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

STRONY 33 - 43 z 320

Warsztaty LSR - wnioski i biznesplany
Stanisława Pańczuk | 16 maj 2018. Opublikowano w Aktualności

Zapraszamy na warsztaty dotyczące wypełniania wniosków i biznesplanów w 
ramach planowanych naborów w zakresach:
1) podejmowania działalności gospodarczej
2) rozwijania działalności gospodarczej
3) rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub 
rekreacyjnej lub kulturalnej
4) zadań w projekcie grantowym o tematyce: "Rekreacja Wodna" a związanych 
z rozwojem ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub 
rekreacyjnej lub kulturalnej.
PROGRAM WARSZTATÓW pozyskiwania środków w ramach Lokalnej Strategii 
Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego 2016-2023
Termin:         22 maja 2018 roku, 9a00-15a00
Miejsce:         Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Miłomłynie, ul. Nadleśna 1a
9.00-10.00         Turystyka wiejska w Krainie Kanału Elbląskiego Stanisława 
Pańczuk
10.00-12.00        Zasady wypełniania formularzy wniosków o przyznanie 
pomocy w ramach Projektów Indywidualnych, dotyczących podejmowania oraz 
rozwijania działalności gospodarczej Krzysztof Oksiędzki
12.00-13.00        Zasady wypełniania formularzy wniosków o przyznanie 
pomocy w ramach Projektów Indywidualnych, niekomercyjnych Grażyna 
Wasilewska
13.00-14.00        Zasady wypełniania formularzy wniosków o przyznanie 
pomocy w ramach zadań w Projektach Grantowych Diana Rajczyk
14.00-15.00        Konsultacje indywidualne

Zaproszenie warsztaty Miłomłyn_2018_05_22

Zmiana rozporządzenia o wdrażaniu LSR
Stanisława Pańczuk | 16 maj 2018. Opublikowano w Aktualności
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Od 11 maja 2018 roku weszły w życie zmiany w rozporzadzeniu Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju. 
Poniżej tekst ujednolicony rozporządzenia z 2015 roku.

rozp wsparcie na wdrazanie strategii t.j. od 2018_05_11

Aneks nr 4 do Umowy Ramowej podpisany
Stanisława Pańczuk | 11 maj 2018. Opublikowano w Aktualności

7 maja 2018 roku został podpisany Aneks nr 4 do Umowy Ramowej z 20 maja 
2016 roku na wdrażanie LSR OW KE 2016-2023, a 8 maja zaakceptowany 
harmonogram naborów wniosków w działaniu 19.2 Wsparcie na wdrażanie 19.2 
Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność.

LSR_i_zal_2018_05_07

Zaakceptowane zmiany dotyczą załączników o numerach w sprawie:
1. Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego na lata 
2016-2023
2. Harmonogramu planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na 
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność
3. i 4. Procedur wyboru i oceny operacji w ramach LSR oraz Regulaminu organu 
decyzyjnego (Rady)
5. Kryteriów wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów
8. Procedur wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych i 
Regulaminu grantobiorców
9. Kryteriów wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany 
kryteriów
Planowane nabory wniosków są na 22 czerwca 2018 roku - 6 lipca 2018 roku 
w zakresach oraz limity dotacji i liczba beneficjentów:
I. Projekty indywidualne wnioskodawców:
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1) Podejmowanie działalności gospodarczej - 978.778 PLN - 10 beneficjentów
2) Rozwijanie działalności gospodarczej - 833.200 PLN dotacji -
 4 beneficjentów
3) Rozwijanie ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub 
rekreacyjnej lub kulturalnej - 604.319 PLN - 3 beneficjentów
II. Projekt grantowy 'REKREACJA WODNA";
1. Rozwijanie ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub 
rekreacyjnej - 140.000 PLN - 4 beneficjentów
2. Rozwijanie ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej -
 140.00 PLN - 4 beneficjentów

Realizujemy Projekt Współpracy SMAK
Stanisława Pańczuk | 20 kwiecień 2018. Opublikowano w Aktualności

W partnerstwie czterech LGD realizujemy projekt współpracy SMAK. 
Zaczynamy od szkolenia rekrutacyjnego produktów loklanych i tradycyjnych w 
Małdytach. Oto dane szczegółowe o projekcie Współpracy SMAK:

Tytuł projektu: Symbioza Małych Atrakcji Kulinarnych SMAK
Partnerzy i budżet projektu RAZEM 238 253,72 zł:

Lokalna Grupa Działania "Barcja" - 65 801,99 zł
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania 50 000,00 zł
Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” 79 724,04 zł
Lokalna Grupa Działania Ziemia Łańcucka 42 727,69 zł

Cele projektu:
Polepszenie warunków spędzania czasu wolnego przez mieszkańców i turystów
Racjonalnie zagospodarowany potencjał obszaru
Wysoki poziom kapitału społecznego
Wzrost aktywności społeczności lokalnej i integracji mieszkańców na rzecz 
inkluzji społecznej
Polepszenie warunków spędzania czasu wolnego przez mieszkańców i turystów
Wsparcie inicjatyw lokalnych na rzecz budowania kapitału społecznego
Ochrona lokalnych wartości kulturowych
 

Wskaźniki projektu:
Liczba szkoleń 6 (w tym 2 KE LGD)
Liczba osób przeszkolonych (P) 205 (w tym 35 KE LGD)
w tym liczba osób z grup defaworyzowanych (D) 30 (w tym 5 KE LGD)
Liczba wydanych publikacji 1 (w tym 1 KE LGD)
Liczba produktów zgłoszonych do wpisu na listę
produktów tradycyjnych 19 (w tym 4 KE LGD)
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Liczba wypromowanych produktów lokalnych 54
Liczba skrzynek geocachingowych 50 (w tym 50 KE LGD)

Krótki opis operacji:
W projekcie SMAK biorą udział cztery Lokalne Grupy Działania z terenu 
województw: warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie i podkarpackie. 
Wszystkie grupy dostrzegają możliwość wykorzystania potencjału jakim jest 
dziedzictwo kulinarne. Operacja polega na rozwoju obszaru poprzez realizację 
w okresie od września 2017 do listopada 2018 zadań o charakterze 
promocyjnym i edukacyjnym z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań w 
zakresie produktów lokalnych wywodzących się z obszarów LGD. Projekt jest 
skierowany głównie do mieszkańców i przedsiębiorców, którzy zajmują się 
wytwarzaniem lokalnych produktów ściśle związanych z tradycją obszaru.
Realizacja projektu rozpocznie się od rekrutacji uczestników podczas spotkań 
informacyjno-promocyjnych na terenie LGD: „Barcja”, „KE LGD”, „Trzy Doliny”. 
Natomiast na terenie LGD Ziemia Łańcucka grupa docelowa została już 
zrekrutowana. Spotkania odbędą się w miejscowościach: Korsze (6godz), 
Małdyty(2dni), Stopka(6godz). Spotkania skierowane są do organizacji 
pozarządowych, przedsiębiorców, lokalnych liderów, mieszkańców LGD, rodzin 
rolniczych i kół gospodyń wiejskich. Celem spotkań jest potrzeba 
zaprezentowania założeń projektu, wyłonienie uczestników wydarzeń 
promocyjnych i opracowanie listy produktów lokalnych mogących aspirować o 
miano produktu tradycyjnego.
Następnie zrealizowany zostanie cykl lokalnych stoisk promocyjnych, które 
pojawiać się będą podczas imprez plenerowych na terenie każdej LGD. Będą to 
miejscowości: Reszel, Aniołowo, Strzelce Dolne i Żołynia. W trakcie tych 
wydarzeń każda LGD zajmie się promocją lokalnych produktów na swoim 
obszarze. Wypromowane zostaną łącznie 54 lokalne produkty. Na każdym ze 
stoisk odbywać się będzie nieodpłatna degustacja, a uczestnicy projektu będą 
prezentować swoje produkty. Kulminacją tych wydarzeń będzie dwudniowe 
wydarzenie promocyjno-edukacyjne. Stoiska i degustacje z terenu wszystkich 
LGD biorących udział w projekcie zostaną zaprezentowane podczas Święta 
Indyka w Nowej Wsi k. Iławy 24.06.2018 roku. Jest to wydarzenie na stałe 
wpisane w kalendarz imprez związanych z dziedzictwem kulinarnym na terenie 
województwa warmińsko-mazurskiego. Wydarzenie zostanie poprzedzone 3 
godzinnym seminarium w tematyce Slow Food i Szlaki Kulinarne w GOK w 
Lasecznie gm. Iława. W dniu 23.06.2018 r.
Kolejną częścią projektu jest edukacja kulinarna. W Zespole Szkół Centrum 
Kształcenia Rolniczego im. gen. Franciszka Kamińskiego w Karolewie odbędą 
się warsztaty kulinarne dotyczące Jagnięciny. W Warsztatach w trakcie dwóch 
kolejnych dni po 4 godz. weźmie udział łącznie 40 osób (grupa 20 os.). 
Odbiorcami szkolenia będzie młodzież kształcąca się w kierunkach 
gastronomicznych. W trakcie realizacji zadania nakręcony zostanie także 
reportaż, którego celem będzie upowszechnienie dziedzictwa kulinarnego 
wśród młodzieży. Kolejne warsztaty odbędą się w Maksymilianowie i 
Pieczyskach gdzie zrealizowane zostaną tematy Gęś Kujawska i Ryby. 
W warsztatach weźmie udział kolejno 50 i 30 osób. W trakcie warsztatów 



powstaną 5 minutowe reportaże promocyjne do wykorzystania w Internecie. 
Ostatnie warsztaty kulinarne z zakresu serowarstwa i gęsiny zostaną 
zrealizowane w Albigowej. W warsztatach weźmie udział kolejno 50 i 15 osób.
Każdy z Partnerów zrealizuje także odmienne zadanie. Pierwszy będzie Turniej 
Małego Kuchcika przewidziany dla 125 dzieci w wieku przedszkolnym z terenu 
gmin Barciany, Kętrzyn, Korsze, Reszel i Sępopol(LGD Barcja). Na szczególną 
uwagę zasługuje tutaj atrakcyjna forma aʼla masterchef z udziałem uczestnika 
programu masterchef. Turniej zostanie zrealizowany w charakterze 1,5 
godzinnych warsztatów formie rozrywkowej dla najmłodszych. Wydarzenie 
poprowadzą 2 osoby, które opowiedzą o zasadach zdrowego odżywiania i trybu 
życia, wspólnie przyrządzą potrawy (podział na grupy - każda robi inną 
potrawę). Ponadto przewidziana jest animacja gimnastyczno-taneczna, zabawy 
ruchowe z dziećmi, przybory kuchenne i produkty na potrawy, nagłośnienie i 
oprawa muzyczna, a wszystko podsumowane, degustacją potraw. W celu 
zwiększenia oddziaływania tego wydarzenia zostanie także nakręcony 
kilkunastominutowy reportaż.
Teren KE LGD zostanie objęty grą terenową geocaching. To innowacyjne 
podejście zostało zrealizowane na terenie innej LGD gdzie za pośrednictwem 
nowoczesnego narzędzia promowane są lokalne produkty tradycyjne. 
Umiejscowienie ukrytej skrytki w pobliżu miejsca gdzie wytwarzane są lokalne 
produkty wpływa na sprzedaż. Gra jest bardzo popularna na całym świecie 
Zanim jednak gra zostanie wdrożona zrealizowane zostaną 8-godzinne 
warsztaty z tematyki geocachingu w której weźmie udział 20 osób. W wyniku 
warsztatów uczestnicy zapoznają się z możliwościami jakie daje gra terenowa, a 
obszar zostanie uzbrojony w 50 skrzynek geocatchowych.
LGD „Trzy Doliny” skupi się na promocji produktów lokalnych poprzez 
opracowanie oraz wizytę studyjną szlaku kulinarno-turystycznego pn. „Na 
szlaku Trzech Dolin Smaku”. Po opracowaniu grupa 25 uczestników weźmie 
udział w wizycie, której celem będzie doświadczenie na żywo skuteczności 
tego narzędzia promocyjnego. Szlak zostanie stosownie oznakowany tablicami 
zgodnie z księgą znaku PROW 2014-2020.
LGD Ziemia Łańcucka w ramach projektu upowszechni realizację projektu na 
kalendarzu kulinarno-turystycznym. Kalendarze zostaną wykonane w nakładzie 
250 szt. i będą zawierały także płytę dvd z nagranym materiałem filmowym i 
fotograficznym powstałym w trakcie realizacji wcześniejszych zadań.
Kolejnym elementem wspólnym projektu SMAK jest wydanie wspólnych 
materiałów takich jak tablice informacyjne, rollupy, foldery i duża wspólna 
publikacja w postaci albumu wydanego w twardej oprawie. Album zostanie 
wydany w nakładzie 3500 szt. i rozdysponowany na obszarze każdej LGD. 
Poszczególni partnerzy posiłkować się będą także dodatkowymi narzędziami 
promocyjnymi takimi jak foldery, gadżety i dyplomy dla uczestników. Wszystkie 
wydane materiały i publikacje zostaną oznakowane zgodnie z księgą znaku 
PROW na lata 2014-2020.
Ostatnim zadaniem wszystkich LGD biorących udział w projekcie będzie 
zgłoszenie produktów do wpisu na listę produktów tradycyjnych potwierdzone 
złożeniem wniosku w danym Urzędzie Marszałkowskim.



Sprawozdania za 2017 rok
Stanisława Pańczuk | 18 kwiecień 2018. Opublikowano w Aktualności

Walne Zebranie Członków 21 lutego 2018 roku przyjęło sparwozdania 
merytoryzcne i finansowe za 2017 rok. Oto one:

sprawozdanie finansowe_bilans za 2017 rok

sprawozdanie finansowe_RZiS za 2017 rok

sprawozdanie finansowe_ID za 2017 rok

Sprawozdanie merytoryczne za 2017 rok

sprawozdanie merytoryczne_OPP za 2017 rok

Spotkania informacyjne w gminach
Stanisława Pańczuk | 17 kwiecień 2018. Opublikowano w Aktualności

Program spotkań informacyjnych o dotacjach na rozwój w GMINACH:
1. Prezentacja LSR OW KE - przedstawiciel KE LGD (Kanał Elbląski Lokalna 
Grupa Działania)
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2. Kryteria wyboru operacji/grantobiorców - przedstawiciel KE LGD (Kanał 
Elbląski Lokalna Grupa Działania)
3. Harmonogram naboru wniosków - przedstawiciel KE LGD (Kanał Elbląski 
Lokalna Grupa Działania)
4. Ekonomia społeczna  - przedstawiciel ESWIP (Elbląskie Stowarzyszenie 
Wspierania Inicjatyw Pozarządowych)
5. Instrumenty dofinansowywania działalności gospodarczej w ramach RPO WM 
2014-2020 przedstawiciel SCREP (Stowarzyszenie Centrum Rozwoju 
Ekonomicznego Pasłęka)
Harmonogram spotkań informacyjnych nt. możliwości pozyskania dotacji 
w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego 
(LSR OW KE) 2016-2023 oraz RPO Warmai Mazury:
26.04.2018, godz. 11.00, Urząd Gminy Godkowo, Godkowo 14, Sala Narad
07.05.2018, godz. 12.00, Świetlica wiejska w Markusach
08.05.2018, godz. 11.00, Urząd Gminy Gronowo Elbląskie ul. Łączności 3, 
Gronowo Elbląskie, Sala Sesyjna
09.05.2018, godz. 14.00, Urząd Gminy Elbląg, ul. Browarna 85, Elbląg, Sala 
Sesyjna
10.05.2018, godz. 09.00, Biblioteka Publiczna Gminy Rychliki, Rychliki 104
10.05.2018, godz. 12.00, Urząd Miejski w Pasłęku, Pl. św. Wojciecha 5, Pasłęk, 
Sala Rycerska
11.05.2018, godz. 09.00, Urząd Miejski w Zalewie, ul. Częstochowska 8, 
Zalewo, Sala Sesyjna
11.05.2018, godz. 12.00, Urząd Gminy Małdyt, ul. Kopernika 10, Małdyty, Sala 
Sesyjna
14.05.2018, godz. 10.00, Urząd Gminy w Iławi, ul. Gen. Wł. Andersa 2A, Iława, 
Sala Sesyjna
15.05.2018, godz. 09.00, Sala Arkadia, ul. Polna 1, Kisielice
15.05.2018, godz. 12.00, Urząd Miejski w Suszu, ul. Jozefa Wybickiego 6, Susz, 
Sala Sesyjna
17.05.2018, godz. 13.00, Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w Miłomłynie, ul. 
Nadleśna 1a, Miłomłyn
Elbląg, 17 kwietnia 2018 roku

Konferencja ekologiczna - wolne miejsca
Stanisława Pańczuk | 16 kwiecień 2018. Opublikowano w Aktualności

Są jeszcze wolne miejsca na konferencję ekologiczną. Może warto w nieje 
uczestniczyć? 

http://kanal-elblaski-lgd.pl/
http://kanal-elblaski-lgd.pl/cache/multithumb_thumbs/b_800_600_0_00_images_stories_dsc03463.jpg
http://kanal-elblaski-lgd.pl/cache/multithumb_thumbs/b_800_600_0_00_images_stories_dsc03463.jpg


Program konferencji „Żywność wysokiej jakości sposobem na pobudzenie 
aktywności gospodarczej mieszkańców województwa”
„Mazurski Raj”, Piaski 5, 12-220 Ruciane Nida
Dzień I – 25 kwietnia 2018 r. 
10_00 – Otwarcie konferencji – Marszałek Województwa Warmińsko-
Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin
10_15 – 10_45 – Stan i perspektywy rozwoju rolnictwa ekologicznego w 
województwie warmińsko – mazurskim na tle Polski i Europy - dr inż. Adam 
Pawlewicz, Katedra Agrotechnologii, Zarządzania Produkcją Rolniczą i 
Agrobiznesu, UWM w Olsztynie.
10_45 – 11_15 – Wymagania dotyczące znakowania tradycyjnych wyrobów 
spożywczych – roślinnych i zwierzęcych – najczęściej popełniane błędy - dr 
Sylwia Ciągło – Androsiuk, Główny Specjalista w Wydziale Kontroli WIJHARS w 
Olsztynie.
11_15 – 11_45 – Wytyczne Dobrej Praktyki Higienicznej i Produkcyjnej w 
produkcji żywności niezwierzęcego pochodzenia w warunkach domowych z 
wykorzystaniem surowców roślinnych z własnych upraw oraz w ramach 
rolniczego handlu detalicznego – mgr inż. Magdalena Woltmanowska – 
Kierownik Oddziału Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku 
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Olsztynie.
11_45 – 12_15 – przerwa kawowa
12_15 – 12_45 – Krótkie łańcuchy dostaw żywności, rolniczy handel 
detaliczny           w świetle obowiązujących przepisów. Wielopierścieniowe 
węglowodory aromatyczne – obecny stan prawny w Polsce i perspektywy na 
przyszłość – lek. wet. Włodzimierz Ficek – Wojewódzki Inspektor Weterynaryjny 
ds. Bezpieczeństwa Żywności.
12_45 – 13_15 – Przepisy podatkowe dotyczące produkcji i sprzedaży 
żywności           w ramach Rolniczego Handlu Detalicznego – Rafał Sztern – 
Starszy Ekspert Skarbowy w zakresie podatku od towarów i usług, Iwona 
Szostak – Milewska – Starszy Ekspert Skarbowy w zakresie podatku 
dochodowego od osób fizycznych, Beata Kochańska – Starszy Ekspert 
Skarbowy w zakresie podatku akcyzowego, Izba Administracji Skarbowej w 
Olsztynie.
13_15 – 14_15 – przerwa obiadowa
14_15 – 14_45 – Krajowe i unijne systemy znakowania żywności wysokiej jakości 
– sposoby aplikowania i koszty certyfikacji - Katarzyna Zajączkowska, Główny 
Specjalista, Wydział Oznaczeń Geograficznych, Departament Rynków Rolnych, 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
14_45 – 15_15 – Jakość i tradycja wczoraj i dziś na przykładzie 49 lat 
działalności Instytutu Sadkiewicza – dr Józef Sadkiewicz i prof. dr hab. inż. 
Kazimierz Sadkiewicz, Akademia Kulinarna i Instytut Sadkiewicza w 
Bydgoszczy.
15_15 – 15_45 – Czy produkty z tradycją oraz kuchnia regionalna, tradycyjna 
mają przyszłość? Szlaki kulinarne sposobem na promocję regionu oraz 
sprzedaż produktów – Hubert Gonera, Dyrektor Zarządzający Landbrand s.c. w 
Poznaniu.
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15_45 – 16_30 – dyskusja
19_00 - kolacja 
Dzień II – 26 kwietnia 2018 r.
 Panel 1:
Social media sposobem na skuteczną promocję produktów, znaczenie 
brandingu i rebrandingu w budowaniu wizerunku firmy, skuteczne metody 
sprzedaży produktów.
9_30 – 9_45 – rozpoczęcie panelu, przedstawienie informacji na temat Sieci 
Dziedzictwo Kulinarne Warmia Mazury Powiśle, przedstawienie nowych 
członków Sieci – Alicja Bojarska – Z-ca Dyrektora Departamentu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich i Rolnictwa, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko 
– Mazurskiego              w Olsztynie.
9_45 – 10_45 – część pierwsza
Znaczenie social mediów w budowaniu brandingu.

Jaki jest prawdziwy zasięg oddziaływania social mediów w Polsce?
Jak social media zmieniły nawyki zakupowe?
Facebook – jakie możliwości oddziaływania daje dla firm i marek?

10_45 – 11_00 – przerwa kawowa
11_00 – 12_00 - część druga
5 strategii budowania marki na Facebooku.

Czy ludzie wchodzą na Facebooka by kupować?
Jakich wartości powinna dostarczać marka, aby przyciągać fanów
i zamieniać ich w klientów?
Jakie treści i w jakiej formie powinna dostarczać marka, aby edukować 
swoich klientów?
Kiedy warto przeprowadzić rebranding marki i jakie elementy należy wziąć 
pod uwagę?

12_00 – 12_15 – przerwa kawowa
12_15 – 13_15 – część trzecia
Narzędzia, które wyróżnią już dziś Twoją firmę na Facebooku.

Wideo i live streaming – wyzwania i możliwości.
Jak podejść do messenger marketingu.
Facebook Ads – jak trafiać do właściwych osób przez reklamę na 
Facebooku.

13_15 – 13_30 – podsumowanie i zakończenie
14_00 – obiad
Panel 2:
Rolnictwo i przetwórstwo ekologiczne
9_30 – 9_45 – Rozpoczęcie panelu – Jarosław Sarnowski - Dyrektor 
Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa, Urząd Marszałkowski 
Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.
9_45 – 10_15 – Wsparcie rolnictwa ekologicznego w ramach PROW 2014 – 2020 
– Marta Fethke - Ptasiewicz, Warmińsko-Mazurski Oddział Regionalny Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Olsztynie.
10_15 – 11_30 – Agrotechnika wybranych gatunków roślin rolniczych i 
warzywnych w rolnictwie ekologicznym - dr hab. Józef Tyburski, profesor 



nadzwyczajny - Katedra Agroekosystemów UWM w Olsztynie.
11_30 – 11_45 – przerwa kawowa
11_45 – 13_00 – Innowacyjne rozwiązania w zakresie przetwórstwa 
mięsa                   z ograniczeniem dodatków azotanów i azotynów oraz z 
jednoczesnym wydłużeniem trwałości przechowalniczej - prof. dr hab. Zbigniew 
Dolatowski – Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. 
Wacława Dąbrowskiego      w Warszawie.
13_00 – 13_15 – podsumowanie i zakończenie
14_00 – obiad                
Źródło: UM Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Departament Rozwoju 
Rolnictwa i Obszarów Wiejskich                                                            

SMAK - zaproszenie na warsztaty kulinarne
Stanisława Pańczuk | 06 kwiecień 2018. Opublikowano w Aktualności

Zarząd Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania 
ZAPRASZA na warsztaty kulinarne 23-24 kwietnia 2018 roku, godz. 8a30 
Zajazd Pod Kłobukiem, ul. Zamkowa 11, 14-330 Małdyty.
Warsztaty odbywają się w ramach projektu współpracy pn. Symbioza Małych 
Atrakcji Kulinarnych – akronim SMAK. Projekt współpracy realizują:
LGD BARCJA - koordynator
LGD Kanał Elbląski - partner nr 1
LGD Trzy Doliny - partner nr 2
LGD Ziemia Łańcucka - partner nr 3.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 
19.Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w na lata 2014-2020. „Europejski 
Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w 
obszary wiejskie”. Instytucją odpowiedzialną za treść materiału informacyjnego 
jest Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania. 
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Wszystkich zainteresowanych uczestniczeniem w warsztatach prosimy o 
zgłaszanie się poprzez wypełnienie karty zgłoszenia. O zakwalifikowaniu się do 
warsztatów decyduje kolejność wpływu prawidłowo wypełnionych zgłoszeń.
UWAGA: SZKOLENIE JEST BEZPŁATNE DLA UCZESTNIKÓW!
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Uczestnicy szkolenia ponoszą jedynie koszty podróży na miejsce szkolenia
Więcej informacji można uzyskać w Biurze KE LGD przy ul. Komeńskiego 40 w 
Elblągu oraz na stronie www.kanal-elblaski-lgd.pl

SMAK karta zgłoszenia na warsztaty kulinarne 23-24_04_2018

SMAK karta zgłoszenia na warsztaty kulinarne 23-24_04_2018(1)

Program szkolenia 23-24.04.2018 r(1)

Ćwiczenia terenowe przewodników turystycznych
Stanisława Pańczuk | 03 kwiecień 2018. Opublikowano w Aktualności

6 kwietnia 2018 roku w Ostródzie odbędzie się szkolenie przewodników 
turystycznych Krainy Kanału Elbląskiego połączone z ćwiczeniami terenowymi. 
W programie przewidziano:
9.15 - wykład wprowadzający na temat produktu turystycznego – w oparciu o 
przykład stowarzyszenia przewodników turystycznych i funkcjonujących 
produktów turystycznych Ostródy – prezentacja około 35-40 minut.
10.15 -14.15 - prezentacja terenowa produktu „Tajemnice Starej Ostródy" – 
trasa zostanie rozszerzona tak by zaprezentować kilka wariantów trasy 
funkcjonującej pod wspólnym tytułem „Tajemnice Starej Ostródy" – od 2014 
roku produkt ten jest sprzedawany jako jeden ze sztandarowych produktów dla 
osób prywatnych i firm turystycznych.
14.15 -15.00 - obiad
15.00 -16.00 - podsumowanie i dyskusja nad produktem i możliwościami jego 
rozwoju oraz możliwością multiplikowania w różnych wariantach dostosowanych 
do potrzeb grupy zamawiającej

Wielkanoc 2018
Stanisława Pańczuk | 29 marzec 2018. Opublikowano w Aktualności
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Spokojnych i pogodnych Świąt Wielkanocnych pełnych miłości i rodzinnego 
ciepła

życzy Zarząd Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania

Webinarium - taki wynalazek
Stanisława Pańczuk | 22 marzec 2018. Opublikowano w Aktualności

Nowe formy edukacji:
O przyszłości LGD już dziś:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10214021586045099&set=gm.
1866632043406981&type=3&theater&ifg=1
O RPO Warmia i Mazury:
https://www.facebook.com/RPO.Warmia.Mazury/videos/2224118914272422/

Po XXI-1-2018 WZC - komplet dokumentów
Stanisława Pańczuk | 15 marzec 2018. Opublikowano w Aktualności
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Podczas XXI-1-2018 Walnego Zebrania Członków 21 lutego 2018 roku 
podjęto 14 uchwał dotyczących:
1) przyjęcia sprawozdań merytorycznych i finansowych za 2017 rok
2) wyborów organów Kanał Elbląski LGD na IV kadencję
3) zmian Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego na 
lata 2016-2023, kryteriów wyboru opracji i grantobiorcó, Regulaminu rady i 
regulaminu grantobiorców
4) planów pracy i finansów na 2018 rok.
Ponizej komplet przyjętych dokumentów:

XXI_WZC_2018_02_21

S.Pańczuk

VIII tom Kroniki KE LGD
Stanisława Pańczuk | 14 marzec 2018. Opublikowano w Aktualności

Pod poniższym linkiem prezentujemy VIII tom Kroniki o Lokalnej Grupie 
Działania i Lokalnej Strategii Rozwoju Kanału Elbląskiego na lata 2016-2023. 
Kronika jest dostępna na tej stronie w zakładce publikacje.
http://www.kanal-elblaski-lgd.pl/publikacje/book/89-kronika-lgd-ke-2018-tom-
viii/1-publikacje.html
Kronika jest podziękowaniem członkom, lokalnym liderom, wnioskodawcom, 
wykonawcom zadań, pracownikom biura Kanał Elbląski LGD – za 
zaangażowanie i wytrwałość w podejmowaniu działań na rzecz rozwoju lokalnej 
społeczności.
Pierwsza część VIII Tomu Kroniki zawiera charakterystykę Kanał Elbląski LGD. 
Wskazuje najważniejsze daty z 11-letniej działalności LGD, cele statutowe, 
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misję, wizję. Wylicza siedem cech metody LAEDER w oparciu, o które działa 
nasza LGD. Prezentujemy strukturę organizacyjną Lokalnej Grupy Działania, jej 
organów, Rady i biura KE LGD. Pokazujemy członków, pracowników, 
wolontariuszy i wykonawców zadań w 2016 roku.
Druga część VIII Tomu Kroniki wyróżnia niektóre elementy potencjału obszaru: 
kulturowego, przyrodniczego, gospodarczego i społecznego.
Trzecia część VIII Tomu Kroniki zawiera charakterystykę i aktywność członków 
i partnerów Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w 
ujęciu gmin. Pokazuje partnerów i koordynatorów zadań.
Czwarta część VIII Tomu Kroniki przedstawia charakterystykę Lokalnej Strategii 
Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego na lata 2016-2023 i wyniki 
pierwszych naborów wniosków.
Piąta część VIII Tomu Kroniki opisuje wykonane zadania w ramach kosztów 
bieżących i aktywizacji, w tym Planu komunikacji z lokalną społecznością.
Szósta część VIII Tomu Kroniki kończy przegląd zdarzeń 2016 roku w Kanał 
Elbląski Lokalna Grupa Działania.
Mamy nadzieję, że podejmowane działania w Kanał Elbląski Lokalna Grupa 
Działania przynoszą wymierne efekty. Dokumentowanie tych działań w 
telegraficznym skrócie stanowi podziękowanie za zaangażowanie i pracę na 
rzecz lokalnych społeczności. Wierzymy, że lektura VIII Tomu Kroniki będzie 
inspiracją do podejmowania kolejnych wyzwań.
S.Pańczuk

Po XXI WZC -LSR i załączniki, regulaminy, kryteria
Stanisława Pańczuk | 14 marzec 2018. Opublikowano w Aktualności

Podczas XXI-1-2018 roku dokonano zmian LSR i załączników, w tym kryteriów 
wyboru operacji i grantobiorców, Regulaminu Rady I Regulaminu grantobiorców 
wraz z załącznikami. Dokumenty zostały przekazane 27 lutego 2018 roku do 
Urzędu Marszałkowskiego i czekamy na aneks umowy ramowej. Oto one:
 
XXI_WZC_10_UCHWALA_NR_XXI-1-7-2018 Kryteria wyboru operacji 
tj_2018_02_21

XXI_WZC_11_UCHWALA_NR_XXI-1-8-2018 Regulamin Rady_tj_2018-02-21
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XXI_WZC_11A_Zal_1_UCHWALA_NR_XXI-1-8-2018 Karta wstępnej weryfikacji 
operacji

XXI_WZC_11B_Zal_2a_UCHWALA_NR_XXI-1-8-2018 KWO - kapitał społeczny

XXI_WZC_11B_Zal_2c_UCHWALA_NR_XXI-1-8-2018 KWO - tworzenie firm

XXI_WZC_11B_Zal_2d_UCHWALA_NR_XXI-1-8-2018 KWO - rozwijanie firm

XXI_WZC_11B_Zal_2e_UCHWALA_NR_XXI-1-8-2018 KWO - dziedzictwo lokalne

XXI_WZC_11B_Zal_2f_UCHWALA_NR_XXI-1-8-2018 KWO_infrastruktura T R K

XXI_WZC_11B_Zal_2g_UCHWALA_NR_XXI-1-8-2018 KWO - drogi

XXI_WZC_11B_Zal_2h_UCHWALA_NR_XXI-1-8-2018 KWO - promowanie obszaru

XXI_WZC_11C_Zal_3_UCHWALA_NR_XXI-1-8-2018 Karta monitoringu operacji

XXI_WZC_12_UCHWALA_NR_XXI-1-9-2018 Kryteria wyboru grantobiorców 
tj_2018_02_21

XXI_WZC_13_UCHWALA_NR_XXI-1-10-2018 Regulamin Grantobiorców 
2018-02_21

XXI_WZC_13A_Zal_1_UCHWALA_XXI_1_10_2018_Wniosek_o_powierzenie_grantu

XXI_WZC_13B_Zal_2_UCHWALA_NR_XXI-1-10-2018_Karta wstępnej weryfikacji 
grantobiorców

XXI_WZC_13C_Zal_3_UCHWALA_NR_XXI-1-10-2018 Karta wyboru 
grantobiorców
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XXI_WZC_13D_Zal_4_UCHWALA_NR_XXI-1-10-2018 Umowa o warunkach 
powierzenia grantu i sposobie realizacji zadania

XXI_WZC_13E_Zal_5_UCHWALA_NR_XXI-1-10-2018 Karta monitoringu zadania

XXI_WZC_13F_Zal_6_UCHWALA_XXI_1-10-2018_Sprawozdanie_powierzenie_gran
tu

XXI_WZC_14_UCHWALA_NR_ XXI-1-11-2018_przyjęcie LSR_zmiany

XXI_WZC_14a_Zal_1_Uchwala Nr XXI-1-11-2018_przyjęcie LSR_zmiany

S.Pańczuk

Po XXI WZC KE LGD - sprawozdania i plany na 2018 rok
Stanisława Pańczuk | 14 marzec 2018. Opublikowano w Aktualności

21 lutego 2018 roku odbyło się XXI-1-2018 posiedzenie Walnego Zebrania 
Członków. W porządku obrad znalazły się m.in. sprawozdania merytoryczne i 
finansowe oraz plany na 2018 rok i prognozy finansowe na lata 2018-2023. Oto 
dokumenty:
 

XXI_WZC_05_Uchwala Nr XXI-1-2-2018 sprawozdania merytoryczne za 2017 
rok

XXI_WZC_05a_Zal-1_Uchwala Nr XXI-1-2-2018 sprawozdania merytoryczne za 
2017 rok_OPP_merytoryczne

XXI_WZC_05a_Zal-1a_Uchwala Nr XXI-1-2-2018 sprawozdania merytoryczne za 
2017 rok_OPP_bilans
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XXI_WZC_05a_Zal-1b_Uchwala Nr XXI-1-2-2018 sprawozdania merytoryczne za 
2017 rok_OPP_RZiS

XXI_WZC_05a_Zal-1c_Uchwala Nr XXI-1-2-2018 sprawozdania merytoryczne za 
2017 rok_OPP_ID

XXI_WZC_05a_Zal-1d_Uchwala Nr XXI-1-2-2018 sprawozdania merytoryczne za 
2017 rok_OPP_wprowadzenie

XXI_WZC_05b_Zal. nr 2 do uchwały XXI-1-2-2018_Sprawozdanie merytoryczne 
za 2017 rok

XXI_WZC_05c_Sprawozdanie merytoryczne za 2017 rok_streszczenie

XXI_WZC_06_Uchwala_Nr_XXI_1_3_2018 sprawozdania finansowe za 2017 rok

XXI_WZC_06a_Zal_2_Uchwala_Nr_XXI_1_3_2018 sprawozdania finansowe za 
2017 rok_bilans

XXI_WZC_06b_Zal_3_Uchwala_Nr_XXI_1_3_2018 sprawozdania finansowe za 
2017 rok_RZiS

XXI_WZC_06c_Zal_4_Uchwala_Nr_XXI_1_3_2018 sprawozdania finansowe za 
2017 rok_ID

XXI_WZC_06d_Zal_4_Uchwała_XX_III_1_2_2017_KR_Wniosek o udzielenie 
absolutorium Zarządowi

XXI_WZC_17_Uchwala WZC_Nr XXI-1-14-2018 upoważnienie zobowiązania 
finansowe Zarządu

 S.Pańczuk

Po XXI WZC KE LGD - sprawozdania i plany na 2018 rok
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Stanisława Pańczuk | 14 marzec 2018. Opublikowano w Aktualności

21 lutego 2018 roku odbyło się XXI-1-2018 posiedzenie Walnego Zebrania 
Członków. W porządku obrad znalazły się m.in. sprawozdania merytoryczne i 
finansowe oraz plany na 2018 rok i prognozy finansowe na lata 2018-2023. Oto 
dokumenty:
 

XXI_WZC_05_Uchwala Nr XXI-1-2-2018 sprawozdania merytoryczne za 2017 
rok

XXI_WZC_05a_Zal-1_Uchwala Nr XXI-1-2-2018 sprawozdania merytoryczne za 
2017 rok_OPP_merytoryczne

XXI_WZC_05a_Zal-1a_Uchwala Nr XXI-1-2-2018 sprawozdania merytoryczne za 
2017 rok_OPP_bilans

XXI_WZC_05a_Zal-1b_Uchwala Nr XXI-1-2-2018 sprawozdania merytoryczne za 
2017 rok_OPP_RZiS

XXI_WZC_05a_Zal-1c_Uchwala Nr XXI-1-2-2018 sprawozdania merytoryczne za 
2017 rok_OPP_ID

XXI_WZC_05a_Zal-1d_Uchwala Nr XXI-1-2-2018 sprawozdania merytoryczne za 
2017 rok_OPP_wprowadzenie

XXI_WZC_05b_Zal. nr 2 do uchwały XXI-1-2-2018_Sprawozdanie merytoryczne 
za 2017 rok

XXI_WZC_05c_Sprawozdanie merytoryczne za 2017 rok_streszczenie

XXI_WZC_06_Uchwala_Nr_XXI_1_3_2018 sprawozdania finansowe za 2017 rok
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XXI_WZC_06a_Zal_2_Uchwala_Nr_XXI_1_3_2018 sprawozdania finansowe za 
2017 rok_bilans

XXI_WZC_06b_Zal_3_Uchwala_Nr_XXI_1_3_2018 sprawozdania finansowe za 
2017 rok_RZiS

XXI_WZC_06c_Zal_4_Uchwala_Nr_XXI_1_3_2018 sprawozdania finansowe za 
2017 rok_ID

XXI_WZC_06d_Zal_4_Uchwała_XX_III_1_2_2017_KR_Wniosek o udzielenie 
absolutorium Zarządowi

XXI_WZC_17_Uchwala WZC_Nr XXI-1-14-2018 upoważnienie zobowiązania 
finansowe Zarządu

 S.Pańczuk

Po XXI WZC KE LGD - sprawozdania i plany na 2018 rok
Stanisława Pańczuk | 14 marzec 2018. Opublikowano w Aktualności

21 lutego 2018 roku odbyło się XXI-1-2018 posiedzenie Walnego Zebrania 
Członków. W porządku obrad znalazły się m.in. sprawozdania merytoryczne i 
finansowe oraz plany na 2018 rok i prognozy finansowe na lata 2018-2023. Oto 
dokumenty:
 

XXI_WZC_05_Uchwala Nr XXI-1-2-2018 sprawozdania merytoryczne za 2017 
rok

XXI_WZC_05a_Zal-1_Uchwala Nr XXI-1-2-2018 sprawozdania merytoryczne za 
2017 rok_OPP_merytoryczne
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XXI_WZC_05a_Zal-1a_Uchwala Nr XXI-1-2-2018 sprawozdania merytoryczne za 
2017 rok_OPP_bilans
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2017 rok_OPP_RZiS
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XXI_WZC_06_Uchwala_Nr_XXI_1_3_2018 sprawozdania finansowe za 2017 rok
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XXI_WZC_06d_Zal_4_Uchwała_XX_III_1_2_2017_KR_Wniosek o udzielenie 
absolutorium Zarządowi

XXI_WZC_17_Uchwala WZC_Nr XXI-1-14-2018 upoważnienie zobowiązania 
finansowe Zarządu
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 S.Pańczuk

Po XXI Walnym Zebraniu Członków KE LGD - wybory organów
Stanisława Pańczuk | 23 luty 2018. Opublikowano w Aktualności

21 lutego 2018 roku odbyło się XXI posiedzenie Walnego Zebranie Członków 
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu. 
Jego celem było:
1) Wybór władz Stowarzyszenia na IV kadencję 2018-2021.
2) Przyjęcie sprawozdań merytorycznych i finansowych za 2017 rok.
3) Przyjęcie raportu z monitoringu i ewaluacji LSR OW KE oraz KE LGD.
4) Przyjęcie zmian: kryteriów wyboru operacji, Regulaminu Rady i Regulaminu 
grantobiorców, LSR OW KE w zakresie kryteriów i monitoringu LSR.
Do Zarządu Stowarzyszenia zostali wybrani:
Stanisława Pańczuk - Prezes Zarządu
Krzysztof Harmaciński - Wiceprezes Stowarzyszenia
Jan Puzio - Skarbnik Stowarzyszenia
Roman Giziński - Członek Zarządu
Mariusz Ferek - Członek Zarządu
Komisję Rewizyjną stanowią:
Roman Kogut - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Stanisław Siwkowski - Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej
Celina Sokołowska - Członek Komisji Rewizyjnej
S.Pańczuk

XXI_WZC_08_Uchwala Nr XXI-1-5-2018 wybory Zarzad 2018-02-21

XXI_WZC_08a_01_ Protokol Komisji Skrutacyjnej _Zarzad_Prezes_2018-02-21

XXI_WZC_08b_02_ Protokol Komisji Skrutacyjnej 
_Zarzad_Wiceprezes_2018-02-21

XXI_WZC_08c_03_ Protokol Komisji Skrutacyjnej _Zarzad_Skarbnik_2018-02-21

XXI_WZC_08d_04_ Protokol Komisji Skrutacyjnej 
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_Zarzad_Członkowie_2018-02-21

XXI_WZC_09_Uchwala Nr XVI-1-6-2018 wybory Komisja Rewizyjna 2018-02-21

XXI_WZC_09a_01_ Protokol Komisji Skrutacyjnej _Komisja 
Rewizyjna_Członkowie_2018-02-21

Konsultujemy plan komunikacji
Stanisława Pańczuk | 17 luty 2018. Opublikowano w Aktualności

Szanowni Państwo
Konsultujemy Plan komunikacji z lokalną społecznością w ramach animacji i 
zarządzania Lokalną Strategią Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego 
na lata 2016-2023. Bardzo prosimy o głos w tej sprawie i dziękujemy 
serdecznie.
Ankieta jest pod linkiem:
https://goo.gl/forms/MksdTgbrZoqCYlTY2
S.Pańczuk

XX-III-1-2018 posiedzenie Komisji Rewizyjnej
Stanisława Pańczuk | 13 luty 2018. Opublikowano w Aktualności

19 lutego 2017 roku, od godz.9a00, w  siedzibie Stowarzyszenia Łączy Nas 
Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu, ul. Komeńskiego 40, 
odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD KOMISJI REWIZYJNEJ:
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1.     Otwarcie, przedstawienie celu posiedzenia.
2.     Przyjęcie wniosków i porządku obrad.
3.     Przypomnienie protokołu XIX/III/1/2017 z posiedzenia Komisji 
Rewizyjnej zwołanego na 24.02.2017 r.
4.     Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2017 
rok.
5.     Przyjęcie sprawozdania finansowego, bilansu, rachunku wyników 
i informacji dodatkowej Stowarzyszenia za 2017 rok.
6.     Przyjęcie sprawozdań merytorycznych Stowarzyszenia za 2017 
rok.
7.     Podjęcie uchwał:
7.1.  UCHWAŁA NR XX/III-1/1/2018 KR w sprawie przyjęcia 
sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Łączy 
Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania za 2017.
7.2.  UCHWAŁA NR XX/III-1/2/2018 KR w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdań finansowych Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski 
Lokalna Grupa Działania za 2017 rok wraz z wnioskiem o udzielenie 
absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
7.3.  UCHWAŁA NR XX/III-1/3/2018 KR w sprawie przyjęcia 
sprawozdań merytorycznych Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał 
Elbląski Lokalna Grupa Działania za 2017 rok.
7.4.  UCHWAŁA NR XX/III-1/4/2018 KR w sprawie przyjęcia 
upoważnienia do zaciągania zobowiązań przez Zarząd 
Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania.
8.     Dyskusja nad finansowaniem zadań w 2018 roku.
9.     Wolne głosy i wnioski.
10.   Przyjęcie protokołu XX/III/1/2018 z bieżącego posiedzenia 
Komisji Rewizyjnej.
11.   Zamknięcie posiedzenia.
 

XXI-1-2018 Walne Zebranie Członków
Stanisława Pańczuk | 05 luty 2018. Opublikowano w Aktualności

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa 
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Działania uprzejmie zapraszam członków i partnerów KE LGD na XXI/1/2018 
posiedzenie Walnego Zebrania Członków w Elblągu, ul. Saperów 14A, Sala 
Sesyjna Starostwa Powiatowego – 21 lutego 2018 roku w godz. 11.00-16.00 w 
I terminie lub 11.15-16.15 w II terminie.
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest połączone z WARSZTATEM 
REFLEKSYNYM nad:
1) Realizacją LSR w wymiarze finansowym i rzeczowym.
2) Funkcjonowaniem KE LGD.
3) Sytuacją społeczno-gospodarczą obszaru.
PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW 
obejmuje:

Otwarcie i cel Walnego Zebrania Członków.
Przyjęcie wniosków i porządku obrad XXI-1-2018 Walnego Zebrania 
Członków.
Przyjęcie protokołu z posiedzenia WZC XX-1-2017 z 9 marca 2017 roku.
Sprawozdanie z realizacji zadań organów Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał 
Elbląski Lokalna Grupa Działania w latach 2006-2018, w tym w III kadencji 
Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
Warsztat refleksyjny nad realizacją LSR OW KE na lata 2016-2023.
Dyskusja nad projektami uchwał i podjęcie:

UCHWAŁY nr XXI/1/1/2018 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej.
UCHWAŁY nr XXI/1/2/2018 w sprawie przyjęcia sprawozdań 
merytorycznych Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna 
Grupa Działania za 2017 rok.
UCHWAŁY nr XXI/1/3/2018 w sprawie przyjęcia sprawozdań 
finansowych Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa 
Działania za 2017 rok wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium 
Zarządowi.
UCHWAŁY nr XXI/1/4/2018 w sprawie przyjęcia raportu z monitoringu 
Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego za 
lata 2016-2017.
UCHWAŁY nr XXI/1/5/2018 w sprawie wyboru Zarządu Stowarzyszenia 
Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania IV kadencji na lata 
2018-2022.
UCHWAŁY nr XXI/1/6/2018 w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej 
Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania IV 
kadencji na lata 2018-2022.
UCHWAŁY nr XXX/1/7/2018 w sprawie w sprawie wprowadzenia zmian i 
przyjęcia jednolitego tekstu Regulaminu Rady oraz procedur wyboru i 
oceny operacji Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa 
Działania oraz upoważnienia Zarządu do dokonania zmian i uzupełnień.
UCHWAŁY nr XXI/1/8/2018 w sprawie wprowadzenia zmian i przyjęcia 
jednolitego tekstu Procedur ustalania lub zmiany kryteriów wyboru 
operacji i przyjęcia kryteriów wyboru operacji oraz upoważnienia 
Zarządu do dokonania zmian i uzupełnień.
UCHWAŁY nr XXI/1/9/2018 w sprawie wprowadzenia zmian i przyjęcia 
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jednolitego tekstu Regulaminu wyboru grantobiorców Stowarzyszenia 
Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania oraz upoważnienia 
Zarządu do dokonania zmian i uzupełnień.
UCHWAŁY nr XXI/1/10/2018 w sprawie wprowadzenia zmian i przyjęcia 
jednolitego tekstu Procedur ustalania lub zmiany kryteriów wyboru 
grantobiorców i przyjęcia kryteriów wyboru grantobiorców 
oraz upoważnienia Zarządu do dokonania zmian i uzupełnień.
UCHWAŁY nr XXI/1/11/2018 w sprawie upoważnienia Zarządu do 
dokonania zmian i uzupełnień dokumentu końcowego LSR OW KE w 
związku ze zmniejszeniem kwoty wsparcia w działaniach 19.2, 19.3 i 
19.4 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz 
upoważnienia Zarządu do dokonania zmian LSR wynikających z 
wezwań Urzędu Marszałkowskiego.
UCHWAŁY nr XXI/1/12/2018 w sprawie przyjęcia Planu finansowego 
Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania na 
2018 rok.
UCHWAŁY nr XXI/1/13/2018 w sprawie przyjęcia Planu pracy 
Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania na 
2018 rok.
UCHWAŁY nr XXI/1/14/2018 w sprawie upoważnienia Zarządu 
Stowarzyszenia do zaciągania zobowiązań finansowych.

Wolne głosy i wnioski.
Zamknięcie posiedzenia.

XXI_WZC_10_UCHWALA_NR_XXI-1-7-2018 Kryteria wyboru operacji 
tj_2018_02_21_popr_wyczyszczone

XXI_WZC_11_UCHWALA_NR_XXI-1-10-2018 Kryteria wyboru grantobiorców 
tj_2018_02_21_

S.Pańczuk

Powiat elbląski - mistrz wśród liderów
Stanisława Pańczuk | 01 luty 2018. Opublikowano w Aktualności

Powiat Elbląski jest Super. Związek Powiatów Polskich opublikował listę 
zdobywców tytułu Super Powiat i Super Gmina za rok 2017. W kategorii 
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powiatów do 60 tys. mieszkańców laur Super Powiatu zdobył Powiat Elbląski!
Lista laureatów w podziale na poszczególne kategorie przedstawia się 
następująco:
Powiaty do 60 tys. mieszkańców
Powiat Elbląski ex aequo Powiat Przasnyski
Powiaty do 120 tys. mieszkańców
Powiat Piotrkowski ex aequo Powiat Słupski
Powiaty powyżej 120 tys. mieszkańców
Powiat Poznański
Miasta na prawach powiatu
Legnica ex aequo Nowy Sącz
Gminy miejskie i miejsko-wiejskie
Miasto Płońsk ex aequo Miasto Stronie Śląskie
Gminy wiejskie
Kobylnica
Wyróżnienie związane jest z wynikami poszczególnych samorządów 
osiągniętymi w Ogólnopolskim Rankingu Gmin i Powiatów - prowadzonym przez 
ZPP. Przyznawane są w sytuacji, w której dany samorząd uzyskał największy 
procentowy udział realizacji wszystkich kategorii zawartych w Rankingu.
To rodzaj uhonorowania "Mistrzów wśród Liderów".
Patronat medialny nad Rankingiem sprawują Dziennik Warto Wiedzieć oraz 
FAKTY Magazyn Gospodarczy."
źródło: http://www.powiat.elblag.pl/pl/3966-powiat-elblaski-jest-super
Powiat Elbląski jest członkiem Lokalnej Grupy Działania Kanału Elbląskiego od 
2006 roku, czyli jesteśmy razem już 12 lat :)
S.Pańczuk

Podsumowania 2017 i przewidywania 2018
Stanisława Pańczuk | 29 grudzień 2017. Opublikowano w Aktualności

U progu nowego 2018 roku życzę, aby 2017 rok kończył się z poczuciem 
dobrego spełnienia obowiązków i nadzieją na jeszcze lepszy 2018 rok z samym 
pasmem sukcesów.
W 2017 roku udało się nam wspólnie z dobrym wynikiem pozamykać wiele 
spraw i były to:
1) Aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału 
Elbląskiego na lata 2015-2023, kryteriów i procedur wyboru operacji i zadań 
grantowych.
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2) Ogłoszenie i wykonanie naborów wniosków w ramach Lokalnej Strategii 
Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego w 7 zakresach.
3) Rozliczenie operacji grantowej Rowerowy Zawrót Głowy.
4) Realizacja dwóch operacji własnych KE LGD, tj. powstanie EKOMUZEUM 
Krainy Kanału Elbląskiego z 25 partnerami i ofert Wsi Tematycznych Krainy 
Kanału Elbląskiego.
5) Złożenie dwóch wniosków w ramach projektów współpracy SMAK i Markowe 
Produkty Turystyczne (MPT).
6) Koordynacja marki Krainy Kanału Elbląskiego.
7) Współpraca przy realizacji 13 zadań w ramach PO FIO Warmia Mazury 
Lokalnie 2.
Za ważne wydarzenie 2017 roku uważamy uroczyste podpisanie umów z 
beneficjentami PROW w działaniach zapisanych w LSR opracowanych przez 
LGD Warmii i Mazur. Umowy podpisano w Gminnym Ośrodku Kultury w 
Lasecznie. Udział wziął Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
W trudnej sytuacji postawiło nas odejście z pracy w KE LGD prawie 
równocześnie 2 osób - Pauliny Jachlewskiej pełniącej rolę koordynatora marki 
Krainy Kanału Elbląskiego i Joanny Szczepańskiej pełniącej rolę animatora 
rozwoju lokalnego.
W 2018 roku kontynuujemy rozpoczęte działania i planujemy nowe, a w tym:
1) Dwa posiedzenia Walnego Zebrania Członków związane z:
- aktualizacją LSR i kryteriów wyboru operacji oraz wyborami organów LGD 
(Zarządu i Komisji Rewizyjnej),
- sprawozdawczością merytoryczną i finansową za 2017 rok.
2) Przeprowadzenie naborów wniosków związanych z projektem grantowym pn. 
Rekreacja Wodna oraz operacjami tworzenia i rozwoju firm oraz niekomercyjnej 
infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.
3) Rozliczeniem dwóch operacji własnych LGD i planowaniem operacji własnej 
LGD związanej z oznakowaniem tras rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego.
3) Realizacją dwóch projektów współpracy LGD (SMAK i MPT).
4) Koordynacją marki Krainy Kanału Elbląskiego
S.Pańczuk

Rowerowy Zawrót Głowy - Majdany Wielkie
Stanisława Pańczuk | 28 grudzień 2017. Opublikowano w Aktualności

STOWARZYSZENIE na rzecz rozwoju wsi Majdany Wielkie i okolic jest 
grantobiorcą Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania. 
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Zrealizowało zadanie pn.: ”Wirtualny spacer po mieście i gminie Miłomłyn”.
Tytuł Projektu Grantowego: Rowerowy Zawrót Głowy
Poddziałanie: "WSPARCIE NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH STRATEGII 
ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ" OBJĘTEGO 
PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 I 
LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH KANAŁU 
ELBLĄSKIEGO 2016-2023
K O S Z T Y C A Ł K O W I T E Z R E A L I Z O W A N E G O Z A D A N I A 
GRANTOWEGO: 28.832,50 PLN
WYKONANA WYSOKOŚĆ GRANTU: 25.930 PLN
W ramach zadania powstała aplikacja mobilna jako przewodnik dla turystów 
oraz folder o atrakcjach i potencjale turystycznym miasta i gminy Miłomłyn w 
języku polskim, niemieckim, angielskim i rosyjskim. Folder zawiera informacje o 
szlakach rowerowych i mapę tych szlaków.
W gminie Miłomłyn są 4 szlaki rowerowe:

niebieski szlak Jezioraka z Zalewa przez Miłomłyn do Iławy - 68,5 km
czarny Tarda -Tarda - 25,0 km
czerwony Miłomłyn - Miłomłyn - 18,1 km
czarny Liwa - Karnity - 17,2 km

S.Pańczuk

Rowerowy Zawrót Głowy w Drużnie
Stanisława Pańczuk | 27 grudzień 2017. Opublikowano w Aktualności

STOWARZYSZENIE "DWIE WSIE" w Dłużynie jest grantobiorcą 
Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania. Zrealizowało 
zadanie pn.: ”Odpoczynek na szlaku-urządzenie miejsca postoju rowerzystów 
w Drużnie”.
Tytuł Projektu Grantowego: Rowerowy Zawrót Głowy
Poddziałanie: "WSPARCIE NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH STRATEGII 
ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ" OBJĘTEGO 
PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 I 
LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH KANAŁU 
ELBLĄSKIEGO 2016-2023
K O S Z T Y C A Ł K O W I T E Z R E A L I Z O W A N E G O Z A D A N I A 
GRANTOWEGO: 28.230,20 PLN
WYKONANA WYSOKOŚĆ GRANTU: 24.830 PLN
W ramach zadania powstała nowa drewniana wiata (altana), 8 stojaków na 
rowery oraz tablica turystyczno-informacyjna. Informacje na tablicy 
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przedstawiają walory przyrodnicze okolicy oraz mapę szlaków rowerowych. 
Wiata służyć będzie zarówno mieszkańcom wsi, jak i turystom odwiedzającym 
Drużno na rowerach. Przez Drużno prowadzi czarny szlak rowerowy z Jelonek 
do Węziny. Łączy trasy rowerowe:

niebieską Wokół Jeziora Drużno z Komorowa Żuławskiego do Raczek 
Elbląskich
zieloną Kanału Elbląskiego z Elbląga do Iławy

Obecnie tym śladem biegnie wytyczona nowa trasa rowerowa Kanału 
Elbląskiego z Elbląga do Ostródy.

źródło fot.: https://www.facebook.com/profile.php?
id=100000807019312&fref=ts

Boże Narodzenie 2017
Stanisława Pańczuk | 24 grudzień 2017. Opublikowano w Aktualności
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Z okazji Świat Bożego Narodzenia życzymy naszym Członkom, Partnerom i 
Przyjaciołom przeżywania Bożego Narodzenia w zdrowiu, radości i ciepłej 

rodzinnej atmosferze.
Niech w nadchodzącym Nowym Roku szczęście i pomyślność nigdy Państwa 

nie opuszczą, a wiara codziennie dodaje sił i energii, cierpliwości i wytrwałości 
do tworzenia i realizacji nowych pomysłów i planów.

Zarząd i Pracownicy Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania

Rowerowy zawrót głowy - Wikrowo
Stanisława Pańczuk | 19 grudzień 2017. Opublikowano w Aktualności

Stowarzyszenie Na Rzecz Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w 
Gronowie Elbląskim "Nasza Szkoła" w Gronowie Elbląskim jest grantobiorcą 
Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania. Zrealizowało 
zadanie pn.: Przystanek rowerowy w miejscowości Wikrowo.
Tytuł Projektu Grantowego: Rowerowy Zawrót Głowy
Poddziałanie: "WSPARCIE NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH STRATEGII 
ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ" OBJĘTEGO 
PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 I 
LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH KANAŁU 
ELBLĄSKIEGO 2016-2023
K O S Z T Y C A Ł K O W I T E Z R E A L I Z O W A N E G O Z A D A N I A 
GRANTOWEGO: 48.985 PLN
WYKONANA WYSOKOŚĆ GRANTU: 44.086 PLN
Celem projektu było utrwardzenie powierzchni gruntowej z przeznaczeniem pod 
miejsca postojowe dla rowerów przy świetlicy wiejskiej w miejscowości 
Wikrowo, które stanie sie znakomitym przystankiem dla wycieczek rowerowych 
(Wikrowo leży na zielonym szlaku rowerowym Kanału Elbląskiego. Przy świetlicy 

http://kanal-elblaski-lgd.pl/2087-bo%C5%BCe-narodzenie-2017.html
http://kanal-elblaski-lgd.pl/2087-bo%C5%BCe-narodzenie-2017.html
http://kanal-elblaski-lgd.pl/
http://kanal-elblaski-lgd.pl/cache/multithumb_thumbs/b_800_600_0_00_images_kanal_2017_12_Wikrowo_DSC05506.JPG
http://kanal-elblaski-lgd.pl/cache/multithumb_thumbs/b_800_600_0_00_images_kanal_2017_12_Wikrowo_DSC05506.JPG


znajduje się tablica informacyjna dotycząca miejscowosci Wikrowo oraz gminy 
Gronowo Elbląskie) . W ramach projektu postawione zostały ławki, stojaki 
rowerowe, kosze. Zadanie pozwoliło na powstanie miejsca pełniącego funkcję 
zarówno rekreacyjną, kulturalną, turystyczną i integracyjną. Powstały 
przystanek rowerowego w pobliżu świetlicy wiejskiej da możliwość organizacji 
imprez integracyjnych, promujących miejscowość, gminę Gronowo Elbląskie 
oraz obszar Kanału Elbląskiego dla wycieczek rowerowych. Realizacja projektu 
przyczyni się do zachowania dziedzictwa kulturalnego regionu. Dzięki realizacji 
operacji wzrośnie aktywność poszczególnych mieszkańców i zostaną 
zniwelowane zdiagnozowane problemy. Zbudowany przystanek poprawił 
estetykę miejscowości, wizerunek miejsca zamieszkania oraz gminy i pokazał 
ich rozwój. Liczba mieszkanców gminy Gronowo Elbląskie wynosi 5 174. Liczba 
mieszkanców miejscowości Wikrowo 147, w tym: kobiet 72 osoby, osób do 35 
roku życia 73, powyżej 50 lat - 38 osób.Działania odnoszące się do projektu: 
zebranie ofert, wybór oferenta, instalacja urządzeń, promocja projektu w 
lokalnej prasie oraz stronie gminy Gronowo Elbląskie. Realizacja projektu nie 
wpłynęła negatywnie na środowisko oraz klimat. Stowarzyszenie zobowiązuje 
się do zachownia celów i produktów projektu zgodnie z przeznaczeniem 
wyznaczonym w projekcie, dbania o ich stan i zabezpieczenie przez co najmniej 
5 lat od otrzymania dofinansowania.
Adam Becmerowicz, Aneta Witkowska

Rowerowy zawrót głowy - Raczki Elbląskie
Stanisława Pańczuk | 18 grudzień 2017. Opublikowano w Aktualności
 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W TROPACH ELBLĄSKICH jest grantobiorcą 
Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania. Zrealizowała 
zadanie pn.: Urządzenie miejsca postoju rowerzystów w miejscowości Raczki 
Elbląskie
Tytuł Projektu Grantowego: Rowerowy Zawrót Głowy
Poddziałanie: "WSPARCIE NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH STRATEGII 
ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ" OBJĘTEGO 
PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 I 
LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH KANAŁU 
ELBLĄSKIEGO 2016-2023
K O S Z T Y C A Ł K O W I T E Z R E A L I Z O W A N E G O Z A D A N I A 
GRANTOWEGO: 29.837 PLN
WYKONANA WYSOKOŚĆ GRANTU: 26.853 PLN
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Urządzono miejsce postoju rowerzystów przy najniższym punkcie w Polsce w 
Raczkach Elbląskich. W zakres operacji weszło: uporządkowanie terenu, 
przygotowanie terenu pod altanę i stojaki na rowery, montaż altany drewnianej 
(wymiary 5mx7m, montaż 8 szt. stojaków na rowery, montaż stołu i ław 
drewnianych, tablica turystyczna, informacja o atrakcjach turystycznych, 
miejscach noclegowych i punktach gastronomicznych okolicy. Grupami 
docelowymi są mieszkańcy wsi Raczki Elbląskie i Tropy Elbląskie, turyści, 
rowerzyści, pielgrzymi, którzy korzystają ze szlaków pieszych i rowerowych 
przebiegających przez Raczki Elbląskie. Szlaki turystyczne Raczek Elbląskich to 
pierzy szlak św. Wojciecha i szlaki rowerowe:

Międzynarodowy Szlak Rowerowy R-1 – z Calais (Francja) do Petersburga 
(Rosja) 675,6 km
Wokół Jeziora Druzno z Raczek Elbląskich do Komorowa Żuławskiego – 
niebieski 45,7 km
Szlak Mennonitów z Raczek Elbląskich do Rozgartu – czerwony 23,20 km

S.Pańczuk - na podstawie sprawozdania z realizacji zadania grantowego
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Spotkanie informacyjne - koordynacja marki KKE
Stanisława Pańczuk | 18 grudzień 2017. Opublikowano w Aktualności

6 grudnia 2017 roku w Elblągu z inicjatywy Kanał Elbląski LGD odbyło się 
spotkanie informacyjne poświęcone koordynacji marki KKE. Uczestniczyło 61 
osób wg listy obecności. Przedmiotem były wystąpienia o wpisie Kanału 
Elbląskiego na listę UNESCO, o komercjalizacji marki Krainy Kanału Elbląskiego, 
o Koncepcji budowy i upowszechniania sieciowych marek turystycznych Krainy 
Kanału Elbląskiego i ich komercjalizowania, o szkoleniach i doradztwie dla 
właścicieli firm i ich pracowników. Prelegntami byli:
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dr Cezary Wawrzyński, sekretarz Związku Gmin Kanału Elbląskiego i 
Pojezierza Iławskiego w Ostródzie przedstawił długą drogę starań o wpis Kanału 
Elbląskiego na Listę Informacyjną UNESCO oraz szacunkową liczbę turystów 
związany z tym wpisem.
Stanisława Pańczuk zaprezentowała efekty 20 lat starań związanych z 
turystycznym zagospodarowaniem Kanału Elbląskiego, w tym zadania 
koordynatora zrealizowane w 2017 roku oraz planowane do 2020 roku i wpisane 
w Koncepcję budowania i upowszechniania sieciowych marek turystycznych 
Krainy Kanału Elbląskiego i ich komercjalizowania.
Celina Długajczyk, Manager Biznesu w Turystyce, Trener Marketingu 
Terytorialnego przedstawiła proces komercjalizacji marki destynacji Krainy 
Kanału Elbląskiego.
Barbara Bąkowska prezes Stowarzyszenia „Centrum Rozwoju Ekonomicznego 
Pasłęka” zaprosiła przedsiębiorców do korzystania ze szkoleń z Bazy Usług 
Rozwojowych (BUR) dotowanych w ramach działania 10.6 RPO Warmia Mazury 
BUR Pasłęk.
Dyskusja moderowana przez dr Cezarego Wawrzyńskiego i Celinę 
Długajczyk dotyczyła odpowiedzi na pytania:
1. Co jest wyróżnikiem Krainy Kanału Elbląskiego i jak je dobrze sprzedać?
2. Jak eliminować negatywne oblicza Krainy Kanału Elbląskiego?
3. Co każdy z nas może zrobić, aby obszar szybciej się rozwijał?
4. Co wyznacza dalszy rozwój Krainy Kanału Elbląskiego, potrzeby, życzenia, 
marzenia….
Wnioski stanowią ważność i kolejność działań:
1) powstanie operatora usług turystycznych przyjazdowych,
2) wpis Kanału Elbląskiego na Listę Informacyjną UNESCO,
3) opracowanie programu Rozwoju Turystyki KKE z określonymi zadaniami 
inwestycyjnymi,
4) powołanie KONSORCJUM do koordynacji marki wizerunkowej i biznesowej 
Krainy Kanału Elbląskiego.
S.Pańczuk

XXXI-III-7-2017 posiedzenie Zarządu
Stanisława Pańczuk | 01 grudzień 2017. Opublikowano w Aktualności

1 grudnia  2017 roku odbyło się XXXI-III-7-2017 posiedzenie Zarządu Kanał 
Elbląski LGD. Zrealizowany Porządek Obrad obejmował:
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1.     Przyjęcie porządku XXXI-III-7/2017 obrad posiedzenia Zarządu.
2.     Przyjęcie protokołu z XXX-III-6/2017 posiedzenia Zarządu z 5 
października 2017 roku.
3.     Rozpatrzenie wniosku o przyjęcie w poczet członka Stowarzyszenia 
Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania.

4.  Informacja nt. realizacji LSR, działanie 19.2 przez beneficjentów operacji.
4.  Informacja w sprawie realizacji Operacji Własnych LGD, Projektu 
grantowego „Rowerowy Zawrót Głowy” i Projektów Współpracy.
5.     Informacja nt. realizacji LSR, działanie 19.3 Koszty bieżące i 
aktywizacja.
6.     Informacje dotyczące koordynacji marki Krainy Kanału Elbląskiego.
7.  Sprawy finansowe Stowarzyszenia, w tym sprawy zatrudnienia, 
wynagrodzenia i zakupów.
8.     Ustalenie terminu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Łączy 
Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania.
9.     Wolne głosy i wnioski, uwagi, sprawy różne.
10.  Zamknięcie posiedzenia.

Rowerowy Zawrót Głowy w Kamieniu Małym
Stanisława Pańczuk | 01 grudzień 2017. Opublikowano w Aktualności

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU SOŁECTWA WOLA KAMIEŃSKA jest 
naszym grantobiorcą i zrealizowało zadanie pn.: Utworzenie miejsca 
wypoczynku i rekreacji dla rowerzystów na szlaku pieszo-rowerowym "Śladami 
naszych przodków"
Tytuł Projektu Grantowego: Rowerowy Zawrót Głowy
Poddziałanie: "WSPARCIE NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH STRATEGII 
ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ" OBJĘTEGO 
PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 I 
LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH KANAŁU 
ELBLĄSKIEGO 2016-2023
KOSZTY CAŁKOWITE ZREALIZOWANEGO ZADANIA 
GRANTOWEGO: 33.210 PLN
WYKONANA WYSOKOŚĆ GRANTU: 29.997 PLN
Zadanie grantowe w postaci miejsca wypoczynku i rekreacji przeznaczonego 
dla rowerzystów, pieszych jak również i turystów wzbogaciło pod względem 
infrastruktury małą miejscowość Kamień Mały, Gmina Iława. Powstało 
dodatkowe, bardzo potrzebne, publiczne, ogólnodostępne miejsce do 
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zatrzymania i odpoczynku na szlaku rowerowych Jezioraka. Nowo powstałe 
miejsce rekreacyjno-turystyczne zapewni kompleksową obsługę turystyczną i 
wypoczynkową dla ludzi kochających przyrodę, ruch fizyczny i odpoczynek. 
Jest to projekt skierowany do szerokiej grupy odbiorców (kobiet, mężczyzn, 
praktycznie bez ograniczeń wiekowych). Ważny cel jakim było zapewnienie 
kompleksowej oferty rekreacji i wypoczynku został osiągnięty. Z powstałej 
infrastruktury będą korzystać turyści, mieszkańcy wsi, gminy i powiatu 
iławskiego. Stworzenie dodatkowej infrastruktury przy trasie pieszo-rowerowej 
pozwoli wzbogacić ofertę turystyczną i zachęcić do uprawiania sporu i 
aktywnego spędzania czasu.
W zakres zadania wchodziło zagospodarowanie terenu działki nr 65 w 
miejscowości Kamień Mały zlokalizowanej bezpośrednio przy jeziorze Łabędź, 
które polegało na odkrzaczeniu, wyrównaniu i utwardzeniu powierzchni kostką 
granitową ciągu pieszo–rowerowego o długości 68,00 m i szerokości 1,20 m o 
łącznej powierzchni 81,60 m². Wykonano również utwardzenie kostką kamienną 
powierzchni pod betonowym stołem do tenisa, ławkami i grillem. Przedmiotem 
opracowania był również zakup i montaż kamiennego stołu do tenisa, trzech 
ławek parkowych, stołu piknikowego, 5-stanowiskowego stojaka na rowery, 
kosza na śmieci i dwóch tablic edukacyjno–informacyjnych.
Zdzisław Standarski

Umowy w GOK Laseczno w ramach LEADERa
Stanisława Pańczuk | 12 listopad 2017. Opublikowano w Aktualności

13 listopada 2017 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Lasecznie, Gmina Iława, 
zorganizowano uroczystość podpisania umów o przyznaniu pomocy w zakresie 
działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.
Program spotkania:
1) Otwarcie spotkania i powitanie gości - Gustaw Marek Brzezin Marszałek 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego
2) Prezentacja funkcjonowania lokalnej grupy działania oraz podsumowanie 
naborów wniosków przeprowadzonych przez Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał 
Elbląski Lokalna Grupa Działania - Stanisława Pańczuk Prezes Stowarzyszenia 
Łączy Nas Kanał Elblaski Lokalna Grupa Działania
3) Prezentacja funkcjonowania Gminnego Ośrodka Kultury w Lasecznie -
 Grażyna Piękos Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Lasecznie
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4) Uroczyste podpisanie umów o przyznaniu pomocy z Beneficjentami w 
zakresie działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy 
LEADER dla poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Umowy w imieniu 
Samorządu Województwa podpisują Gustaw Marek Brzezin Marszałek 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Sylwia Jaskulska Członek Zarządu 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
5) Trzy Lokalne Grupy Działania z Warmii i Mazur: LGD Kanał Elbląski, LGD 
Ziemia Lubawska i LGD Mazurskie Morze podpisują umowę partnerską o 
realizacji projektu współpracy o akronimie MPT - Markowy Produkt Turystyczny.
S.Pańczuk

Propozycje zmian o ochronie ziemi
Stanisława Pańczuk | 10 listopad 2017. Opublikowano w Aktualności

Zgodnie z zapowiedziami resort rolnictwa, po blisko półtora roku od 
wprowadzenia rozwiązań prawnych, mających na celu ochronę gruntów rolnych, 
przygotował propozycje zmian, w tym doprecyzowania obowiązujących 
przepisów oraz nowych regulacji.
Nowe rozwiązania zostały zawarte w projekcie ustawy o zmianie ustawy o 
kształtowaniu ustroju rolnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Projekt 
nie narusza podstawowego celu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, jakim 
jest ochrona polskiej ziemi rolnej i zapewnienie nabywania nieruchomości 
rolnych, w pierwszej kolejności przez rolników, na powiększenie i tworzenie 
gospodarstw rodzinnych. Proponowane rozwiązania wychodzą naprzeciw ich 
oczekiwaniom, a także uwzględniają znaczną część wniosków przekazywanych 
przez organizacje rolnicze, jednostki samorządu terytorialnego, a także osoby 
fizyczne i prawne oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR).
Projekt ustawy został dziś skierowany do uzgodnień międzyresortowych oraz 
konsultacji społecznych.  Najważniejsze zmiany dotyczą ustawy o kształtowaniu 
ustroju rolnego oraz ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi 
Skarbu Państwa.
Więcej pod linkiem:
http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/
Propozycje-zmian-w-ochronie-ziemi
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Wizyta studyjna Katalończyków w KE LGD
Stanisława Pańczuk | 20 październik 2017. Opublikowano w Aktualności

18 października 2017 roku gościliśmy z wizytą studyjną Katalończyków. 
Zaczynaliśmy od zwiedzania Starego Miasta Elbląga. Oprowadzała nas Alicja 
Wyszyńska - przewodnik. Odwiedziliśmy firmy korzystające z dotacji w okresie 
2009-2023 poprzez LEADERa. Były to firmy  JUTER we Władysławowie k. 
Elbląga, Folwark Żuławski we Władysławowie.Niestety nie udało się poznać 
"Naszych Plajn"! Na terenie LGD "Warmiński Zakątek" byliśmy w Gospodarstwie 
ekologicznym "Bosa ekologia" w Praslitach i nad upragnionym przez 
Katalończyków Jeziorem Limajno. Podczas wieczornych rozmów w gronie 
partnerów projektu współpracy uzgodniono zarys projektu. Dotyczył będzie 
głównie współpracy sektora gospodarczego. Znajdzie się także miejsce na 
wymianę doświadczeń samorządowców we wspieraniu biznesu oraz rękodzieła i 
rzemiosła artystycznego.
S.Pańczuk
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Po posiedzeniu Rady KE LGD
Stanisława Pańczuk | 20 październik 2017. Opublikowano w Aktualności

6 października 2017 r. od godz. 10_00 w siedzibie Kanał Elbląski Lokalna 
Grupa Działania, ul. Jana Amosa Komeńskiego 40, 82-300 Elbląg, sala nr 8 
odbyło się V-III/2017 posiedzenie RADY Stowarzyszenia Łączy Nas Kanal 
Elbląski Lokalna Grupa Działania do ponownej oceny i wyboru wniosków w 
procedurze odwoławczej.

PORZĄDEK OBRAD V-III/2017 POSIEDZENIA
RADY STOWARZYSZENIA ŁĄCZY NAS KANAŁ ELBLĄSKI LOKALNA GRUPA 

DZIAŁANIA
Czas:           6 października 2017 roku, godz. 10a00-13a00
Miejsce:       82-300 Elbląg, ul. Jana Amosa Komeńskiego 40, sala nr 8

Otwarcie posiedzenia RADY Stowarzyszenia.
Stwierdzenie kworum V-III/2017 posiedzenia RADY Stowarzyszenia.
Wybór Sekretarzy posiedzenia – Komisji Skrutacyjnej.
Przyjęcie Porządku Obrad V-III/2017 posiedzenia RADY Stowarzyszenia.
Informacja Zarządu o wyniku oceny naboru wniosków nr 3/2017-9/2017 po 
posiedzeniu RADY 11-12 lipca 2017 roku oraz o wyniku odwołań od decyzji 
RADY Stowarzyszenia.
Ocena wniosków w wyniku odwołań od decyzji RADY Stowarzyszenia.
Wolne głosy, wnioski, zapytania.
Zamknięcie posiedzenia RADY Stowarzyszenia.
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V_III_2017_01. Protokół Rady 3_2017

V_III_2017_01. Protokół Rady 4_2017

V_III_2017_04.1. Rejestr interesów

S.Pańczuk

Po posiedzeniu Zarządu KE LGD
Stanisława Pańczuk | 20 październik 2017. Opublikowano w Aktualności

5 października 2017 roku od godz. 11.00 w Elblągu, ul. Jana Amosa 
Komeńskiego 40, p.24 odbyło się XXX-III-6/2017 posiedzenie Zarządu 
Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania.

PORZĄDEK OBRAD obejmował:
Przyjęcie porządku XXX-III-6/2017 obrad posiedzenia Zarządu.
Przyjęcie protokołu z XXIX-III-5/2017 posiedzenia Zarządu z 10 sierpnia 
2017 roku.
Podjęcie decyzji w sprawie przyjęcia nowego członka Stowarzyszenia.
Informacja o wynikach oceny stanowiska Zarządu Stowarzyszenia w 
sprawie protestów na decyzje Rady w naborach 3/2017-9/2017 przez 
Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Informacja w sprawie realizacji Operacji Własnych LGD, Projektu 
Grantowego „Rowerowy Zawrót Głowy” i Projektów Współpracy.
Informacje dotyczące koordynacji marki Krainy Kanału Elbląskiego.
Sprawy finansowe Stowarzyszenia, w tym sprawy zatrudnienia, 
wynagrodzenia i zakupów.
Wolne głosy i wnioski, uwagi, sprawy różne.
Zamknięcie posiedzenia.

S Pańczuk
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Kartoflowe Świętowanie
Stanisława Pańczuk | 26 wrzesień 2017. Opublikowano w Aktualności

Stowarzyszenie IWA Integracja - Współpraca - Aktywność zapraszana na 
KARTOFLOWE ŚWIĘTOWANIE - 29 września 2017 roku we Władysławie. Więcej 
na plakacie i Facebooku:
https://www.facebook.com/1598864910351642/photos/a.
1619409621630504.1073741833.1598864910351642/1878653445706119/?
type=3&theater
 
fio 2017 plakat

Wsie tematyczne Krainy Kanału Elbląskiego cd.
Stanisława Pańczuk | 21 wrzesień 2017. Opublikowano w Aktualności

Kontynuujemy szkolenie dla mieszkańców obszarów wiejskich w ramach 
operacji własnej LGD pn. WSIE TEMATYCZNE Krainy Kanału Elbląskiego. 
Podczas trzydniowych warsztatów w Karnitach zostaną przybliżone 
następujące zagadnienia:
1) Zasady tworzenia i funkcjonowania wiosek tematycznych
2) Prezentacja przykładów wiosek tematycznych
3) Potrzeby klientów i kreowanie produktów
4) Zasady organizacji wioski tematycznej
5) Plan marketingowy wioski tematycznej
6) Prezentacja nt. "Biznesplan - krok po kroku"
Warsztaty prowadzą Krzysztof Margol i Małgorzata Ofierska.
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Kolejne warsztaty w październiku 2017 roku będą poświęcone marketingowi 
wiosek tematycznych, a w maju 2018 roku pojedziemy z ofertami na Piknik 
Naukowy Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.
S.Pańczuk

Szkolenie Izby Rolniczej dla rolników
Stanisława Pańczuk | 21 wrzesień 2017. Opublikowano w Aktualności

W dniach 4-5 października Warmińsko – Mazurska Izba Rolnicza przy udziale 
Warmińsko – Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w 
Olsztynie organizuje operację pn. „Warmińsko – Mazurskie Forum Innowacji w 
rolnictwie i na obszarach wiejskich". Forum odbędzie się w Olsztynie przy ul. 
Kanarkowej 47  w „Manor Hotel". Nocleg i wyżywienie podczas Forum jest 
finansowane z projektu, więc nieodpłatne dla samych uczestników.
Forum będzie wydarzeniem dwudniowym z bogatym programem 
merytorycznym, podzielonym na 5 bloków tematycznych tj:

Rolnictwo precyzyjne i niskoemisyjne technologie w produkcji rolniczej
Kompleksowa produkcja prosiąt w gospodarstwie rolnym
Innowacje w produkcji pasz i żywieniu bydła mlecznego, optymalizacja 
kosztów produkcji mleka
Innowacyjne metody zagospodarowania odchodów zwierzęcych w 
kontekście wymagań ochrony wód powierzchniowych i gleb
Produkcja żywności w gospodarstwie rolnym.

Zainteresowani Rolnicy powinni wypełnić i odesłać kartę zgłoszenia na 
adres j.calka@w-modr.pl lub u.anculewicz@w-modr.pl do dnia 25.09.2017 r.
Justyna Całka-Orłowska
Główny Specjalista
Działu Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska
Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie
10-356 Olsztyn ul. Jagiellońska 91
tel. 89 526 44 39 wew. 54 kom. 695 990 224

III debata i warsztaty koncepcji sieciowych marek turystycznych 
KKE
Stanisława Pańczuk | 18 wrzesień 2017. Opublikowano w Aktualności

http://kanal-elblaski-lgd.pl/2074-szkolenie-izby-rolniczej-dla-rolnik%C3%B3w.html
http://kanal-elblaski-lgd.pl/
http://kanal-elblaski-lgd.pl/2074-szkolenie-izby-rolniczej-dla-rolnik%C3%B3w.html
http://kanal-elblaski-lgd.pl/2074-szkolenie-izby-rolniczej-dla-rolnik%C3%B3w.html
mailto:j.calka@w-modr.pl
mailto:u.anculewicz@w-modr.pl
http://kanal-elblaski-lgd.pl/2073-iii-debata-i-warsztaty-koncepcji-sieciowych-marek-turystycznych-kke.html?tmpl=component&print=1&layout=default
http://kanal-elblaski-lgd.pl/2073-iii-debata-i-warsztaty-koncepcji-sieciowych-marek-turystycznych-kke.html
http://kanal-elblaski-lgd.pl/2073-iii-debata-i-warsztaty-koncepcji-sieciowych-marek-turystycznych-kke.html
http://kanal-elblaski-lgd.pl/


Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania serdecznie 
zaprasza na III debatę i warsztaty z cyklu: KONCEPCJA BUDOWY 
I UPOWSZECHNIANIA SIECIOWYCH MAREK TURYSTYCZNYCH KRAINY 
KANAŁU ELBLĄSKIEGO I ICH KOMERCJALIZOWANIA, która odbędzie się 29 
września 2017 roku w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Elblągu, ul. 
Saperów 14A.
Podczas I debaty przedstawione zostały m. in. tematy takie jak:
- rezultaty zintegrowanego systemu promocji turystycznej Krainy Kanału 
Elbląskiego z lat 2009-2016,
- koncepcja stworzenia Szlaku Kulturowego Kanału Elbląskiego,
- koncepcja przebudowy tras rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego,
- produkty turystyczne i ich pakietowanie.
W ramach warsztatów wykonano analizę SWOT, problemów i celów Krainy 
Kanału Elbląskiego.
II debata była kontynuacją I i poruszane były odrębne tematy, tj.:
- marketing terytorialny,
- współpraca w turystyce,
- turystyczne marki terytorialne.
W ramach warsztatów przeprowadzono analizę TOWS Krainy Kanału 
Elbląskiego,
III debata poświęcona zostanie promocji sieciowych produktów turystycznych i 
pakietów turystycznych oraz warsztatom budowy koncepcji i zadań do realizacji 
w latach 2018-2020. Zapraszamy do udziału w III już debacie poświeconej 
głównie wypracowabiu zadań do realizacji. Zgłoszenia na III debatę i warsztaty 
przyjmowane są do 20 września 2017 roku, osobiście w biurze LGD lub e-
mailem na adres biuro@kanal-elblaski-lgd.pl.
S.Pańczuk

Kronika KE LGD TOM VII
Stanisława Pańczuk | 18 wrzesień 2017. Opublikowano w Aktualności
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Pod linkiem: http://www.kanal-elblaski-lgd.pl/publikacje/book/86-kronika-lgd-
ke-2017-tom-vii/1-publikacje.html zamieszczono Kronikę KE LGD TOM VII. 
Ten Tom Kroniki opisuje przełomowy 2015 rok, w którym podsumowaliśmy 10 
lat działalności Lokalnej Grupy Działania, zakończyliśmy realizację Lokalnej 
Strategii Rozwoju na lata 2009-2015, uporządkowaliśmy członkostwo w LGD, 
pożegnaliśmy niektórych współpracowników, tworzyliśmy nową Lokalną 
Strategię Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego na lata 2016-2023. 
VII Tom Kroniki pokazuje zaledwie fragmenty wydarzeń 2015 roku. Jest 
podziękowaniem lokalnym liderom, beneficjentom, wykonawcom zadań, 
pracownikom Biura KE LGD, członkom Lokalnej Grupy Działania - za 
zaangażowanie i wytrwałość w podejmowanych działaniach na rzecz rozwoju 
lokalnej społeczności.
Trwa dokumentowanie działań w kolejnym VIII już tomie Kroniki LGD i LSR.
Zachęcamy do lektury. S.Pańczuk

Szkolenie Wsi Tematycznych KKE
Stanisława Pańczuk | 13 wrzesień 2017. Opublikowano w Aktualności

Zapraszamy na szkolenie biznesowe z tworzenia ofert wsi tematycznych, które 
jest realizowane w ramach operacji własnej LGD pn. "Wsie tematyczne Krainy 
Kanału Elbląskiego". Szkolenie jest współfinansowane ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w 
ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego 
PROW 2014-2020. Jest to już drugi etap szkolenia, po wizycie studyjnej w 
Wiosce Górniczej.
Szkolenie odbędzie się 21-23 września 2017 roku, godz. 10.00 w ZAMKU 
KARNITY, Karnity10, 14-140 Miłomłyn. Zainteresowanych szkoleniem prosimy o 
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zgłaszanie się poprzez wypełnienie karty zgłoszenia. O zakwalifikowaniu się na 
szkolenie decyduje kolejność wpływu prawidłowo wypełnionych zgłoszeń. 
SZKOLENIE JEST BEZPŁATNE DLA UCZESTNIKÓW! Uczestnicy szkolenia 
ponoszą jedynie koszty podróży na miejsce szkolenia.
Więcej informacji można uzyskać w Biurze KE LGD przy ul. Komeńskiego 40 w 
Elblągu. Informacji udziela Grażyna Wasilewska: tel. 55 643 58-45 lub 55 
239-49-61.

Program Wsie Tematyczne KKE 2017_09_21-23

Karta zgłoszenia na cykl szkoleń WTKKE_2

S.Pańczuk

EkoLEADER LGD
Stanisława Pańczuk | 07 wrzesień 2017. Opublikowano w Aktualności

Szanowni Państwo!

Przypominamy, iż zgłoszenia dobrych praktyk operacji LSR o charakterze 
proekologicznym do ogólnopolskiego i nieodpłatnego Konkursu z 
nagrodami "EkoLeader LGD" - organizowanego w ramach projektu 
dwuletniego Planu Operacyjnego na lata 2016-2017 Krajowej Sieci Obszarów 
Wiejskich - przyjmowane są tylko końca września br! Zainteresowane LGD 
p r o s i m y w i ę c o r y c h ł e   r e j e s t r o w a n i e s i ę n a 
platformie www.ekoleader.pl i nadsyłanie opisów dobrych praktyk do 
organizatora Konkursu. Informacje szczegółowe, regulamin, formularz 
zgłoszeniowy oraz dane kontaktowe znajdują się na stronie www.ekoleader.pl 
Opisy dobrych praktyk mogą dotyczyć przedsięwzięć o charakterze: 
społecznym, gospodarczym i inwestycyjnym, zrealizowanych w poprzedniej lub 
aktualnej perspektywie finansowej PROW.

Przypominamy również, iż można jeszcze wziąć udział w nieodpłatnych kursach 
s z k o l e n i o w y c h i c y k l i c z n y c h   t e s t a c h o n l i n e   " E k o - K l i m a t w 
LGD" poświęconych włączaniu aspektów ekologicznych i klimatycznych do 
operacji, pozwalających uzyskać przewagi w projektach RLKS. Absolwenci 
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otrzymają imienne zaświadczenia ukończenia szkoleń. Sesje testów w tym m-
cu odbędą się w dniach 8 -15 oraz 22 - 29 września br.

Szkolenia i Konkurs "EkoLeader LGD" adresowane są do LGD oraz 
realizatorów LSR i organizowane w ramach projektu "EkoLeader.pl LGD dla 
zrównoważonego rozwoju. Środowisko, klimat, ekoinnowacje w operacjach 
R L K S "   w r a m a c h d w u l e t n i e g o P l a n u O p e r a c y j n e g o n a l a t a 
2016-2017 KSOW (informacja o projekcie na stronie KSOW)
Zapraszamy serdecznie!

Realizator projektu: LGD "Północne Mazowsze"
www.ekoleader.pl

Działania informacyjne PROW 2014-2020
Stanisława Pańczuk | 05 wrzesień 2017. Opublikowano w Aktualności

Od 1 września 2017 roku obowiazuje nowa Ksiega wizualizacji 
znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa 
2014-2020.
Zmiany w Księdze polegają na dostosowaniu jej zapisów do zmienionego 
rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 808/2014 oraz na 
doprecyzowaniu zapisów tak, aby wyeliminować rozbieżności interpretacyjne.
Informacyjne obowiązki beneficjenta wskazane zostały w szczegółowych 
przepisach dotyczących działań informacyjnych i reklamowych, określonych w 
załączniku III rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) NR 808/2014 z dnia 
17 lipca 2014 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów 
wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich (EFRROW).
„Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020” zawiera informacje na temat 
podstawowych obowiązków beneficjenta w zakresie  informowania o 
otrzymanej pomocy z Unii Europejskiej, w tym z EFRROW i Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020).
Aktualne informacje dotyczące księgi wizualizacji znaku PROW 2014-2020 
dostępne są na stronie internetowej MRiRW
- www.minrol.gov.pl w zakładce Działania informacyjne PROW 2014-2020.
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S.Pańczuk

Ekomuzeum Krainy Kanału Elbląskiego cd.
Stanisława Pańczuk | 04 wrzesień 2017. Opublikowano w Aktualności

Zapraszamy na szkolenie z marketingu i kanałów komunikacji w 
turystyce realizowane w ramach operacji własnej LGD pt. 
Ekomuzeum Krainy Kanału Elbląskiego w ramach Poddziałania 
19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 
2014-2020.
Ekomuzeum Krainy Kanału Elbląskiego to sieć rozproszonych na 
obszarze Krainy Kanału Elbląskiego obiektów, które tworzą żywą 
i działającą kolekcję, obrazującą wartości przyrodnicze i 
kulturowe oraz dorobek jego mieszkańców. Ekomuzeum to 
sposób prezentacji lokalnej kultury i przyrody w postaci sieci 
punktów i cyklicznych imprez, w których można
w sposób interaktywny poznać tradycje i historię danego 
miejsca. Sieciowy pakiet produktu turystycznego pozwoli na 
współuczestniczenie zwiedzających turystów w wydarzeniach 
organizowanych przez jednostki, degustacji lokalnej kuchni, 
kupna wyrobów rękodzieła, uczestniczenia w zajęciach i 
warsztatach artystycznych oraz noclegach.

Wszystkich zainteresowanych szkoleniem prosimy o zgłaszanie 
się poprzez wypełnienie karty zgłoszenia. O zakwalifikowaniu się 

w szkoleniu decyduje kolejność wpływu prawidłowo 
wypełnionych zgłoszeń.

UWAGA: SZKOLENIE JEST BEZPŁATNE DLA UCZESTNIKÓW!
Uczestnicy szkolenia ponoszą jedynie koszty podróży na miejsce 

szkolenia
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Zaproszenie EKKE 2017.09.27-28

Program szkolenia 2017.09.27-28

Karta zgłoszenia na szkolenie marketingowe 2017.09.27-28

Targi Przedsiębiorczości Społecznej w Elblągu
Stanisława Pańczuk | 01 wrzesień 2017. Opublikowano w Aktualności
Targi Przedsiębiorczości Społecznej – zapraszamy na elbląską 
Starówkę!

W niedzielę, 3 września w trakcie Elbląskiego Święta Chleba, 
odbędą się Targi Przedsiębiorczości Społecznej. Na imprezie 
pojawią się przedsiębiorcy z subregionu elbląskiego wraz ze 
swoimi unikalnymi produktami. Zapraszamy na elbląską starówkę 
od godziny 10n00 do 17n00.
Targi to doskonała okazja do zaprezentowania oferty podmiotów ekonomii 
społecznej funkcjonujących w naszym regionie. Nasze stoiska wypełnione będą 
niepowtarzalnymi produktami, oraz ciekawymi warsztatami i pokazami. Polska 
Izba Dziedzictwa Kulturowego nauczy jak dawniej wyglądała obróbka lnu i 
konopi włóknistych, z kolei Stowarzyszenie Health Revolution przy pomocy 
specjalistycznego sprzętu pokaże jak szybko i efektywnie poprawić swoją 
sylwetkę, natomiast Stowarzyszenie Babska Wyspa zaprosi do wspólnego tańca 
Slavika Dance. Stowarzyszenie Inspiratornia wtajemniczy nas w “Mehendi”, 
czyli sztukę zdobienia ciała henną, a Stowarzyszenie Nowe Monasterzysko 
zaprosi przybyłych na warsztaty florystyczne. Odbędą się również warsztaty 
filcowania. Niepowtarzalne przedmioty wykonane podczas warsztatów będzie 
można zabrać ze sobą.
Udział w Targach Przedsiębiorczości Społecznej to również idealny moment, 
aby zakupić unikatowe wyroby rękodzielnicze oraz domowe, naturalne 
przetwory. Każdy zakup dokonany na Targach to zakup produktów 
oryginalnych, z których część dochodów przeznaczona jest na cele społeczne, 
a każda sprzedaż to pomoc w ich realizacji.
A po niedzieli i w ciągu całego roku zapraszamy Państwa do kontynuowania 
zakupów wirtualnych na stronie internetowej www.targes.pl. Tu również 
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znajdziecie Państwo niepowtarzalne produkty i usługi przedsiębiorstw 
społecznych z naszego regionu.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji 3 września (niedziela) od godziny 10_00 na 
Bulwarze Zygmunta Augusta w Elblągu. Serdecznie zapraszamy do 
wspólnego spędzenia czasu.
PROGRAM TARGÓW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ
10a00-17a00 Sprzedaż produktów przedsiębiorstw społecznych: wyroby 
rękodzielnicze, portfele oraz domowe i naturalne przetworyStowarzyszenie 
Kadyny
wyroby z wełny, ceramika, biżuteria z gliny, ikony, wyroby z filcu.
Stowarzyszenie Art-kreatywni
torby bawełniane, przytulanki, poduszki, mydło glicerynowe.
Stowarzyszenia Dwie Wsie
etui, portfele.
10a00-13a00
14a00-17a000 Warsztaty
Warsztaty Naturalna Żywność 
ukulaj sobie truflę. Warsztaty, na których samodzielnie uczestnicy jarmarku 
będą przygotowywać trufle z naturalnych produktów, tj. orzechy i bakalie.
Stowarzyszenie Inspiratornia -
MEHENDI - sztuka tymczasowa. Warsztat jest propozycją poruszenia wyobraźni 
i skorzystania z intuicji tworząc wzory zdobiące ciało. Do malowania posłuży 
nam naturalna henna. Będziemy malować samych siebie i siebie wzajemnie.
Polska Izba Dziedzictwa Kulturowego - Pracownia Rzemiosł Dawnych
warsztat dawnej obróbki lnu i konopi włóknistych. Samodzielnie będzie można 
tkać i prząść przy wykorzystaniu maszyn z poprzednich epok.
Stowarzyszenie Health Revolution
Żyj zdrowo z Health Revolution - uczestnicy będą mogli skosztować szejków, 
wykonanych z naturalnych składników, które są idealne po treningu.
Stowarzyszenie Kadyny
Filcowanie na mokro i na sucho. Uczestnicy warsztatu przygotują broszki i 
breloczki.
Nowe Monasterzysko
Warsztaty florystyczne. Uczestnicy będą przygotowywać kompozycie zrobione 
ze zbóż i kwiatów nawiązujące do żniw.
13a00-14a00 Pokazy Stowarzyszenie Health Revolution
jak szybko i efektywnie poprawić swoją sylwetkę.
Stowarzyszenie Babska Wyspa
slavika dance.
Wydarzenie odbywać się będzie w ramach projektu realizowanego przez 
Stowarzyszenie ESWIP „Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii 
Społecznej w Elblągu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Równać Szanse 2017

http://kanal-elblaski-lgd.pl/2066-r%C3%B3wna%C4%87-szanse-2018.html


Stanisława Pańczuk | 30 sierpień 2017. Opublikowano w Aktualności
Informuję, że tegoroczna edycja Regionalnego Konkursu Grantowego w ramach 
Programu Równać Szanse 2017 Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności 
została ogłoszona 16 sierpnia. W konkursie o dotacje do 8500 zł na projekty 
trwające minimum 6 miesięcy mogą ubiegać się miejskie i gminne domy kultury, 
powiatowe, miejskie i gminne biblioteki, a także organizacje pozarządowe oraz 
nieformalne grupy dorosłych z miejscowości do 20.000 mieszkańców. Projekty 
mogą być realizowane pomiędzy 1 lutego a 31 sierpnia 2018 roku. Działania 
realizowane w ramach projektu powinny wspierać rozwój ludzi młodych (13-19 
lat) z małych miejscowości, umiejętności społeczne przydatne zarówno w ich 
obecnym, jak i dorosłym życiu poprzez podnoszenie kompetencji.
Wnioski można składać do 25 października 2017, do godz. 12.
Na stronie www.rownacszanse.pl znajdują się szczegółowe informacje o 
konkursie i dokumenty konkursowe.
W przypadku pytań, kontakt: 922) 826 10 16 lub 
mailowo: rownacszanse@pcyf.org.pl
Elżbieta Mierzyńska Główny Specjalista Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku 
Publicznego

Zawody strzeleckie w Grądkach - PO FIO
Stanisława Pańczuk | 30 sierpień 2017. Opublikowano w Aktualności

27 sierpnia 2017 roku na strzelnicy sportowej w Grądkach odbyły się I 
rekreacyjne zawody strzelectwa sportowego. Zawody zostały sfinansowane w 
ramach mikrodotacji FIO Warmia Mazury lokalnie 2, a dofinansowane ze 
środków Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Godkowie. Spotkanie 
zorganizowała Grupa Nieformalna "Sokół z Grądek". Zawodnicy mogli startować 
w kategorii: Open lub Masters. Mimo, iż są to dopiero początki treningów, 
naszym mieszkańcom udało się uzyskać naprawdę świetne wyniki (szczególne 
gratulacje dla młodzieżówki z Grądek).
 
Ogólnie zainteresowanie zawodami przerosło nasze oczekiwania, co pokazuje, 
iż utworzenie niestacjonarnej strzelnicy sportowej i zaangażowanie tą dziedziną 
sportu było strzałem w dziesiątkę. Jednak niektóre kwestie nadal wymagają 
jeszcze nakładów finansowych, jeśli w przyszłości chcemy w dalszym ciągu 
organizować w naszej gminie tego typu spotkania.
W niedzielnych zawodach wzięli udział nie tylko mieszkańcy Grądek ale również 
Osieka, Godkowa, Szymbor, Boguchwał, Miłakowa, Ornety, jak i również tak 
odległych od nas miejscowości jak: Lidzbark Warmiński, Barczewo i Górowo 
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Iławeckie, którzy przyjechali do nas wraz z przedstawicielami Warmiak Koło 
Strzeleckie LOK w Lidzbarku Warmińskim. W tym miejscu serdeczne 
podziękowania dla p.Dariusza Wojczulanisa - za nieocenioną pomoc w czasie 
zapisów zawodników i podliczaniu wyników oraz dla p. Mirosława Kurendy, 
który nie tylko był sędzia głównym (drugim sędzią był Robert Knyżewski) ale 
również, zajął pierwsze miejsce w kategorii Masters.
Na ok. 60 przybyłych gości w zawodach udział wzięło 33 osoby. Po zawodach 
zostało zorganizowane ognisko na zakończenie wakacji. Wspólna zabawa trwała 
do późnych godzin. Serdecznie wszystkim dziękujemy za udział i sportową 
rywalizację. Łącznie w czasie zawodów i późniejszej zabawie uczestniczyło 
ponad 70 osób.
Poniżej przedstawiamy wyniki do 6 miejsca.
Konkurencja "Młodzież do 18 lat kpn lub ppn
1.Gabriela Roman - Grądki - 129 pkt
2. Oliwia Ukleja - Grądki - 126 pkt
3. Bartosz Molewski - Lidzbark Warmiński - 98 pkt
4. Kornelia Prosowska -Jelonki - 74 pkt
5. Kinga Meller - Grądki - 52 pkt
6. Bartłomiej Paluch - Grądki - 27 pkt
Konkurencja "Powyżej 18 lat" kpn lub ppn
1. Barbara Kownacka - Lidzbark Warmiński - 148 pkt
2. Rafał Tanona - Grądki - 144 pkt
-. Robert Knyżewski - Grądki - 137 pkt (poza konkurencją)
3. Emilia Łomecka - Górowo Iławeckie - 136 pkt
4. Piotr Basarab - Szymbory - 133 pkt
4. Łukasz Pietrzak - Godkowo - 133 pkt
4. Dawid Smotrycki - Osiek - 133 pkt
5. Marcin Basarab - Szymbory - 130 pkt
6. Rafał Paluch - Grądki - 129 pkt
Konkurencja "Master" kpn + ppn
1. Mirosław Kurenda - Olkowo - 344 pkt
-. Dariusz Wojczulanis - Lidzbark Warmiński - 333 pkt
2. Robert Dziadosz - Lidzbark Warmiński - 326 pkt
3.Damian Wolszczak - Lidzbark Warmiński - 314 pkt
4. Waldemar Olender - Orneta - 296 pkt
5. Mariusz Partas - Lidzbark Warmiński - 290 pkt
6. Adam Dziadosz - Lidzbark Warmiński - 281 pkt
Grupa Nieformalna ,,Sokół Grądki''

XIX-III-5-2017 posiedzenie Zarządu
Stanisława Pańczuk | 02 sierpień 2017. Opublikowano w Aktualności
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10 sierpnia 2017 roku na godz. 11.00 w Elblągu, ul. Jana Amosa Komeńskiego 
40, p.24. odbędzie się XIX-III-5/2017 posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia 
Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD:
Przyjęcie porządku XIX-III-5/2017 obrad posiedzenia Zarządu.
Przyjęcie protokołu z XXVIII-III-4/2017 posiedzenia Zarządu z 26 czerwca 
2017 roku.
Informacja o wynikach oceny wniosków przez Radę w naborach 
3/2017-9/2017.
Przyjęcie stanowiska Zarządu Stowarzyszenia w sprawie protestów na 
decyzje Rady w naborach 3/2017-9/2017.
Informacja o postępie prac w sprawie Operacji Własnych LGD, Projektu 
grantowego „Rowerowy Zawrót Głowy” i Projektów Współpracy.
Informacje dotyczące koordynacji marki Krainy Kanału Elbląskiego.
Wolne głosy i wnioski, uwagi, sprawy różne.
Zamknięcie posiedzenia.

Elbląg, 31 lipca 2017 roku
Do dziś wpłynęło aż 13 PROTESTÓW na decyzję Rady, w tym 6 w naborze 
3/2017 (tworzenie firm)  6 w naborze 4/2017 (rozwijanie firm) i 1 w naborze 
5/2017 (infrastruktura turystyczna, kulturalna i rekreacyjna). Jeden PROTEST 
został złożony po terminie, 1 przez źle oznaczonego wnioskodawcę, 1 bez 
podpisu (w oryginale) wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do 
reprezentowania wnioskodawcy.

S.Pańczuk

Wsie tematyczne Krainy Kanału Elbląskiego - zaproszenie do 
udziału w projekciee
Stanisława Pańczuk | 02 sierpień 2017. Opublikowano w Aktualności
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Rozpoczynamy realizację drugiej Operacji Własnej LGD pn. WSIE 
TEMATYCZNE Krainy Kanału Elbląskiego, na realizację ktorej zawarliśmy 
umowę 4 maja 2017 roku. W ramach zadania zostanie wykonane:

Wizyta studyjna w Wiosce Górniczej w Pile 2 dni – 17-18 sierpnia 2017 
r. Prowadzący Agnieszka Veyna, Wojciech Veyna – Stowarzyszenie 
Mieszkańców i Miłośników Piły nad Brdą „BUKO”, ul. Świerkowa 5, Piła-
Młyn, 89-520 Gostycyn, woj. kujawsko-pomorskie. Zgłoszenia uczestników 
- 20 osób. Planowane efekty – poznanie oferty wsi tematycznej.

Warsztaty z tworzenia wsi tematycznych 3 dni - 21-23 września 2017 
roku w Karnitach. Prowadzący Krzysztof Margol, Małgorzata Ofierska. 
Uczestnicy - 27 osób.  Planowane efekty: opracowane 2 oferty wsi 
tematycznych.
Warsztaty z marketingu i promocji WSI TEMATYCZNYCH Krainy Kanału 
Elbląskiego. Prowadzący – wybór wg rozstrzygnięcia zapytania ofertowego. 
Uczestnicy - 27 osób. Planowane efekty: materiały do folderu o WSIACH 
TEMATYCZNYCH Krainy Kanału Elbląskiego.

Udział w Pikniku Naukowy Centrum Nauki Kopernik w Warszawie – maj/
czerwiec 2018 roku – udział 10 osób. Planowane Efekty - wypromowane 
oferty co najmniej 2 wsi tematycznych.

ZAPRASZAMY do udziału w projekcie mieszkańców wsi, którzy funkcjonują jako 
wsie tematyczne lub planują podjęcie takich działań i dokonanie zgłoszenia do 
udziału w pierwszym działaniu, czyli wizycie studyjnej w Wiosce Górniczej w 
Pile, woj. kujawsko-pomorskie, jako wsi tematycznej.
Zdjęcia, w tym tort w formie bukietu kwiatów zostały wykonane z okazji III 
Pikniku Organizacji Pozarządowych Powiatu Elbląskiego w Oleśnie - Wiosce 
Sztuki Naturalnej w 2015 roku. 

Zaproszenie na szkolenia informacja o WTKKE_Tablica ogłoszeń

Karta zgłoszenia na cykl szkoleń WTKKE
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Ekomuzeum Krainy Kanału Elbląskiego - c.d.
Stanisława Pańczuk | 02 sierpień 2017. Opublikowano w Aktualności

Od podpisania umowy 4 maja 2017 roku rozpoczęliśmy realizację operacji 
własnej LGD pn. "EKOMUZEUM Krainy Kanału Elbląskiego". W ramach tego 
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zadania zostało wykonane:
Warsztaty z tworzenia produktu turystycznego część I  7-8 czerwca 2017 
r. w Wielimowie – Osada Danków. Prowadzący prof. Armin Mikos v. 
Rohrscheidt i Aleksy Artyszuk. Uczestnicy - 27 osób, efekty: omówione 
produkty indywidualne z podziałem na 4 ośrodki lokalne oraz 
zidentyfikowane luki w ofercie; omówiony projekt Regulaminu 
funkcjonowania EKOMUZEUM Krainy Kanału Elbląskiego, zasady 
certyfikacji i deklaracji partnerstwa; zadania koordynatora Ekomuzeum 
Krainy Kanału Elbląskiego.
Warsztaty z tworzenia produktu turystycznego część II 29-30 czerwca 
2017r. w Wielimowie Osada Danków. Prowadzący prof. Armin Mikos v. 
Rohrscheidt i Aleksy Artyszuk. Uczestnicy - 29 osób, planowane efekty: 
uzgodnione produkty indywidualne i produkty wspólne w 4 ośrodkach 
lokalnych; zadania koordynatora EKKE; przyjęty regulamin funkcjonowania i 
deklaracji partnerstwa. Deklaracje partnerstwa złożyło 13 podmiotów, 
wpłynął 1 pakiet z grupy Miłomłyn i zasady certyfikacji ekspozycji, jako 
praca domowa.
Warsztaty z Home Stagingu i fotografii 17 lipca 2017 r. w Wielimowie – 
Osada Danków. Prowadzący Monika Bacińska-Wojewódka – Home Staging, 
Katarzyna Maczyszyn – fotografia. Uczestnicy - 27 osób, efekty: 
konsultacje i materiały do fanpage Ekomuzeum Krainy Kanału Elbląskiego 
oraz podstrony WWW.

Efektem trzech pierwszych warsztatów z tworzenia EKOMUZEUM Krainy Kanału 
Elbląskiego jest zgłoszenie 13 podmiotów indywidualnych z produktami 
turystycznymi zainteresowanych funkcjonowaniem w sieci wzajemnych 
powiązań i poleceń EKOMUZEUM KRAINY KANAŁU ELBLĄSKIEGO i 
wypracowanie podstaw czterech pakietów produktów turystycznych. 
Dopracowano także regulamin funkcjonowania Ekomuzeum. Uczestnicy 
warsztatów zostali zobowiązani do opracowania zasad certyfikacji Ekomuzeum 
w zakresie prowadzenia warsztatów. przewodnictwa, wystaw, kulinariów i 
degustacji, warsztatów artystycznych, noclegów i imprez.

W ramach operacji własnej LGD planowane jest jeszcze wykonanie:
1. Opracowania podstrony Ekomuzeum Krainy Kanału Elbląskiego
2. Wydanie ulotki o Krainie Kanału Elbląskiego.
Do rozważenia pozostaje wykonanie i sfinansowanie opracowania i 
wydania Paszportu Ekomuzeum Krainy Kanału Elbląskiego.



S.Pańczuk

Rowerowy zawrót głowy - umowa nr 9
Stanisława Pańczuk | 02 sierpień 2017. Opublikowano w Aktualności

28 lipca 2017 roku została podpisana druga umowa na realizację zadania 
grantowego pn. "Wirtualny spacer po mieście i gminie Miłomłyn". W ramach 
zadania ma być wydany folder promocyjny i aplikacja mobilna po mieście i 
gminie Miłomłyn. Zadanie realizuje Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi 

http://kanal-elblaski-lgd.pl/2062-ekomuzeum-krainy-kana%C5%82u-elbl%C4%85skiego-c-d.html
http://kanal-elblaski-lgd.pl/2062-ekomuzeum-krainy-kana%C5%82u-elbl%C4%85skiego-c-d.html
http://kanal-elblaski-lgd.pl/2062-ekomuzeum-krainy-kana%C5%82u-elbl%C4%85skiego-c-d.html
http://kanal-elblaski-lgd.pl/2062-ekomuzeum-krainy-kana%C5%82u-elbl%C4%85skiego-c-d.html
http://kanal-elblaski-lgd.pl/2062-ekomuzeum-krainy-kana%C5%82u-elbl%C4%85skiego-c-d.html
http://kanal-elblaski-lgd.pl/2062-ekomuzeum-krainy-kana%C5%82u-elbl%C4%85skiego-c-d.html
http://kanal-elblaski-lgd.pl/2061-rowerowy-zawr%C3%B3t-g%C5%82owy-umowa-nr-9.html?tmpl=component&print=1&layout=default
http://kanal-elblaski-lgd.pl/2061-rowerowy-zawr%C3%B3t-g%C5%82owy-umowa-nr-9.html
http://kanal-elblaski-lgd.pl/
http://kanal-elblaski-lgd.pl/2061-rowerowy-zawr%C3%B3t-g%C5%82owy-umowa-nr-9.html
http://kanal-elblaski-lgd.pl/2061-rowerowy-zawr%C3%B3t-g%C5%82owy-umowa-nr-9.html


Majdany Wielkie i Okolic w Majdanach Wielkich w ramach projektu grantowego 
"Rowerowy zawrót głowy" z dofinansowaniem LSR OW Kanału Elbląskiego. 
Wartość zadania - 33.352 zł, w tym dofinansowanie - 30.000 zł, zaliczka -
 15.000 zł. Projekt grantowy jest dofinansowany w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2023, działanie 19. wsparcie dla rozwoju 
lokalnego w ramach inicjatywy LEADER. Gratulujemy i życzymy powodzenia 
przy realizacji zadania.

Rowerowy zawrót głowy - umowa nr 7
Stanisława Pańczuk | 02 sierpień 2017. Opublikowano w Aktualności
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26 lipca 2017 roku została podpisana druga umowa na realizację zadania 
grantowego pn. "Odpoczynek na szlaku - urządzenie miejsca postoju 
rowerzystów w Drużnie". W ramach zadania budowana jest altana, 
montowane stojaki na rowery i tablica informacyjna w Drużnie, Gmina Elbląg. 
Miejsce przyjazne rowerzystom powstaje przy niebieskim Szlaku Rowerowym 
Wokół Jeziora Drużno i czarnym łącznikowym ze Szlakiem Kanału Elbląskiego z 
Elbląga do Iławy. Zadanie realizuje Stowarzyszenie "Dwie Wsie" w ramach 
projektu grantowego "Rowerowy zawrót głowy" z dofinansowaniem LSR OW 
Kanału Elbląskiego. Wartość zadania - 30.918 zł, w tym dofinansowanie - 27.517 
zł. Projekt grantowy jest dofinansowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2023, działanie 19. wsparcie dla rozwoju lokalnego w 
ramach inicjatywy LEADER. Gratulujemy i życzymy powodzenia przy realizacji 
zadania.
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Rowerowy zawrót głowy - umowa nr 6
Stanisława Pańczuk | 02 sierpień 2017. Opublikowano w Aktualności

31 lipca 2017 roku została podpisana druga umowa na realizację zadania 
grantowego pn. "Stanica rowerowa we Władysławowie". W ramach zadania 
urządzane jest miejsce postoju rowerzystów z montażem wiaty, stojaków i 
tablicy informacyjnej oraz organizacja imprezy rowerowej we Władysławowie, 
Gmina Elbląg. Miejsce przyjazne rowerzystom powstaje przy zielonym Szlaku 
Rowerowym Kanału Elbląskiego z Elbląga do Iławy. Zadanie realizuje 
Stowarzyszenie IWA INTEGRACJA-WSPÓŁPRACA-AKTYWNOŚĆ we 
Władysławowie w ramach projektu grantowego "Rowerowy zawrót głowy" z 
dofinansowaniem LSR OW Kanału Elbląskiego. Wartość zadania - 33.570 zł, w 
tym dofinansowanie - 30.000 zł, zaliczka - 15.000 zł. Projekt grantowy jest 
dofinansowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2023, działanie 19. wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy 
LEADER. Gratulujemy i życzymy powodzenia przy realizacji zadania.
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Rowerowy zawrót głowy - umowa nr 4
Stanisława Pańczuk | 02 sierpień 2017. Opublikowano w Aktualności

28 lipca 2017 roku została podpisana druga umowa na realizację zadania 
grantowego pn. "Przystanek rowerowy w miejscowości Wikrowo". W ramach 
zadania utwardzane jest powierzchnia gruntowa z przeznaczeniem pod miejsca 
postojowe dla rowerów, zakup koszy, stojaków na rowery i ławek z montażem w 
Wikrowie, Gmina Gronowo Elbląskie. Miejsce przyjazne rowerzystom powstaje 
przy zielonym Szlaku Rowerowym Kanału Elbląskiego z Elbląga do Iławy. 
Zadanie realizuje Stowarzyszenie Na Rzecz Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła 
II w Gronowie Elbląskim "Nasza Szkoła" w ramach projektu grantowego 
"Rowerowy zawrót głowy" z dofinansowaniem LSR OW Kanału Elbląskiego. 
Wartość zadania - 49.950 zł, w tym dofinansowanie - 44.950 zł, zaliczka - 
22.475 zł. Projekt grantowy jest dofinansowany w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2023, działanie 19. wsparcie dla rozwoju 
lokalnego w ramach inicjatywy LEADER. Gratulujemy i życzymy powodzenia 
przy realizacji zadania.
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Rowerowy zawrót głowy - umowa nr 3
Stanisława Pańczuk | 02 sierpień 2017. Opublikowano w Aktualności

26 lipca 2017 roku została podpisana umowa na realizację zadania grantowego 
pn. "Historyczno-Edukacyjny Piknik Rowerowy Pasłęk 1297-2017". Zadanie 
dotyczy szkolenia z potencjału turystycznego i historycznego Krainy Kanału 
Elbląskiego w bardzo atrakcyjnej formie. Zadanie realizuje Pasłęcki Ośrodek 
Kultury w Pasłęku w ramach projektu grantowego "Rowerowy zawrót głowy", 
finansowego ze środków LSR OW Kanału Elbląskiego. Wartość zadania - 15.716 
zł, w tym dofinansowanie - 10.000 zł. Projekt grantowy jest dofinansowany w 
ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2023, działanie 
19. wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER. Gratulujemy i 
życzymy powodzenia przy realizacji zadania.

Rowerowy zawrót głowy - umowa nr 1
Stanisława Pańczuk | 02 sierpień 2017. Opublikowano w Aktualności

27 lipca 2017 roku została podpisana kolejna umowa na realizację zadania 
grantowego pn. "Utworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji dla 
rowerzystów na szlaku pieszo-rowerowym "Śladami naszych przodków"". 
Zadanie obejmuje utworzenie utwardzonego ciągu pieszo-rowerowego, zakup 
zestawu wypoczynkowego (stół i ławki parkowe), betonowego stołu do tenisa,  
montaż tablicy informacyjno-turystycznej i stojaka na rowery w Woli 
Kamieńskiej, Gmina Iława. Miejsce przyjazne rowerzystom prowadzi do trasy 
rowerowej Autorytetów związanej z Janem Pawłem II i Emilem von Behringiem 
oraz trasy rowerowej Prusów, nawiązującej do odległej historii tych ziem i jej 
przodków. Zadanie realizuje Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Sołectwa Wola 
Kamieńska w ramach projektu grantowego "Rowerowy zawrót głowy" w ramach 
LSR OW Kanału Elbląskiego. Wartość zadania - 33.988 zł, w tym 
dofinansowanie - 29.997 zł, zaliczka - 14.998 zł. Projekt grantowy jest 
dofinansowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2023, działanie 19. wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy 
LEADER. Gratulujemy i życzymy powodzenia przy realizacji zadania.

Umowa PO FIO WML 2 - szlifuj formę
Stanisława Pańczuk | 01 sierpień 2017. Opublikowano w Aktualności
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30 czerwca 2017 roku zakończono  podpisywanie umów na realizację 
mikroprojektów w ramach mikrodotacji PO FIO Warmia Mazury Loklanie 2. 
Łącznie zostało zawartych13 umów na wartość 83.544,99 zł, wtym wartosc 
dotacji wynosi 51.880 zł. Ostatnią umowę zawrato ze Stowarzyszeniem IWA 
INTEGRACJA-WSPÓŁPRACA-AKTYWNOŚĆ we Władysławowie, Gmina Elbląg i 
Grupę Nieformalną SYMPATYCY REKREACJI. Realizowany mikroprojekt  to 
"SZLIFUJ FORMĘ". Jego celem jest wyposażenie działki w przyrządy służące do 
rekreacji jako materialnego dobra wspólnego Władysławowa oraz udzielenie 
instruktażu dla osób z nich korzystających jako dobra niematerialnego.

Wartość projektu "Szlifuj formę" - wynosi 8.155 zł a kwota dotacji - 4.000 zł. 
Realizatorem jest grupa nieformalna "SYMPATYCY REKREACJI" a wnioskodawcą 
jest Stowarzyszenie IWA INTEGRACJA-WSPÓŁPRACA-AKTYWNOŚĆ we 
Władysławowie.
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