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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", 
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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
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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.
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Umowa PO FIO WML 2 - szlifuj formę
Stanisława Pańczuk | 01 sierpień 2017. Opublikowano w Aktualności

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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Umowa PO FIO WML 2 - siłownia pod chmurką
Stanisława Pańczuk | 01 sierpień 2017. Opublikowano w Aktualności

Powstaje "Siłownia Pod Chmurką w Bielniku Drugim" dzieki aktywności grupy 
nieformalnej "LIDERZY" i Stowarzyszenia "ZICHERKA" w Kazimierzowie, Gmina 
Elbląg. Mikroprojekt jest realizowany w ramach mikrodotacji PO FIO Warmia 
Mazury Lokalnie, na którego umowę podpisano 30 czerwca 2017 roku. Jego 
celem jest umożliwienie dostępu do atrakcyjnej formy rekreacji na świeżym 
powietrzu mieszkańcom Bielnika Drugiego poprzez montaż urządzeń siłowni 
jako materialnego dobra wspólnego oraz udzielenie instruktażu dla osób z nich 
korzystających jako dobra niematerialnego.

Wartość projektu "Siłownia pod chmurką w Bielniku Drugim" - wynosi 5.140 zł a 
kwota dotacji - 4.000 zł. Realizatorem jest grupa nieformalna "LIDERZY" a 
wnioskodawcą jest Stowarzyszenie ZICHERKA w Kazimierzowie.
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Umowa PO FIO WML 2 - warsztaty ceramiczne
Stanisława Pańczuk | 01 sierpień 2017. Opublikowano w Aktualności

Stowarzyszenie Ludzi Przyjaznych Odnowa w Krzewsku, Gmina Markusy i 
Grupa Nieformalna DRUŻYNA WOJÓW PRUSKICH KARREGA realizują 
mikroprojekt WARSZTATY CERAMICZNE w ramach mikrodotacji PO FIO Warmia 
Mazury Lokalnie 2. Jego celem jest przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu 
rzemiosła dawnego oraz aktywizacja mieszkańców wsi jako wspólnego dobra 
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niematerialnegi i budopwa pieca ceramicznego jako materialnego dobra 
wspólnego miejscowości Zurawiec.

Wartość projektu "Warsztaty ceramiczne" - wynosi 5.327 zł a kwota dotacji -
 4.000 zł. Realizatorem jest grupa nieformalna DRUŻYNA WOJÓW PRUSKICH 
KARREGA a wnioskodawcą jest Stowarzyszenie Ludzi Przyjaznych Odnowa w 
Krzewsku.

 

Umowa PO FIO WML 2 - strzelnica w Grądkach
Stanisława Pańczuk | 01 sierpień 2017. Opublikowano w Aktualności
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Powstaje strzelnica w Grądkach, Gmina Godkowo, w ramach mikrodotacji PO 
FIO Warmia Mazury Lokalnie 2. Umowa na mikroprojekt została podpisana 30 
czerwca 2017 roku ze Stowarzyszeniem na rzecz Rozwoju Gminy Gogkowo 
"Pomocna Dłoń", Gmina Godkowo i Grupę Nieformalną "SOKÓŁ". Realizowany 
mikroprojekt  to "UTWORZENIE GMINNEJ STRZELNICY SPORTOWO 
REKREACYJNEJ W MIEJSCOWOSCI GDĄDKI". Jego celem jest aktywizacja 
sportowamieszkańców gminy Godkowo jako niematerialnego dobra wspólnego i 
utworzenie gminnej strzelnicy w Grądkach jako materialnego dobra wspólnego.

Wartość projektu "UTWORZENIE GMINNEJ STRZELNICY SPORTOWO-
REKREACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCI GRĄDKI" - wynosi 5.660 zł a kwota dotacji 
- 4.600 zł. Realizatorem jest grupa nieformalna "SOKÓŁ" a wnioskodawcą 
jest Stowarzyszenie na rzecz Rozowju Gminy Godkowo 'POMOCNA DŁOŃ" w 
Godkowie.
Zostały już zrealizowane pierwsze lekcje strzelectwa. Spotkania strzeleckie 
odbywają się co dwa tygodnie w niedzielne popołudnia. Jest to pierwsza 
samodzielna aktywność tej miejscowości.
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Umowa PO FIO WML 2 - Janowo na nowo
Stanisława Pańczuk | 01 sierpień 2017. Opublikowano w Aktualności

Stowarzyszenie Wierzba w Kazimierzowie, Gmina Elbląg i Grupa Nieformalna 
Janowo na nowo 30 czerwca 2017 roku podpisało umowę na realizacje 
mikroprojektu "WSPÓLNA PRZESTRZEŃ". Jego celem jest zwiększenie 
aktywności i integracji społecznej poprzez utworzenie miejsca wypoczynkowo-
rekreacyjnego w Janowie jako materialnego dobra wspólnego oraz organizacja 
2 pikników jako dobra niematerialnego.

Wartość projektu "WSPÓLNA PRZESTRZEŃ" - wynosi 11.400 zł a kwota dotacji 
- 4.000 zł. Realizatorem jest grupa nieformalna "JANOWO NA NOWO" a 
wnioskodawcą jest Stowarzyszenie WIERZBA w Kazimierzowie.
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Umowa PO FIO WML 2 - Kuźnia Pruska
Stanisława Pańczuk | 01 sierpień 2017. Opublikowano w Aktualności

30 czerwca 2017 roku w ramach mikrodotacji PO FIO Warmia Mazury Lokalnie 2 
została podpisana umowa ze Stowarzyszeniem Wspierania Aktywności Lokalnej 
Kuźnia Pruska i Grupę Nieformalną AKTYWNY PASŁĘK. Jego celem jest 
edukacja historyczna w zabawowej formie i podniesienie poziomu wiedzy o 
Małej Ojczyźnie jako dobra niematerialnego.

Wartość projektu "HISTORYCZNA GRA MIEJSKA" - wynosi 5.500 zł a kwota 
dotacji - 5.000 zł. Realizatorem jest grupa nieformalna AKTYWNY PASŁĘK a 
wnioskodawcą jest Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej "KUŹNIA 
PRUSKA" w Pasłęku.
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UMOWA PO FIO WML 2 - Aktywny Pasłęk
Stanisława Pańczuk | 01 sierpień 2017. Opublikowano w Aktualności

30 czerwca 2017 roku została podpisana umowa w ramach PO FIO Warmia 
Mazury Lokalnie 2 ze Stowarzyszeniem WSPIERANIA AKTYWNOŚCI  LOKALNEJ 
'KUŹNIA PRUSKA" w Pasłęku i Grupę Nieformalną AKTYWNY PASŁĘK. 
Realizowany mikroprojekt  to "HISTORYCZNA GRA MIEJSKA". Jego celem jest 
edukacja mieszkańców Pasłęka i turystów nt. historii i zabytków Pasłęka w 

http://kanal-elblaski-lgd.pl/2050-umowa-po-fio-wml-2-ku%C5%BAnia-pruska.html
http://kanal-elblaski-lgd.pl/2050-umowa-po-fio-wml-2-ku%C5%BAnia-pruska.html
http://kanal-elblaski-lgd.pl/2050-umowa-po-fio-wml-2-ku%C5%BAnia-pruska.html
http://kanal-elblaski-lgd.pl/2050-umowa-po-fio-wml-2-ku%C5%BAnia-pruska.html
http://kanal-elblaski-lgd.pl/2050-umowa-po-fio-wml-2-ku%C5%BAnia-pruska.html
http://kanal-elblaski-lgd.pl/2050-umowa-po-fio-wml-2-ku%C5%BAnia-pruska.html
http://kanal-elblaski-lgd.pl/2049-umowa-po-fio-wml-2-aktywny-pas%C5%82%C4%99k.html
http://kanal-elblaski-lgd.pl/
http://kanal-elblaski-lgd.pl/2049-umowa-po-fio-wml-2-aktywny-pas%C5%82%C4%99k.html
http://kanal-elblaski-lgd.pl/2049-umowa-po-fio-wml-2-aktywny-pas%C5%82%C4%99k.html


atrakcyjnej zabawowej formie i wzrost odpowiedzialności za Małą Ojczyznę jako 
dobra niematerialnego.

Wartość projektu "HISTORYCZNA GRA MIEJSKA" - wynosi 5.500 zł a kwota 
dotacji - 5.000 zł. Realizatorem jest grupa nieformalna "AKTYWNY PASŁĘK" a 
wnioskodawcą jest Stowarzyszenie WSPIERANIA AKTYWNOŚCI LOKALNEJ 
"KUŹNIA PRUSKA" w Pasłęku.

PO FIO WML2 -Tolkmicka Inicjatywa Kulturalna
Stanisława Pańczuk | 01 sierpień 2017. Opublikowano w Aktualności
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Grupa nieformalna TOLKMICKA INICJATYWA KULTURALNA REKREACJI 30 
czerwca 2017 roku podpisała umowę na realizację mikprojketu w ramach PO FIo 
Warmia Mazury Loklanie 2 pn. "ZIEMIA TOLKMICKA NA PIELGRZYMIM 
SZLAKU". Jego celem jest zintegrowanie społeczności wokół tradycji ziemi 
tolkmickiej, czyli pielgrzymowania, jako dobra niematerialnego.

Wartość projektu "Szlifuj formę" - wynosi 8.902 zł a kwota dotacji - 4.600 zł. 
Realizatorem jest grupa nieformalna "TOLKMICKA INICJATYWA KULTURALNA.
15 lipca 2017 roku 2017 roku na placu przed ratuszem odbył się Festiwal 
Pielgrzymów Północy. W programie przewidziano: Jarmark Pielgrzyma, 
warsztaty rzeźbiarskie i odlewnicze, pieśni dziadowskie i opowieści przy studni, 
koncert Cantigas de santa Maria oraz procesja Jakubowa i biesiada z tańcami 
dawnymi i tradycyjnymi.
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Umowa PO FIO WML 2 - Grupa Ognia
Stanisława Pańczuk | 01 sierpień 2017. Opublikowano w Aktualności

30 czerwca 2017 roku w ramach mikrodotacji PO FIO Warmia Mazury Lokalnie 2 
została podpisana umowa ze Stowarzyszeniem na rzecz Rozwoju Wsi 
"Aniołowo" z Aniołowa, Gmina Pasłęk i Grupę Nieformalną "GRUPA OGNIA". 
Realizowany mikroprojekt  to "Grupa Ognia. Wielcy z małej wsi". Jego celem jest 
wzrost poczucia własnej wartości dzieci i młodzieży z Aniołowa poprzez 
organizację zajęć kuglarskich i aktywny udział w wydarzeniach lokalnych, jako 
dobra niematerialnego.

Wartość projektu "Grupa ognia,. Wielcy z małej wsi" - wynosi 7.250 zł a kwota 
dotacji - 5.000 zł. Realizatorem jest grupa nieformalna "GRUPA OGNIA" a 
wnioskodawcą jest Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi "Aniołowo" z 
Aniołowa.
W ramach mikroprojekytu odbyły się już warsztaty grupy ognia w Kretowinach i 
pokazy umiejętności kuglarskich podczas XII Zlotu Miłośników Aniołów w 
Aniołowie 8 lipca 2017 roku.
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Zdjęcia z podpisania umowy są na www.facebook.com.pl/pages/LGD-Kanał-
Elbląski.

Umowa PO FIO WML 2 - Kwiatowe Spotkania
Stanisława Pańczuk | 01 sierpień 2017. Opublikowano w Aktualności

Stowarzyszenie Aktywności Społecznej im. T. Reytana w Wikrowie, Gmina 
Gronowo Elbląskie i Grupa Nieformalna TERP 29 czerwca 2017 roku podpisały 
umowę na realizację mikroprojektu "KWIATOWE SPOTKANIA". Jego celem jest 
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wnabycie kompetencji w zakresie tworzenai kopozycji kwiatowych do dekoracji 
wnętrz oraz siedlisk oraz integracja meiszkańców wsi.

Wartość projektu "Kwiatowe spotkania"" - wynosi 3.080 zł a kwota dotacji -
 2.000 zł. Realizatorem jest grupa nieformalna "STERP" a wnioskodawcą 
jest Stowarzyszenie IAKTYWNOSCI SPOŁECZNEJ TERP im. T. REYTANA w 
Wikrowie.

 
 

Umowa PO FIO WML 2 - Aktywny Bielnik
Stanisława Pańczuk | 01 sierpień 2017. Opublikowano w Aktualności
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28 czerwca 2017 roku w ramach mikrodotacji PO FIO WML 2 została podpisana 
umowa ze STOWARZYSZENIEM JANÓW-DRUŻNO-TRUSO w Janowie, Gmina 
Elbląg i Grupą Nieformalną AKTYWNY BIELNIK. Realizowany mikroprojekt  to 
"AKTYWIZACJA MIESZKAŃCÓW BIELNIKA PIERWSZEGO POPRZEZ BUDOWĘ 
WIATY". Jego celem jest stworzenie wiaty jako materialnego dobra wspólnego 
w Bielniku Pierwszym oraz pikniku rodzinnego jako dobra niematerialnego.

Wartość projektu "AKTYWIZACJA MIESZKAŃCÓW BIELNIKA PIERWSZEGO 
POPRZEZ BUDOWĘ WIATY" - wynosi 9.700 zł a kwota dotacji - 4.800 zł. 
Realizatorem jest grupa nieformalna "AKTYWNY BIELNIK" a wnioskodawcą 
jest Stowarzyszenie JANÓW-DRUŻNO-TRUSO w Janowie.
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Umowa PO FIO WML 2 - pierwsze wyjscie
Stanisława Pańczuk | 01 sierpień 2017. Opublikowano w Aktualności

Kolejna umowa na realizację mikroprojektu PO FIO Warmia Mazury Lokalnie 2 
została podpisana 28 czerwca 2017 roku. Było to STOWARZYSZENIE 
"WYJŚCIE", jako młoda organizacja pozarządową. Realizowany mikroprojekt  pn. 
"PIERWSZE WYJŚCIE" ma na celu doposażenie młodej organizacji w 
podstawowy sprzęt biurowy i przygotowanie do realizacji zadań z młodzieżą 
zagrożona wykluczeniem społecznym. Polega na zakupie sprzętu i 
przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z młodzieżą w wilku 14-27 lat. 
Wspólnym dobrem materialnym jest zakup sprzętu, utworzenie strony 
internetowej i FB, wykonanie materiałów promocyjnych i akcji reklamowych 
ułatwiających star t młodej organizacj i pozarządowej, a dobrem 
niematerialnym szkolenie członków stowarzyszenia przygotowującego do pracy 
z młodzieżą ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Wartość projektu "PIERWSZE WYJŚCIE" - wynosi 5.700 zł a kwota dotacji -
 4.8 0 0   z ł . Rea l i za to rem jes t m łoda o rgan izac ja pozarządowa 
STOWARZYSZENIE WYJŚCIE" w Elblągu.

Umowy PO FIO WML 2 - warsztaty darterskie
Stanisława Pańczuk | 01 sierpień 2017. Opublikowano w Aktualności
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Kolejna umowa na realizację mikroprojektów PO FIO Warmia Mazury Lokalnie 2 
została podpisana 27 czerwca 2017 roku z MORĄSKIM STOWARZYSZENIEM 
MIŁOŚNIKÓW SPORTÓW TOWARZYSKICH i REKREACJI "MORĄG AKTYWNIE", 
jako młodą organizacją pozarządową. Realizowany mikroprojekt  pn. 
WARSZTATY DARTERSKIE ma na celu popularyzacje darta jako formy rekreacji. 
Polega na zakupie sprzętu i przeprowadzenie warsztatów w pięciu 
miejscowościach wiejskich. Wspólnym dobrem materialnym jest zakup sprzętu 
do darta i nagłośnienia, a dobrem niematerialnym popularyzacja darta wśród 
mieszkańców wsi.

Wartość projektu "Warsztaty darterskie" - wynosi 2.730,99 zł a kwota dotacji - 
2.080 zł. Realizatorem jest młoda organizacja pozarządowa "Morąskie 
Stowarzyszenie Miłośników Sportów Towarzyskich i Rekreacji "Morąg Aktywnie 
" w Morągu.
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Rowerowy zawrót głowy - umowa nr 5
Stanisława Pańczuk | 25 lipiec 2017. Opublikowano w Aktualności

25 lipca 2017 roku została podpisana druga umowa na realizację zadania 
grantowego pn. "Urządzenie miejsca postoju rowerzystów w miejscowości 
Raczki Elbląskie". Tym razem jest to altana, stoły, ławy, tablica informacyjno-
turystyczna i stojaki rowerowe w Raczki Elbląskie. Miejsce przyjazne 
rowerzystom powstaje przy oznakowanym najniższym punkcie w Polsce - 
depresji terenowej - 1,85 m p.p.m. w Raczkach Elbląskich. Zadanie realizuje 
Ochotnicza Straż Pożarna w Tropach Elbląskich. A wszystko to w ramach 
projektu grantowego "Rowerowy zawrót głowy" w ramach LSR OW Kanału 
Elbląskiego. Wartość zadania - 29.937 zł, w tym dofinansowanie - 26.853 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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Konsultacje koncepcji zmian tras rowerowych Krainy 
Kanału Elbląskiego
Stanisława Pańczuk | 25 lipiec 2017. Opublikowano w Aktualności

ZAPRASZAMY NA KONSULTACJE ZMIAN PRZEBIEGU TRAS ROWEROWYCH
KRAINY KANAŁU ELBLĄSKIEGO

27 lipca 2017 roku, godz. 10.30-12.30

 
 

Miejsce:     Elbląg, ul. Jana Amosa Komeńskiego 40, sala nr 
8

PROGRAM SPOTKANIA KONSULTACYJNEGO
10.30-10.45   Wprowadzenie koordynacja marki Krainy 
Kanału Elbląskiego
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                       Stanisława Pańczuk
10.45-11.15 Prezentacja - Koncepcja przebudowy tras 
rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego
                        Krzysztof Mieczkowski
11.15-11.45    Dyskusja – Koncepcja przebudowy tras 
rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego
                       Krzysztof Mieczkowski
11.45-12.30   Prezentacja i dyskusja - Trasy 
samochodowe Krainy Kanału Elbląskiego
                        Marian Tomaszewski

Wyniki oceny Rady w naborach 3-9/2017
Stanisława Pańczuk | 20 lipiec 2017. Opublikowano w Aktualności

Wyniki oceny wniosków przez Radę Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski 
Lokalna Grupa Działania w naborach 3/2017-9/2017. Wybrane wnioski zostają 
przekazane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-
Mazurskiego 20 lipca 2017 roku. Oto wyniki:

IV-III_2017_01. Protokół Rady 3_2017_

IV-III_2017_01. Protokół Rady 4_2017_

IV-III_2017_01. Protokół Rady 5_2017_

IV-III_2017_01. Protokół Rady 6_2017_

IV-III_2017_01. Protokół Rady 7_2017_

IV-III_2017_01. Protokół Rady 8_2017_

IV-III_2017_01. Protokół Rady 9_2017_
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IV-III_2017_11. Uchwala Rady listy rankingowe 3_2017_zal nr 1_

IV-III_2017_11. Uchwala Rady listy rankingowe 3_2017_zal nr 2_

IV-III_2017_11. Uchwala Rady listy rankingowe 4_2017_zal nr 1_

IV-III_2017_11. Uchwala Rady listy rankingowe 4_2017_zal nr 2_

IV-III_2017_11. Uchwala Rady listy rankingowe 5_2017_zal nr 1_

IV-III_2017_11. Uchwala Rady listy rankingowe 5_2017_zal nr 2_

IV-III_2017_11. Uchwala Rady listy rankingowe 6_2017_zal nr 1_

IV-III_2017_11. Uchwala Rady listy rankingowe 6_2017_zal nr 2_

IV-III_2017_11. Uchwala Rady listy rankingowe 7_2017_zal nr 1_

IV-III_2017_11. Uchwala Rady listy rankingowe 7_2017_zał nr 2_

IV-III_2017_11. Uchwala Rady listy rankingowe 8_2017_zal nr 1_

IV-III_2017_11. Uchwala Rady listy rankingowe 8_2017 zal nr 2_

IV-III_2017_11. Uchwala Rady listy rankingowe 9_2017_zal nr 1_

IV-III_2017_11. Uchwala Rady listy rankingowe 9_2017_zal nr 2_

IV-III_2017_06. Rejestr interesów_

S.Pańczuk
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Home Staging i fotografia - warsztaty
Stanisława Pańczuk | 13 lipiec 2017. Opublikowano w Aktualności

17 lipca 2017 roku odbęda się jednodniowe warsztaty z Home Stagingu i 
fotografii w ramach operacji własnej LGD pn . Ekomuzeum Krainy Kanału 
Elbląskiego. Więcej w załącznikach:
 
Zaproszenie EKKE 17.07.2017

Program szkolenia Home Staging i fotografia 17 lipca 2017 r

Karty zgłoszeń 17.07.2017 Home staging i fotografia

S.Pańczuk

Pierwsze wyjście w PO FIO WML2
Stanisława Pańczuk | 13 lipiec 2017. Opublikowano w Aktualności
28 czerwca 2017 roku została podpisana kolejna umowa na realizację 
mikroprojektu PO FIO Warmia Mazury Lokalnie 2 ze Stowarzyszeniem "Wyjście", 
jako młodą organizacją pozarządową z Elbląga. Realizowany mikroprojekt 
polega na wsparciu startu Stowarzyszenia WYJŚCIE odpowiadajacego na 
potrzeby grupy młodzieży pochodzącej z rodzin zagrożonych wykluczeniem 
społecznym. Mikroprojekt obejmuje zakup sprzętu i promocję działalności 
Stowarzyszenia WYJŚCIE.

Zdjęcia z podpisania umowy są na www.facebook.com.pl/pages/LGD-Kanał-
Elbląski.
Wartość projektu "Piertwsze wyjście" - wynosi 5.700 zł a kwota dotacji -
 4.800 zł. Realizatorem jest Stowarzyszenie "WYJSCIE" w Elblągu, jako młoda 
organizacja pozarządowa.
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Warsztaty Darterskie w PO FIO WML 2
Stanisława Pańczuk | 13 lipiec 2017. Opublikowano w Aktualności

27 czerwca 2017 roku została podpisana umowa na realizację mikroprojektu PO 
FIO Warmia Mazury Lokalnie 2 z Morąskim Stowarzyszeniem Miłośników 
Sportów Towarzyskich i Rekreacji "Morąg Aktywnie", jako młodą organizacją 
pozarządową. Realizowany mikroprojekt to "Warsztaty Darterskie". Warsztaty 
darterskie prowadzone będą w świetlicach wiejskich na terenie Gminy Morąg. 
Ich celem jest promocja darta jako atrakcyjnej formy spędzania wolnego czasu.

Zdjęcia z podpisania umowy są na www.facebook.com.pl/pages/LGD-Kanał-
Elbląski.
Wartość projektu "Warsztaty darterskie" - wynosi 2.730,99 zł a kwota dotacji -
 2.080 zł. Realizatorem jest Morąskie Stowarzyszenie Miłośników Sportów 
Towarzyskich i Rekreacji "Morąg Aktywnie" w Morągu, jako młoda organizacja 
pozarządowa.
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Ocena wniosków przez Radę Stowarzyszenia
Stanisława Pańczuk | 11 lipiec 2017. Opublikowano w Aktualności
 

11 i 12 lipca 2017 roku trwa ocena wniosków przez Radę Stowarzyszenia Łączy 
Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania. Łącznie w 7 naborach 
wpłynęło 71 wniosków na kwotę 8.976.506,59 zł. Łączny limit dotacji 
wynosi 4.162.266 zł. Jeden wniosek został wycofany, 5 wniosków odpadło w 
wyniku oceny formalnej. Tylko 13 wniosków przeszło ocenę formalną bez 
uzupełnień. 53 wnioskodawców uzupełniło oyczywiste omyłki i braki formalne. 
W poszczególnych naborach wpłynęła następująca liczba wniosków:
Konkurs Limit dotacji Kwota wnioskowana Pozostała kwota wnioskowana

Liczba wniosków złożonych Liczba wniosków wycofanych Liczba 
wniosków odrzuconych Liczba wniosków bez uwag Liczba wniosków do 
poprawy
3/2017 804 780 2 128 737,40 1 930 737,40 22 0 2 0 20
4/2017 1 747 712 4 369 045,00 4 069 045,00 22 1 1 3 17
5/2017 800 000 1 462 941,41 1 179 061,41 15 0 2 5 8
6/2017 600 000 799 538,00 799 538,00 8 0 0 4 4
7/2017 100 179 122 976,78 122 975,78 2 0 0 0 2
8/2017 59 595 43 268,00 43 268 1 0 0 1 0
9/2017 50 000 50 000,00 50 000 1 0 0 0 1
RAZEM 4 162 266 8 976 506,59 8 194 625,59 71 1 5 13 52
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S.Pańczuk

Rowerowy zawrót głowy - umowa na realizację projektu 
grantowego
Stanisława Pańczuk | 11 lipiec 2017. Opublikowano w Aktualności

30 czerwca 2017 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-
Mazurskiego w Olsztynie została podpisana pierwsza w województwie (a może i 
kraju) umowa na realizację projektu grantowego "Rowerowy zawrót głowy". 
Kwota dotacji - Tego samego dnia podpisaliśmy pierwszą umowę na realizację 
zadania grantowego z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Lasecznie na realizację 
zadania: Blusowo - Szantowo - Rowerowo. Zadanie zostało zrealizowane 1-2 
lipca 2017 roku w Siemianach i trasie rajdu z Szymbarka do Siemian. Kwota 
dofinansowania - 19.990 zł. Pozostałe zadania realizują:
1) Pasłęcki Ośrodek Kultury w Pasłęku. Zadanie szkoleniowe - Historyczno-
edukacyjny piknik rowerowy Pasłęk 1297-2017. Kwota dofinansowania - 10.000 

http://kanal-elblaski-lgd.pl/2036-ocena-wniosk%C3%B3w-przez-rad%C4%99-stowarzyszenia.html
http://kanal-elblaski-lgd.pl/2036-ocena-wniosk%C3%B3w-przez-rad%C4%99-stowarzyszenia.html
http://kanal-elblaski-lgd.pl/2036-ocena-wniosk%C3%B3w-przez-rad%C4%99-stowarzyszenia.html
http://kanal-elblaski-lgd.pl/2036-ocena-wniosk%C3%B3w-przez-rad%C4%99-stowarzyszenia.html
http://kanal-elblaski-lgd.pl/2036-ocena-wniosk%C3%B3w-przez-rad%C4%99-stowarzyszenia.html
http://kanal-elblaski-lgd.pl/2036-ocena-wniosk%C3%B3w-przez-rad%C4%99-stowarzyszenia.html
http://kanal-elblaski-lgd.pl/2036-ocena-wniosk%C3%B3w-przez-rad%C4%99-stowarzyszenia.html
http://kanal-elblaski-lgd.pl/2036-ocena-wniosk%C3%B3w-przez-rad%C4%99-stowarzyszenia.html
http://kanal-elblaski-lgd.pl/2035-rowerowy-zawr%C3%B3t-g%C5%82owy-umowa-podpisana.html
http://kanal-elblaski-lgd.pl/2035-rowerowy-zawr%C3%B3t-g%C5%82owy-umowa-podpisana.html
http://kanal-elblaski-lgd.pl/
http://kanal-elblaski-lgd.pl/2035-rowerowy-zawr%C3%B3t-g%C5%82owy-umowa-podpisana.html


zł.
2) Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Majdany Wielkie i okolic w Majdanach 
Wielkich. Zadanie promocyjne - Wirtualny spacer po mieście i gminie Miłomłyn. 
Kwota dofinansowania - 30.000 zł.
3) Stowarzyszenie "Dwie Wsie" w Dłużynie. Zadanie inwestycyjne - 
Odpoczynek na szlaku - urządzenie miejsca postoju rowerzystów w Dłużynie. 
Kwota dofinansowania - 27.517 zł.
4) Stowarzyszenie IWA- Integracja - Współpraca - Aktywność we 
Władysławowie. Zadanie inwestycyjne - Stanica rowerowa we Władysławowie. 
Kwota dofinansowania - 30.000 zł.
5) Ochotnicza Straż Pożarna w Tropach. Zadanie inwestycyjne - Urządzenie 
Miejsca postoju rowerzystów w miejscowości Raczki Elbląskie. Kwota 
dofinansowania - 26.853 zł.
6) Stowarzyszenie na rzecz Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gronowie 
Elbląskim "Nasza Szkoła". Zadanie inwestycyjne - Przystanek rowerowy w 
miejscowości Wikrowo. Kwota dofinansowania - 44.950 zł.
7) Stowarzyszenie na rzecz rozwoju sołectwa Wola Kamieńska w Woli 
Kamieńskiej. Zadanie inwestycyjne - Rozwój Sołectwa Wola Kamieńska poprzez 
utworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji dla rowerzystów. Kwota 
dofinansowania - 29.997 zł.
S.Pańczuk
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