miało charakter praktycznego podejście do tematyki, omówi wybrane 
zagadnienia w sposób jasny i przejrzysty, będzie używało „języka” ogólnie 
dostępnego, jasnego, a nie urzędniczego. Warto również wspomnieć, iż środki 
KSOW pokrywają w 100 procentach realizowane przedsięwzięcie. 
Szkolenie przewidziane jest szczególnie dla partnerów KSOW, m.in. organizacji 
pozarządowych chcących realizować szkolenia, konferencje, wyjazdy studyjne, 
badania; jednostek samorządu terytorialnego przygotowujące realizację 
szkoleń, targów, wystaw, festynów czy wyjazdów studyjnych dla lokalnej 
społeczności; jednostek naukowych zajmujących się badaniami, konferencjami 
czy wyjazdami studyjnymi; przedsiębiorców chcących uczestniczyć w targach, 
wyjazdach biznesowych czy promować swój interes oraz dla izb rolniczych, 
fundacji, rolników, związków zawodowych i innych.  
W przypadku zainteresowania Państwa powyższym szkoleniem proszę o 
maila zwrotnego w celu przesłania szczegółowych informacji.
Z poważaniem,
Łukasz Jawny - 503 879 401
Piotr Rachwał - 530-952-481

Newletetr 6-7 Europe Dierekt Olsztyn
Stanisława Pańczuk | 30 lipiec 2018. Opublikowano w Aktualności

W Newsletter nr 6-7 Europe Direkt Olsztyn można znaleźć pomysły na projekty, 
linki do ważniejszych instytucji UE z tematami ich bieżacych działań i 
planowanej przyszłości. Polecamy lekturę :)

Newsletter 6-7

Źródło: Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza w Olszytynie
 

Spotkanie informacyjne mikrogranty PO FIO WML 3

http://kanal-elblaski-lgd.pl/2171-newletetr-6-7-europe-dierekt-olsztyn.html
http://kanal-elblaski-lgd.pl/
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http://kanal-elblaski-lgd.pl/2171-newletetr-6-7-europe-dierekt-olsztyn.html
http://kanal-elblaski-lgd.pl/download/materiay-dla-mediow.html?download=4856:newsletter-6-7
http://kanal-elblaski-lgd.pl/2169-spotkanie-informacyjne-mikrogranty-po-fio-wml-3.html
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Stanisława Pańczuk | 26 lipiec 2018. Opublikowano w Aktualności

Trwa nabór wniosków na mikrodotacje PO FIO Warmia Mazury Lokalnie 3. 
Zapraszamy na spotkanie informacyjno-konsultacyjne z tym związane. 
Spotkanie będzie miało miejsce 3 sierpnia 2018 roku, od godz. 12.00 do 
wyczerpania tematu, w Elblągu, w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie, ul, Jana Amosa Komeńskiego 40, sala nr 8.
W programie spotkania przewidziano:

Cel konkursu mikrodotacji PO FIO Warmia Mazury Lokalnie 3.
Warunki ubiegania się o mikrodotacje Po FIO WML 3.
Koszty kwalifikowalne.
Obowiązek RODO w naborze wniosków.
Konsultacje pomysłów na mikrodotacje.

Więcej informacji o naborze wniosków, w tym Generator Wniosków znajduje się 
pod linkiem:
http://www.kanal-elblaski-lgd.pl/2165-rusza-konkurs-mikrodotacji-fio-warmia-
mazury-lokalnie-iii.html
 
S.Pańczuk

Listy złożonych wniosków PROW po weryfikacji wstępnej
Stanisława Pańczuk | 26 lipiec 2018. Opublikowano w Aktualności

W przeprowadzonych naborach wniosków 10/2018, 11/2018, 12/2018, 13/2018 
w dniach 22 czerwca 2018 roku - 5 lipca 2018 roku dokonano weryfikacji 
wstępnej. Oto Listy złożonych wniosków po weryfikacji wstępnej:

VI-III_2018_000 PI 2018 Lista złożonych wniosków_03 po wstępnej weryfikacji
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VI-III_2018_000 PI 2018 Lista złożonych wniosków_04 po wstępnej weryfikacji 
ODRZUCONE

VI-III_2018_00 PG 2018 Lista złożonych wniosków_05 po wstępnej weryfikacji

VI-III_2018_00 PG 2018 Lista złożonych wniosków_06 po wstępnej weryfikacji 
ODRZUCONE

S.Pańczuk

PW SMAK trwa - promocja produktów tradycyjnych
Stanisława Pańczuk | 17 lipiec 2018. Opublikowano w Aktualności
Podczas XIV Zlotu Miłośników Aniołów w Aniołowie 14 lipca 2018 roku odbyła 
się promocja i degustacja produktów tradycyjnych Krainy Kanału Elblaskeigo. 
Nasze wystąpienie odbyło sie w ramach Projektu Współpracy SMAK czterech 
LGD: Barcja z Kętrzyna, Trzy Doliny z Gądecza i Ziemia łańcucka z Łańcuta. Na 
stoisku Kanał Elbląski LGD wystąpiło Stowarzyszenie 'Mozaika" z Miłomłyna i 
Gospodarstwo Agroturystyczne Cicha Woda w Kupinie. Wnioski o wpis na listę 
produktów tradycyjnych dotyczą:
 
1) Farszynek
2) Bitek Królewieckich
3) skrzydełek indyczych po pańsku
4) Kiełbasy w piwie
5) Karmuszki
6) Sera żuławskiego
Anielskie ruchańce już są na tej liście od czerwca 2018 roku. Gratulujemy!
Oto Fotorelacja w wykonaniu Z.Rochowicza:
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Rusza konkurs mikrodotacji FIO Warmia Mazury Lokalnie III
Stanisława Pańczuk | 13 lipiec 2018. Opublikowano w Aktualności

Od 13 lipca 2018 roku do 12 sierpnia 2018 roku trwa nabór wniosków na 
mikrodotacje FIO Warmia Mazury Lokalnie III. Program dotacyjny FUNDUSZ 
INICJATYW OBYWATELSKICH - WARMIA MAZURY LOKALNIE III jest działaniem 
realizowanym w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020, 
Priorytet 1 Małe Inicjatywy.
Generator wniosków znajduje się pod linkiem:
http://warminskizakatek.com.pl/generator/edycja5/user/login/
logowanie.php                             
Program mikrodotacji adresowany jest do:
1) młodych organizacji pozarządowych;
2) grup nieformalnych;
3) grup samopomocowych.
Realizacja programu mikrodotacji opiera się na dwóch filarach:
1) regrantingu (na podstawie art. 16a UoDPPioW)
2) zapewnienia możliwości realizacji inicjatyw grupom nieformalnym,
które stanowią główny element projektu pn. WARMIA MAZURY LOKALNIE III, 
prowadzonego wspólnie przez 7 Organizacji Partnerskich działających w  
województwie warmińsko – mazurskim, z których większość stanowią Ośrodki 
Działaj Lokalnie: Lokalna Grupa Działania "Warmiński Zakątek", Stowarzyszenie 
„PRZYSTAŃ”, Nidzicki Fundusz Lokalny, Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych 
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"STOPA", Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży, LGD Południowa 
Warmia, Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania.
Partnerem strategicznym projektu oraz instytucją współfinansującą jest 
Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce (w ramach programu Działaj Lokalnie ze 
środków Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności). Wkład własny w realizację 
projektu współfinansuje ponadto Samorząd Województwa Warmińsko – 
Mazurskiego.
Celem realizacji projektu pn. WARMIA MAZURY LOKALNIE III jest aktywne 
i trwałe zaangażowanie obywateli województwa warmińsko – mazurskiego, 
działających w grupach nieformalnych, samopomocowych i młodych 
organizacjach pozarządowych, w życie publiczne i  działania 
samopomocowe poprawiające warunki życia, poprzez wsparcie co 
najmniej 64 inicjatyw oddolnych służących działaniom na rzecz dobra 
wspólnego.
Katalog plików zawiera: ogłoszenie o konkursie, Regulamin PO FIO WML III, 
Mapę mikrodotacji w latach 2014-2017, karty oceny formalnej i merytorycznej.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE_FIO_2018_07_12_

Regulamin_fio_2018_07_12

Karta_oceny_merytorycznej_2018

Karta_oceny_formalnej_wniosku_2018

Mapa aktywności FIO 2014 - 2017

S.Pańczuk
 

Geocaching w projekcie współpracy SMAK
Stanisława Pańczuk | 13 lipiec 2018. Opublikowano w Aktualności
 

Kontynuujemy realizację projektu współpracy SMAK z LGD Barcja, LGD Trzy 
Doliny, LGD Ziemia Łańcucka. Za nami: szkolenia z tworzenia produktu 
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tradycyjnego i lokalnego, z geocachingu, zintegrowane wydarzenie promocyjne, 
czyli konferencja o szlakach kulturowych i Slow Food oraz pokaz degustacyjny 
produktów tradycyjnych i lokalnych podczas Święta Indyka w Nowej Wsi koło 
Iławy.
Przed nami umieszczenie co najmniej 50 skrzynek geocachingu w atrakcyjnych 
miejscach na obszarze LGD Kanału Elbląskiego oraz promocja produktów 
lokalnych podczas XIV Zlotu Miłośników Aniołów w Aniołowie 14 lipca 2018 
roku.
Miejsca do zakładania skrzynek geocachingu zostały wybrane podczas 
szkolenia w Małdytach w Zajeździe Pod Kłobukiem i są weryfikowane w terenie, 
natomiast promocja produktów lokalnych wpisuje się w program XIV Zlotu 
Miłośników Aniołów w Aniołowie.
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S.Pańczuk

Kreacja Artystyczna Marki Krainy Kanału Elbląskiego - spotkanie 
informacyjne
Stanisława Pańczuk | 11 lipiec 2018. Opublikowano w Aktualności

Podczas spotkania informacyjnego nt. Kreacji Artystycznej Marki Krainy Kanału 
Elbląskiego 10 lipca 2018 roku została przedstawiona autorska metoda pracy 
nad produktem i minipakietem turystycznym Krainy Kanału Elbląskiego 
oraz "Koncepcja budowy i upowszechniania sieciowych marek turystycznych 
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Krainy Kanału Elbląskiego i ich komercjalizowania". Zakłada się, że powstanie 
minimum 12 produktów i minipakietów turystycznych oraz wzmocnione zostaną 
2 sieci produktowe.
W ramach "Koncepcji" w 2018 roku w poszczególnych fazach będzie 
realizowane m.in.:
1. BUDOWA PRODUKTU TURYSTYCZNEGO:
1) Dokumentacja Organizacji Ruchu szlaku kulturowego Kanału Elbląskiego
2) Oznakowanie szlaku kulturowego Kanału Elbląskiego
3) Odnowione oznakowanie tras rowerowych
4) Monitoring i konserwacja tras rowerowych i obiektów szlaku kulturowego 
Kanału Elbląskiego
5) Dokumentacja Organizacji Ruchu tras kajakowych i ich oznakowanie
2. UPOWSZECHNIANIE
1) Katalog bazy, produktów i pakietów turystycznych Krainy Kanału Elbląskiego
2) Badania i analizy potencjału 
i turystów Krainy Kanału Elbląskiego
3) Punkty Informacji Turystycznej, artykuły do mediów
4) WWW, fanpage na Facebooku, tłumaczenia WWW na język EN, DE, RU
5) Zdjęcia z serii "Cztery Pory Roku w Krainie Kanału Elbląskiego"
6) Spotkania informacyjne z branżą turystyczną
3. KOMERCJALIZOWANIE
1) Edukacja
2) Kreacja artystyczna marki Krainy Kanału Elbląskiego
3) Kreacja i doradztwo
4) Dotacje na tworzenie i rozwój firm
5) Moduł sprzedażowy
6) Informowanie i promocja
4. ROZWIJANIE RELACJI
1) Wpis na listę światowego dziedzictwa UNESCO
2) Rada Naukowo-Programowa ds. szlaku kulturowego Kanału Elbląskiego
3) Partnerstwo 5 JSFP na rzecz rozwoju i promocji turystyki Krainy Kanału 
Elbląskiego
4) Koordynacja marki Krainy Kanału Elbląskiego
5) Szkolenia
6) Produkty i pakiety turystyczne
7) Współpraca i sieci turystyczne
5. ROZWIJANIE PRODUKTU TURYSTYCZNEGO
1) Badania turystów
2) Współpraca i tworzenie sieci
3) Monitoring rozwoju i promocji Krainy Kanału Elbląskiego
S.Pańczuk

Listy złożonych wniosków w naborach 10/2018-13/2018
Stanisława Pańczuk | 06 lipiec 2018. Opublikowano w Aktualności

http://kanal-elblaski-lgd.pl/2162-listy-z%C5%82o%C5%BConych-wniosk%C3%B3w-w-naborach-10-2018-13-2018.html
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W naborach wniosków 10/2018, 11/2018, 12/2018 (lista PI), 13/2018 (lista PG) 
trwających od 22 czerwca 2018 roku do 5 lipca 2018 roku złożono wnioski jak w 
załącznikach:

S.Pańczuk

Kryterium - zrównoważenie rozwoju obszaru LSR
Stanisława Pańczuk | 04 lipiec 2018. Opublikowano w Aktualności

W Raporcie z monitoringu i ewaluacji wewnętrznej Lokalnej Strategii Rozwoju 
Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego na lata 2016-2023, funkcjonowania 
Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania i sytuacji 
społeczno-gospodarczej za okres 2016-2017 Część I. Realizacja LSR OW KE na 
lata 2016-2023 na str. 17-19 znajdują się tabele dotyczące zrównoważenia 
rozwoju obszaru LSR i wskazanie liczby punktów w kryterium 5a projektów 
indywidualnych i projektów grantowych.

S.Pańczuk

Zamiar realizacji operacji własnej KE LGD
Stanisława Pańczuk | 04 lipiec 2018. Opublikowano w Aktualności
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Zarząd Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania zs. w 
Elblągu informuje, że do 22 czerwca 2018 roku nie wpłynęła żadna informacja 
od uprawnionego podmiotu o zamiarze realizacji operacji własnej Kanał Elbląski 
LGD pod nazwą: "Odnowienie oznakowania szlaków rowerowych Krainy Kanału 
Elbląskiego". Termin zgłoszenia zamiaru realizacji operacji własnej minął 22 
czerwca 2018 roku. W tej sytuacji Zarząd KE LGD na III-IV-5/2018 posiedzeniu 
26 czerwca 2018 roku podjął decyzję o złożeniu wniosku aplikacyjnego na 
realizację operacji własnej Kanał Elbląski LGD pn. Odnowienie oznakowania 
szlaków rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego. Planowane prace dotyczą 
odcinków rowerowej Trasy Pocztyliona: Kisielice-Susz-Zalewo-Elbląg i Tablic 
Informacyjnych z rowerową Trasą Kanału Elbląskiego Elbląg-Miłomłyn-Ostróda 
do wysokości kosztów 50.000 PLN.
 
S.Pańczuk 

Kreacja Artystyczna Marki Krainy Kanału Elbląskiego
Stanisława Pańczuk | 03 lipiec 2018. Opublikowano w Aktualności

Zapraszam na spotkanie informacyjne poświęcone "Kreacji Artystycznej 
Marki Krainy Kanału Elbląskiego" do Elbląga 10 lipca 2018 roku, od godz. 
13.00. W trakcie spotkania opowiemy o "Koncepcji budowy i upowszechniania 
sieciowych marek turystycznych Krainy Kanału Elbląskiego i ich 
komercjalizowania". Zaprezentujemy eksperta i jego nową metodę pracy nad 
koncepcją budowy produktów i minipakietów turystycznych oraz artystyczną 
kreacją marki Krainy Kanału Elbląskiego. Zachęcam do podjęcia współpracy. 
Poniżej zamieszczam zaproszenie z programem spotkania oraz kartę 
zgłoszenia na spotkanie informacyjne ze wzorem zintegrowanego oświadczenia 
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●
●
●
●
●

ze zgodami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych (RODO) związanymi 
ze spotkaniem informacyjnym, ewentualnym doradztwem indywidualnym, 
warsztatami i szkoleniami związanymi z tworzeniem minipakietów 
turystycznych i ich sprzedaży, opracowaniem katalogu produktów i 
minipakietów turystycznych oraz sieci. 
Spotkanie informacyjne jest finansowane ze środków Starostwa Powiatowego w 
Elblągu.

Zaproszenie 2018_07_10

Karta zgłoszenia KAM_KKE_klauzule_2018_06_26

S.Pańczuk
 

Biuletyn Informacyjny Warmia i Mazury, Polska, UE
Stanisława Pańczuk | 28 czerwiec 2018. Opublikowano w Aktualności

Czerwcowy numer Biuletynu Informacyjnego Warmia i Mazury, Polska, Unia 
Europejska zawiera dane i informacje o:

Budżecie UE na 2019 rok,
Wdrażaniu Rozporządzenia Ochrony Danych Osobowych - RODO,
Polityce ochrony  środowiska i klimatu
Polityce spójności po 2020 roku
Polityce i budżecie UE po 2020 roku

Biuletyn_Informacyjny czerwiec18

S.Pańczuk

RODO i wnioski aplikacyjne PROW 2014-2020
Stanisława Pańczuk | 27 czerwiec 2018. Opublikowano w Aktualności
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W związku z ogłoszonym naborem wniosków (poddziałanie 19.2 PROW 
2014-2020) i realizacją projektów współpracy (poddziałanie 19.3 PROW) oraz 
kosztami bieżącymi i aktywizacją (poddziałanie 19.4 PROW) zamieszczam 
klauzule informacyjne i klauzule zgody ochrony danych osobowych (RODO) 
stosowane w Stowarzyszeniu Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania 
w Elblągu.
1. W naborach wniosków aplikacyjnych (działanie 19.2 PROW 2014-2020) z 
1/2016, 2/2016G, 3/2017, 4/2017, 5/2017, 6/2017, 7/2017, 8/2017, 
9/2017, 10/2018, 11/2018, 12/2018, 13/2018 stosujemy następujące 
formularze:
1) do wniosków o przyznanie pomocy (WoPP) i wniosków o płatność (WoP) - 
klauzule informacyjne i klauzule zgody zamieszczone pod linkiem:
2) do list obecności - klauzule informacyjne, zamieszczone pod linkiem:
3) do wkładu własnego - klauzule informacyjne,zamieszczone pod linkiem:

klauzule_19.2

2. Do projektów współpracy (działanie 19.3 PROW 2014-2020) w Projekcie 
współpracy Symbioza Małych Atrakcji Kulinarnych - SMAK i Markowym 
Produkcie Turystycznym - MPT - stosujemy następujące formularze:
1) do wniosków o przyznanie pomocy (WoPP) i wniosków o płatność (WoP) - 
klauzule informacyjne i klauzule zgody zamieszczone pod linkiem:
2) do list obecności - klauzule informacyjne, zamieszczone pod linkiem:

klauzule_19.3

3. Do projektu koszty bieżące i aktywizacja stosujemy do wniosku o płatność 
(WoP) - klauzule informacyjne i klauzule zgody, zamieszczone pod linkiem:

klauzule_19.4

W naborach wn iosków 1 0 / 2 0 1 8, 1 1 / 2 0 1 8, 1 2 / 2 0 1 8, 1 3 / 2 0 1 8   
przeprowadzanym w dniach 22.05.2018-05.07.2018 stosujemy klauzule 
informacyjne i klauzule zgody do działania 19.2. WoPP i klauzule wkładu 
własnego (jeśli dotyczy) i wpisujemy w poz. "inne załączniki".
S.Pańczuk
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Potrawy tradycyjne - zaproszenie
Stanisława Pańczuk | 22 czerwiec 2018. Opublikowano w Aktualności

 23-24 czerwca 2018 roku mamy zaszczyt i przyjemność gościć trzy LGD: 
Barcja, Trzy Doliny, Ziemia Łańcucka w Krainie Kanału Elbląskiego. Jesteśmy w 
Hotel Zamek Karnity na seminarium nt. tradycyjnych potraw i żywienia oraz 
Nowej Wsi koło Iławy na IV Święcie Indyka ze stoiskami degustacyjnymi potraw 
tradycyjnych. 
Zintegrowane wydarzenie promocyjne SMAK obejmuje:
1) SEMINARIUM: 23 czerwca 2018 roku od 14-tej w Hotel Zamek Karnity:

prezentacja lokalnych grup działania: Barcja, Kanał Elbląski, Trzy Doliny, 
Ziemia Łańcucka
Slow Food - wykład dr inż. Iwony Batyk z Uniwersytetu Warmińsko-
Mazurskiego w Olsztynie
Szlaki Kulinarne - wykład dr Mateusza Rogowskiego z Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu
animacje kulturalne w wykonaniu Gminnego Ośrodka Kultury w Lasecznie

2) ŚWIĘTO INDYKA: 24 czerwca 2018 roku od 14-tej w Nowej Wsi koło Iławy:
statkiem po trawie - największa atrakcja Krainy Kanału Elbląskiego
prezentacja stoisk degustacyjnych podczas Święta Indyka w Nowej Wsi k. 
Iławy

LGD Barcja - 6 potraw tradycyjnych: dzyndzałki i dzyndzele, plince z 
pomoćką, karmuszka, farszynki z hreczką i skwarkami, kartoflanka po 
wschodnioprusku,
LGD Kanał Elbląski - 5 potraw tradycyjnych: kiełbasa w piwie, 
farszynki, zupa rybna z pulpetami, skrzydła indycze po pańsku, pulpety 
lub bitki królewieckie,
LGD Trzy Doliny - 23 potrawy tradycyjne,
LGD Ziemia Łańcucka - 5 potraw tradycyjnych: zoibak (gmina 
Grodzisko Dolne), sznycel barani z fasolą (gmina Białobrzegi), syrop z 
pączków sosny gmina Żołynia), pasztet grzybowy (gmina Rakszawa), 
zawijak jabłkowy (gmina Łańcut).

Serdecznie zapraszamy na zintegrowane wydarzenie promocyjne w Krainie 
Kanału Elbląskiego!
Zintegrowane wydarzenie promocyjne jest realizowane z udziałem 4 LGD w 
ramach projektu współpracy pn. Symbioza Małych Atrakcji Kulinarnych o 
akronimie SMAK (poddziałanie 19.3. "Przygotowanie i realizacja działań w 
zakresie współpracy z lokalną grupą działania" objętego PROW 2014-2020.
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S Pańczuk
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Geocaching - dzielimy się wiedzą
Stanisława Pańczuk | 19 czerwiec 2018. Opublikowano w Aktualności

Serdecznie zapraszamy do uczestniczenia w szkoleniu dotyczącym 
geocachingu.
Geocaching to gra terenowa, polegającej na poszukiwaniu tak zwanych 
skrzynek, przy pomocy odbiorników GPS. Umieszczone są one najczęściej w 
atrakcyjnych lokalizacjach, a znaleźć je można dzięki współrzędnym 
geograficznym, umieszczonym w specjalnej internetowej bazie.
Główną ideą zabawy jest zachęcanie do odwiedzenia miejsc, w których ukryte 
są skrzynki. Dzięki czemu więcej osób może poznać mało znane, ale atrakcyjne 
miejsca, albo przyciągnąć większą ilość osób do atrakcyjnych obiektów.
W trakcie szkolenia będzie można zaproponować własne pomysły na 
umieszczenie skrzynek.

Program szkolenia SMAK 2018_06_21

SMAK karta zgłoszenia na szkolenie z zakresu geocachingu 2018_06_21

SMAK załącznik nr 1 do karty zgłoszenia na szkolenie z zakresu geocachingu 
2018_06_21

SMAK załącznik nr 2 do karty zgłoszenia na szkolenie z zakresu geocachingu 
2018_06_21

Krzysztof Oksiędzki
Koordynator projektu Współpracy SMAK

Ogłoszenie o naborach wniosków z PROW 2014-2020
Stanisława Pańczuk | 08 czerwiec 2018. Opublikowano w Aktualności
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Ogłaszamy nabory wniosków w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów 
Wiejskich Kanału Elbląskiego 2016-2023 w dniach od 22 CZERWCA 2018 roku 
do 5 LIPCA 2018 roku w godz. 07.00-15.00. Kolejność ogłoszenia wg NR 
naborów wniosków i zakresów.
10/2018 - podejmowanie działalności gospodarczej: 978.778 zł dotacji 
(możliwe dofinansowanie 10 operacji). Kompletna dokumentacja jest pod 
linkiem:

10/2018 - tworzenie firm

 
11/2018 - rozwijanie działalności gospodarczej - 833.200 zł dotacji w formie 
refundacji (możliwe dofinansowanie 3-4 operacji). Kompletna dokumentacja 
jest pod linkiem:

11/2018 - rozwijanie firm

 
12/2018 - rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej 
lub rekreacyjnej lub kulturalnej - 630.196 zł dotacji w formie refundacji 
(możliwe dofinansowanie 3-4 operacji). Kompletna dokumentacja jest pod 
linkiem:

12/2018 - infrastruktura TRK

 
13/2018 - zadania w Projekcie grantowym o temacie: Rekreacja wodna -
 280.000 zł - zakres: infrastruktura niekomercyjna turystyczna, rekreacyjna, 
kulturalna (możliwe dofinansowanie 8 zadań). Kompletna dokumentacja jest 
pod linkiem:

13/2018 - projekt grantowy G

 
1_LSR_OW_KE_06_2018_04_10

Pełna treść ogłoszeń znajduje się w zakładce OGŁOSZENIA (prawe boczne 
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MENU)
Stanisława Pańczuk
Prezes Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania
ul. Jana Amosa Komeńskiego 40, 82-300 Elbląg
tel. 55 239-49-61, 55 643-58-45, 602 516 830
e-mail:biuro@kanal-elblaski-lgd.pl

Obsługa Biura KE LGD
Stanisława Pańczuk | 07 czerwiec 2018. Opublikowano w Aktualności

8 czerwca 2018 roku Biuro Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania obsługuje 
Pani Karina Ulewska, członek Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania, 
pracownica Powiatu Elbląskiego, pokój 23, tel. 55 239-49-62. Pracownicy Biura 
KE LGD są dostępni pod nr tel. 602 516 830.
Jesteśmy w drodze na 22.Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki 
Kopernik w Warszawie w ramach realizacji operacji własnej KE LGD pn. "Wsie 
Tematyczne Krainy Kanału Elbląskiego".
Za utrudnienia przepraszamy
S.Pańczuk

Zaproszenie do tworzenia Markowych Produktów Turystycznych
Stanisława Pańczuk | 05 czerwiec 2018. Opublikowano w Aktualności

Serdecznie ZAPRASZAMY na konsultacje indywidualne i szkolenia z zakresu 
tworzenia produktów turystycznych Krainy Kanału Elbląskiego realizowane w 
ramach projektu współpracy pn. Markowy Produkt Turystyczny poddziałanie 
19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą 
działania” objęte PROW 2014-2020.
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Produkt turystyczny to wszystkie dobra, jak i usługi nabywane przez 
konsumenta/odwiedzającego turystę w związku z wyjazdem ze stałego miejsca 
zamieszkania, miejsca, atrakcje turystyczne, infrastruktura.
W ramach projektu współpracy organizujemy następujące zadania:
L.p. Nazwa zadania Ilość dni trwania szkolenia Termin i miejsce 
  Spotkanie rekrutacyjne 1 dzień czerwiec 2018 r., Elbląg
2.       Konsultacje indywidualne ofert produktów turystycznych -
czerwiec-sierpień 2018 r.,
u zainteresowanych
3.       Wykłady i warsztaty – tworzenie produktów turystycznych 2 dni
wrzesień 2018 r. Dworek Sople, gmina Małdyty
4.       Wykłady i warsztaty – opracowanie szkieletowych produktów 
turystycznych 2 dnipaździernik 2018 r., Dworek Sople, gmina Małdyty
5.       Warsztaty z przygotowania do sprzedaży ofert produktów 
turystycznych 2 dnilistopad 2018 r., Dworek Sople, gmina Małdyty
Wszystkich zainteresowanych uczestników spotkaniem rekrutacyjnym, 
konsultacjami i szkoleniami prosimy o zgłaszanie się poprzez wypełnienie karty 
zgłoszenia wraz z załącznikami. O zakwalifikowaniu się w konsultacjach 
indywidualnych i szkoleniach decyduje kolejność wpływu prawidłowo 
wypełnionych zgłoszeń wraz z załącznikami.
Wszystkie zgłoszone osoby prosimy o deklarację aktywnego uczestnictwa w 
szkoleniach.
UWAGA: KONSULTACJE I SZKOLENIA SĄ BEZPŁATNE DLA UCZESTNIKÓW!
Uczestnicy szkoleń ponoszą jedynie koszty dojazdu na miejsce szkolenia
Jeżeli zgłoszą Państwo chęć uczestnictwa w całym cyklu szkoleń o 
nadchodzących terminach kolejnych szkoleń poinformujemy Państwa drogą 
elektroniczną lub telefonicznie
Więcej informacji można uzyskać w Biurze KE LGD przy ul. Komeńskiego 40 w 
Elblągu oraz na stronie www.kanal-elblaski-lgd.pl

Zaproszenie MPT

Karta zgłoszenia MPT 28.05.2018

Załącznik nr 2 do karty zgłoszenia

Załącznik nr 3 do karty zgłoszenia

S.Pańczuk

Konferencja geocaching - zaproszenie
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Stanisława Pańczuk | 05 czerwiec 2018. Opublikowano w Aktualności

Zarząd Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa 
Działania ZAPRASZA na szkolenie z zakresu geocachingu 21 
czerwca 2018 roku, godz. 8h30 Zajazd Pod Kłobukiem, ul. 
Zamkowa 11, 14-330 Małdyty
Szkolenie z zakresu geocachingu jest realizowane w ramach 
projektu współpracy pt. Symbioza Małych Atrakcji Kulinarnych – 
akronim SMAK Poddziałanie 19.3 „Przygotowanie i realizacja 
działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” 
objętego PROW 2014-2020
PROGRAM SZKOLENIA
21 czerwca 2018 roku
 
8t30 - 9t00 Rejestracja i zakwaterowanie uczestników
9t00 – 9t15 Otwarcie warsztatów – Stanisława Pańczuk – Prezes Zarządu
9t15 – 10t00 Wprowadzenie do tematyki szkolenia, historia geocachingu na 
świecie i w Polsce – Agnieszka Lach
10t00 – 10t45 Podstawowe informacje dla poszukiwaczy i geocacherów 
zakładających skrytki:
- kodeks geocachera,
- regulamin obowiązujący przy zabawie,
- budowa i rodzaje skrytek: tradycyjne, wieloetapowe, z zagadką, wirtualne, itp. 
– Agnieszka Lach
10t45 – 11t00 Przerwa kawowa
11t00 – 11t45 Metody poszukiwania   skrytki, zakładanie i odpowiedzialność 
właściciela skrytki czyli jej serwisowanie
Sposób postępowania po znalezieniu skrzynki - prawidłowy wpis do dziennika. 
Zakładanie konta na portalu tematycznym – Agnieszka Lach
11t45 – 12t30 Praca w grupach: burza mózgów- co ciekawego można pokazać 
na swoim   terenie; jaki typ skrytek najbardziej zainteresuje geocacherów. Jaką 
grupę osób planuję zainteresować tym pomysłem na swoim terenie i jakimi 
metodami? Zawartość skrytek pod kątem atrakcyjności terenu i dotarcia do 
obiektu. Zawartość skrytek jako element promocji regionu – prowadząca 
Agnieszka Lach
12t30 – 13t15 Posługiwanie się odbiornikiem GPS. Inne odbiorniki GPS – 
aplikacja c.geo w androidzie. Jak dodać szukaną skrytkę do pamięci przed   
udaniem się w teren – Agnieszka Lach
13t15 - 14t15 Przerwa obiadowa
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14t15 - 15t15 Ćwiczenia w terenie, poszukiwanie istniejących skrytek, sposoby 
maskowania, jak nie „spalić” skrytki, jak wpisać się do logbooka itp., zakładanie 
własnych skrytek – Agnieszka Lach
15t15 – 16t00 Ćwiczenia przy komputerze: Nanoszenie i zgłaszanie założonych 
skrytek na mapę, wprowadzanie współrzędnych i informacji o skrytce. 
Omówienie i ustalenie sposobu serwisowania skrytek – Agnieszka Lach
16t00 – 16t15 Przerwa Kawowa
16t15 – 17t00 Podsumowanie szkolenia – prowadząca Agnieszka Lach

Wsie Tematyczne Krainy Kanału Elbląskiego na Pikniku 
Naukowym w Warszawie
Stanisława Pańczuk | 04 czerwiec 2018. Opublikowano w Aktualności

9 czerwca 2018 roku w godz.11.00-20.00 Wsie Tematyczne Krainy Kanału 
Elbląskiego prezentują swoje umiejętności na 22.Pikniku Naukowym Polskiego 
Radia i Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Temat przewodni: RUCH. 
Znajdziesz nas na stoisku C-26. A co przygotowaliśmy dla Ciebie?
1) Ruch wody po Kanale Elbląskim dawniej i dziś - pokaz z zastosowaniem 
makiety pochylni Oleśnica; prezentuje w cyklu ciągłym
Zachodniomazurska Lokalna Organizacja Turystyczna w Ostródzie;
2) Ruch materii w przyrodzie - pokaz sposobów zastosowania naturalnych 
surowców, odpadów organicznych do ręcznego wytwarzania nowych 
przedmiotów/ozdób; w trybie ciągłym występują artyści z Oleśna - Wsi Sztuki 
Naturalnej prowadzonej przez
Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi "Oleśno - wieś z pomysłem" i z Glinianej 
Wioski prtowadzonej przez Stowarzyszenie Zicherka we Władysławowie
3) Z głową w chmurach - pokazy szczudlarzy wykonuje przez 1 godiznę co 3 
godziny przedstawiciele Stowarzyszenia Wspierania Aktywności Lokalnej 
"Kuźnia Pruska" w Pasłęku;
4) Anielskie ruchańce - pokaz siły pędnej drożdży i pokaz tańca POI - efekt 
wizualny smug światła wokół tancerza - pokazy prowadzą przedstawiciele 
Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi "Aniołowo" w Aniołowie.
Serdecznie zapraszamy!
Projekt realizowany w ramach operacji własnej Kanał Elblaski LGD Wsie 
Tematyczne Krainy Kanału Elbląskiego.
Tekst: S.Pańczuk
Foto: Bartosz Rybaczewski z serii Cztery Pory Roku w Krainie Kanału 
Elbląskiego w ramach POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY z 17 stycznia 2017 roku 
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między Województwem Warmińsko-Mazurskim, Powiatem Elbląskim,
Powiatem Iławskim, Powiatem Ostródzkim i Miastem Elblągiem
 

Zatwierdzony termin naboru wniosków PROW
Stanisława Pańczuk | 30 maj 2018. Opublikowano w Aktualności

Mamy zatwierdzony termin naboru wniosków w ramach Lokalnej Strategii 
Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego 2016-2023:
22 CZERWCA 2018 roku - 5 LIPCA 2018 roku
Zakresy i budżety:
1) podejmowanie działalności gospodarczej: 978.778 zł dotacji (możliwe 
dofinansowanie 10 operacji)
2) rozwijanie działalności gospodarczej - 833.200 zł dotacji w formie 
refundacji (możliwe dofinansowanie 3-4 operacji)
3) rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub 
rekreacyjnej lub kulturalnej - 630.196 zł dotacji w formie refundacji (możliwe 
dofinansowanie 3-4 operacji)
4) zadania w Projekcie grantowym o temacie: Rekreacja wodna - 280.000 zł - 
zakres: infrastruktura niekomercyjna turystyczna, rekreacyjna, kulturalna 
(możliwe dofinansowanie 8 zadań)
Ogłoszenie naborów z kompletami dokumentacji nastąpi najpóźniej 8 czerwca 
2018 roku.
S.Pańczuk

Biuletyn Warmia i Mazury, Polska, UE - maj 2018
Stanisława Pańczuk | 30 maj 2018. Opublikowano w Aktualności
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●
●

W załączeniu majowy Biuletyn Warmia i Mazury, Polska, Unia Europejska, 
redagowany przez Departament Współpracy Międzynarodowej Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego przy współpracy 
Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli. Miłej 
lektury.

Biuletyn maj18

 

Spotkanie informacyjne SCREP
Stanisława Pańczuk | 29 maj 2018. Opublikowano w Aktualności

Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” zaprasza 
Państwa 13 czerwca 2018 r. o godzinie 11.00 na bezpłatne spotkanie 
informacyjne do Starostwa Powiatowego w Elblągu; ul. Saperów 14A | sala 
konferencyjna.
W trakcie spotkania przedstawimy Państwu szczegółowe informacje m. in. 
o możliwości finansowania firm w ramach pożyczek z Unii Europejskiej do 1 mln 
złotych oraz refundacji szkoleń i doradztwa do 70 000,00 złotych na każdą 
firmę.
Jeśli są Państwo zainteresowani udziałem w spotkaniu, proszę o potwierdzenie 
przybycia do dnia 08-06-2018 r.

pod numerem telefonu 722-121-509 
wysłanie e-maila na adres:bialek@screp.pl 

 SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!
Program Spotkania:
Godziny Zakres ramowy spotkania
10t45 – 11t00 Rejestracja uczestników spotkania
11t00 – 11t15 Otwarcie spotkania Maciej Romanowski Starosta Elbląski
11t15 – 11t30 Pożyczki – Przedsiębiorcze Warmińsko-Mazurskie pożyczki dla 
Firm RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020, Barbara Bąkowska Prezes 
Stowarzyszenia „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka”
11t30 – 11t45 Refundacja szkoleń dla właścicieli firm i ich pracowników, 
Barbara Bąkowska Prezes Stowarzyszenia „Centrum Rozwoju Ekonomicznego 
Pasłęka”
11t45 – 12t00 Instrumenty na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 
pożyczki, dotacje, Barbara Bąkowska Prezes Stowarzyszenia „Centrum Rozwoju 
Ekonomicznego Pasłęka”
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12t00 – 12t20 Fundusz Pożyczkowy Na Rzecz Kształcenia Osobistego – 
Jarosław Niwiński Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach 
Koordynator Projektu OPEN
12t20 – 12t30 Pytania, dyskusja, podsumowanie i zakończenie spotkania
Agnieszka Kozłowska
Stowarzyszenie "Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka"
14-400 Pasłęk, ul. Józefa Piłsudskiego 11 A
kom. 662 878 041
tel. 55 248 10 91-93
fax 55 248 10 90
www.screp.pl
facebook.com/StowarzyszenieCREP

Planowany Termin Naboru Wniosków
Stanisława Pańczuk | 29 maj 2018. Opublikowano w Aktualności

Planowany na I półrocze 2018 roku termin naboru wniosków:
22 CZERWCA 2018 roku - 5 LIPCA 2018 roku
Zakresy i budżety:
1) podejmowanie działalności gospodarczej: 978.778 zł dotacji (możliwe 
dofinansowanie 10 operacji)
2) rozwijanie działalności gospodarczej - 833.200 zł dotacji w formie 
refundacji (możliwe dofinansowanie 3-4 operacji)
3) rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub 
rekreacyjnej lub kulturalnej - 630.196 zł dotacji w formie refundacji (możliwe 
dofinansowanie 3-4 operacji)
4) zadania w Projekcie grantowym o temacie: Rekreacja wodna - 280.000 zł - 
zakres: infrastruktura niekomercyjna turystyczna, rekreacyjna, kulturalna 
(możliwe dofinansowanie 8 zadań)
Ogłoszenie naborów z kompletami dokumentacji nastąpi najpóźniej 8 czerwca 
2018 roku.
S.Pańczuk

Zakończone spotkania informacyjne w gminach
Stanisława Pańczuk | 29 maj 2018. Opublikowano w Aktualności

W dniach 7 - 22 maja 2018 roku prowadzone były spotkania informacyjne w 
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członkowskich gminach LGD Kanału Elbląskiego nt. finansowania rozwoju 
przedsiębiorczości za pośrednictwem:
1) Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego (LSR OW 
KE) - dotacje na tworzenie i rozwój firm oraz infrastruktury niekomercyjnej.
2) Dotacji i pożyczek z RPO Warmia Maury za pośrednictwem Centrum Rozwoju 
Ekonomicznego Pasłęka.
3) Wsparcia ekonomi społecznej przez Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania  
Inicjatyw Pozarządowych. 
W trakcie 12 spotkań przeprowadzono badanie ankietowe dotyczące jakości 
życia w gminach i związane z LSR OW KE. Na 165 uczestników 12 spotkań  
ankietę wypełniły 83 osoby. Poniżej zamieszczam "Raport z badania 
ankietowego" i prezentacje ze spotkń i warsztatów.
 
PODSUMOWANIE wyniki ankiet spotkanie informacyjne 2018

Spotkania informacyjne_warsztaty_Miłomłyn_2018-05-22_SP

Warsztaty Miłomłyn_przedsiębiorstwa_2018-05-22_KO

Warsztaty Miłomłyn rozwijanie działalności, operacje 
niekomercyjne_2018-05-22_GW

Warsztaty Miłomłyn_projekty grantowe_2018-05-22_DR

Zamiar realizacji operacji własnej KE LGD
Stanisława Pańczuk | 22 maj 2018. Opublikowano w Aktualności

Informujemy o zamiarze realizacji operacji własnej Kanał Elbląski LGD pod 
nazwą: "Odnowienie oznakowania szlaków rowerowych Krainy Kanału 
Elbląskiego". Termin zgłoszenia zamiaru realizacji operacji własnej do 22 
czerwca 2018 roku. Planowany termin naboru wniosków: 22 czerwca 2018 roku 
- 5 lipca 2018 roku. Oto dokumenty:

II_IV_4_Z_04_Uchwala Nr II_IV_4_1_2018 procedury OW KE LGD_

II_IV_4_Z_04a_Zal_1_Procedury realizacji operacji własnych KE LGD_OW_

II_IV_4_Z_04b_Zal_2_Informacja o zamiarze realizacji operacji KE LGD_OW_
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II_IV_4_Z_04c_Zal_3_Zgłoszenie gotowości realizacji OW LGD_

II_IV_4_Z_04d_Zal_4_Kryteria wyboru operacji 
tj_2018_02_21_sprostowanie_2018_04_10_OW_

S.Pańczuk
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