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Lista wniosków po wstępnej weryfikacji
Stanisława Pańczuk | 10 lipiec 2017. Opublikowano w Aktualności

Na podstawie paragrafu 7 ustęp 12 Regulaminu Rady oraz procedur wyboru i
oceny operacji Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa
Działania zamieszczam Listę wniosków po wstępnej weryfikacji w naborach
3/2017, 4/2017, 5/2017, 6/2017, 7/2017, 8/2017, 9/2017:
PI 2017 Lista złożonych wniosków_po wstępnej weryfikacji
S.Pańczuk

Warsztaty Home Stagingu i fotografii
Stanisława Pańczuk | 10 lipiec 2017. Opublikowano w Aktualności

Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania zaprasza na
szkolenie z Home Stagingu i fotografii 17 lipca 2017 roku w "Osadzie Danków",
Wielimowo 4A, 14-140 Miłomłyn.
Wstępny program szkolenia przewiduje:
1. Wprowadzenie do Home Stagingu.
2. Proces Home Stagingu.

- analiza nieruchomości (stan techniczny, funkcjonalny, estetyczny);
- etapy przygotowania i przeprowadzania projektu homestagingowego;
- homestaging nieruchomości na sprzedaż, a na wynajem;
- aranżacja wnętrza (kolorystyka, dodatki, tricki dekoracyjne);
- fotografia (praktyczne wskazówki jak wykonać własne zdjęcia nieruchomości);
- opis oferty nieruchomości.
3. Część warsztatowa - ćwiczenia dla uczestników, praktyczne przykłady
metamorfoz/rozwiązań.
Karty zgłoszenia prosimy przesyłać do 13 lipca 2017 roku mailowo, faxem na
adres: Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania,
ul. Jana Amosa Komeńskiego 40, 82-300 Elbląg, tel./fax 55 239 49 61; tel./
fax 55 643 58 45; kom. 602 516 830, e-mail: biuro@kanal-elblaski-lgd.pl
SZKOLENIE JEST BEZPŁATNE DLA UCZESTNIKÓW!
Uczestnicy szkoleń ponoszą jedynie koszty dojazdu na miejsce szkolenia
Zaproszenie EKKE 17.07.2017

Karty zgłoszeń 17.07.2017 Home staging i fotografia
Diana Rajczyk
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania
tel. 55 643 58 45, e-mail: biuro@kanal-elblaski-lgd.pl

IV-III/2017 posiedzenie Rady Stowarzyszenia
Stanisława Pańczuk | 03 lipiec 2017. Opublikowano w Aktualności

PORZĄDEK OBRAD
IV-III/2017 POSIEDZENIA RADY STOWARZYSZENIA ŁĄCZY NAS
KANAŁ ELBLĄSKI LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
Czas:
Miejsce:

11 lipca 2017 roku, godz. 9l00-16l00
12 lipca 2017 roku, godz. 9l00-16l00
82-300 Elblągu, ul. Jana Amosa Komeńskiego 40, Sala Nr 8

SZKOLENIE (2h) - Ekonomiczne aspekty operacji indywidualnych
PORZĄDEK OBRAD IV-III/2017 posiedzenia Rady Stowarzyszenia:

n. Otwarcie posiedzenia Rady Stowarzyszenia.
o. Wybór Sekretarzy posiedzenia.
p. Informacja Zarządu o wysokości limitu dostępnych środków
zadysponowanych w naborach nr 3/2017, 4/2017, 5/2017, 6/2017, 7/2017,
8/2017, 9/2017.
q. Informacja o wynikach wstępnej weryfikacji zgodności operacji z warunkami
przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020 i LSR OW KE 2016-2023 w ramach naborów nr 3/2017,
4/2017, 5/2017, 6/2017, 7/2017, 8/2017, 9/2017.
r. Informacja o wynikach losowania wniosków i ich przydziale do oceny w
naborach nr 3/2017, 4/2017, 5/2017, 6/2017, 7/2017, 8/2017, 9/2017.
s. Dokonanie pisemnego wyboru i oceny operacji oraz ustalanie kwoty
wsparcia wraz z uzasadnieniem przez członków Rady zgodnie z Kryteriami
wyboru i oceny operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia operacji przyjętymi
przez WZC i Kartami weryfikacji i wyboru operacji podanymi w
dokumentacji konkursowej.
t. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru i oceny operacji oraz ustaleniu list
operacji wybranych do wsparcia w ramach LSR OW KE 2016-2023,
niewybranych do finansowania w ramach LSR OW KE 2016-2023,
niepodlegających ocenie pod względem zgodności z PROW 2014-2020 i
LSR OW KE 2016-2023 w naborze nr 3/2017, 4/2017, 5/2017, 6/2017,
7/2017, 8/2017, 9/2017.
u. Wolne głosy, wnioski i zapytania.

EKOMUZEUM Krainy Kanału Elbląskiego
Stanisława Pańczuk | 28 czerwiec 2017. Opublikowano w Aktualności

29-30 czerwca 2017 roku kontynuujemy drugie warsztaty poświęcone
tworzeniu EKOMUZEUM Krainy Kanału Elbląskiego pod kierunkiem prof. dr
hab. Armina Mikosa v. Rohrscheidta i Aleksego Artyshuka. W programie:
29 czerwca 2017 roku:
Blok I (3h): Ekomuzeum - idea (podsumowanie warsztatów z 7-8.06.2017 roku)
Blok II (2h): Pakiety produktów turystycznych - wykład i warsztaty
Blok III (3h): Oferty indywidualne i oferta wspólna Ekomuzeum Krainy Kanału
Elbląskiego - warsztaty
30 czerwca 2017 roku:
Blok III (1h): Oferty indywidualne i oferta wspólna Ekomuzeum Krainy Kanału

Elbląskiego - warsztaty
Blok IV (3h): Konsultacje: oczekiwania, certyfikacja ofert indywidualnych i
oferty wspólnej, paszport turystyczny Ekomuzeum - projekt popularyzacyjny i
system rabatowy
Blok V ((2h): Regulamin funkcjonowania Ekomuzeum Krainy Kanału Elbląskiego,
deklaracja i zgłoszenie
Blok VI (2h): Witryna internetowa, funkcjonalność, struktura strony
Zapraszamy zainteresowanych współpracą w ramach sieciowego produktu
turystycznego EKOMUZEUM Krainy Kanału Elbląskiego, dopiero się rozkręcamy,
każdy znajdzie tu miejsce ze swoją ofertą indywidualną i może wziąć udział w
tworzeniu ciekawej oferty wspólnej.
S.Pańczuk

IX Konkurs "Polska wieś-dziedzictwo i przyszłość"
Stanisława Pańczuk | 28 czerwiec 2017. Opublikowano w Aktualności

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z
Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłosiła IX edycję konkursu „Polska wieś
– dziedzictwo i przyszłość”. Patronat honorowy nad konkursem objął Polski
Komitet ds. UNESCO.
Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z
obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej
debaty na temat polskiej wsi.

W ramach konkursu Kapituła oceni prace w dwóch kategoriach:
n. 1.Prace naukowe (m. in. prace doktorskie), popularno-naukowe i inne
nienależące do tych dwóch kategorii, ale prezentujące szczególnie
inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi;
o. 2.Prace prezentujące dorobek kulturowy kraju i regionu, opisujące
inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne wsi (monografie wsi,
archiwalne zbiory zdjęć stanowiące element dokumentacji, pamiętniki)
oraz prace ilustrujące przykład sukcesu w rozwoju polskiej wsi.
W konkursie preferowane są prace nowatorskie, interdyscyplinarne, wykazujące
oryginalność w zakresie podjętej problematyki lub metodologii badań, napisane
w sposób atrakcyjny dla potencjalnych czytelników.
Spośród zgłoszonych prac Kapituła Konkursowa wybierze dwa wyróżniające się
opracowania. Zwycięzca w każdej z kategorii otrzyma nagrodę pieniężną w
wysokości 5 tysięcy złotych. Nagrodzone prace będą mogły być wydane
w postaci książkowej w Wydawnictwie Naukowym Scholar.

Termin nadsyłania prac mija 28 lipca 2017 r.
Regulamin i wymagane dokumenty dotyczące konkursu znajdują się na stronie
internetowej organizatora www.fdpa.org.pl oraz są dostępne w formie
wydruku w siedzibie Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, ul.
Gombrowicza 19, 01-682 Warszawa. Dodatkowych informacji na temat
konkursu udziela: Paulina Dymińska, e-mail: p.dyminska@fdpa.org.pl tel.
695116110; 22 864 03 90; fax 22 864 03 61. Informacje na temat poprzednich
edycji konkursu, Kapituły Konkursowej i laureatów można znaleźć na stronie
internetowej www.fdpa.org.pl oraz na www.facebook.com/Fundacja.FDPA.
Patronat honorowy: Polski Komitet do spraw UNESCO
Patroni medialni: Witrynawiejska.org.pl, KulturaLudowa.pl
W załączeniu dokumentacja konkursowa oraz logo.
Źródło: www.facebook.com/Fundacja.FDPA, www.instagram.com/
fundacja.fdpa/, www.fdpa.org.pl

Pierwsza umowa PO FIO Warmia Mazury Lokalnie 2
Stanisława Pańczuk | 27 czerwiec 2017. Opublikowano w Aktualności

27 czerwca 2017 roku została podpisana umowa na realizację mikroprojektu PO
FIO Warmia Mazury Lokalnie 2 ze Stowarzyszeniem "DWIE WSIE" w Dłużynie,
Gmina Elbląg i Grupę Nieformalną NASZ MYŚLĘCIN. Realizowany mikroprojekt
"W zdrowym ciele zdrowy duch". Celem projektu jest budowa materialnego
dobra wspólnego dla mieszkańców wsi Myślęcin w postaci zagospodarowanego
terenu rekreacyjno-sportowego we wsi Myślecin oraz wszelkie dobro
niematerialne w postaci zwiększenia integracji społecznej "starych i nowych"
mieszkańców wsi, umocnienia więzi między poszczególnymi pokoleniami,
stworzenie warunków do nawiązywania współpracy i aktrywności społecznej
oraz poprawę estetyki wsi.
Zdjęcia z podpisania umowy są na www.facebook.com.pl/pages/LGD-KanałElbląski.
Wartość projektu "W zdrowym ciele zdrowy duch" - wynosi 5.000 zł a kwota
dotacji - 3.000 zł. Realizatorem jest grup anieformalna "Nasz Myślęcin" a
wnioskodawcą jest Stowarzyszenie Dwie Wsie w Dłużynie.

S.Pańczuk

Listy wniosków odrzuconych po ocenie formalnej
Stanisława Pańczuk | 27 czerwiec 2017. Opublikowano w Aktualności

Pod poniższym linkiem znajdują się listy wniosków odrzuconych po ocenie
formalnej. Paragraf 7 ustęp 5 Regulaminu Rady oraz procedur wyboru i oceny
operacji Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania
zawiera powody odrzucenia wniosku w wyniku oceny formalnej.

Listy wniosków odrzuconych po ocenie formalnej
Regulamin Rady znajduje się pod linkiem:
02. Regulamin Rady KE LGD_03_2017_03_28
S.Pańczuk

XXVIII-III-4-2017 posiedzenie Zarządu
Stanisława Pańczuk | 17 czerwiec 2017. Opublikowano w Aktualności

Zapraszam na XXVIII-III-4/2017 posiedzenie Zarządu na 26 czerwca 2017
rokuna godz. 12.00 w Elblągu ul. Jana Amosa Komeńskiego 40, p.24.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD:
1. Przyjęcie porządku XXVIII-III-4/2017 obrad posiedzenia
Zarządu.
2. Przyjęcie protokołu z XXVII-III-3/2017 posiedzenia Zarządu z
28 marca 2017 roku.
3. Podjęcie
uchwały
NR
XXVIII_III_4_Z_04_UCHWALA_Z_NR_XXVIII-4-1/2017 w sprawie
Regulaminu świadczonych usług doradczych Stowarzyszenia
Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania.
Czytaj dalej

Korekta listy złożonych wniosków
Stanisława Pańczuk | 13 czerwiec 2017. Opublikowano w Aktualności

Korekta list złożonych wniosków w naborach 3/2017, 4/2017, 5/2017, 6/2017,
7/2017, 8/2017, 9/2017 w terminie 22.05.2017 roku - 05.06.2017 roku:
PI 2017 Lista złożonych wniosków_02

Lista złożonych wniosków
Stanisława Pańczuk | 09 czerwiec 2017. Opublikowano w Aktualności

Lista złożonych wniosków w naborach 3/2017, 4/2017, 5/2017, 6/2017, 7/2017,
8/2017, 9/2017 w terminie 22.05.2017 roku - 05.06.2017 roku:
PI 2017 Lista złożonych wniosków

Wsie tematyczne Krainy Kanału Elbląskiego
Stanisława Pańczuk | 31 maj 2017. Opublikowano w Aktualności

Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania zaprasza
wszystkie zainteresowane podmioty spełniające wymogi zawarte w zapytaniu
ofertowym do składania ofert w ramach zadania zaplanowanego dla operacji
własnej LGD pn. Wsie tematyczne Krainy Kanału Elbląskiego realizowanej w
ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW
2014-2020.
Termin składania ofert trwa do 7 czerwca 2017 r. Wybór wykonawcy zostanie
rozstrzygnięty do 14 czerwca 2017 roku.
W wyszukiwarce ogłoszenia prosimy wpisać ID ogłoszenia: 48/31/05/2017
Poniżej link do wyszukania ogłoszenia:
https://www.portalogloszen.arimr.gov.pl/portal-ads/home.html

Stypendia dla młodzieży z obszarów wiejskich
Stanisława Pańczuk | 29 maj 2017. Opublikowano w Aktualności

Młodzież z obszarów wiejskich może skorzystać ze stypendiów pomostowych
przyznawanych przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.
Przedsięwzięcie zostało zainicjowane w 2002 roku w odpowiedzi na istotny
problem społeczny, jakim jest wyraźna dysproporcja w dostępie do studiów
między młodzieżą mieszkającą na wsi i w miastach. Program ułatwia
uzdolnionej młodzieży z małych miejscowości, w tym z terenów
popegeerowskich, podjęcie decyzji o kontynuacji nauki na wyższych uczelniach
poprzez stworzenie możliwości uzyskania stypendium na pierwszy rok studiów.
Jest ono finansowane przez: Polsko-Amerykańską Fundację Wolności,
Narodowy Bank Polski, Fundację Wspomagania Wsi, Fundację PZU, Fundację
BGK, Fundację Orange, Fundację BGŻ, a także koalicję ok. 100 lokalnych
organizacji pozarządowych. Przedsięwzięcie jest realizowane przy wsparciu
organizacyjnym Agencji Nieruchomości Rolnych i we współpracy z Centrum im.
Profesora Bronisława Geremka oraz Pracownią Badań i Innowacji Społecznych
„Stocznia”. Na realizację piętnastu edycji programu Partnerzy przeznaczyli
blisko 100 mln zł, w tym Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności 56,7 mln zł.
Stypendystami mogą zostać młodzi ludzie pochodzący z dawnych rodzin
popegeerowskich, uczestnicy finałów olimpiad przedmiotowych, młodzież z
rodzin wielodzietnych, zastępczych i z domów dziecka oraz młodzież
rekomendowana przez pozarządowe organizacje lokalne. Stypendium w
wysokości 5 tys. zł wypłacane jest w miesięcznych ratach po 500 złotych.
W tym roku rekrutacja do 16 edycji Programu rozpocznie się 3 lipca i trwać

będzie do 18 sierpnia. Wnioski należy składać on-line, a informacje o samym
Programie jak i procedurze składania i wypełniania wniosków znajdują się pod
linkiem:
http://www.pafw.pl/programy/program/201#.WSaI4GfwHcs
lub w oddziałach terenowych Agencji Nieruchomości Rolnych.
Źródło:
http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/
Pomoc-dla-mlodziezy-z-obszarow-wiejskich

Szkolenia dla rolników
Stanisława Pańczuk | 29 maj 2017. Opublikowano w Aktualności

Prawie 100 tys. rolników, domowników i osób zatrudnionych w rolnictwie będzie
mogło w ciągu najbliższych dwóch lat skorzystać ze szkoleń, które przyczynią
się do podniesienia ich wiedzy i umiejętności.
Szkolenia realizowane będą w ramach poddziałania „Wsparcie dla działań w
zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności” w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, Kierownictwo
resortu zaakceptowało dziś tematy szkoleń:
n. Zarządzanie, organizacja i planowanie pracy w gospodarstwie rolnym, w
tym wykorzystanie technik komputerowych.
o. Normy i wymogi wzajemnej zgodności.
p. Nowoczesny chów świń i bydła mięsnego z uwzględnieniem zasad higieny,
polepszania dobrostanu, profilaktyki i bioasekuracji jako alternatywy dla
stosowania antybiotyków u zwierząt.
q. Nowoczesne technologie uprawy zbóż.
r. Rozpoczynanie i prowadzenie działalności pozarolniczej z uwzględnieniem
rolniczego handlu detalicznego i sprzedaży bezpośredniej.
s. Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach produkcji rolnej.
Tematy te wychodzą naprzeciw potrzebom rolników i uwzględniają również
zagadnienia związane z polityką rolną. Zostały one zidentyfikowane w trakcie
badania ankietowego przeprowadzonego w ubiegłym roku na zlecenie MRiRW.
Szkolenia będą realizowane zgodnie z najnowszym stanem wiedzy w obszarze
nauk rolniczych.
Podmioty prowadzące działalność szkoleniową, w szczególności jednostki
doradztwa rolniczego, izby rolnicze, uczelnie, centra kształcenia ustawicznego,
prywatne podmioty prowadzące działalność szkoleniową zachęcamy do
śledzenia strony internetowej ARiMR, na której zamieszczone zostanie

ogłoszenie o konkursie na wykonawców szkoleń.
Zgodnie z harmonogramem wdrażania poszczególnych działań PROW 2014–
2020, nabór wniosków na realizację projektów szkoleniowych Agencja
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa powinna ogłosić w II kwartale br.
Źródło:
http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/
Szkolenia-dla-rolnikow

Ekomuzeum Krainy Kanału Elbląskiego - zaproszenie
Stanisława Pańczuk | 24 maj 2017. Opublikowano w Aktualności

ZAPROSZENIE
Zapraszamy przedstawicieli baz noclegowych i gastronomicznych,
aktywnych organizacji pozarządowych, lokalnych artystów, rzemieślników,
izb historii, przewodników, wsi tematycznych z gmin: Elbląg, Godkowo,
Gronowo Elbląskie, Iława, Kisielice, Małdyty, Markusy, Miłomłyn, Pasłęk,
Rychliki, Susz, Zalewo
do aktywnego udziału
w cyklu szkoleń z zakresu tworzenia sieciowego pakietu produktów
turystycznych pn. Ekomuzeum Krainy Kanału Elbląskiego
realizowanego w ramach operacji pn. Ekomuzeum Krainy Kanału
Elbląskiego współfinansowanego 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
Miejsce szkoleń: Centrum Pałacowo-Konferencyjne „Osada Danków”,
Wielimowo 4A, 14-140 Miłomłyn.
Ekomuzeum Krainy Kanału Elbląskiego będzie stanowiło sieć rozproszonych
na obszarze obiektów, które będą tworzyły 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. Stworzenie sieciowego pakietu 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. Przy pomocy ekspertów/konsultantów zostanie
zawarta partnerska współpraca pomiędzy podmiotami, które będą
współpracowały ze sobą w celu promocji atrakcji turystycznych obszaru,
lokalnego dziedzictwa kulturowego i tradycji. Stworzenie sieci pozwoli na
zachęcanie turystów do odwiedzania obszaru, a tym samym korzystania z baz
noclegowych i gastronomicznych oraz wzajemnym polecaniu siebie nawzajem.
W ramach projektu organizujemy następujące szkolenia:
L.p. Nazwa szkolenia Ilość dni trwania szkolenia Termin
1. 1. Tworzenie sieciowego produktu turystycznego Ekomuzeum

Krainy Kanału Elbląskiego wykład i warsztaty (cz. I)
2 dni
7-8
czerwiec 2017, godz. 9s00
1. 2. Tworzenie sieciowego produktu turystycznego Ekomuzeum
Krainy Kanału Elbląskiego wykład i warsztaty (cz. II)
2 dni
29-30
czerwiec 2017
1. 3. Home Staging i fotografia - wykłady i warsztaty
1 dzień
17 lipca 2017
1. 4. Marketing i kanały komunikacji w praktyce - wykłady i
warsztaty
2 dni
wrzesień 2017
Wszystkich zainteresowanych uczestników szkoleniami prosimy o
zgłaszanie się poprzez wypełnienie karty zgłoszenia. O zakwalifikowaniu
się w szkoleniu decyduje kolejność wpływu zgłoszeń. Prosimy, aby osoby
które zadeklarują chęć udziału w szkoleniu z tworzenia sieciowego
produktu turystycznego Ekomuzeum Krainy Kanału Elbląskiego wykład i
warsztaty (cz. I) uczestniczyły w pozostałych szkoleniach.
Wszystkie zgłoszone osoby prosimy o deklarację aktywnego uczestnictwa
w szkoleniach, w tym przystąpienia do sieci Ekomuzeum Krainy Kanału
Elbląskiego.

UWAGA: WSZYSTKIE SZKOLENIA SĄ BEZPŁATNE DLA
UCZESTNIKÓW!
Uczestnicy szkoleń ponoszą jedynie koszty dojazdu na miejsce szkolenia
Jeżeli zgłoszą Państwo chęć uczestnictwa w całym cyklu szkoleń o
nadchodzących terminach kolejnych szkoleń poinformujemy Państwa
drogą elektroniczną, papierową lub telefonicznie
Więcej informacji można uzyskać w Biurze KE LGD przy ul. Komeńskiego
40 w Elblągu oraz na stronie www.kanal-elblaski-lgd.pl
Prezes Zarządu LGD Kanał Elbląski
Zaproszenie na szkolenia EKKE_2017_06_7-8

Karta zgłoszenia na cykl szkoleń EKKE_2017_06_7-8

Nabory wniosków 2017 działanie 19.2
Stanisława Pańczuk | 23 maj 2017. Opublikowano w Aktualności

Od 22 maja 2017 roku do 5 czerwca 2017 roku do godz. 15.00 trwają nabory
wniosków zgodnie z ogłoszeniem z 8 maja 2017 roku.
http://www.kanal-elblaski-lgd.pl/ogloszenia/2012-og%C5%82oszenia-onaborach-wniosk%C3%B3w-prow-3-9-2017.html
Dodatkowo zamieszczam kryterium premiowe 5a dla wnioskodawców wg
limitów GMIN i informacje dotyczące kodów PKD:
limity dotacji dla gmin - zrównoważenie rozwoju

rozp_PKD_2007_12_24

2_PKD-2007-schemat_2

3_PKD-2007-wyjasnienia
S.Pańczuk

Wyniki oceny merytorycznej PO FIO WML2
Stanisława Pańczuk | 19 maj 2017. Opublikowano w Aktualności

Informujemy, że Komisja Konkursowa ds. oceny wniosków złożonych w
konkursie Fundusz Inicjatyw obywatelskich Warmia Mazury Lokalnie 2
zakończyła ocenę merytoryczną wniosków i zatwierdziła listę rankingową.
W ramach dostępnego limitu środków rekomendowanych do dofinansowania
zastało 75 projektów w tym:
- 18 projektów - dofinansowanie Młodych Organizacji Pozarządowych
- 57 projektów - dofinansowanie lokalnych przedsięwzięć realizowanych przez
grupy nieformalne i samopomocowe.
Kwoty proponowanych dotacji w znacznej części wniosków odbiegają od
wartości wnioskowanych – szczegółowe informacje o kategoriach kosztów nie
uznanych za niezbędne przez Komisję zostaną przesłane indywidualnie
każdemu wnioskodawcy.
W przypadku rezygnacji dofinansowania przez któregoś z wnioskodawców, nie
dostarczenia dokumentów niezbędnych do podpisania umowy w terminie lub

stwierdzenia braku możliwości udzielenia dotacji na etapie weryfikacji
dokumentów rejestrowych i finansowych, do podpisania umowy o dotację będą
zapraszani wnioskodawcy z listy rezerwowej.
7 wniosków złożonych przez grupy nieformalne bez użyczenia osobowości
prawnej zostało odrzuconych na etapie oceny merytorycznej i nie podlegały
ocenie przez komisję konkursową – szczegółowy powód odrzucenia znajduje
się na liście wniosków odrzuconych na etapie oceny merytorycznej.
Lista rankingowa wniosków rekomendowanych do dofinansowania INICJATYWY
Lista rankingowa wniosków rekomendowanych do dofinansowania MOP typu
START-UP
Lista REZERWOWA wniosków rekomendowanych do dofinansowania
Wnioski odrzucone na etapie oceny merytorycznej
Źródło: http://warmiamazurylokalnie.pl/

Trwają Dni Otwarte Funduszy Europejskich
Stanisława Pańczuk | 19 maj 2017. Opublikowano w Aktualności

Tr wa j ą D n i O t wa r t e F u n d u s z y E u ro p e j s k i c h . N a Wa r m i i i
Mazurach 11 beneficjentów otwiera swoje podwoje i zaprasza do poznania
efektów przeznaczenia funduszy europejskich. Zapraszamy i my do Biura Kanał
Elbląski LGD, chętnie opowiemy i pokażemy co udało nam się zrobić. Nasze
działania i ich efekty dokumentujemy w kolejnych Tomach Kroniki. Jest już ich
VII, pracujemy nad VIII. Odwiedziło nas już kilka osób. Byliśmy też na
konferencji prasowej "Fundusze! Przystań - skorzystaj!"- Miliony na zmiany Jak zmieniły się Warmia i Mazury dzięki pieniądzom unijnym? w Olsztynie 17
maja 2017 roku. Były nawet pytania i wywiad do TVP 3 Olsztyn.
W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa WarmińskoMazurskiego w latach 2007-2013 powstało:
● 6.838 miejsc pracy
● 809 budynków poddanych rewitalizacji
● 135 obiektów turystycznych - wybudowanych lub zmodernizowanych
● 1.690 miejsc noclegowych - nowych
● 237 km sieci wodociągowych
W perspektywie finansowej 2014-2020 w ramach RPO Warmia i Mazury na
podobne projekty przeznaczonych będzie 1,7 mld złotych.
Nasze skromne 18 milionów może nie robią wielkiego wrażenia, ale warto
wiedzieć na co wydaliśmy te pieniądze i jakie osiągnęliśmy produkty, rezultaty i
oddziaływanie:
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania (KE LGD)

powołały 34 osoby fizyczne 18 stycznia 2006 roku w Pasłęku, w wyniku
re a l i z a c j i p i e r ws ze g o p ro j e k t u w r a m a c h S c h e m a t u I P ro g r a m u
Pilotażowego LEADER+ Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacji
i modernizacji sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich.
Wniosek był realizowany za pośrednictwem Związku Gmin Kanału Elbląskiego i
Pojezierza Iławskiego w Ostródzie. Projekt był fragmentem większej całości,
czyli jedną fiszką projektową w Programie rozwoju turystyki w obszarze Kanału
Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego z 2004 i zaktualizowany w 2006 roku.
Do dzisiaj w Stowarzyszeniu pozostało 15 członków założycieli. Na koniec 2016
r o k u S t ow a r z y s z e n i e l i c z y ł o 1 1 3 c z ł o n ków, w t y m : 1 6 z s e k t o r a
publicznego, 13 z sektora społecznego, 28 z sektora
gospodarczego, 56 mieszkańców. Działa na obszarze 12 gmin: Elbląg,
Godkowo, Gronowo Elbląskie, Iława, Kisielice, Małdyty, Markusy, Miłomłyn,
Pasłęk, Rychliki, Susz i Zalewo, zgodnie z metodą LEADER wypracowaną w
ramach Inicjatyw Wspólnoty i jej 7 cech: partnerstwa, terytorialnego,
oddolnego, innowacyjnego i zintegrowanego podejścia, oddolnego planowania i
finansowania oraz tworzenia sieci.
Od początku nasze kierunkowe działania to:
1. Kształcenie liderów wiejskich.
2. Rozwój i promocja turystyki na obszarach wiejskich
3. Inwestycje w kapitał i infrastrukturę społeczną na obszarach wiejskich w
ramach LSR OW KE.
W szczegółach 11 lat pracy Lokalnej Grupy Działania Kanału Elbląskiego to
realizacja 30 projektów, w tym trzech kolejnych Lokalnych Strategii Rozwoju
Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego na łączną war tość
dotacji 18.060.365,44 zł, w tym 17.700.311,04 zł dotacji z UE.
I. Biuro Lokalnej Grupy Działania Kanału Elbląskiego w ramach zł dotacji
wykonało:
● 127 szkoleń, 6.393 osobodni; 60 spotkań animacyjnych –
856 osobodni; 23 wizyty studyjne – 682 osobodni.
RAZEM 7.931 osobodni;
● 22 zwarte publikacje (łącznie 40 wydań) – 56.884 egz., 13 produktów
turystycznych – 17.000 egz. w formie broszury, 18 wzorów widokówek –
20.600 egz., 2 filmy – 3.400 kopii; 12 questów – 12.000 egz., 1 ulotka –
20.000 egz.; 2 strony internetowe – 52.166 użytkowników, fanpage na
Facebooku – 946 lajków, 12.000 odbiorców. RAZEM 194.996 odbiorców;
● 51 imprez, w
tym 30 lokalnych, 10 regionalnych, 7 krajowych, 4 międzynarodowe; 75 dni
– 2.074 osobodni obsługi,
● 582,5 km oznakowanych szlaków rowerowych,
● 121 km oznakowanych szlaków wodnych,
● 400 oznakowanych atrakcji przyrodniczo-kulturowych,
● 36 km Szlaku Pocztyliona,
● 34 opracowane dokumentacje techniczne i 37 opracowane Plany Odnowy
Miejscowości oraz 5 powołanych NGO,
● 27 mikrodotacji tworzenia dobra wspólnego pod nadzorem

●

LGD, 521 wolontariuszy, 2.132 uczestników projektu, 10.204 odbiorców.
II. W latach 2009-2015 KE LGD była operatorem 245 dotacji o wartości
13 510.834,78 zł.
W ich wyniku wykonano: 70 szkoleń, 606 imprez, 53 wybudowane lub
wyremontowane świetlice, 103 zagospodarowane centra wsi, place zabaw,
parki, plaże, przystanie, wieże widokowe, 10 odnowionych
zabytków, 5 publikacji, 1 pracownię multimedialną, 2 punkty Informacji
Tu r y s t y c z n e j , 3 d o p o s a ż o n e z e s p o ł y l u d o w e , 1 p r o d u k t
turystyczny, 12 gospodarstw rolnych z działalnością pozarolniczą, 14 nowych i
rozwiniętych przedsiębiorstw.
Rezultatami tych dotacji było: 1.911 uczestników szkoleń, 7.770 uczestników
i m p r e z , 1 2 9.9 9 6 k o r z y s t a j ą c y c h z o b i e k t ó w, 4 . 2 0 0 e g z .
publikacji, 25 utworzonych miejsc pracy, 12 nowych usług w gospodarstwach
rolnych.
III. W 2016 roku została wybrana do realizacji nowa Lokalna Strategia
Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego na lata 2016–2023.
Wartość dotacji nowej LSR OW KE wynosi 13.109.000 zł, w tym realizacja LSR
OW KE – 10.450.000 zł, projekty współpracy – 209,000 zł, koszty bieżące i
aktywizacja – 2.327.500 zł, z tego 81.000 zł na działania komunikacyjne. W
opracowaniu LSR uczestniczyło 3.421 osób z obszaru 12 gmin tworzących KE
LGD.
Około 34% budżetu LSR OW KE 2016-2023 przewidziano na działania związane
z turystyką.
W ramach realizacji LSR będzie realizowanych 229 zadań, w tym 61 projektów
indywidualnych (21 tworzenie firm, 18 rozwój firm, 10 infrastruktura turystyczna
lub
rekreacyjna
lub
kulturalna, 2 promocyjne, 3 zabytki, 1 szkolenie, 6 dróg), 3 projekty grantowe
(26 zadań), 4 projekty współpracy, 5 operacji własnych LGD oraz 28 zadań
aktywizacyjnych i 102 zadania w ramach kosztów bieżących.
Biuro Kanał Elbląski LGD przewiduje prowadzenie strony
internetowej, 2 fanpage
na
FB, 121 modułów
szkoleniowych, 2 konferencje, 8 Tomów Kroniki, oznakowanie 100 km tras
rowerowych i 120 km wodnych.
Rezultatami realizacji LSR przez beneficjentów dotacji będzie 61 utworzonych
miejsc pracy, 18.410 korzystających z infrastruktury turystycznej lub
r e k r e a c y j n e j l u b k u l t u r a l n e , 6 2 .9 6 5 ko r z y s t a j ą c y c h z n a r z ę d z i
promocyjnych, 1.242 zaktywizowanych osób korzystających ze szkoleń,
doradztwa i programów aktywizujących, 4 zrealizowane projekty współpracy
korzystające z naturalnych zasobów – łącznie przez 11 Lokalnych Grup
Działania.
IV. Od 2014 roku jesteśmy punktem Animacyjno-Doradczym PO FIO
Warmia Mazury Lokalnie.
W ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywateleskich w latach
2014-2016 powstało 27 mikroprojektów tworzenia dobra wspólnego pod
nadzorem Kanał Elbląski LGD, 521 wolontariuszy, 2.132 uczestników
projektu, 10.204 odbiorców.

V. W 2017 roku Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa
Działania podjęło nowe wyzwanie dotyczące koordynacji zadań
związanych z rozwojem i promocją turystyki Krainy Kanału Elbląskiego.
W ramach Koordynacji marki Krainy Kanału Elbląskiego powstaje Szlak
Kulturowy Kanału Elbląskiego, a w tym:
n. Zespół Koordynacyjny składający się z przedstawicieli 5 partnerów
POROZUMIENIA O WSPÓŁPRCAY z 17 stycznia 2017 roku (2 spotkania: 8
lutego 2017 roku i 23 marca 2017 roku).
o. Koncepcja budowy i upowszechniania sieciowych marek turystycznych
Krainy Kanału Elbląskiego w ciągu trzech debat i warsztatów oraz analiz
dokumentów, wiedzy naukowej w zderzeniu z lokalnymi ekspertami (I
debata – 11 maja 2017 roku, II debata – 21 czerwca 2017 roku, III debata –
wrzesień 2017 roku).
p. Rada Programowo-Naukowa Szlaku Kulturowego Kanału Elbląskiego –
opracowany Regulamin, list intencyjny i prośba do Marszałka
Województwa Warmińsko-Mazurskiego o jej powołanie.
q. Fanpage i grupa otwarta Krainy Kanału Elbląskiego oraz strona
internetowa www.kanalelblaski.eu lub www.krainakanaluelblaskiego.pl, ww
w.kanalelbalski.com z kalendarzem imprez w Krainie Kanału Elbląskiego.
r. Koncepcja przebiegu i oznakowania tras rowerowych Kanału Elbląskiego z
konsultacjami i dokumentacją organizacji ruchu.
s. Dwa filmy promocyjno-edukacyjne z serii „Tajemnice Kanału Elbląskiego”
dotyczące Georga Jacoba Steenke – twórcy, budowniczego i
administratora Kanału Elbląskiego oraz problemów budowy Kanału
Elbląskiego.
t. Ekomuzeum Krainy Kanału Elbląskiego jako sieciowego produktu
turystycznego.
u. Wsie tematyczne Krainy Kanału Elbląskiego – budowanie ofert
turystycznych.
‹. Produkty turystyczne Krainy Kanału Elbląskiego i ich pakietowanie, w tym
wycieczki, mikroeventy oraz Święto Szlaku.
nŒ. Szkolenie przewodników turystycznych Krainy Kanału Elbląskiego jako
kadry turystycznej jutra.
Do wykonania w perspektywie kolejnych lat pozostaje oznakowanie obiektów i
tras Szlaku Kulturowego Kanału Elbląskiego, tworzenie i pakietyzacja produktów
turystycznych, opracowanie materiałów promocyjnych, tworzenie Święta
Szlaku, komercjalizowanie koordynacji marki Krainy kanału Elbląskiego.
Olsztyn, 17 maja 2017 roku, opracowanie: Stanisława Pańczuk

Oferty Ekomuzeum Krainy Kanału Elbląskiego
Stanisława Pańczuk | 18 maj 2017. Opublikowano w Aktualności

Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania zaprasza
wszystkie zainteresowane podmioty spełniające wymogi zawarte w zapytaniu
ofertowym do składania ofert w ramach zadania zaplanowanego dla operacji
własnej LGD pn. Ekomuzeum Krainy Kanału Elbląskiego realizowanej w
ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW
2014-2020.
Termin składania ofert trwa do końca 22 maja 2017 r. Wybór wykonawcy
zostanie rozstrzygnięty 23 maja 2017 roku.
W wyszukiwarce ogłoszenia prosimy wpisać ID ogłoszenia: 43/15/05/2017
Poniżej link do wyszukania ogłoszenia:
https://www.portalogloszen.

Wyniki oceny formalnej wniosków w PO FIO WML 2
Stanisława Pańczuk | 08 maj 2017. Opublikowano w Aktualności

W imieniu wszystkich Partnerów Programu dotacyjnego FUNDUSZ INICJATYW
OBYWATELSKICH WARMIA MAZURY LOKALNIE 2 informujemy, że po
weryfikacji formalnej wniosków zostało odrzuconych 21 projektów, które nie
spełniły podstawowych kryteriów dostępu do konkursu, a 2 wnioski zostały
wycofane przez samych Wnioskodawców.
Szczegółowa lista odrzuconych wniosków wraz z uzasadnieniem znajduje się
tutaj:
OCENA_FORMALNA_WNIOSKI_ODRZUCONE_I_WYCOFANE

Ogłoszenia o naborach wniosków PROW 3-9/2017
Stanisława Pańczuk | 08 maj 2017. Opublikowano w Aktualności

Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania ogłasza
nabór wniosków o przyznanie pomocy na wdrażanie operacji przez podmioty
inne niż LGD w ramach LSR OW KE na lata 2016-2023 realizowanej w ramach
działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Szczegółowe informacje pod linkami w ramach poszczególnych naborów:
Nr 3/2017 - rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim przez
podejmowanie działalności gospodarczej, kwota limitu dotacji - 804 780 PLN.
3/2017 tworzenie firm
Nr 4/2017 - rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim przez rozwój
działalności gospodarczej, kwota limitu dotacji - 1 747 712 PLN.
4/2017 - rozwijanie firm
Nr 5/2017 - budowa lub przebudowa niekomercyjnej infrastruktury turystycznej
lub rekreacyjnej lub kulturalnej zaspokajającej lokalne potrzeby, kwota limitu
dotacji - 800 000 PLN.
5/2017 - infrastruktura TRK
Nr 6/2017 - budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub
powiatowych, kwota limitu dotacji - 600 000 PLN.
6/2017 - drogi
Nr 7/2017 - zachowanie dziedzictwa lokalnego, kwota limitu dotacji - 100 179
PLN.
7/2017 - dziedzictwo
Nr 8/2017 - promocja obszaru objętego LSR OW KE, w tym turystyki, rekreacji,
dziedzictwa, produktów lub usług lokalnych - kwota limitu dotacji - 59 595 PLN.

8/2017 - promocja
Nr 9/2017 - wzmocnienie kapitału społecznego, kwota limitu dotacji - 50 000
PLN.
9/2017 - szkolenia
RAZEM planowany limit dotacji we wszystkich naborach wynosi - 4 162 266
PLN.

Podpisujemy pierwsze umowy w ramach PROW
Stanisława Pańczuk | 26 kwiecień 2017. Opublikowano w Aktualności

4 maja 2017 roku pierwsi beneficjenci działania 19.2 Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 podpisują umowy na realizację zadań z
pierwszych naborów w Lokalnych Grupach Działania. W pierwszej grupie są
również "szczęśliwcy" z Kanał Elbląski LGD. Do podpisania umów są
przygotowane projekty indywidualne:
1) Ekomuzeum Krainy Kanału Elbląskiego - operacja własna Kanał Elbląski LGD
obejmująca tworzenie sieci współpracy branży turystycznej.
2) Wsie tematyczne Krainy Kanału Elbląskiego - operacja własna Kanał Elbląski
LGD obejmująca tworzenie ofert turystycznych wsi tematycznych.
3) Budowa trzech tematycznych założeń architektoniczno-krajobrazowych w
miejscowościach Kisielice, Goryń, Łęgowo w Gminie Kisielice - projekt
indywidualny Gminy Kisielice.
4) Budowa slipu z drogą dojazdową w miejscowości Siemiany - projekt
indywidualny Gminy Iława.
5) Miejsce do rekreacji i wypoczynku dla dzieci w miejscowościach Kwiry,
Karaś, Laseczno Małe i Segnowy - projekt indywidualny Gminy Iława.
6) Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 145009N Huta Wielka-Duba w
obrębie istniejącego pasa drogowego - projekt indywidualny Gminy Zalewo.
7) Budowa placu rekreacyjno-turystycznego w Gronowie Elbląskim - projekt
indywidualny Gminy Gronowo Elbląskie.
Przy realizacji zadań w ramach PROW powyżej 20.000 zł, zgodnie z zasadą
konkurencyjności, istnieje konieczność ogłaszania ofert na portalu Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
S.Pańczuk

Zaproszenie na I debatę i warsztaty
Stanisława Pańczuk | 22 kwiecień 2017. Opublikowano w Aktualności
KONCEPCJA BUDOWY I UPOWSZECHNIANIA SIECIOWYCH MAREK
TURYSTYCZNYCH KRAINY KANAŁU ELBLĄSKIEGO I ICH
KOMERCJALIZOWANIE
11 maja 2017 roku, godz. 09.00-15.00
Miejsce:
Elbląg, Kamieniczki Elbląskie,
ul. Świętego Ducha 3-4
09.00-09.30 Wprowadzenie do debaty, analiza SWOT - ranking
Stanisława Pańczuk, Gabriela Effenberg
09.30-09.45 Rezultaty zintegrowanego systemu promocji
turystycznej Krainy Kanału Elbląskiego
2009-2016
Anna Jaroszuk, Henryk Kropidłowski
09.45-11.00 Koncepcja tworzenia Szlaku Kulturowego Kanału
Elbląskiego - wykład i dyskusja moderowana
prof. Armin Mikos von Rohrscheidt
11.00-11.30 Koncepcja przebudowy tras rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego
- prezentacja Krzysztof Mieczkowski
11.30-11.45 przerwa kawowa
11.45-13.00 Produkty turystyczne i ich pakietowanie w Krainie
Kanału Elbląskiego - wykład i dyskusja moderowana
prof. Armin Mikos von Rohrscheidt
13.00-13.45 Zadania Rady Programowo–Naukowej Szlaku
Kulturowego Kanału Elbląskiego
- wykład i dyskusja moderowana
prof. Armin Mikos von Rohrscheidt
13.45–14.45 Warsztaty analizy TOWS, misja i wizja, problemy i
cele, propozycje zadań do realizacji
Stanisława Pańczuk, Gabriela Effenberg
14.45-15.00 lunch
Koncepcja rozwijania i promocji turystyki KRAINY KANAŁU ELBLĄSKIEGO zadanie realizowane w ramach POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY z 17 stycznia
2017 roku między Województwem Warmińsko-Mazurskim, Powiatem Elbląskim,
Powiatem Iławskim, Powiatem Ostródzkim i Miastem Elblągiem

Planowany termin naboru wniosków PROW
Stanisława Pańczuk | 22 kwiecień 2017. Opublikowano w Aktualności

Planowany termin ogłoszenia naborów wniosków - 8 maja 2017 roku.
Planowany termin naborów wniosków - od 22 maja 2017 roku do 5 czerwca
2017 roku.
Przewidywane zakresy i limity środków w naborach:
Nr 3/2017 - rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim przez
podejmowanie działalności gospodarczej, kwota limitu dotacji - 804 780 PLN.
Nr 4/2017 - rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim przez rozwój
działalności gospodarczej, kwota limitu dotacji - 1 747 712 PLN.
Nr 5/2017 - budowa lub przebudowa niekomercyjnej infrastruktury turystycznej
lub rekreacyjnej lub kulturalnej zaspokajającej lokalne potrzeby, kwota limitu
dotacji - 800 000 PLN.
Nr 6/2017 - budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub
powiatowych, kwota limitu dotacji - 600 000 PLN.
Nr 7/2017 - zachowanie dziedzictwa lokalnego, kwota limitu dotacji - 100 179
PLN.
Nr 8/2017 - promocja obszaru objętego LSR OW KE, w tym turystyki, rekreacji,
dziedzictwa, produktów lub usług lokalnych - kwota limitu dotacji - 59 595 PLN.
Nr 9/2017 - wzmocnienie kapitału społecznego, kwota limitu dotacji - 50 000
PLN.
RAZEM planowany limit dotacji we wszystkich naborach wynosi - 4 162 266
PLN.

Zakończony nabór wniosków PO FIO WML 2
Stanisława Pańczuk | 22 kwiecień 2017. Opublikowano w Aktualności

Do 20 kwietnia 2017 roku organizacje pozarządowe i grupy nieformalne
składały wnioski do konkursu grantowego „FUNDUSZ INICJATYW
OBYWATELSKICH WARMIA MAZURY LOKALNIE II”
Łącznie zostały złożone 144 wnioski
Od 21 kwietnia do 19 maja 2017 roku zespół ekspercki programu będzie
dokonywał oceny formalnej i merytorycznej złożonych wniosków.
OCENA FORMALNA WNIOSKÓW:
● Wnioski, które zostaną odrzucone na etapie formalnym ze względu na
niespełnienie kryteriów dostępu do programu – Wnioskodawcy w

●

najbliższym czasie otrzymają indywidualne informacje mailowe,
Wnioski, które będą wymagały uzupełnień/ poprawy – Wnioskodawcom
zostaną wysłane informacje mailowe z dokładnym wskazaniem zakresu
uzupełnienia i przywróceniem wniosków do poprawy.
Termin na uzupełnienie wniosku to 3 dni robocze liczone od dnia wysłania
maila wskazanego do kontaktu we wniosku. Wnioski nie poprawione w
terminie zostaną zablokowane w systemie i odrzucone z przyczyn
formalnych.
OCENA MERYTORYCZNA WNIOSKÓW:
● Wnioski poprawne formalnie – zostaną przekazane do oceny merytorycznej
a Wnioskodawcy nie uzyskają żadnej informacji o wynikach oceny
formalnej.
Liczba wniosków złożonych z obszaru działania poszczególnych Ośrodków:
● dla powiatów: lidzbarskiego, bartoszyckiego, braniewskiego i olsztyńskiego
(gmina: Dobre Miasto, Jeziorany, Świątki, Dywity, Jonkowo) - 24
● dla powiatów nowomiejskiego, iławskiego, ostródzkiego (gmina: Dąbrówno,
Grunwald, Ostróda) - 21
● dla powiatów: szczycieńskiego, nidzickiego, działdowskiego - 21
● dla powiatów: ełckiego, oleckiego, gołdapskiego, węgorzewskiego - 19
● dla powiatów: mrągowskiego, piskiego, giżyckiego - 21
● dla powiatów: kętrzyńskiego, olsztyńskiego (gmina: Kolno, Biskupiec,
Barczewo, Purda, Stawiguda, Gietrzwałd, Olsztynek) i miasto Olsztyn - 17
● dla powiatów: ostródzkiego (gmina: Miłakowo, Morąg, Małdyty, Miłomłyn,
Łukta), elbląskiego i miasta Elbląga - 21
●

Przypominamy, że limit środków na dofinansowanie projektów w roku bieżącym
wynosi 271950,00 złotych w tym:
82.000,00 z przeznaczeniem dla Młodych Organizacji Pozarządowych
189.950,00 zł z przeznaczeniem dla grup nieformalnych.
Ogłoszenie wyników konkursu powinno nastąpić w dniu 19 maja 2017 r.
Szczegółowe informacje o wysokości wsparcia i terminie podpisania umów z
grantobiorcami zostaną zamieszczone na
stronie www.warminskizakatek.com.pl

Spotkanie informacyjne PO FIO WML 2
Stanisława Pańczuk | 30 marzec 2017. Opublikowano w Aktualności

Trwa nabór wniosków w ramach PO FIO Warmia Mazury Lokalnie (od 27 marca
2017 roku do 20 kwietnia 2017 roku). 30 marca 2017 roku w Małdytach odbyło
się spotkanie informacyjne nt. opracowywania wniosków na mikrodotacje w
ramach ogłoszonych naborów. Podstawowe informacje zawarte są w prezentacji
ze spotkania.
MIKRODOTACJE FIO 2017_03_30 Maldyty
S.Pańczuk

Po warsztatach dla wnioskodawców działania 19.2 PROW
2014-2020
Stanisława Pańczuk | 30 marzec 2017. Opublikowano w Aktualności

30 marca 2017 roku w Małdytach odbyły się warsztaty z pisania wniosków
aplikacyjnych o wsparcie operacji w ramach działania 19.2 Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Na prośbę uczestników warsztatów
poniżej prezentacje ze szkolenia:
Razem można więcej spotkania informacyjne 2017 Warsztaty Małdyty
przedsiębiorstwa

Razem można więcej spotkania informacyjne 2017 Warsztaty Małdyty działania
inne

Razem można więcej spotkania informacyjne 2017 Warsztaty Małdyty
biznesplan

Razem można więcej spotkania konsultacyjne 2017_
S.Pańczuk

Warsztaty dla wnioskodawców 19.2 PROW
Stanisława Pańczuk | 24 marzec 2017. Opublikowano w Aktualności

Zapraszam warsztaty dla wnioskodawców Działania 19.2 Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2023, w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju
Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego na lata 2016-2023, które odbędą
się 30 marca 2017 roku, godz. 9s00-14s00 w Urzędzie Gminy Małdyty, ul.
Kopernika 10, w sali sesyjnej.
PROGRAM WARSZTATÓW:
● 9.00-12.00 Zasady wypełniania formularzy wniosków o przyznanie pomocy
w ramach Projektów Indywidualnych, dotyczących podejmowania oraz
rozwijania działalności gospodarczej
● 12.00-14.00 Zasady wypełniania formularzy wniosków o przyznanie
pomocy w ramach Projektów Indywidualnych, niekomercyjnych
Na nasze warsztaty serdecznie zapraszamy,
Na rozwój przedsiębiorczości gmin stawiamy.
By o naszym regionie głośno w Polsce było,
dzięki Twojej inicjatywie – będzie lepiej się żyło.

Nabory wniosków PO FIO WML 2 i spotkanie informacyjne
Stanisława Pańczuk | 24 marzec 2017. Opublikowano w Aktualności

Od 27 marca 2017 roku do 20 kwietnia 2017 roku trwają nabory
wniosków za pośrednictwem generatora wniosków:
h t t p : / / wa r m i n s k i z a ka te k .c o m . p l / g e n e r a to r/ e d yc j a 4 / u s e r/ l o g i n /
logowanie.php dostępnego również ze strony:
www.kanal-elblaski-lgd.pl
Na stronie Warmia Mazury Lokalnie i Kanał Elbląski LGD są wszystkie pliki do
pobrania związane z naborem i ewentualną realizacją projektów w ramach
mikrodotacji PO FIO Warmia Mazury Lokalnie 2.
http://warmiamazurylokalnie.pl/index.php/do-pobrania
http://www.kanal-elblaski-lgd.pl/1997-konkurs-mikrodotacji-po-fiowml-2-2017.html

Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania jest Punktem
Animacyjno-Doradczym PO FIO Warmia Mazury Lokalnie 2 dla 15 gmin dla
powiatów:
miasta Elbląga,
powiatu elbląskiego (gmina Elbląg, Godkowo, Gronowo Elbląskie, Markusy,
Milejewo, Młynary, Pasłęk, Rychliki, Tolkmicko);
powiatu ostródzkiego (gmina: Miłakowo, Morąg, Małdyty, Miłomłyn,
Łukta).
Informuję, że 30 marca 2017 roku od godz. 14.00 w Małdytach w Sali
Sesyjnej Urzędu Gminy, ul. Kopernika 10 odbędzie się spotkanie informacyjne
nt. mikrodotacji PO FIO Warmia Mazury Lokalnie 2, na które serdecznie
zapraszam.
Stanisława Pańczuk

Warsztat z ekonomią społeczną
Stanisława Pańczuk | 23 marzec 2017. Opublikowano w Aktualności

Zagadnienie działalności gospodarczej organizacji pozarządowych często
wzbudza szereg pytań i wątpliwości: Czy wolno? Co wolno jeśli zarabiamy? Czy
nie zaburza to wizerunku organizacji? Czy nadal możemy pozyskiwać dotacje?
Odpowiedź na te i inne pytania uzyskać będzie można przybywając na warsztat
z Ekonomią Społeczną.
Spotkanie poświęcone zostanie ekonomizacji organizacji pozarządowych,
możliwościom pozyskania na ten cel funduszy jak również innym rodzajom
wsparcia przedsiębiorstw społecznych. Warsztat obędzie się 31 marca 2017 o
godz. 12.00 w siedzibie Stowarzyszenia ESWIP ul. Związku Jaszczurczego 17, w
sali 19.
W programie :
12l00 – Powitanie uczestników
12l15 – Pieniądze środkiem do celu, czyli o działalność gospodarczej NGO i jej
wpływowi na działalność statutową
12l45 – Droga na szczyt, czyli ścieżka dotacyjna na tworzenie miejsc pracy i
rozwój organizacji
14l00 – Czym skorupka za młodu..., czyli o formach wsparcia dla
przedsiębiorstw społecznych

15l00 – Co u Pana? Czyli dobra praktyka przedsiębiorstwa społecznego:
Stowarzyszenie Braniewski Instytut Rozwoju
16l00 – Podsumowanie, czas na pytania
Prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 30 marca 2017 (do godz. 12.00)
telefonicznie: 55 235 33 88 lub mailowo na adres: r.narnicki@eswip.pl.
Siedziba w Elblągu
ul. Związku Jaszczurczego 17, 82-300 Elbląg
tel./faks +48 55 236 27 16, 235 33 88, 642 18 85
mail: eswip@eswip.pl
www.eswip.pl
Biuro w Olsztynie
ul. Marka Kotańskiego 1, 10-167 Olsztyn
tel./faks +48 89 652 14 39
mail: rowop@eswip.pl
Należymy do Sieci Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT

Czysta Rzeka - Czysty Elbląg
Stanisława Pańczuk | 23 marzec 2017. Opublikowano w Aktualności

Serdecznie zapraszamy na sprzątanie rzeki Elbląg 25 marca 2017 roku, w
sobotę. Akcja społeczna o charakterze ekologiczno – dydaktyczno integracyjnym nawiązuje do obchodów Ogólnopolskiego Roku Rzeki Wisły.
Zapraszamy wszystkich, którym czystość naszej krainy leży na sercu i zdają
sobie sprawę z faktu, że to co nas otacza jest naszą wizytówką.
PROGRAM AKCJI:
1100–Zbiórka przy parkingu Młodzieżowego Domu Kultury ul. Warszawska.
1230- Spotkanie integracyjne na Wyspie Spichrzów po akcji sprzątania Rzeki
Elbląg.
Celem wydarzenia jest głównie poprawa estetyki brzegu rzeki Elbląg.
Sprzątanie ma również wydźwięk edukacyjny, który podkreśla konieczność
wspólnego dbania o otaczające nas środowisko.
W ramach spotkania przewidziane jest sprzątanie terenów fosy miejskiej i
nadbrzeża rzeki Elbląg zarówno od strony lądowej jak i wodnej. Sprzątaniem
nieczystości od strony wody zajmą się PTTK i Grupa Wodna. Akcję wspiera
Urząd Miejski w Elblągu, który zapewni kontenery i worki na zebrane przez
uczestników odpady.

Zwieńczeniem happeningu będzie impreza integracyjna poprowadzona przez
Spółdzielnię Socjalną Wehikuł Czasu Wikingowie Słowianie Bałtowie.
Przewidziane jest miejsce na ognisko, na którym można będzie przygotować
swój prowiant. Dodatkowym elementem spotkania będą gry i zabawy wikińskie.
Miejsce wspólnej integracji to południowy narożnik Wyspy Spichrzów.
Organizatorami i współorganizatorami akcji są:
- Elbląska Spółdzielnia Socjalna Wehikuł Czasu Wikingowie Słowianie Bałtowie
- Niepubliczna Placówka Oświatowo – Wychowawcza Akademia Sportów
Wodnych „Grupa” Marcin Trudnowski
- Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddział Ziemi Elbląskiej
- Polski Związek Wędkarski Okręg Elbląg
- Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania
- TRUSO.TV
Patronat medialny wydarzenia obejmują: portEl oraz TRUSO.TV.
Jeszcze raz serdecznie zapraszamy. Liczymy zarówno na dobrą pogodę jak i na
dobrą frekwencję.

Konkurs mikrodotacji PO FIO WML 2 2017
Stanisława Pańczuk | 21 marzec 2017. Opublikowano w Aktualności

Lokalna Grupa Działania "WARMIŃSKI ZAKĄTEK" w partnerstwie ze
Stowarzyszeniem "PRZYSTAŃ", Nidzickim Funduszem Lokalnym, Ełckim
Stowarzyszeniem Aktywnych "STOPA”, Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom i
Młodzieży, Lokalną Grupą Działania Stowarzyszeniem „Południowa Warmia” i
Stowarzyszeniem Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania ogłasza
nabór wniosków na realizację projektów w ramach Programu mikrodotacji
FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH WARMIA MAZURY LOKALNIE 2.
Celem realizacji projektu pn. WARMIA MAZURY LOKALNIE 2 jest aktywne i
trwałe zaangażowanie mieszkańców województwa warmińsko–
mazurskiego, działających w grupach nieformalnych, samopomocowych i
młodych organizacjach pozarządowych, w życie publiczne i działania
samopomocowe poprawiające warunki życia, poprzez wsparcie inicjatyw
oddolnych służących działaniom na rzecz dobra wspólnego.
ZAKRES RZECZOWY ZADANIA PUBLICZNEGO, OBEJMUJE ZADANIA
KTÓRE:
posłużą stymulowaniu aktywności obywatelskiej,
- zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest
osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,
wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,

mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne
rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
- przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy
odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności,
będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia
lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne –
naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe,
- mieszczą się w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
ADRESACI ZADANIA PUBLICZNEGO:
● Grupy nieformalne - stanowiące nie mniej niż trzy osoby zamieszkujące na
terenie województwa warmińsko-mazurskiego, wspólnie realizujące lub
chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego, a nie
posiadające osobowości prawnej.
● Grupy samopomocowe - stanowiące dobrowolny zespół osób
zamieszkujących na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, którego
aktywne działanie skierowane jest na pokonywanie problemów oraz zmianę
warunków życia jego członków.
● Młode organizacje pozarządowe, czyli organizacje pozarządowe lub
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UoDPPioW, które zostały wpisane do
KRS lub właściwego rejestru nie wcześniej niż 30 miesięcy od dnia złożenia
wniosku o mikrodotację, których roczny przychód za poprzedni zakończony
rok obrotowy jej funkcjonowania nie przekracza 25 tys. zł
W konkursie mogą wziąć udział te organizacje i instytucje oraz grupy,
które spełniają poniższe warunki łącznie:
● mają siedzibę na obszarze województwa warmińsko – mazurskiego / mają
miejsce zamieszkania na obszarze województwa warmińsko – mazurskiego
(dotyczy każdego członka grupy nieformalnej),
● planują prowadzić działania na obszarze województwa warmińsko mazurskiego.
PULA ŚRODKÓW NA DOTACJE
Łączna pula przeznaczona na mikrodotacje w 2017 roku wynosi:
82 000,00 złotych - dofinansowanie Młodych Organizacji Pozarządowych
192 250,00 złotych - dofinansowanie lokalnych przedsięwzięć
realizowanych przez grupy nieformalne i samopomocowe.
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW:
27 marca 2017 – 20 kwietnia 2017

WARUNKI SKŁADANIA WNIOSKÓW

Okres realizacji projektów mieści się w przedziale od dnia złożenia wniosku
w generatorze do 30 listopada 2017 r. przy czym projekt nie może trwać
dłużej niż 6 miesięcy (ponoszenie wydatków przed rozstrzygnięciem konkursu
na ryzyko Wnioskodawcy).
Kwota wnioskowanej dotacji: 1 500 złotych - 5 000 złotych
Wkład własny: minimum 10% (wnoszony w formie finansowej lub
niefinansowej).
Wnioski należy składać poprzez generator wniosków dostępny na stronach:
www.warmiamazurylokalnie.pl
www.warminskizakatek.com.pl
www.przystan.ilawa.pl
www.funduszlokalny.nidzica.pl
www.stopa.org.pl
www.spdim.pl
www.poludniowawarmia.pl
www.kanal-elblaski-lgd.pl
(ZAKŁADKA MIKRODOTACJE FIO WARMIA MAZURY LOKALNIE 2)
Rozpatrzeniu będą podlegały wyłącznie wnioski spełniające kryteria formalne.
Wnioski nie spełniające kryteriów formalnych nie będą rozpatrywane.
TRYB ORAZ KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE PROJEKTÓW
W y b o r u p r o j e k t ó w d o ko n u j e Ko m i s j a G r a n t o w a , p r z y z n a j ą c
dofinansowanie tym projektom, które w najwyższym stopniu spełnią
następujące kryteria:
n. Odpowiadają na jasno zdefiniowaną potrzebę, ważną dla społeczności,
której zaspokojenie służy dobru wspólnemu.
o. Zakładają działania adekwatne do opisanej potrzeby, właściwy do założeń
projektu harmonogram działań oraz wymierne rezultaty.
p. Szeroko angażują mieszkańców do zaspokojenia tej potrzeby, a przez to do
aktywności na rzecz dobra wspólnego, opierają się na współpracy
z partnerami instytucjonalnymi i wolontariuszami.
q. Zakładają atrakcyjne dla odbiorców działania i różnorodny sposób
komunikowania o planowanych działaniach.
r. Jasno i w sposób wymierny przedstawiają planowane korzyści, jakie
w efekcie realizacji projektu odniosą jego bezpośredni uczestnicy oraz
lokalna społeczność, a także sami realizatorzy.
s. Planują kontynuowanie wybranych działań projektu i podtrzymanie
aktywności środowisk lub grup społecznych po zakończeniu realizacji
projektu.
t. Gwarantują zaangażowanie wymaganego wkładu własnego.
u. Mają budżet adekwatny do zaplanowanych działań.
WSPARCIE INFORMACYJNO - DORADCZE NA ETAPIE UBIEGANIA SIĘ
O DOFINANSOWANIE jest realizowane przez sieć Ośrodków Animacyjno Doradczych Warmia Mazury Lokalnie
dla powiatów: lidzbarskiego, bar toszyckiego, braniewskiego i

olsztyńskiego (gmina: Dobre Miasto, Jeziorany, Świątki, Dywity, Jonkowo)
Ośrodek Animacyjno - Doradczy Warmia Mazury Lokalnie - Lokalna Grupa
Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel. 896160058
warminskizakatek.com.pl,
email: warmiamazurylokalnie@o2.pl, warminskizakatek@wp.pl
Koordynator lokalny: Magdalena Mokańska, Małgorzata Ofierska
dla powiatów: nowomiejskiego, iławskiego, ostródzkiego (gmina:
Dąbrówno, Grunwald, Ostróda)
Ośrodek Animacyjno - Doradczy Warmia Mazury Lokalnie Stowarzyszenie
"PRZYSTAŃ"
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 23c, 14-200 Iława, tel. 896486238
w w w. p r z ys t a n . i l awa . p l ,
email: warmiamazurylokalnie@o2.pl, a_karpinski@interia.pl
Koordynator lokalny: Arkadiusz Karpiński
dla powiatów: szczycieńskiego, nidzickiego, działdowskiego
Ośrodek Animacyjno - Doradczy Warmia Mazury Lokalnie - Nidzicki Fundusz
Lokalny
Kamionka 7, 13-100 Nidzica, tel. 600859988
w w w.f u n d u s z l o ka l ny. n i d z i c a . p l ,
email: warmiamazurylokalnie@o2.pl, niezapominajka@nidzica.pl
Koordynator lokalny: Barbara Margol, Małgorzata Młyńska
dla powiatów: ełckiego, oleckiego, gołdapskiego, węgorzewskiego
Ośrodek Animacyjno - Doradczy Warmia Mazury Lokalnie - Ełckie
Stowarzyszenie Aktywnych "STOPA"
ul. Małeckich 3/30U, 19-300 Ełk, tel. 796538105
w w w. s t o p a .o rg . p l ,
email: warmiamazurylokalnie@o2.pl, pawelwilk8@o2.pl, iwona@stopa.org.pl
Koordynator lokalny: Paweł Wilk
dla powiatów: mrągowskiego, piskiego, giżyckiego
Ośrodek Animacyjno - Doradczy Warmia Mazury Lokalnie - Stowarzyszenie
Pomocy Dzieciom i Młodzieży
ul. Kolejowa 2 B, 12-220 Ruciane-Nida, tel. 510211940, 500227829
w
w
w
.
s
p
d
i
m
.
p
l
,
email: warmiamazurylokalnie@o2.pl, kierod@op.pl, spdimrn@gmail.com
Koordynator lokalny: Alina Kierod
dla powiatów: kętrzyńskiego, olsztyńskiego (gmina: Kolno, Biskupiec,
Barczewo, Purda, Stawiguda, Gietrzwałd, Olsztynek) i miasto Olsztyn
Ośrodek Animacyjno - Doradczy Warmia Mazury Lokalnie – Lokalna Grupa
Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia”
ul. Mickiewicza 40, 11-010 Barczewo, tel. 502467674, 895270625, 503169

633, fax. 895270625
w w w. p o l u d n i owawa r m i a . p l ,
mail: warmiamazurylokalnie@o2.pl, lgd@poludniowawarmia.pl
Koordynator lokalny: Tomasz Piłat

e-

dla powiatów: miasta Elbląga, powiatów: elbląskiego i ostródzkiego
(gmina: Miłakowo, Morąg, Małdyty, Miłomłyn, Łukta)
Punkt Animacyjno - Doradczy Warmia Mazury Lokalnie - Stowarzyszenie Łączy
Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania
ul. Jana Amosa Komeńskiego 40, 82-300 Elbląg, tel./fax – 552394961,
556435845
www.kanal-elblaski-lgd.pl, e-mail: warmiamazurylokalnie@o2.pl, biuro@kanalelblaski-lgd.pl
Koordynator lokalny: Stanisława Pańczuk, Paulina Jachlewska
Regulamin FIO 2017_
Wszystkie dokumenty konkursowe pod linkiem:

http://warmiamazurylokalnie.pl/index.php/do-pobrania

Godni Naśladowania 2017
Stanisława Pańczuk | 20 marzec 2017. Opublikowano w Aktualności
Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego
ogłasza 14. edycję Konkursu "Godni Naśladowania". Ideą „Godnych
Naśladowania” jest promowanie najlepszych inicjatyw społecznych, organizacji
pozarządowych, animatorów, ciał dialogu, samorządów w zakresie współpracy z
III sektorem. Konkurs objęty jest patronatem Marszałka Województwa Marka
Gustawa Brzezina oraz Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Artura Chojeckiego.
Konkurs zawiera dziewięć Kategorii:
Kategoria I Organizacja Godna Naśladowania
Kategoria II Pozarządowiec Godny Naśladowania
Kategoria III Samorząd Godny Naśladowania
Kategoria IV Podmiot Dialogu Godny Naśladowania
Kategoria V Inicjatywa na rzecz Osób Starszych Godna Naśladowania
Kategoria VI Animator Społeczny Godny Naśladowania
Kategoria VII Produkt Ekonomii Społecznej Godny Naśladowania
Kategoria VIII Inicjatywa Międzynarodowa Godna Naśladowania
Kategoria IX Grupa Młodzieżowa Godna Naśladowania

Zapraszamy do składania zgłoszeń do 28 kwietnia 2017, zgodnie z zasadami
określonymi w Regulaminie każdej Kategorii - w załączeniu do wiadomości oraz
na stronie COP:http://www.centrumelblag.pl/strefa-organizacji/aktualnosci/

626,godni-nasladowania-po-raz-czternasty
Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się podczas uroczystej gali w dniu 14
czerwca 2017 na Zamku Olsztyńskim.
Karina Ulewska
Inspektor, Wydział Promocji Powiatu,
Edukacji, Kultury i Sportu
tel. 55 239 49 62
Starostwo Powiatowe w Elblągu
www.powiat.elblag.pl
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg
tel. + 48 55 239 49 00, fax +48 55 232 42 26
NIP: 578-305-55-79 REGON: 170753615

Gospodarstwa na obszarach Natura 2000
Stanisława Pańczuk | 20 marzec 2017. Opublikowano w Aktualności
W resorcie rolnictwa został przygotowany projekt rozporządzenia Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu
przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w
gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000” w ramach
poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Zgodnie z zapisami PROW 2014-2020 w ramach instrumentu wsparcia
„Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000” mogą
być realizowane operacje związane z rolniczym wykorzystania łąk i pastwisk
oraz produkcją zwierzęcą, w zakresie zwierząt trawożernych. Pomoc w ramach
tego typu operacji skierowana jest do rolników gospodarujących na obszarach
Natura 2000 i ma ułatwić producentom rolnym prowadzenie działalności
rolniczej w zgodzie z podwyższonymi standardami środowiskowymi
obowiązującymi na tych cennych przyrodniczo obszarach.
Zgodnie z opracowywanymi przepisami o pomoc w ramach tego instrumentu
wsparcia może ubiegać się rolnik, będący posiadaczem gospodarstwa, w
którym co najmniej 1 ha trwałych użytków zielonych i pastwisk trwałych
położony jest na obszarze Natura 2000 w rozumieniu art. 5 pkt 2b ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004 r. – o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, 2249
i 2260).
Pomoc jest przyznawana na operację, polegającą na realizacji inwestycji, która
przyczyni się do utrzymania i użytkowania trwałych użytków zielonych
położonych na obszarze Natura 2000, pod warunkiem, iż inwestycja ta nie
będzie negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000 i nie
będzie sprzeczna z działaniami obligatoryjnymi ustalonymi w planach zadań
ochronnych lub planach ochrony dla obszaru Natura 2000.
Katalog kosztów kwalifikowalnych zaproponowany w projekcie rozporządzenia
obejmuje koszty związane z działalnością rolniczą zarówno w zakresie produkcji

roślinnej jak i zwierzęcej. Do kosztów tych zalicza się m.in. koszty zakupu
maszyn, urządzeń i sprzętów stosowanych na trwałych użytkach zielonych, a
także budowy (przebudowy, remontu połączonego z modernizacją) budynków
inwentarskich lub budowli wykorzystywanych do produkcji zwierząt
trawożernych wraz z zakupem instalacji technicznej i wyposażenia.
Limit pomocy, w okresie realizacji PROW 2014-2020, wynosi na jednego
beneficjenta i na jedno gospodarstwo 500 tys. zł, z tym że w przypadku
operacji nieobejmujących inwestycji związanych z budową lub modernizacją
budynków inwentarskich, lub adaptacją innych istniejących w gospodarstwie
budynków na budynki inwentarskie – 200 tys. zł. Poziom refundacji kosztów
kwalifikowalnych wynosi 50%, a w przypadku operacji realizowanych przez
młodych rolników − 60%.
Projekt rozporządzenia jest obecnie w trakcie konsultacji publicznych.
Planowany termin naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu
Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000 został
określony w Harmonogramie planowanych naborów wniosków w ramach PROW
na lata 2014-2020 w 2017 r., udostępnionym na stronie internetowej MRiRW.
Harmonogram: www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Program-RozwojuO b s z a row-W i e j s k i c h - 2 0 1 4 - 2 0 2 0 / H a r m o n o g r a m - n a b o r u -w n i o s kowPROW-2014-2020
Źródło:
http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/
Inwestycje-w-gospodarstwach-polozonych-na-obszarach-Natura-2000

Nadzwyczajna pomoc dla rolników
Stanisława Pańczuk | 20 marzec 2017. Opublikowano w Aktualności

17 marca br. wchodzi w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lutego
br. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z
ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka
i rolników w innych sektorach hodowlanych.
Pomoc dostosowawcza będzie udzielana w ramach następujących
mechanizmów:
1) dla producentów mleka – refundacja kosztów zakupu jałówek hodowlanych
ras mięsnych lub ras dwukierunkowych utrzymywanych wyłącznie w celu
produkcji mięsa i czystorasowego buhaja rasy mięsnej lub rasy dwukierunkowej;
2) dla producentów świń – refundacja kosztów zakupu loszek i knurów
hodowlanych;

3) dla producentów świń utrzymujących świnie na obszarze objętym
restrykcjami z tytułu ASF (obszary wymienione w części I, II lub III załącznika do
decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE) – refundacja kosztów zakupu
jałówek hodowlanych ras mięsnych lub ras dwukierunkowych utrzymywanych
wyłącznie w celu produkcji mięsa i czystorasowego buhaja rasy mięsnej lub
rasy dwukierunkowej;
4) dla producentów świń utrzymujących świnie na obszarze objętym
restrykcjami z tytułu ASF (obszary wymienione w części II lub III załącznika do
decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE, w decyzji wykonawczej Komisji (UE)
2016/1367 lub decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1406) – rekompensata
finansowa z tytułu niższych cen sprzedaży świń.
Wnioski o udzielenie pomocy można składać od 18 marca do 7 kwietnia br.
W przypadku rekompensat z tytułu niższych cen sprzedaży świń wnioski o
udzielenie pomocy za poszczególne okresy sprzedaży można składać w
terminach:
● od 18 marca do 7 kwietnia 2017 r. – w odniesieniu do świń sprzedanych od
1 września 2016 r. do 28 lutego 2017 r.;
● do 21 maja 2017 r. – w odniesieniu do świń sprzedanych od 1 marca 2017 r.
do 30 kwietnia 2017 r.;
● do 21 lipca 2017 r. – w odniesieniu do świń sprzedanych od 1 maja 2017 r.
do 30 czerwca 2017 r.
Wnioski powinny być składane do dyrektorów oddziałów terenowych Agencji
Rynku Rolnego właściwych ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę
producenta mleka albo producenta świń.
Szczegółowe warunki udzielania pomocy dostosowawczej oraz formularze
wniosków zostały zamieszczone na stronie internetowej Agencji Rynku Rolnego:
www.arr.gov.pl/wsparcie-rynkowe/nadzwyczajna-pomoc-dostosowawcza-dlaproducentow
Żródło:
http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/
Nadzwyczajna-pomoc-dla-rolnikow

Płatności bezpośrednie i obszarowe za 2017 rok
Stanisława Pańczuk | 20 marzec 2017. Opublikowano w Aktualności

Od 15 marca br. w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa (ARiMR) można składać wnioski o przyznanie płatności za 2017 r. Tak
jak w roku 2016, stosowane są następujące rodzaje płatności bezpośrednich:
- jednolita płatność obszarowa,
- płatność za zazielenienie,

- płatność dodatkowa,
- płatność dla młodych rolników,
- wsparcie związane z produkcją (płatność do bydła, płatność do krów, płatność
do owiec, płatność do kóz, płatność do roślin wysokobiałkowych, płatność do
buraków cukrowych, płatność do ziemniaków skrobiowych, płatność do
owoców miękkich (przy czym od 2017 r. sektor owoców miękkich obejmuje
wyłącznie uprawy truskawek), płatność do pomidorów, płatność do chmielu,
płatność do lnu, płatność do konopi włóknistych),
- płatność niezwiązana do tytoniu (w ramach przejściowego wsparcia
krajowego).
Ponadto, na jednym formularzu wniosku można ubiegać o przyznanie także
płatności obszarowych realizowanych w ramach PROW 2014-2020 (płatności
ONW, płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej, płatności ekologicznej,
premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej) oraz w ramach PROW 2007-2013
(płatności kontynuacyjnych: rolnośrodowiskowej i na zalesianie).
Rolnicy, którzy w 2015 r. przystąpili do systemu dla małych gospodarstw,
otrzymają płatność w ramach tego systemu, zastępującą inne płatności
finansowane z budżetu unijnego. Wystąpienie z systemu dla małych
gospodarstw jest możliwe w terminie do 30 września br. Nie jest już natomiast
możliwe przystąpienie do tego systemu.
Termin składania wniosków o przyznanie płatności za 2017 r. potrwa do 15 maja
br. Możliwe jest również złożenie wniosku po tej dacie, nie później jednak niż do
dnia 9 czerwca 2017 r., ale spowoduje to sankcje w postaci obniżenia kwoty
płatności o 1% za każdy dzień roboczy zwłoki.
Podobnie jak w latach ubiegłych, wniosek o przyznanie płatności można złożyć
przez Internet za pomocą aplikacji e-Wniosek dostępnej na stronie internetowej
ARiMR.
Szczególnie zachęcamy do skorzystania z tej formy składania wniosków, tym
bardziej, że od 2017 r. uproszczone zostały zasady logowania oraz nadawania
kodu dostępu do systemu teleinformatycznego ARiMR.
Zgodnie z nowymi zasadami, wnioskowanie o nadanie kodu dostępu będzie się
odbywało jedynie drogą elektroniczną poprzez rejestrację na stronie
internetowej ARiMR. Jako login do systemu teleinformatycznego ARiMR należy
podać numer identyfikacyjny producenta[1]. Kod dostępu będzie nadawany
automatycznie po zalogowaniu, a następnie podaniu:
- 8 ostatnich cyfr numeru rachunku bankowego lub rachunku w spółdzielczej
kasie oszczędnościowo-kredytowej znajdującego się w ewidencji producentów,
oraz
- ostatniej kwoty środków finansowych wypłaconych przez ARiMR w roku
kalendarzowym bezpośrednio poprzedzającym rok, w którym został złożony
wniosek o nadanie kodu dostępu. W przypadku gdy w tym roku ARiMR nie
wypłaciła wnioskodawcy żadnych środków finansowych, należy wpisać cyfrę
zero.
Po poprawnej weryfikacji system automatycznie założy beneficjentowi konto
oraz pozwoli na wprowadzenie indywidualnego hasła celem zapewnienia
możliwości ponownego logowania do systemu.

Szczegółowe informacje dotyczące aplikacji e-Wniosek dostępne są na stronie
internetowej ARiMR (http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/systemteleinformatyczny-arimr-wniosek-przez-internet.html).
[1] Numer producenta o którym mowa w art. 12 ustawy z dnia 18 grudnia 2003
r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych
oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.
Źródło:
http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/
Rozpoczal-sie-nabor-wnioskow-o-przyznanie-platnosci-bezposrednich-iplatnosci-obszarowych-PROW-za-2017-r

Seniorzy w akcji 2017
Stanisława Pańczuk | 16 marzec 2017. Opublikowano w Aktualności

Do 20 marca 2017 r. trwa rekrutacja do X edycji konkursu "Seniorzy w
akcji" (Inkubator + dotacje).

Konkurs Seniorzy w akcji skierowany jest do osób 60+ lub do par
międzypokoleniowych (osoba 60+ i osoba do 35. roku życia),
które mają pomysł na projekt społeczny, chcą pracować nad jego
rozwojem i zrealizować go przy wsparciu ekspertów. Stawiamy
na działania przyczyniające się do wypracowania trwałych
zmian społecznych na poziomie lokalnym.
Wiele osób dopiero po przejściu na emeryturę ma czas, aby rozwijać swoje
pasje, realizować marzenia i chowane do szuflady pomysły. Zmienia się rola
seniorów - mogą być oni liderami, twórcami działań, a nie tylko odbiorcami
usług do nich kierowanych.
Towarzystwo “ę” i Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności szuka aktywnych
osób 60+, które chcą połączyć rozwijanie własnych pasji i zainteresowań z
działaniem na rzecz innych. Do udziału w programie zapraszane są także osoby
do 35 r. życia, które chcą wspierać działania międzypokoleniowe i i angażować
się w rozwiązywanie lokalnych problemów, takich jak np. samotność seniorów,
brak przestrzeni do spotkań dla mieszkańców, brak ciekawej oferty zajęć dla
dzieci czy niewielkie zainteresowanie lokalną historią.
Seniorzy w akcji (inkubator + dotacje) to ogólnopolski konkurs realizowany od
2008 roku ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Do tej pory
zrealizowano 300 działań społeczno-kulturalnych w całej Polsce, w których
udział wzięło ponad 10 000 osób.

Realizatorzy projektów wezmą udział w kreatywnych warsztatach i otrzymają
dotację w wysokości do 12 tys. zł.
Nabór do konkursu trwa do 20 marca 2017 r.
Więcej informacji: www.seniorzywakcji.pl

Mikrodotacje PO FIO Warmia Mazury Lokalnie 2
Stanisława Pańczuk | 14 marzec 2017. Opublikowano w Aktualności

Wzorem lat 2014-2016 również w 2017 roku będzie możliwość uzyskania
mikrodotacji z ramach projektu PO FIO Warmia Mazury Lokalnie przez grupy
nieformalne, grupy samopomocowe i młode organizacje pozarządowe. Pula
środków w 2017 roku dla województwa war mińsko-mazurskiego
wynosi 271.950 zł. Minimalna kwota dotacji wynosi 1.500 złotych,
maksymalna 5.000 zł. Czas realizacji projektów: nie dłuższy niż 6 miesięcy,
mieszczący się w przedziale: 1 marca - 30 listopada 2017 roku. Wkład własny
grantobiorcy wynosi minimum 10% wartości dotacji i może być wniesiony w
formie finansowej lub rzeczowej. Ogłoszenie naboru wniosków jest planowane
na 20 marca 2017 roku, a nabór wniosków na 27 marca 2017 roku do 20
kwietnia 2017 roku.
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania jest
ośrodkiem kontaktowym dla powiatu elbląskiego, miasta Elbląga, powiatu
ostródzkiego (gmina: Miłakowo, Morąg, Małdyty, Miłomłyn, Łukta), tel.: 55
239-49-61, 55 643-58-45, biuro@kanal-elblaski-lgd.pl
S.Pańczuk

Najczęściej zadawane pytania PROW 2014-2020
Stanisława Pańczuk | 13 marzec 2017. Opublikowano w Aktualności
Multithumb found errors on this page:
There was a problem loading image 'http://www.sporol.warmia.mazury.pl/
images_menus_big/463/55ffef16c9874/PROW-2014-2020-logo-kolor.jpg'
There was a problem loading image 'http://www.sporol.warmia.mazury.pl/
images_menus_big/463/55ffef16c9874/PROW-2014-2020-logo-kolor.jpg'
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na swojej stronie internetowej
zamieściła zabiór pytań i odpowiedzi dotyczących działań PROW 2014-2020.

Tabela zawiera najczęściej pojawiające się pytania, które były kierowane do
Ministarstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa oraz poszczególnych samorządów województw wraz z
odpowiedziami. ARiMR będzie aktualizowała tabelę cyklicznie co drugi piątek
na stronie internetowej pod wskazanym linkiem.
LINK: http://www.arimr.gov.pl/pytania-i-wnioski-do-arimr.html">http://
www.arimr.gov.pl/pytania-i-wnioski-do-arimr.html">http://
www.arimr.gov.pl/pytania-i-wnioski-do-arimr.html
Żródło: http://www.sporol.warmia.mazury.pl/463Aktualnosci_PROW_2014_2020-5419.htm

Po posiedzeniu XX-1-2017 WZC
Stanisława Pańczuk | 10 marzec 2017. Opublikowano w Aktualności

9 marca 2017 roku odbyło się XX-1-2017 posiedzenie Walnego Zebrania
Członków. Jego celem było przyjęcie sprawozdań merytorycznych i
finansowych oraz zmian kryteriów operacji i grantobiorców oraz Regulaminu
Rady i Regulamin wyboru grantobiorców, a także zmian LSR OW KE 2016-2023.
Przyjęto także prognozę finansową na lata 2017-2023 i plan pracy na 2017 rok.
WZC udzieliło absolutorium Zarządowi z wykonania budżetu i upoważnienia do
zaciągania zobowiązań finansowych w 2017 roku.
Dziękuję Członkom WZC za udział w posiedzeniu, twórczą dyskusję, podjęcie
stosownych uchwał i udzielenie absolutorium z wykonania budżetu.
XX_WZC_2017_03_09
S.Pańczuk

Spotkania informacyjne o LSR OW KE
Stanisława Pańczuk | 07 marzec 2017. Opublikowano w Aktualności

Rozpoczęliśmy cykl spotkań nt. realizacji LSR OW Kanału Elbląskiego w 2017
roku. Pierwsze spotkanie z tej serii odbyło się 7 marca 2017 roku w Urzędzie
Gminy w Elblągu. W Dniu Kobiet zaplanowano spotkanie w Kisielicach.
Harmonogram spotkań zamieszczono w ogłoszeniach:
http://www.kanal-elblaski-lgd.pl/ogloszenia/1975-spotkania-informacyjne-olsr-2017.html
Plan spotkań informacyjnych:
1. Prezentacja LSR OW KE
2. Kryteria wyboru operacji/grantobiorców
3. Harmonogram naboru wniosków
4. Ekonomia społeczna (ESWIP)
5. Zasady konkurencyjności w PROW 2014-2020
Razem można więcej spotkania konsultacyjne 2017
S.Pańczuk

XXVI/III/2/2017 posiedzenie Zarządu
Stanisława Pańczuk | 07 marzec 2017. Opublikowano w Aktualności

PORZĄDEK OBRAD XXVI/III/2/2017 posiedzenia Zarządu
CZAS:
MIEJSCE:
Elblągu

9 marca 2017 roku na godz. 10.00
Elbląg, ul. Saperów 14A, Sala sesyjna Starostwa Powiatowego w

PORZĄDEK OBRAD:

n. Przyjęcie porządku XXVI/2/2017 obrad posiedzenia Zarządu.
o. Przyjęcie protokołu z XXV-1-2017 posiedzenia Zarządu z 21 lutego 2017
roku.
p. Porządkowanie spraw członkostwa, w tym podjęcie uchwał:
n. 1.NR XXVI/III/2/1/2017 w sprawie wykluczenia z członkostwa w
Stowarzyszeniu Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania.
o. 2.NR XXVI/III/2/2/2017 w sprawie wykluczenia z członkostwa w
Stowarzyszeniu Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania.
q. Przyjęcie projektów uchwał XX/1/2017 Walnego Zebrania Członków.
r. Przyjęcie informacji z pracy BIURA KE LGD w lutym 2017 roku i plan pracy
na marzec 2017 roku.
s. Przyjęcie stanowiska w sprawie sugerowanych zmian statutu
Stowarzyszenia przez organ nadzoru.
t. Przyjęcie informacji o uzgodnieniach dotyczących realizacji
POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY w zakresie rozwoju i promocji turystyki
KRAINY KANAŁU ELBLĄSKIEGO.
u. Sprawy kadrowe.
‹. Uwagi wnioski, sprawy różne.
nŒ. Zamknięcie posiedzenia.

Elbląg, 7 marca 2017 roku.

Innowacyjność na obszarach wiejskich
Stanisława Pańczuk | 07 marzec 2017. Opublikowano w Aktualności

Uprzejmie zapraszamy na seminarium dotyczące rewitalizacji obszarów
wiejskich poprzez innowacje w biznesie, organizowane przez Europejską Sieć
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach prac grupy tematycznej ENRD
„Przedsiębiorczość na wsi". Seminarium odbędzie się 30 marca 2017 r. w
Brukseli. Językiem roboczym spotkania jest język angielski. Program
seminarium w załączeniu. Poniżej przekazujemy email od Pani Kristiiny
Tammets przewodniczącej ELARD zapraszający do udziału w spotkaniu.
Przedstawiciele lokalnych grup działania zainteresowani udziałem w seminarium
proszeni są o zarejestrowanie się do 8 marca br. za pomocą linku https://
enrd.ec.europa.eu/news-events/events/enrd-seminar-smart-and-competitiverural-businesses_en.
Jednostka Centralna KSOW rozważy możliwość refundacji kosztów podróży i
zakwaterowania w Brukseli dla przedstawicieli LGD, którzy prześlą otrzymane
od organizatora (ENRD) potwierdzenie swojego udziału oraz opiszą w jaki

sposób skorzystają z seminarium.
Pozdrawiam,
Agata Markuszewska
Zespół Koordynacji Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA
00-930 Warszawa
ul. Wspólna 30
tel. +48 22 623 1922
fax. +48 22 623 1909
www.fapa.org.pl

XX-1-2017 WZC KE LGD
Stanisława Pańczuk | 06 marzec 2017. Opublikowano w Aktualności

Zapraszam na XX-1-2017 Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Łączy Nas
Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania, 9 marca 2017 roku, godz. 11.00 w
Elblągu, ul. Saperów 14 A, Sala Sesyjna Starostwa Powiatowego w Elblągu.
Poniżej materiały na WZC.
XX_WZC_2017_03_09

My Regionaliści
Stanisława Pańczuk | 06 marzec 2017. Opublikowano w Aktualności

Szanowni Państwo,
w dyskusji poświęconej znaczeniu regionalizmu w kształtowaniu tożsamości
społeczno-kulturowej naszego społeczeństwa termin „regionalista” pojawia się
rzadko. Brakuje też refleksji związanej z etosem regionalisty, rozumianym jako
zbiór wartości, postaw i wzorów zachowań. Starając się uzupełnić tę lukę

Fundacja WAŻKA we współpracy z działającym w strukturach Uniwersytetu
Łódzkiego Interdyscyplinarnym Zespołem Badania Wsi, realizuje projekt pod
tytułem MY, REGIONALIŚCI, zmierzający do ukazania autowizerunku tej
aktywnej grupy osób cieszących się uznaniem środowiska. Jest to szczególnie
istotne w kontekście płynności, zmienności i sieciowości zjawisk
współczesnego świata.
Zwracamy się zatem do animatorów działań społecznych (w sensie
kulturowym, edukacyjnym, polityczno-administracyjnym i
ekonomicznym), miłośników miejscowości i regionów, badaczy,
folklorystów, innymi słowy wszystkich tych, którzy czują się regionalistami
z prośbą o wypowiedź. Może ona posiadać charakter refleksji bardzo osobistej
lub także naukowej, określającej związek ze społecznością lokalną lub
regionalną oraz z przestrzenią rozumianą jako region - mała ojczyzna.
W ramach wypowiedzi:
- Prosimy o opisanie własnej „drogi do regionalizmu”, ze szczególnym
uwzględnieniem jej początków. Chodzi o próbę autobiograficzną i określenie co
legło u podstaw emocjonalnego i/lub praktycznego zaangażowania na rzecz
najbliższej okolicy, regionu?
- Prosimy o określenie jak kształtuje się zagadnienie autorytetów w
środowisku regionalistycznym? Kto dla Pani/Pana był lub jest wzorem,
mentorem, godnym naśladowania autorytetem? Czy jest ktoś kogo uznać
można za autorytet dla szerszego środowiska, w którym Pani/Pan działa?
Dlaczego ktoś zasługuje na takie miano?
- Prosimy o podjęcie próby autorskiej definicji - kim jest regionalista? - w
oparciu zarówno o własne doświadczenia, jak i obserwacje działań innych
osób.- Czy regionaliści stanowią grupę? W jakim sensie? Czy zawsze mówią
„wspólnym głosem”? Co ich łączy, a co dzieli?
- Prosimy o wyrażenie opinii jak zmiany społeczno-kulturowe, polityczne i
gospodarcze ostatnich 2 dekad, wpłynęły na kształt i warunki uprawiania
regionalizmu? Kim był regionalista dawniej, a kim jest obecnie? Co stanowi dziś
szczególny przedmiot troski regionalisty? Z czym wiążą się obawy lub nadzieje?
Co stanowi potencjalne lub rzeczywiste zagrożenie lub szansę?
Licząc na podjęcie powyższych kwestii, nie narzucamy określonego porządku,
charakteru ani schematu wypowiedzi. Nie wymagamy także konieczności
bezwzględnego odniesienia się do wszystkich wspomnianych wyżej zagadnień,
choć ich kolejność sygnalizuje, które z nich są w projekcie najistotniejsze.
Refleksje te będą opublikowane w wydawnictwie pt. My, regionaliści dostępnym
na stronie Fundacji WAŻKA. Trwają też starania o pozyskania środków na druk
wersji papierowej. Rozmiar wypowiedzi nie powinien przekraczać 10 stron
(ewentualne przypisy – klasyczne/dolne). Prosimy o materiały wcześniej
niepublikowane. Ilustracje (w postaci zdjęć – max 5) w osobnych plikach. Tekst
powinien zawierać afiliację autora – instytucję lub miejscowość. Prosimy też o
krótką notę biograficzną oraz numer telefonu (do naszej wiadomości), co ułatwi
ewentualny kontakt. Na wypowiedzi czekamy do końca kwietnia 2017 roku.
Fundacja WAŻKA
Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ

Zatytułowany tekst prosimy przesłać na adres:
damian.kasprzyk@uni.lodz.pl lub fundacjawazka@gmail.com
Telefon kontaktowy (w sprawie projektu) – dr Damian Kasprzyk: 504 465 831

Nowy portal ogłoszeń ARiMR
Stanisława Pańczuk | 04 marzec 2017. Opublikowano w Aktualności

Już wkrótce wszyscy wnioskodawcy/beneficjenci PROW 2014-2020 będą
zobowiązani między innymi do zamieszczania zapytań ofertowych na stronie
www.portalogloszen.arimr.gov.pl.
www.portalogloszen.arimr.gov.pl
Dotyczy to ofert na wykonanie zadań w ramach operacji realizowanych w
PROW 2014-2020.
Zamieszczenie ogłoszenia na portalu będzie wymagało logowania przy użyciu
loginu i hasła nadanego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa. Natomiast przeglądanie opublikowanych zapytań ofertowych będzie
możliwe bez konieczności logowania.
Po co nowy portal?
Nowy portal zostanie uruchomiony 18 marca 2017 r. Będzie jedynym miejscem,
gdzie dostępne będą informacje o wszystkich ofertach na wykonanie zadań w
ramach operacji realizowanych w PROW 2014-2020.
Strona powstaje w celu zapewnienia wnioskodawcom/beneficjentom PROW
2014-2020 możliwości wywiązania się z obowiązku wyboru oferty w trybie
konkurencyjnym.
Wnioskodawcy/beneficjenci działań/poddziałań/typów operacji oraz pomocy
technicznej, realizowanych w ramach PROW 2014-2020, będą zobowiązani do
zamieszczania tam m.in. zapytań ofertowych na wykonanie zadań.
Jak publikować?
Opublikowanie zapytania ofertowego na Portalu Ogłoszeń ARiMR będzie
możliwe po zalogowaniu się loginem i hasłem. O uprawnienia do zamieszczania
ogłoszeń na portalu należy wystąpić składając wniosek o nadanie uprawnień do
Portalu Ogłoszeń ARiMR.
Przed wypełnieniem Wniosku należy zapoznać się z Instrukcją wypełniania
Wniosku o nadanie uprawnień do Portalu Ogłoszeń ARiMR.
Wszystkie szczegóły, w tym wniosek i instrukcja, dostępne są na stronie
ARiMR: http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/portal-ogloszen-arimrdla-wnioskodawcowbeneficjentow-wybor-oferty-na-wykonanie-inwestycjitj.html

Podstawa prawna
Obowiązek publikacji ogłoszeń wprowadzono na mocy przepisów ustawy z dnia
20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w
ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz.
349 i 1888, z 2016 r. poz. 337 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 5 i 60), które weszły w
życie 18 stycznia 2017 r. W związku z tym, dla umów o przyznanie pomocy
zawartych od 18 stycznia 2017 r., przy wyborze wykonawcy należy stosować
tryb konkurencyjny, wynikający z art. 43a ustawy.

Wspieram Region Warmii i Mazur
Stanisława Pańczuk | 04 marzec 2017. Opublikowano w Aktualności

Prosimy o 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. Od 2007 roku
otrzymaliśmy 24.347,71 zł, za 2015 rok - 4.512,80 zł. Przeznaczamy je na
znakowanie, monitoring i promocję 582,5 km szlaków rowerowych Krainy
Kanału Elbląskiego.
Poniżej przekazuję apel Rady Organizacji Pozarządowych Województwa
Warmińsko-Mazurskiego w sprawie przekazywania 1% dla organizacji OPP.
Okazuje się, że jesteśmy niezwykle hojni dla organizacji zewnętrznych, choć to
nasze województwo jest bodajże najbiedniejsze w kraju, chcemy to stopniowo
zmieniać, m.in. poprzez współrealizację akcji Wspieram Region.
W załączeniu treść apelu oraz informacja o wynikach 1% w wymiarze
regionalnym.
http://www.ropwwm.org.pl/aktualnosci/643/rada-apeluje-do-mieszkancowwarmii-i-mazur.html
http://wspieramregion.pl/index.php
Apel_ROPWWM_1%

info_wyniki_1%_2015
Arkadiusz Jachimowicz - Przewodniczący Rady

IV Dni Otwarte Funduszy Europejskich
Stanisława Pańczuk | 03 marzec 2017. Opublikowano w Aktualności

Zapraszamy do udziału w IV edycji ogólnopolskiej akcji promocyjnej pn. Dni
Otwarte Funduszy Europejskich, która odbędzie się w terminie 18-21 maja 2017
r. Jest to akcja skupiająca przedsiębiorczych i dynamicznych
beneficjentów Funduszy Europejskich, którzy raz w roku udostępniają
społeczeństwu efekty swoich przedsięwzięć.
Dni Otwarte to akcja popularna i o dużym zasięgu. III edycja skupiła
prawie 1000 wydarzeń, które łącznie odwiedziło około 220 tysięcy
uczestników. Warto dodać, że Dni Otwarte zwyciężyły w prestiżowym
konkursie European Public Communication Award 2016 na najlepszą
europejską kampanię publiczną. Doceniono naszą inicjatywę za skalę, efekty i
szeroki zasięg medialny. Beneficjenci zgłaszający swoje projekty do DOFE
cenią akcję przede wszystkim za możliwość wypromowania usług i
produktów powstałych w ramach unijnych projektów.
Dzień Otwarty w Państwa projektach nie musi być wielką, spektakularną
imprezą. Może być to udostępnienie ze zniżką lub za darmo codziennej oferty
lub organizacja dodatkowego wydarzenia. To co wyróżnia DOFE spośród
innych, podobnych akcji to wydarzenia w miejscach niekoniecznie związanych z
rozrywką i relaksem. Możliwość zobaczenia zaplecza teatrów, lotnisk, zakładów
produkcyjnych, a nawet oczyszczalni ścieków również przyciąga wielu
uczestników.
Wszystkie wydarzenia, które odbędą się w tym roku w ramach Dni Otwartych,
zostaną przedstawione na stronie: www.dniotwarte.eu Do udziału w Państwa
wydarzeniach zachęcać będzie kampania promocyjna w ogólnopolskich i
regionalnych mediach oraz dystrybuowane przez organizatorów materiały
promocyjne. Najciekawsze wydarzenia i projekty mają szansę na dedykowane
audycje.
Akcja posiada swój logotyp oraz gotowe do powielenia szablony materiałów
promocyjnych.
Koordynatorem Dni Otwartych jest Ministerstwo Rozwoju przy wsparciu Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego i zaangażowaniu
większości instytucji zajmujących się Funduszami Europejskimi w Polsce.
Zachęcamy do dołączenia do Dni Otwartych. Aby zgłosić udział w akcji, należy
wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie akcji: www.dniotwarte.eu. Strona
internetowa będzie uruchomiona w marcu 2017 r.
W przypadku pytań i wątpliwości, prosimy o kontakt z Panem Wojciechem
Stanny, tel. 89 521-92-75, mail: w.stanny@warmia.mazury.pl
Informacje na temat Dni Otwartych Funduszy Europejskich znajdują się także
na stronie internetowej Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego http://

www.sporol.warmia.mazury.pl/463-Aktualnosci_PROW_2014_2020-5465.htm
W załączeniu przesyłam Ulotkę informacyjną, Zasady wykorzystania materiałów
promocyjnych, Regulamin oraz powyższy List intencyjny

list intencyjny-1

Regulamin_DOFE_po uwagach DP_13.12.2016-1

list intencyjny-1

ulotka_dofe_01.2017_v2_internet-1
Z poważaniem
Wojciech Stanny
Kierownik Biura

Zrównoważony rozwój gmin - ranking
Stanisława Pańczuk | 01 marzec 2017. Opublikowano w Aktualności

Okazją do przedstawienia dobrych praktyk rozwojowych w gminach oraz
podkreślenie roli gmin w kontekście instytucjonalnej sprawności była
konferencja „Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy Jednostek
Samorządu Terytorialnego” w Olsztynie.
Podczas wydarzenia dr hab. Eugeniusz Sobczak, prof. Wydziału Administracji i
Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej przedstawił ranking pt.: „Laureaci
XIII Konkursu JST zrównoważonego rozwoju edycja 2016”. Podczas prezentacji
omówione zostały osiągnięcia gmin, które w oparciu o przyjęte kryteria znalazły
się w pierwszej dziesiątce województwa warmińsko-mazurskiego (w podziale
na gminy wiejskie, wiejsko-miejskie oraz miejskie).
W pierwszej dziesiątce w krajowym rankingu zrównoważonego rozwoju JST
znalazły się m.in. Olsztyn (druga pozycja) oraz Lubawa (siódma pozycja).
Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko–mazurskiego
wręczył 45 dyplomów, będących uhonorowaniem dla gmin, które zajęły
najwyższe lokaty w rankingach przedstawionych na konferencji.

Konferencja została uzupełniona prezentacjami wygłoszonymi przez
pracowników Katedry Polityki Gospodarczej i Regionalnej Wydziału Nauk
Ekonomicznych UWM w Olsztynie.
Wydarzenie zrealizowane przy współpracy Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Warmińsko–Mazurskiego, Katedry Polityki Gospodarczej oraz
Regionalnej Wydziału Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie.
Zestawienie rankingów i gmin, które otrzymały wyróżnienia:
1. Ranking Zrównoważonego rozwoju JST
a) Gminy wiejskie
• Świętajno
• Giżycko
• Gietrzwałd
• Iława
• Jonkowo
• Ostróda
• Dywity
• Kurzętnik
• Elbląg
• Stawiguda
b) Gminy miejsko-wiejskie
• Pisz
• Węgorzewo
• Frombork
• Morąg
• Gołdap
• Olsztynek
• Mikołajki
• Nidzica
• Ryn
• Olecko
c) Gminy miejskie
• Szczytno
• Nowe Miasto Lubawskie
• Ełk
• Elbląg
• Ostróda
• Działdowo
• Iława
• Lidzbark Warmiński
• Lubawa
• Olsztyn
2. Ranking „XIII Konkurs JST – dynamika osób pracujących- Warmia-Mazury”
a) Gminy wiejskie
• Jedwabno
• Braniewo
• Jonkowo

• Lubawa
• Elbląg
b) Gminy miejsko-wiejskie
• Nidzica
• Młynary
• Olsztynek
• Gołdap
• Olecko
c) Gminy Miejskie
• Lidzbark Warmiński
• Olsztyn
• Ostróda
• Działdowo
• Lubawa
Źródł: http://www.warmia.mazury.pl/rozwoj-regionu/9554-wyroznienia-dlagmin

Seniorzy w akcji
Stanisława Pańczuk | 28 luty 2017. Opublikowano w Aktualności

TOWARZYSTWO INICJATYW TWÓRCZYCH „ę” ZMIENIA NA LEPSZE ŻYCIE
SENIORÓW W POLSCE
Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” już od dziesięciu lat jest liderem
działań międzypokoleniowych, odważnie i nieszablonowo podejmuje
najaktualniejsze wyzwania społeczne. Od 2002 roku przeprowadziło przez
proces „od pomysłu do realizacji” ponad 1000 innowatorów społecznych,
twórców i animatorów w różnym wieku. Towarzystwo działa w oparciu o
autorską metodę inkubacji pomysłów, która łączy podmiotowe podejście z
troską o najwyższą jakość działań.
Wyzwanie, przed którym dziś wszyscy stoimy, to przygotowanie się do starości
i tworzenie rozwiązań, które poprawiają jakość życia osób starszych. Eksperci
są zgodni, że kluczem jest aktywność: fizyczna, społeczna, kulturalna i
obywatelska.
Współczesny świat z wielu powodów zabiera seniorom pewność siebie i głos.
Towarzystwo “ę” odpowiada na to wyzwanie, przełamuje stereotypy dotyczące

wieku i oddaje głos seniorom. Stawia osoby starsze i ich potrzeby w centrum,
inwestując w tworzenie trwałych relacji społecznych.
Obecnie trwa nabór pomysłów do dwóch konkursów dotacyjnych:

Spotkanie informacyjne o LSR w Elblągu
Stanisława Pańczuk | 28 luty 2017. Opublikowano w Aktualności

Rozpoczynamy cykl spotkań nt. realizacji LSR OW Kanału Elbląskiego w 2017
roku. Pierwsze spotkanie z tej serii odbędzie się 7 marca 2017 roku o godz.
13.00 w Urzędzie Gminy w Elblągu, ul. Browarna 85, Sala Sesyjna.
Plan spotkania przewiduje:
1. Prezentację LSR OW KE
2. Zmienione kryteria wyboru operacji/grantobiorców
3. Harmonogram naboru wniosków
4. Ekonomia społeczna (ESWIP)
S.Pańczuk

Spotkania informacyjne o LSR 2017
Stanisława Pańczuk | 28 luty 2017. Opublikowano w Aktualności

Harmonogram spotkań informacyjnych nt. Lokalnej Strategii Rozwoju
Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego (LSR OW KE) na lata 2016-2023

Planowane nabory wniosków: 03.04.2017-18.04.2017 roku
L.p. Nazwa gminy Miejscowość/ Miejsce spotkania (adres) Termin
spotkania
Planowany program spotkania
1
2
3
4
5
1. 1. Elbląg
Urząd Gminy Elbląg
ul. Browarna 85
Elbląg
Sala Sesyjna 07.03.2017, godz. 13.00 1. Prezentacja LSR OW
KE 2. Kryteria wyboru operacji/grantobiorców 3. Harmonogram naboru

wniosków4. Ekonomia społeczna (ESWIP)
1. 2. Kisielice Sala Arkadia ul. Polna 1
Kisielice 08.03.2017, godz. 12.00
1. Prezentacja LSR OW KE
2. Kryteria
wyboru operacji/grantobiorców
3. Harmonogram naboru wniosków
4.
Ekonomia społeczna (ESWIP)
1. 3. GodkowoUrząd Gminy Godkowo
Godkowo 14 Sala Narad
10.03.2017, godz. 10.00
1. Prezentacja LSR OW KE
2. Kryteria wyboru operacji/grantobiorców
3. Harmonogram naboru wniosków
4. Ekonomia społeczna (ESWIP)
1. 4. Iława
Urząd Gminy w Iławie ul. Gen. Wł. Andersa 2A
Iława
Sala Sesyjna 13.03.2017, godz. 10.00 1. Prezentacja LSR OW
KE 2. Kryteria wyboru operacji/grantobiorców 3. Harmonogram naboru
wniosków4. Ekonomia społeczna (ESWIP) (ESWIP)
1. 5. Susz
Urząd Miejski w Suszu ul. Józefa Wybickiego 6
Susz
Sala Sesyjna 13.03.2017, godz. 13.00 1. Prezentacja LSR OW
KE 2. Kryteria wyboru operacji/grantobiorców 3. Harmonogram naboru
wniosków4. Ekonomia społeczna (ESWIP)
1. 6. Rychliki Biblioteka Publiczna Gminy Rychliki Rychliki 104
14.03.2017, godz.10.00
1. Prezentacja LSR OW KE
2. Kryteria wyboru operacji/grantobiorców
3. Harmonogram naboru wniosków
4. Ekonomia społeczna (ESWIP)
1. 7.
Zalewo Urząd Miejski w Zalewie
ul. Częstochowska 8
Zalewo Sala Sesyjna 14.03.2017, godz. 13.00 1. Prezentacja LSR OW
KE 2. Kryteria wyboru operacji/grantobiorców 3. Harmonogram naboru
wniosków4. Ekonomia społeczna (ESWIP)
1. 8. Pasłęk Urząd Miejski w Pasłęku
Pl. św. Wojciecha 5
Pasłęk Sala Rycerska
15.03.2017, godz. 13.00
1. Prezentacja LSR OW KE
2. Kryteria wyboru operacji/grantobiorców
3. Harmonogram naboru wniosków
4. Ekonomia społeczna (ESWIP)
1. 9. Gronowo ElbląskieUrząd Gminy Gronowo Elbląskie ul.
Łączności 3
Gronowo ElbląskieSala Sesyjna 16.03.2017, godz. 10.00 1. Prezentacja
LSR OW KE
2. Kryteria wyboru operacji/grantobiorców 3. Harmonogram
naboru wniosków 4. Ekonomia społeczna (ESWIP)
1. 10. Markusy Świetlica wiejska w Markusach 16.03.2017,
godz. 13.00 1. Prezentacja LSR OW KE
2. Kryteria wyboru operacji/
grantobiorców 3. Harmonogram naboru wniosków
4. Ekonomia społeczna
(ESWIP)
1. 11. Miłomłyn Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Miłomłynie
ul. Nadleśna 1a
Miłomłyn 22.03.2017, godz. 13.00
1. Prezentacja LSR OW KE
2. Kryteria
wyboru operacji/grantobiorców
3. Harmonogram naboru wniosków
4.
Ekonomia społeczna (ESWIP)
1. 12. Małdyty Urząd Gminy Małdyty ul. Kopernika 10 Małdyty
Sala Sesyjna 23.03.2017, godz. 10.00 1. Prezentacja LSR OW KE
2.
Kryteria wyboru operacji/grantobiorców3. Harmonogram naboru wniosków

4. Ekonomia społeczna (ESWIP)
Elbląg, 28 lutego 2017 roku

Wieści z Biura Regionalnego w Brukseli
Stanisława Pańczuk | 27 luty 2017. Opublikowano w Aktualności

Szanowni Państwo, w załączniku przesyłam najnowszy (styczeń-luty) numer
biuletynu „Warmia i Mazury, Polska, UE”. Materiał przygotowywany został przez
Departament Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego przy współpracy Biura Regionalnego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli.
Z poważaniem, Bartosz Grucela Młodszy referent Departament Współpracy
Międzynarodowej URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKOMAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
10-562 Olsztyn, ul. Emilii Plater 1, T: +48 89 521 98 28, F: +48 89 521 98 29,
E: b.grucela@warmia.mazury.pl, W: www.wrota.warmia.mazury.pl
Biuletyn Informacyjny Warmia i Mazury, Polska, UE - styczeń-luty 2017

XX-1-2017 posiedzenie WZC
Stanisława Pańczuk | 25 luty 2017. Opublikowano w Aktualności

Na 9 marca 2017 roku, od godz. 11s00 – I termin, 11s15 – II termin w Elblągu,
ul. Saperów 14A, Sala Sesyjna Starostwa Powiatowego w Elblągu
zaplanowano XX-1-2017 WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW (WZC)
Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania.
PORZĄDEK OBRAD XX-1-2017 posiedzenia Walnego Zebrania Członków:

n. Otwarcie i cel Walnego Zebrania Członków.
o. Przyjęcie wniosków i porządku obrad XX-1-2017 Walnego Zebrania
Członków.

p. Przyjęcie protokołu z posiedzenia WZC XIX-1-2016 z 16 czerwca 2016 roku.
q. Dyskusja nad projektami uchwał i podjęcie:
n. 1.UCHWAŁY nr XX/1/1/2017 w sprawie przyjęcia sprawozdań
merytorycznych Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna
Grupa Działania za 2016 rok.
o. 2.UCHWAŁY nr XX/1/2/2017 sprawozdań finansowych Stowarzyszenia
Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania za 2016 rok wraz z
wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi.
p. 3.UCHWAŁY nr XX/1/3/2017 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
q. 4.UCHWAŁY nr XX/1/4/2017 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.
r. 5.UCHWAŁY nr XX/1/5/2017 w sprawie wprowadzenia zmian i przyjęcia
jednolitego tekstu Regulaminu wyboru grantobiorców Stowarzyszenia
Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania oraz upoważnienia
Zarządu do dokonania zmian i uzupełnień.
s. 6.UCHWAŁY nr XX/1/6/2017 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.
t. 7.UCHWAŁY nr XX/1/7/2017 w sprawie przyjęcia Planu finansowego
Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania na
2017 rok.
u. 8.UCHWAŁY nr XX/1/8/2017 w sprawie przyjęcia Planu pracy
Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania na
2017 rok.
‹. 9.UCHWAŁY nr XX/1/9/2017 w sprawie upoważnienia Zarządu
Stowarzyszenia do zaciągania zobowiązań finansowych.
r. Wolne głosy i wnioski.
s. Zamknięcie posiedzenia.
S.Pańczuk

XIX-III-1-2017 posiedzenie Komisji Rewizyjnej
Stanisława Pańczuk | 25 luty 2017. Opublikowano w Aktualności

2 4 l u t e g o 2 0 1 7 ro k u w E l b l ą g u Ko m i s j a Rew i z y j n a
Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania
odbyła XIX-III-1-2017 posiedzenie.
PORZĄDEK OBRAD XIX-III-1-2017 POSIEDZENIA KOMISJI
REWIZYJNEJ:
n. Otwarcie, cel posiedzenia.
o. Przyjęcie wniosków i porządku obrad z XIX/III/1/2017 posiedzenia Komisji
Rewizyjnej.
p. Przypomnienie protokołu z XVIII/III/1/2016_06_16 posiedzenia Komisji
Rewizyjnej.
q. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2016 rok.
r. Przyjęcie sprawozdania finansowego, bilansu, rachunku wyników i
informacji dodatkowej Stowarzyszenia za 2016 rok.
s. Przyjęcie sprawozdań merytorycznych Stowarzyszenia za 2016 rok.
t. Podjęcie uchwał:
u. 1.UCHWAŁA NR XIX/III-1/1/2017 KR w sprawie przyjęcia sprawozdania z
działalności Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski
Lokalna Grupa Działania za 2016.
‹. 2.UCHWAŁA NR XIX/III-1/2/2017 KR w sprawie zatwierdzenia sprawozdań
finansowych Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa
Działania za 2016 rok wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium
Zarządowi Stowarzyszenia.
nŒ. 3.UCHWAŁA NR XIX/III-1/3/2017 KR w sprawie przyjęcia sprawozdań
merytorycznych Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa
Działania za 2017 rok.
nn. 4.UCHWAŁA NR XIX/III-1/4/2017 KR w sprawie przyjęcia upoważnienia do
zaciągania zobowiązań przez Zarząd Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał
Elbląski Lokalna Grupa Działania.
n. Dyskusja nad finansowaniem zadań w 2017 roku.
o. Przyjęcie protokołu z XIX/III/1/2017_02_24 posiedzenia Komisji
Rewizyjnej.
p. Wolne głosy i wnioski.
q. Zamknięcie posiedzenia.
Elbląg, 24 lutego 2017 roku.

Planowany termin naboru wniosków
Stanisława Pańczuk | 21 luty 2017. Opublikowano w Aktualności

Zarząd Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania na
posiedzeniu 21 lutego 2016 roku podjął decyzję o przyspieszeniu ogłoszenia
naborów wniosków o przyznanie pomocy na wdrażanie operacji przez podmioty
inne niż LGD w ramach LSR OW KE na lata 2016-2023 realizowanej w ramach
działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Planowany termin składania wniosków to 3 kwietnia do 18 kwietnia 2017
roku, a planowana data ogłoszenia naboru wniosków to 20 marca 2017 roku.
Planowane są nabory wniosków w zakresach:
Nr 4/2017 - rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim przez
podejmowanie działalności gospodarczej, kwota limitu dotacji - 804 780,00
PLN.
Nr 5/2017 - rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim przez rozwój
działalności gospodarczej, kwota limitu dotacji - 1 751 855,00 PLN.
Nr 6/2017 - budowa lub przebudowa i wyposażenie ogólnodostępnej i
niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej
zaspokajającej lokalne potrzeby, kwota limitu dotacji - 801 343,00 PLN.
Nr 7/2017 - budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub
powiatowych, kwota limitu dotacji - 617 814,00 PLN.
Nr 8/2017 - zachowanie dziedzictwa lokalnego, kwota limitu dotacji 100 179,00 PLN.
Nr 9/2017 - promocja obszaru objętego LSR OW KE, w tym turystyki, rekreacji,
dziedzictwa, produktów lub usług lokalnych - kwota limitu dotacji - 59 595,00
PLN .
Nr 10/2017 - wzmocnienie kapitału społecznego, kwota limitu dotacji 50 000,00 PLN .
RAZEM planowany limit dotacji we wszystkich naborach wynosi - 4.185 566,00
PLN.

Szkoła przedsiębiorczości NGO
Stanisława Pańczuk | 21 luty 2017. Opublikowano w Aktualności

Stowarzyszenie ESWIP w ramach projektu „Ośrodek Wspierania Inicjatyw
Ekonomii Społecznej w Elblągu” zaprasza grupy inicjatywne z terenu powiatu
braniewskiego, elbląskiego, iławskiego i ostródzkiego do udziału w Szkole
Przedsiębiorczości NGO. Szkoła Przedsiębiorczości NGO to cykl szkoleniowy
skierowany do osób reprezentujących organizacje, które zadeklarowały
gotowość do utworzenia przedsiębiorstwa społecznego.
W ramach cyklu odbędzie się 5 dwudniowych szkoleń oraz wizyta studyjna.
Udział w szkole to niepowtarzalna okazja do zdobycia wiedzy na temat
tworzenia i funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych, przygotowania
wniosku oraz rozliczania wsparcia finansowego i pomostowego jak również
zagadnień związanych z aspektami księgowymi i marketingiem oraz promocją.
Udział w szkole jest bezpłatny. Uczestnicy Szkoły mają zapewniony nocleg,
wyżywienie oraz materiały szkoleniowe. Dojazd we własnym zakresie (istnieje
możliwość dojazdu busem z Ostródy po wcześniejszym zgłoszeniu).
Formularze zgłoszeniowe należy wysłać do dnia 28 lutego br. mailem na
adres: r.narnicki@eswip.pl lub faksem: 55 236 27 16.
żródło: ESWIP www.owies.org.pl

Rolnictwo i wieś w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju
Stanisława Pańczuk | 18 luty 2017. Opublikowano w Aktualności

Rząd przyjął Strategię na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Prace nad
dokumentem trwały rok. Pod kierunkiem podsekretarza stanu Ryszarda
Zarudzkiego aktywnie uczestniczyli w nich przedstawiciele resortu rolnictwa.
Prace były prowadzone w jedenastu zespołach. – poinformował minister
rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel. Najważniejsza jest zmiana zasad
prowadzenia polityki rozwoju w Polsce. Celem głównym jest wzrost spójności w
wymiarze społecznym, ekonomicznym i terytorialnym. Świadczy to o
zrównoważonym rozwoju kraju, a w odniesieniu do obszarów wiejskich o
wyrównaniu poziomu jakości życia między tymi obszarami a miastami –
podkreślił szef resortu rolnictwa. Szczegóły dotyczące rolnictwa i obszarów
wiejskich w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju przedstawił

podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki.
Na najbliższe 13 lat mamy określone kierunki rozwoju w postaci trzech celów
szczegółowych oraz 72 wskaźników monitorowania i 705 działań realizowanych
przez różne instytucje – stwierdził podsekretarz stanu. Wiceminister podkreślił,
że jednym z priorytetowych zadań rządu jest zwiększenie konkurencyjności
gospodarstw rolnych oraz producentów rolno-spożywczych. W ramach
Strategii zawartych 16 projektów strategicznych koordynowanych przez MRiRW.
Jednym ze wskaźników dotyczących obszarów wiejskich jest dochód do
dyspozycji netto na jedną osobę. Dążymy do wyrównania parytetów i chcemy
aby w roku 2030 poziom życia na tych terenach osiągnął ¾ poziomu życia w
mieście – podkreślił podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki.
Prezentacja i materiały do mediów pokazują w jakich kierunkach nastąpią
zmiany w rolnictwie i na obszarach wiejskich.
SOR - rolnictwo i wieś - materiały prasowe (1)

SOR - rolnictwo i wieś - materiały prasowe (2)
źródło: http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/InformacjePrasowe/Rolnictwo-i-obszary-wiejskie-w-Strategii-na-RzeczOdpowiedzialnego-Rozwoju2

XXV-III-1-2017 posiedzenie Zarządu
Stanisława Pańczuk | 10 luty 2017. Opublikowano w Aktualności

PORZĄDEK OBRAD XXV-III-1/2017 posiedzenia Zarządu
CZAS:
MIEJSCE:

21 lutego 2017 roku na godz. 10.30
Elbląg, ul. Komeńskiego 40, pokój nr 24

PORZĄDEK OBRAD:
n. Przyjęcie porządku XXV-1-2017 obrad posiedzenia Zarządu.
o. Przyjęcie protokołu z XXIV-6-2016 posiedzenia Zarządu z 29 grudnia 2016
roku.
p. Przyjęcie informacji z oceny wniosków w naborze nr 1/2016 i nr 2/2016
przez Radę.

q. Ustalenie terminu i porządku obrad Komisji Rewizyjnej i Walnego Zebrania
Członków
r. Przyjęcie projektów uchwał XX/2017 Walnego Zebrania Członków.
s. Przyjęcie informacji z uzgodnieniach dotyczących realizacji
POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY w zakresie rozwoju i promocji turystyki
KRAINY KANAŁU ELBLASKIEGO
t. Uwagi wnioski, sprawy różne.
u. Zamknięcie posiedzenia.

Elbląg, 9 lutego 2017 roku.

III-III-2017 posiedzenie Rady Stowarzyszenia
Stanisława Pańczuk | 10 luty 2017. Opublikowano w Aktualności

PORZĄDEK OBRAD
III-III/2017 POSIEDZENIA RADY STOWARZYSZENIA ŁĄCZY NAS
KANAŁ ELBLĄSKI
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
Czas:
Miejsce:

17 lutego 2017 roku, godz. 10l00-12l00
82-300 Elblągu, ul. Jana Amosa Komeńskiego 40, Sala Nr 8

PORZĄDEK OBRAD:
n. Otwarcie posiedzenia Rady Stowarzyszenia.
o. Wybór Sekretarzy posiedzenia.
p. Przyjęcie sprostowań do protokołu z posiedzenia Rady I-III-2016 z 01-02
grudnia 2016 roku.
q. Informacja Zarządu o wyniku oceny naboru wniosków nr 1/2016 i nr
2/2016, po posiedzeniu Rady 01-02.12.2016 roku o 20 grudnia 2016 roku
oraz wyniku odwołań od decyzji Rady.
r. Ocena wniosków w wyniku odwołań od decyzji Rady.
s. Podjęcie uchwały w sprawie sprostowań protokołów Komisji Skrutacyjnej.
t. Podjęcie uchwały w sprawie sprostowań uchwał Rady.
u. Podjęcie uchwały w sprawie sprostowań w protokołu Rady R I-III-1/2016 z
1-2 grudnia 2016 roku.

‹. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
III_III_R_04_Rejestr Interesów 2017_02_17

III_III_R_03_Protokół Rady_III_III_2017-02-17
S.Pańczuk

Produkty turytyczne Green Velo
Stanisława Pańczuk | 10 luty 2017. Opublikowano w Aktualności

Serdecznie zapraszamy przedsiębiorców prowadzących działalność
turystyczną w pobliżu Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo, jak
również przedstawicieli samorządów lokalnych, organizacji turystycznych,
klubów rowerowych oraz inne zainteresowane osoby i podmioty,
na spotkania warsztatowe
dotyczące systemu rekomendacji MPR tj. Miejsc Przyjaznych Rowerzystom oraz
z zakresu tworzenia i zarządzania produktem turystycznym na Wschodnim
Szlaku Rowerowym Green Velo.
Na spotkania zapraszamy zarówno podmioty już posiadające certyfikat MPR,
jak i te które dopiero planują wystąpić o certyfikat MPR.
Celem spotkań będzie przedstawienie systemu rekomendacji Miejsc
Przyjaznych Rowerzystom – omówienie założeń systemu oraz procedury naboru
i certyfikacji MPR-ów oraz wskazanie korzyści z partnerstwa i z budowania i
zarządzania produktami turystycznymi na przykładzie Wschodniego Szlaku
Rowerowego Green Velo.
Spotkania odbędą się w następujących terminach i miejscach:• 17 lutego 2017
r. godz. 11.00-13.30
WĘGORZEWO, Sala konferencyjna w siedzibie Urzędu Miejskiego w
Węgorzewie, ul. Zamkowa 3
• 20 lutego 2017 r. godz. 11.00-13.30
LIDZBARK WARMIŃSKI, Sala konferencyjna w Domu Środowisk Twórczych, ul.
Ratuszowa 5, 11-100 Lidzbark Warmiński
• 21 lutego 2017 r. godz. 11.00-13.30
ELBLĄG, Sala Konferencyjna A w Ratuszu Staromiejskim w Elblągu,
ul. Stary Rynek 25.W związku z ograniczoną liczbą miejsc proszę o zgłoszenie
udziału w wybranym spotkaniu najpóźniej do 14 lutego 2017 roku na
adres: nabor_mpr@warmia.mazury.pl. Osoba do kontaktu: Agnieszka KlucznikEdriouch tel. 89 521 69 13

Miejsca Przyjazne Rowerzystom Green Velo
Stanisława Pańczuk | 10 luty 2017. Opublikowano w Aktualności

Organizator Systemu Rekomendacji zaprasza:
a) OBIEKTY NOCLEGOWE (obiekty świadczące usługi krótkotrwałego wynajmu
miejsc noclegowych, zarówno całoroczne, jak i sezonowe);
b) ATRAKCJE TURYSTYCZNE, do których wstęp jest odpłatny lub nieodpłatny,
ale posiadają swojego zarządcę, np. parki rozrywki, muzea, skanseny, niektóre
parki narodowe;
c) OBIEKTY GASTRONOMICZNE(restauracje, bary);
d) INFORMACJE TURYSTYCZNE;
e) POZOSTAŁE OBIEKTY USŁUGOWE(stacje paliw, sklepy wielobranżowe,
serwisy rowerowe, wypożyczalnie rowerów i sprzętu turystycznego);
zlokalizowane na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego, położone w
tzw. korytarzu trasy Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo (mapa i
wykaz gmin stanowią załączniki nr 1ai nr 2a do Regulaminu współpracy) do
zgłoszenia udziałuw otwartym i nieodpłatnym systemie rekomendacji Miejsc
Przyjaznych Rowerzystom na Wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo.
Termin rozpoczęcia naboru: 1 lutego 2017 r. godzina 15s00
Termin zakończenia naboru: 28 lutego2017 r. godzina 15s00
Podstawą zgłoszenia udziału w systemie rekomendacji jest wypełnienie i
przesłanie formularza zgłoszeniowego wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się
wnioskodawcy z Regulaminem rekomendacji i deklaracją prawdziwości
składanego oświadczenia.
Formularz zgłoszeniowy, Regulamin współpracy oraz inne dokumenty są
dostępne na stronie www.warmia.mazury.pl w zakładce Turystyka i Promocja Green Velo, a także na portalu www.greenvelo.pl.
Szczegółowe informacje można uzyskać również pod numerem telefonu 89 521
69 13 lub e-mailem: nabor_mpr@warmia.mazury.pl

Mikrodotacje PO FIO WML 2014-2016
Stanisława Pańczuk | 06 luty 2017. Opublikowano w Aktualności

W latach 2014-2016 w obszarze działania Punktu Doradczego Warmia Mazury
Lokalnie w Elblągu zostało zrealizowanych 27 mikroprojektów na łączną
wartość 182.949,39 zł, w tym wartość dotacji wyniosła 106.152,10 zł, wartość
wkładu finansowego wyniosła 24 518,29 zł, niefinansowego 52.279,00 zł. W
realizację było zaangażowanych 271 wolontariuszy, w tym 250 stałych.
Uczestnikami mikroprojektów było 2.132 osoby, a odbiorcami 10.204 osoby.
W 2016 roku w konkursie FIO Warmia Mazury Lokalnie z powiatu elbląskiego
zostało wybranych 10 wniosków na łączną wartość projektów 76.207,91 zł, w
tym dotacja - 42.452 zł, koszty własne finansowe wyniosły 15.925,21 zł, a
ko s z t y r z e c z ow e - 1 7.8 3 7 z ł . W r e a l i z a c j i m i k r o d o t a c j i w z i ę ł o
udział 141 wolontariuszy, w tym 129 stałych. Było 1.540 aktywnych
uczestników i 6.342 odbiorców realizowanych zadań.
W 2015 roku zawarto 9 umów na realizację następujących zadań na
wartość 63.840,02 zł, w tym kwota dotacji wyniosła 36.649,54 zł. Koszty
własne finansowe wyniosły 6.131,48 zł, a koszty rzeczowe - 21.059 zł. W
realizacji mikrodotacji wzięło udział 64 wolontariuszy jednorazowych
a 80 stałych. Było 265 aktywnych uczestników i 2.732 odbiorców
realizowanych zadań
W 2014 roku w rejonie działania LGD Kanał Elbląski zrealizowano 8 projektów w
ramach mikrodotacji PO FIO Warmia Mazury Lokalnie na wartość 42.902,16 zł,
w tym kwota dotacji wyniosła 27.050,56 zł. Koszty własne finansowe
wyniosły 2.461,60 zł, a koszty rzeczowe - 13.390 zł. W realizacji mikrodotacji
wzięło udział 66 wolontariuszy jednorazowych a 41 stałych.
Było 327 aktywnych uczestników i 1.130 odbiorców realizowanych zadań.
Zrealizowane mikrodotacje PO FIO WML 2014-2015-2016
S.Pańczuk

Konsultacje LSR i załączników
Stanisława Pańczuk | 06 luty 2017. Opublikowano w Aktualności

Po pierwszych naborach proponujemy zmiany LSR i załączników wg poniższych
dokumentów. Zmiany w kryteriach wyboru operacji można proponować w
ramach ankieta+ pod linkiem:
https://goo.gl/forms/r0uPSw9YINjemRFJ3
XX_WZC_06_UCHWALA_NR_XX-1-2017 Regulamin Rady 2017-02-__tj

XX_WZC_07_UCHWALA_NR_XX-1-__-2017_Kryteria_wyboru_operacji_tj

XX_WZC_11_Uchwala Nr XX-1-...-2017 przyjęcie LSR

XX_WZC_08_UCHWALA_NR_XX-1-...-2017 Regulamin Grantobiorców
2017-02-..._kolor_01
Propozycje i uwagi do przedstawionych projektów uchwał można zgłaszać
na: biuro@kanal-elblaski-lgd.pl
S.Pańczuk

Kanał Elbląski a lista UNESCO
Stanisława Pańczuk | 27 styczeń 2017. Opublikowano w Aktualności

Kanał Elbląski polskim kandydatem na Listę Światowego
Dziedzictwa UNESCO

28 października 2014 r. Związek Gmin Kanału Ostródzko-Elbląskiego i
Pojezierza Iławskiego [o czym wcześniej pisałem] złożył do Polskiego Komitetu
ds. UNESCO wniosek o wpisanie Kanału Elbląskiego na tzw. Listę Informacyjną

Światowego Dziedzictwa UNESCO. Stowarzyszenie Miłośników Kanału
Elbląskiego Navicula w Łodzi jest jednym z sygnatariuszy tego wniosku i bierze
aktywny udział w pracach z tym związanych. Po licznych uzupełnieniach
wniosku w dniu 30 listopada 2016 r. Komitet podjął decyzję w sprawie
zgłoszenia Kanału Elbląskiego jako polskiego kandydata do wpisania na Listę
Informacyjną podczas plenarnego posiedzenia UNESCO, które odbędzie się w
kwietniu 2017 r. w Krakowie.
Wpis na Listę Informacyjną dopiero otwiera drogę do wpisania Kanału
Elbląskiego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Trzeba przygotować
obszerny wniosek, ok. 600 stron, zawierający opis obiektu, jego uniwersalną
wartość, integralność i autentyzm oraz finansowanie i zarządzanie obiektem.
Po przedłożeniu propozycji obiekt jest kilkakrotnie wizytowany przez ekspertów
UNESCO, których opinia jest integralna częścią wniosku rozpatrywanego na
posiedzeniu plenarnym UNESCO. Cała procedura trwa zwykle około 5 lat.
Informuje o tym TVP Olsztyn.
02 Aneks Nr 2 Plan obiektu
Żródło:
http://www.navicula.org.pl/
Sławomir Dylewski

Konkurs Lechstarter
Stanisława Pańczuk | 27 styczeń 2017. Opublikowano w Aktualności

Już 1 lutego rozpocznie się przyjmowanie zgłoszeń do II edycji
programu LECHSTARTER, w ramach którego organizacje pozarządowe,
fundacje czy stowarzyszenia mogą zdobyć granty w wysokości 50 000 zł lub
100 000 zł na projekty zmieniające polskie miasta oraz łączące ich
mieszkańców.
Czekamy na inicjatywy i pomysły z trzech obszarów dotyczących
przestrzeni miejskich:
1.
Miejskie akcje i kooperacje - inicjatywy dla mieszkańców
2.
Nowa miejska przestrzeń - miejsca wspólnego spędzania czasu
3.
Innowacje dla miasta i ludzi - nowe technologie, które ułatwią życie w
mieście
Projekty oceni Jury w składzie: Teresa Latuszewska-Syrda, Filip Springer i
Yuri Drabent a najlepsze propozycje trafią do etapu ogólnopolskiego
głosowania.
Zachęcamy do informowania lokalnych ngosów, stowarzyszeń, bo łączna
pula grantów to aż milion złotych!

•
5 grantów po 100 000 zł
•
10 mikrograntów po 50 000 zł
Zachęcamy do wejścia na stronę www.lechstarter.pl i obejrzenia projektów,
które powstały w poprzedniej edycji LECHSTARTERA! Znajdą się tam również
informacje kto może się zgłosić do tegorocznej odsłony, jak wygląda
harmonogram, na co jury będzie zwracało uwagę.
W razie pytań pozostajemy do dyspozycji.
Pozdrawiam, Maria Popielewicz
TAILOR MADE PR
tel. 533 313 179
mail: maria.popielewicz@tailormadepr.pl
web: www.tailormadepr.pl

Konkursy w ramach KSOW
Stanisława Pańczuk | 27 styczeń 2017. Opublikowano w Aktualności

Ogłoszenie o konkursie nr 1/2017 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów
Wiejskich na wybór operacji, które będą realizowane w 2017 r. w ramach
dwuletniego planu operacyjnego na lata 2016–2017. Na podstawie:
n. art. 57a pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju
obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 349, z późn. zm.) oraz
o. § 18 ust. 2–4 i § 23 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
17 stycznia 2017 r. w sprawie krajowej sieci obszarów wiejskich w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz.
148)
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – instytucja zarządzająca Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 ogłasza konkurs nr 1/2017 dla
partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji, które będą
realizowane w 2017 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2016–
2017.
1. Termin, miejsce, forma i sposób składania wniosków o wybór operacji.
1.1. Termin składania wniosków o wybór operacji.
Wnioski o wybór operacji należy składać w terminie od dnia 10 lutego do dnia
23 lutego 2017 r.
1.2. Miejsce składania wniosków o wybór operacji.
Wnioski o wybór operacji należy składać do:
n. Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA – w przypadku operacji

n.
realizowanych na poziomie krajowym w zakresie działań 4, 6 oraz 9–13
wskazanych w pkt 2.2 ogłoszenia;
o. 16 urzędów marszałkowskich poszczególnych województw – w przypadku
operacji realizowanych w zakresie dotyczącym województwa w zakresie
działań 4, 6 oraz 9–13 wskazanych w pkt 2.2 ogłoszenia;
p. Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie – w przypadku
operacji realizowanych na poziomie krajowym w zakresie działania 5
wskazanego w pkt 2.2 ogłoszenia;
q. 12 wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego – w przypadku operacji
realizowanych w województwie w zakresie działania 5 wskazanego w pkt
2.2 ogłoszenia.
Szczegółowe nazwy i adresy jednostek, do których należy składać wnioski o
wybór operacji, oraz godziny, w których należy składać te wnioski w tych
jednostkach, określa załącznik nr 1 do ogłoszenia.
1.3. Forma składania wniosków o wybór operacji.
Wnioski o wybór operacji należy składać wraz z załącznikami w formie
pisemnej, tj. papierowej, z wyjątkiem jednego załącznika, zawierającego
wypełnioną danymi wersję elektroniczną wniosku i załączników złożonych w
wersji papierowej, zapisaną na informatycznym nośniku danych w formacie
umożliwiającym edycję tekstu.
1.4. Sposób składania wniosków o wybór operacji.
Wnioski o wybór operacji należy składać osobiście lub za pomocą przesyłki
rejestrowanej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. –
Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113, 1250, 1823 i 1948). Przesyłką
rejestrowaną w rozumieniu tej ustawy jest przesyłka pocztowa przyjęta za
pokwitowaniem przyjęcia i doręczana za pokwitowaniem odbioru, opatrzona
oznaczeniem adresata i adresem. W przypadku złożenia wniosku o wybór
operacji przesyłką rejestrowaną nadaną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
za dzień złożenia wniosku uznaje się dzień, w którym nadano tę przesyłkę.
2. Obszar i zakres objęty konkursem.
2.1. Obszar objęty konkursem.
Konkurs jest przeprowadzany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Do urzędów marszałkowskich i wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego
składane są wnioski o wybór operacji obejmujących obszar wyłącznie jednego
województwa.
Do Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA i Centrum Doradztwa
Rolniczego z siedzibą w Brwinowie składane są wnioski o wybór operacji
obejmujących obszar co najmniej czterech województw.
2.2. Zakres objęty konkursem.
Konkurs dotyczy operacji, których zakres tematyczny mieści się w zakresie
jednego z następujących działań określonych w planie działania KSOW na lata
2014–2020, w ramach których można składać wnioski o wybór operacji:
a) działanie 4 „Szkolenia i działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla
Lokalnych Grup Działania (LGD), w tym zapewnianie pomocy technicznej w
zakresie współpracy międzyterytorialnej i międzynarodowej”;
b) działanie 5 „Poszukiwanie partnerów KSOW do współpracy w ramach

działania „Współpraca”, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 13 ustawy o
wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW w ramach
PROW na lata 2014–2020 oraz ułatwianie tej współpracy”;
c) działanie 6 „Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami
u c ze st n i c z ą c y m i w roz wo j u o b s z a rów w i e j s k i c h o r a z w y m i a n a i
rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju”;
d) działanie 9 „Wspieranie współpracy w sektorze rolnym i realizacji przez
rolników wspólnych inwestycji”;
e) działanie 10 „Organizacja i udział w targach, wystawach tematycznych na
rzecz prezentacji osiągnięć i promocji polskiej wsi w kraju i za granicą”;
f) działanie 11 „Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw
służących włączeniu społecznemu, w szczególności osób starszych, młodzieży,
niepełnosprawnych, mniejszości narodowych i innych osób wykluczonych
społecznie”;
g) działanie 12 „Identyfikacja, gromadzenie i upowszechnianie dobrych praktyk
mających wpływ na rozwój obszarów wiejskich”;
h) działanie 13 „Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich”.
3. Termin zakończenia realizacji operacji wybranych w ramach konkursu.
Realizacja operacji wybranych w ramach konkursu kończy się w dniu:
n. 31 października 2017 r. – w przypadku operacji objętych wnioskami
składanymi do Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, Centrum
Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie oraz wojewódzkich
ośrodków doradztwa rolniczego;
o. 15 listopada 2017 r. – w przypadku operacji objętych wnioskami składanymi
do urzędów marszałkowskich.
4. Limit środków przewidzianych na realizację operacji w ramach
konkursu.
Limit środków przewidzianych w ramach konkursu na realizację operacji w 2017
r. w całym kraju wynosi 18 791 915,17 zł i został podzielony pomiędzy jednostki,
do których należy składać wnioski o wybór operacji, oraz na działania planu
działania, w zakresie których należy składać te wnioski. Podział limitu określa
załącznik nr 2 do ogłoszenia o konkursie.
Załączniki do ogłoszenia o konkursie:
Nazwy i adresy jednostek, do których należy składać wnioski o wybór operacji
(.pdf 155,2 kB)
Limit środków przewidzianych na realizację operacji w ramach konkursu (.pdf
219,61 kB)
Formularz wniosku o wybór operacji (.doc 381,95 kB)
● załącznik nr 1 – zestawienie rzeczowo-finansowe (.xlsx 12,48 kB)
● załącznik nr 2 – wkład własny (.xlsx 11,8 kB)
● załącznik nr 3 – formy realizacji operacji (.doc 522,24 kB)
● instrukcja wypełniania wniosku o wybór operacji (.pdf 610,69 kB)
Formularz umowy na realizację operacji (.doc 436,74 kB)
● załącznik nr 2 – zestawienie rzeczowo-finansowe (.xlsx 12,54 kB)
● załącznik nr 4 – informacje o rodzajach niezgodności w zakresie promocji i
informacji (.pdf 204,27 kB)

Formularz wniosku o refundację kosztów poniesionych na realizację operacji
(.xlsx 48,68 kB)
● załącznik nr 4 – sprawozdanie końcowe z realizacji operacji (.docx 53,13
kB)
● instrukcja wypełnienia wniosku o refundację kosztów poniesionych na
realizacje operacji (.pdf 784,66 kB)
Regulamin konkursu (.pdf 653,39 kB)
● załącznik – przewodnik po ocenie wniosku (.pdf 732,3 kB)

Porozumienie o współpracy
Stanisława Pańczuk | 27 styczeń 2017. Opublikowano w Aktualności

17 stycznia 2017 roku Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Powiat
Elbląski, Powiat Iławski, Powiat Ostródzki i Miasto Elbląg zawarły porozumienie
o dalszej współpracy w zakresie realizacji działań na rzecz rozwoju i promocji
turystyki Krainy Kanału Elbląskiego.
Za koordynatora, którego zadaniem będzie zapewnienie spójności o
komplementarności działań promocyjnych i rozwojowych Krainy Kanału
Elbląskiego zaproponowano Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna
Grupa Działania w Elblągu.
W ramach tego porozumienia planowane jest wykonanie następujących zadań
w latach 2017-2020:
1. Powołanie Rady Programowo-Naukowej Szlaku turystyczno-kulturowego
Kanału Elbląskiego.
2. Opracowanie strategii sieciowych marek turystycznych Krainy Kanału
Elbląskiego.
3. Opracowanie i prowadzenie strony internetowej oraz fanpage na Facebooku.
4. Szkolenia przewodników turystycznych.
5. Tworzenie i promocja Ekomuzeum Krainy Kanału Elbląskiego.
6. Szkolenia z tworzenia produktu turystycznego w oparciu o cieki i zbiorniki
wodne Krainy Kanału Elbląskiego.
7. Tworzenie i promocja ofert wsi tematycznych.
8. Oznakowanie obszaru, w tym 23 obiektów szlaku kulturowego Kanału
Elbląskiego i szlaku rowerowego Kanału Elbląskiego.
9. Promocja Krainy Kanału Elbląskiego - 4 filmy edukacyjne z cyklu "Tajemnice
Kanału Elbląskiego".
S.Pańczuk

Równać szanse 2017
Stanisława Pańczuk | 27 styczeń 2017. Opublikowano w Aktualności
rownacszanse.pl

Informuję, że Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza kolejny konkurs
grantowy w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
„Równać Szanse 2017”. W konkursie o dotacje do 40.000 zł mogą ubiegać się
organizacje z małych miejscowości zarejestrowane w formie stowarzyszeń i
fundacji. Na stronie rownacszanse.pl znajdują się wszystkie informacje o
konkursie i dostęp do generatora wniosków.
Adresy w przypadku pytań: rownacszanse@pcf.org.pl lub tel. 22/ 826 10 16.
Z poważaniem Elżbieta Mierzyńska
Główny Specjalista Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
10-562 Olsztyn, ul. Głowackiego 17
NIP: 739-29-65-551, REGON: 510 75 03 09
T: +48 89 512 58 76, F: +48 89 512 58 76,
E. elzbieta.mierzynska@warmia.mazury.pl

Questingu ciąg dalszy
Stanisława Pańczuk | 25 styczeń 2017. Opublikowano w Aktualności
Stowarzyszeni

e Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania
zaprasza zainteresowanych partnerów (Lokalne Grupy
Działania) do współpracy w realizacji planowanego projektu w ramach
poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z
lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014-2020.

Tytuł planowanego projektu współpracy: Questingowy Projekt Współpracy
II. Realizacja projektu współpracy planowana jest na 2017 rok. Zakres i cel
projektu współpracy obejmuje opracowanie nowych ścieżek questingowych.
W ramach projektu przewidziane są następujące zadania:
1. Szkolenia;
2. Budowa i opracowanie ścieżek questingowych;
3. Strona internetowa;
4. Przygotowanie aplikacji mobilnych;
5. Wydruk questów, map.

Geocaching Krainy Kanału Elbląskiego
Stanisława Pańczuk | 23 styczeń 2017. Opublikowano w Aktualności

Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania
zaprasza wszystkich zainteresowanych partnerów (Lokalne Grupy
Działania) do współpracy w realizacji planowanego projektu w ramach
poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z
lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014-2020.
Tytuł planowanego projektu współpracy: Geocaching Krainy Kanału
Elbląskiego. Realizacja projektu współpracy planowana jest na 2018 rok.
Zakres i cel projektu współpracy obejmuje wprowadzanie i zakładanie skrzynek
geocachingu.
W ramach projektu przewidziane są następujące zadania:
1. szkolenia;
2. założenie skrzynek geocachingowych;
3. strona internetowa;
4. Konkurs z nagrodami za poszukiwania;
5. aplikacja geocachingu.

OD OPOWIADANIA DO DZIAŁANIA
Stanisława Pańczuk | 19 styczeń 2017. Opublikowano w Aktualności

OD OPOWIADANIA DO DZIAŁANIA
Dnia 30 września 2016 r. we Władysławowie miał miejsce festyn „Kartoflane
świętowanie”, który przy okazji był zwieńczeniem projektu realizowanego przez
grupę nieformalną SPLOT, a wnioskowanego przez Stowarzyszenie IWA
Integracja - Współpraca - Aktywność we Władysławowie pod tytułem „Od
opowiadania do działania”. Udział w projekcie brali mieszkańcy DPS „Krokus”
we Władysławowie.
Projekt obejmował m. in. organizację prelekcji i warsztatów o historii
mieszkańców wsi („Skąd jesteśmy i gdzie mieszkamy” - prelekcja dr J. Domino
w dniu 9.09.2016r.), warsztaty dziennikarskie („Zostanę rodzinnym
detektywem?”- prowadzący R. Gruchalski w dniu 13.09.2016r.), warsztaty z
lapboka („Moje siedlisko w teczce - Lapbook - sposób zbierania informacji”
prowadzone przez p. E. Mieczkowską dnia 21.09.2016r.) oraz warsztaty
stolarskie, które poskutkowały powstaniem nowych ławek wypoczynkowych
(19.09.2016r.). Projekt miał na celu ocalić od zapomnienia, powojenne dzieje wsi
Władysławowo i przybliżyć życie jej mieszkańców. W ramach warsztatów,
między innymi opracowywano przewodnik po Władysławowie i wykonywano
tablice informacyjne o historii wsi.
Całkowita wartość projektu wyniosła 7.970 zł, z czego ponad połowę, bo 4.100
zł, pokryła kwota dotacji.
Podsumowaniem projektu była wcześniej wspomniana impreza integracyjna
„Kartoflane Świętowanie” nawiązująca w treści do wykopek i zbierania kartofli.
Podczas spotkania odbyła się gala uczestników konkursu plastycznego „Mój
żuławski dom i ogród”, nie zabrakło czasu na degustację potraw z ziemniaków
ale i na oglądanie wystawy zdjęć. Na festynie promowane było wspólne
spędzenie czasu na świeżym powietrzu. Pracownicy DPS i Warsztatu Terapii
Zajęciowej zadbali o przygotowanie części menu, organizację zawodów i
oprawę muzyczną a członkinie stowarzyszenia serwowały kartoflane przysmaki.
Wspólna zabawa służyła integracji międzypokoleniowej. Takimi działaniami DPS
„Krokus” daje świadectwo gotowości do współorganizowania różnych
przedsięwzięć z organizacjami i społecznością lokalną.
Poniżej przedstawiamy zdjęcia m. in. z prelekcji dr. J. Domino „Skąd jesteśmy i
gdzie mieszkamy”, z warsztatów dziennikarskich „Zostanę rodzinnym
detektywem?”, warsztatów „Moje siedlisko w teczce - Lapbook - sposób
zbierania informacji”, warsztatów stolarskich oraz z Kartoflanego świętowania:

REWITALIZACJA STAWU POŁOŻONEGO W BABIEJ DOLINIE
Stanisława Pańczuk | 19 styczeń 2017. Opublikowano w Aktualności

REWITALIZACJA STAWU POŁOŻONEGO W BABIEJ DOLINIE
W środę, 28 września 2016 r., Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi
Sąpy zakończyło realizację projektu związanego z rewitalizacją stawu
położonego w "Babiej Dolinie", współfinansowanego ze środków programu
mikrodotacji „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Warmia Mazury Lokalnie”.
Projekt ten zakładał zakupienie i zamontowanie ławek i koszy na śmieci,
wyłożenie polbrukowej nawierzchni dookoła miejsc siedzących, uformowanie
nowego brzegu stawu, wykonanie nasadzenia i skalnianek z roślinnością
ozdobną. Wykonanie zadania zaplanowano na okres od lipca do końca
września. Całkowita wartość projektu wyniosła 7.702,50 zł, a kwota
dotacji 4.687 zł.
Prace ziemne przy projekcie zaczęły się dopiero pod koniec sierpnia, ale
pomimo niesprzyjających warunków pogodowych i późnego terminu
rozpoczęcia oczyszczania i odmulania stawu, zadanie rewitalizacyjne udało się
zakończyć z sukcesem. Po chaszczach nie zostało najmniejszego śladu, w
miejsce pustej przestrzeni pozyskanej przez wycięcie krzaków posadzone
zostały krzewy (ponad 100 sztuk), wykonane zostały klomby i zasiana trawa.
Głównymi celami projektu było pogłębienie integracji i współpracy mieszkańców
wsi Sąpy, propagowanie idei utrzymania porządku i estetyki w miejscach
publicznych oraz zagospodarowanie przestrzeni wokoło stawu wiejskiego.
Poprzez pomoc finansową z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich cele zostały
osiągnięte.
Poniżej przedstawiamy kilka zdjęć przed i po metamorfozie stawu w Babiej
Dolinie:

BORZYNOWO NA NOWO
Stanisława Pańczuk | 19 styczeń 2017. Opublikowano w Aktualności

BORZYNOWO NA NOWO
W dniu 30 września 2016 r. grupa nieformalna „AKTYWNE BORZYNOWO” wraz
z Ochotniczą Strażą Pożarną w Borzynowie zakończyła realizację mikroprojektu
PO FIO Warmia Mazury Lokalnie. Zwieńczeniem owego projektu była
organizacja uroczystości, na której Burmistrz Pasłęka, dr Wiesław Śniecikowski,

złożył podziękowania realizatorom zadania. Wartość całego projektu
wyniosła 8.210 zł, z czego ponad połowa, 4.600 zł, pochodziła z dotacji.
Projekt obejmował działania polegające na poprawie wizerunku wsi Borzynowo,
jej rozpoznawalności i nauce świadomego osiągania celów oraz umiejętności
współpracy w lokalnym środowisku poprzez aktywizację młodzieży np. wspólne
zbieranie eksponatów i majsterkowanie. W ramach realizowanego mikroprojektu
"BORZYNOWO NA NOWO" mieszkańcy wsi wykonali m.in.: prace polegające na
przygotowaniu świetlicy do malowania, prace heblarskie, składanie ławek i
przygotowanie miejsca na ognisko. Mieszkańcy zaangażowali się w
wyszukiwanie starych fotografii, które potem znalazły się na wystawie wraz z
zebranymi eksponatami, pomocnymi do poznania historii Borzynowa. W tym
celu powstała także kronika miejscowości.
Projekt współfinansowany z Funduszu Inicjatyw Pozarządowych pod nazwą
„Borzynowo na nowo” nie tylko zintegrował mieszkańców czy przyczynił się do
remontu świetlicy, ale także był ogniwem do zapoczątkowania spotkań
integracyjnych oraz chęci dalszego polepszania wizerunku miejscowości.
Poniżej przedstawiamy zdjęcia pracy Borzynowian i jej efektów:

PIONIERZY – FORPOCZTA BURSZTYNOWEGO PORTU
Stanisława Pańczuk | 19 styczeń 2017. Opublikowano w Aktualności

PIONIERZY – FORPOCZTA BURSZTYNOWEGO PORTU
W dniach od 13 do 15 sierpnia 2016 roku na elbląskiej Wyspie Spichrzów
odbywała się plenerowa impreza historyczna „Powstaje port”. Około 200
odtwórców historycznych z Polski i Rosji uczestniczy w VII Międzynarodowym
Festiwalu „Wikingowie z Truso w Elblągu”. Atrakcje takie jak: turnieje walk
wojowników, pokazy ognia, bieg niewiast, czy występy zespołu muzyki dawnej a
nawet rejsy łodziami Wikingów to atrakcje, których na imprezie dla turystów nie
zabrakło. Organizatorem tego wydarzenia była Grupa Truso oraz Elbląska
Spółdzielnia Socjalna Wehikuł Czasu, której partnerowała grupa Pionierzy
Bursztynowego Portu, założona i funkcjonująca dzięki pomocy finansowej z
Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.
Projekt przewidywał:
- Utworzenie grupy: Pionierzy Bursztynowego Portu
- Zintegrowanie i zgranie grupy przez wspólne działania: samodzielne szycie
kostiumów, przygotowanie oraz realizację festiwalu „Wikingowie z Truso w
Elblągu”
- Nadanie osobowości prawnej poprzez zarejestrowanie fundacji dla otwarcia
możliwości działań projektowych.

- Wzmocnienie, tworzenie i promowanie regionalnych produktów turystycznych
„Bursztynowy Port ”, Międzynarodowy Festiwal „Wikingowie z Truso w
Elblągu”oraz elbląskich marek światowych „Wikingowie”, „Bursztyn” i „Kanał
Elbląski” poprzez działania historyczno-kulturalne.
- Promowanie historii, dorobku dziedzictwa i kultury Regionu Elbląskiego.
Pionierzy Bursztynowego Portu, grupa nieformalna, powstała między innymi
dzięki środkom z FIO, stała się jednym z partnerów wieloletniego projektu pn.
Bursztynowy Port – Alternatywny Ośrodek Kultury.
Utworzenie grupy miało na celu stworzenie przestrzeni dla samorealizacji i
rozwoju młodych ludzi ze środowisk społecznie zaniedbanych. Poprzez
działania grupy młodzież pracując, ucząc się i bawiąc zaangażowała się czynnie
w działania kulturalne w mieście. Młodzi ludzie przygotowywani są do życia w
społeczeństwie obywatelskim poprzez takie zabiegi, jak np. warsztaty
samodzielnego szycia kostiumów, pomoc w organizowaniu i realizacja
wspomnianego festiwalu Wikingów. Działacze promowali imprezę,
przygotowywali cały teren pod festiwal, dyżurowali w trakcie jego trwania,
udzielali informacji turystom i w końcu sprzątali po plenerowej zabawie.
Sprzyjało to integracji i aktywizacji młodzieży, co było jednym z celów projektu
dotowanego przez FIO.
Całkowita wartość projektu wyniosła 7.450 zł, a kwota dofinansowania PO FIO
WML 5.000 zł. Projekt realizowała grupa "Pionierzy Bursztynowego Portu",
natomiast wnioskodawcą było Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw
Pozarządowych.
Poniżej zdjęcia z warsztatów samodzielnego szycia kostiumów oraz
z Plenerowej Imprezy Historycznej „Powstaje Port - VII Międzynarodowy
Festiwal Wikingowie z Truso"

Studium wykonalności do RPO WM - szkolenia
Stanisława Pańczuk | 13 styczeń 2017. Opublikowano w Aktualności

Na ten temat odbędzie się seria bezpłatnych szkoleń adresowanych do
potencjalnych beneficjentów i beneficjentów Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
Spotkania dla czterech grup odbędą się w dniach 23-27 stycznia w
olsztyńskich Koszarach Funka (ul. Kasprowicza 4).
Zajęcia zaczynają się o godz. 8 a zakończenie planowane jest na godz. 15.30.
Podczas szkolenia przedstawione zostaną kluczowe zagadnienia związane z
przygotowaniem studium wykonalności i biznesplanu na potrzeby rozpoczęcia
procesu aplikacji po środki z RPO WiM 2014-2020.
Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego i
przesłanie skanu do 19 stycznia 2017 r. na adres olsztyn@seka.pl Potwierdzenie
mailowe dot. zakwalifikowania się przesłane zostanie po zakończeniu rekrutacji.
Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Więcej informacji udziela Sylwia Frąckowiak (email: olsztyn@seka.pl tel. 89 679

94 40 lub 505 055 395).
Szczegółowe informacje o szkoleniu 23 stycznia
Szczegółowe informacje o szkoleniu 24 stycznia
Szczegółowe informacje o szkoleniu 26 stycznia
Szczegółowe informacje o szkoleniu 27 stycznia
Źródło:http://warmia.mazury.pl/wspolpraca-miedzynarodowa/aktualnosci/9221studium-wykonalnosci-i-biznes-plan-bez-tajemnic

Dotacje na miejsca pamięci
Stanisława Pańczuk | 12 styczeń 2017. Opublikowano w Aktualności

Na stronie internetowej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (http://
www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programym k i d n - 2 0 1 7/ ws p i e r a n i e - o p i e k i - n a d - m i e j s c a m i - p a m i e c i - i -t r wa l y m i upamietnieniami-w-kraju.php) pojawiły się formularze wniosków do programu:
- Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju
Celem programu jest zaangażowanie w opiekę nad miejscami pamięci i trwałymi
upamiętnieniami jak największej liczby różnych podmiotów, w celu zwiększenia
wiedzy o historii naszego kraju, zwłaszcza o jej najtrudniejszych i najbardziej
skomplikowanych aspektach, i dzięki temu wzmocnienie świadomości
obywatelskiej i postaw patriotycznych.
O dofinansowanie w ramach tego programu mogą ubiegać się m.in.
organizacje pozarządowe.
KONTAKT:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Departament Dziedzictwa Kulturowego
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa
Informacje telefoniczne dotyczące programu udzielane są w godzinach
10.00-14.00 pod nr telefonów:
Jan Łazicki (Koordynator) - tel. (22) 42-10-440, jlazicki@mkidn.gov.pl
Jakub Salas Arieta - tel. (22) 42-10-352, jsalas@mkidn.gov.pl
Ewa Zapolska-Pilich - tel. (22) 42-10-406, ezapolska@mkidn.gov.pl
Roman Wojno - tel. (22) 42-10-407, rwojno@mkidn.gov.pl

Agrotravel 2017 - targi turystyczne c.d.
Stanisława Pańczuk | 10 styczeń 2017. Opublikowano w Aktualności

Szanowni Państwo, uprzejmie przypominam, że trwa już proces rejestracji
Wystawców na IX Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki
AGROTRAVEL, które odbędą się w Kielcach, w dniach 7-9 kwietnia
2017. Jest to jedyna w swoim rodzaju, unikatowa i wyspecjalizowana pod
kątem produktu turystyki wiejskiej, impreza wystawiennicza. Jest to także
miejsce spotkań potencjalnych nowych przedsiębiorców oraz partnerów do
współpracy w zakresie budowania oraz rozwoju markowych i sieciowych
produktów turystyki wiejskiej.
Gorąco zachęcamy do przedstawienia oferty wypoczynku na wsi oraz promocji
markowych i sieciowych produktów turystyki wiejskiej zlokalizowanych w
Państwa okolicy, największych atrakcji turystycznych Państwa regionu, w tym
obiektów turystyki kulturowej, przyrodniczej, parków tematycznych i parków
rozrywki oraz producentów specjałów kulinarnych i wyrobów rękodzielniczych.
Do grona wystawców zapraszamy: - Urzędy Marszałkowskie
- urzędy miast i gmin
- powiaty i starostwa
- Lokalne Grupy Działania i Grupy Rybackie
- stowarzyszenia agroturystyczne
- Lokalne oraz Regionalne Organizacje Turystyczne
- producentów żywności tradycyjnej i wytwórców produktów regionalnych
- parki tematyczne i parki rozrywki
- organizatorów turystyki kulturowej, przyrodniczej i weekendowej
- oraz inne instytucje i firmy związane z turystyką wiejską i agroturystyką
Targi AGROTRAVEL to bogate grono wystawców i niezwykła atmosfera! To
także stabilna liczba odwiedzających (blisko 20 000) oraz bogaty program
towarzyszący. Targom towarzyszy m.in. blok konferencyjno-warsztatowy,
prezentacje artystyczne zespołów ludowych, degustacje potraw regionalnych,
jarmark rękodzielnictwa i wyrobów artystycznych.
Zachęcamy do wcześniejszego zgłaszania uczestnictwa w targach
AGROTRAVEL 2017. Więcej informacji nt. udziału w targach AGROTRAVEL 2017
w załączniku.
AGROTRAVEL to najbarwniejsza, najweselsza i najsmakowitsza impreza
sezonu targowego!W przypadku dalszych pytań, zapraszam do kontaktu.
Aneta Pastuszka
AGROTRAVEL Project Manager
tel. (+48) 413 651 416
fax (+48) 413 651 338
e-mail: pastuszka.aneta@targikielce.pl
www.targikielce.pl

www.kielcekonferencje.pl

Wnioski przekazane do dalszej oceny w UM WW-M
Stanisława Pańczuk | 10 styczeń 2017. Opublikowano w Aktualności

27 grudnia 2016 roku zostało przekazanych 28 wniosków w projektach
indywidualnych z naboru 1/2016, jeden wniosek na projekt grantowy "Rowerowy
zawrót głowy" sporządzony na podstawie 8 wniosków o powierzenie grantu
i dwa wnioski na operacje własne KE LGD.
Spośród 28 wniosków aplikacyjnych 7 dotyczyło podejmowania działalności
gospodarczej, 5 - rozwijania działalności gospodarczej, 7 - dróg
publicznych, 7 - infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej, 1 promocji, 1 - dziedzictwa lokalnego.
Od oceny Rady wpłynęły 3 odwołania, które Zarząd KE LGD przekazał do
dalszego rozpatrzenia Zarządowi Województwa W-M.
Dalszą oceną merytoryczną wniosków wybranych do dofinansowania przez
Radę Stowarzyszenia zajmie się Urząd Marszałkowski Województwa
Warmińsko-Mazurskiego.
S.Pańczuk

NEWSLETTER 1/2017 ESWIP
Stanisława Pańczuk | 10 styczeń 2017. Opublikowano w Aktualności

WAŻNE DLA EKONOMII SPOŁECZNEJ
1. Wydłużenie terminu naboru wniosków o przyznanie podstawowego
wsparcia pomostowego
Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarzadowych informuje, iż
termin naboru wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego
dla Grup Inicjatywnych w ramach rundy konkursowej nr 2/2016 został
wydłużony do 31 stycznia 2017 r.

2. Sprawdź, co zmieni się w ustawie o spółdzielniach socjalnych
Według projektodawcy (Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej) w
ustawie uelastycznią i usprawnią funkcjonowanie spółdzielni socjalnych,
odpowiadając na wyzwania stojące przed tymi podmiotami szczególnie w
początkowym okresie ich działania. Ułatwią również osobom fizycznym dostęp
do takiej formy działalności gospodarczej, jaką jest spółdzielnia socjalna –
zarówno, jeśli chodzi o tworzenie podmiotu, jak i znalezienie w nim
zatrudnienia. Pojawią się również ułatwienia dla istniejących już przedsiębiorstw
społecznych.
28 grudnia 2016 r. w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady
Ministrów znalazła się informacja o Projekcie ustawy o zmianie ustawy o
spółdzielniach socjalnych. W Wykazie wyjaśniono, dlaczego potrzebna jest
aktualizacja ustawy i przedstawiono najważniejsze planowane zmiany.
Według projektodawcy (Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej),
zmiany te uelastycznią i usprawnią funkcjonowanie spółdzielni socjalnych,
odpowiadając na wyzwania stojące przed tymi podmiotami szczególnie w
początkowym okresie ich działania. Ułatwią również osobom fizycznym dostęp
do takiej formy działalności gospodarczej, jaką jest spółdzielnia socjalna –
zarówno, jeśli chodzi o tworzenie podmiotu, jak i znalezienie w nim
zatrudnienia. Pojawią się również ułatwienia dla istniejących już przedsiębiorstw
społecznych.
Sprawdź, co zmieni się w ustawie o spółdzielniach socjalnych:
n. zmniejszenie wymaganej liczby założycieli spółdzielni socjalnej z
pięciu do trzech osób w przypadku spółdzielni osób fizycznych.
Dodatkowi dwaj członkowie będą musieli dołączyć do spółdzielni w
późniejszych, określonym terminie;
o. wprowadzenie nowego profilu spółdzielni socjalnej o tzw. charakterze
usługowym;
p. uregulowanie kwestii zakładania spółdzielni socjalnych przez osoby o
umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności oraz osoby
z zaburzeniami psychicznymi – te osoby będą mogły założyć
spółdzielnię pod warunkiem, że ich liczba nie będzie mniejsza niż 30%
ogólnej liczby założycieli;
q. rozszerzenie katalogu osób, które mogą być założycielami lub
przystąpić do spółdzielni socjalnej w charakterze członka oraz osób
podejmujących zatrudnienie w spółdzielni o osoby pracujące i
jednocześnie uprawnione do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej
(osoby ubogie pracujące) oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi;
r. zmiana zasad udzielania wsparcia na podjęcie działalności
gospodarczej w ramach spółdzielni socjalnej – możliwość uzyskania
wsparcia z Funduszu Pracy dla osób bezrobotnych i osób do 30. roku
życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadających status osoby
poszukującej pracy, w postaci środków na podjęcie działalności

gospodarczej w formie spółdzielni socjalnej, w tym na pokrycie kosztów
pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanego z podjęciem tej
działalności. Przewidziano wzrost wysokości jednorazowego wsparcia do
6-krotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę;
s. objęcie wsparciem nie tylko członków założycieli i członków
przystępujących do spółdzielni socjalnej, ale przeznaczenie go również na
tworzenie miejsca pracy dla pracowników spółdzielni socjalnej
niebędących członkami spółdzielni socjalnej. Możliwość ubiegania się o
wsparcie pomostowe będzie dotyczyć również już istniejących
przedsiębiorstw;
t. udzielanie wsparcia z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych na podjęcie działalności gospodarczej w ramach
spółdzielni socjalnej dla osób niepełnosprawnych (nie tylko na wniesienie
wkładu do spółdzielni socjalnej) oraz przekazywanie środków finansowych
na utworzenie miejsca pracy w spółdzielni socjalnej dla osób
niepełnosprawnych;
u. ponowne zdefiniowanie przedmiotu działalności spółdzielni socjalnej;
‹. doprecyzowanie celu działania spółdzielni socjalnej poprzez
wskazanie, że spółdzielnia socjalna działa na rzecz reintegracji zawodowej
i społecznej nie tylko członków spółdzielni, ale również na rzecz
pracowników spółdzielni zagrożonych wykluczeniem, niebędących jej
członkami;
nŒ. refundacja składek na ubezpieczenia społeczne oraz części kosztów
pracodawcy opłacanych za pracowników spółdzielni socjalnej
niebędących członkami spółdzielni, a będących osobami zagrożonymi
wykluczeniem społecznym;
nn. możliwość odbycia praktyk zawodowych w spółdzielni socjalnej przez
osobę niepełnosprawną, realizującą indywidualny program rehabilitacji
zawodowej w ramach warsztatu terapii zajęciowej (WTZ), co miałoby
realny wpływ na pogłębienie wiedzy poprzez doskonalenie umiejętności
praktycznych na konkretnym stanowisku pracy, a także wykształcenie
umiejętności pracy zarówno samodzielnej jak i w zespole oraz poczucia
odpowiedzialności za jakość pracy. W przypadku odbywania praktyki
zawodowej przez uczestnika warsztatu, koszty uczestnictwa osoby
niepełnosprawnej finansowane byłyby w pełnej wysokości.
Wyzwania stojące przed spółdzielniami socjalnymi oraz systemem
zabezpieczania społecznego, na które mają odpowiedzieć planowane zmiany:
n. skompletowanie 5-osobowego składu założycielskiego, gdzie
założyciele są rekrutowani spośród osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym. Mogą być to osoby nie dość zmotywowane do rozpoczęcia i
prowadzenia działalności gospodarczej oraz nie posiadające
wystarczających kompetencji zawodowych czy społecznych;
o. wysoki wymóg zatrudnieniowy w początkowym okresie działania
podmiotu;
p. istnienie grupy osób ubogich pracujących – osób, które ze względu na
niskie wynagrodzenie zmuszone są korzystać np. z pomocy społecznej, a

p.
nie kwalifikują się do grupy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i
nie mogą znaleźć zatrudnienia w spółdzielniach socjalnych. Dzięki temu te
osoby znajdą godne zatrudnienie i nie będą zmuszone do korzystania z
systemu pomocy społecznej;
q. jako osoby realnie zagrożone wykluczeniem społecznym rozpoznano
również osoby z zaburzeniami psychicznymi;
r. niski stopień zaspokajania potrzeb ludności w zakresie dostępu do
usług społecznych: pomocy społecznej, wspierania osób
niepełnosprawnych, wspierania rodziny i pieczy zastępczej, prowadzenia
niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz
w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3. Jest to zbieżne z planami
deinstytucjonalizacji usług społecznych;
s. przepisy, które dotychczas nie gwarantowały przedłużania trwałości
spółdzielni socjalnych i wzmacniania ich na samym początku działalności;
t. niska reintegracja osób pracujących w spółdzielni, którzy nie są
jednocześnie jej członkami.
Projekt zmian wprowadza również do ustawy zagadnienia związane z ekonomią
społeczną, która przez 10 lat funkcjonowania Ustawy o spółdzielniach
socjalnych znacznie się rozwinęła i nie była do tej pory uregulowana prawnie.
Zapoznaj się z pełnym tekstem informacji dotyczącej Projektu ustawy o zmianie
ustawy o spółdzielniach socjalnych.
Chcesz wzmocnić swoją spółdzielnie socjalną i przygotować ją na nadchodzące
zmiany w prawie? Skontaktuj się z nami – bezpłatnie udzielimy Ci porady
prawnej, finansowo-księgowej i biznesowej.
Karolina Fijołek e-mail: karolina.fijolek@inspro.org.pl; tel. 512 034 281
Aleksandra Podkońska e-mail: aleksandra.podkonska@inspro.org.pl; tel.
519 300 647
3. TISE uruchomi nowy, preferencyjny fundusz pożyczkowy dla
przedsiębiorstw społecznych
Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych (TISE) podpisało z Bankiem
Gospodarstwa Krajowego (BGK) umowę dotyczącą prowadzenia przez TISE
preferencyjnego funduszu pożyczkowego dla przedsiębiorstw społecznych.
Środki przeznaczone na pożyczki pochodzą z Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój (POWER) i wynoszą 28,7 mln. zł. TISE udzieli co najmniej 446
pożyczek.
Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych (TISE) podpisało z Bankiem
Gospodarstwa Krajowego (BGK) umowę dotyczącą prowadzenia przez TISE
preferencyjnego funduszu pożyczkowego dla przedsiębiorstw społecznych.
Środki przeznaczone na pożyczki pochodzą z Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój (POWER) i wynoszą 28,7 mln. zł. TISE udzieli co najmniej 446
pożyczek.
29 grudnia Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych (TISE) podpisało
z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) umowę dotyczącą prowadzenia
przez TISE preferencyjnego funduszu pożyczkowego dla przedsiębiorstw
społecznych. Środki przeznaczone na pożyczki pochodzą z Programu

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) i wynoszą 28,7 mln. zł. TISE
udzieli co najmniej 446 pożyczek w 12 województwach (w pozostałych 4
województwach rolę operatora będzie pełnił Fundusz Regionu Wałbrzyskiego),
a korzystający ze środków przedsiębiorcy społeczni stworzą 270 miejsc pracy.
W uroczystym podpisaniu umowy wzięli też udział wiceministrowie Jerzy
Kwieciński i Paweł Chorąży (Ministerstwo Rozwoju) i Krzysztof Michałkiewicz
(Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej) oraz Henryk Wujec –
przewodniczący Stałej Konferencji Ekonomii Społecznej.
Przedsiębiorstwa społeczne to organizacje łączące działalność społeczną i
ekonomiczną (organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne, spółdzielnie
pracy, spółdzielnie inwalidów i niewidomych, kościelne osoby prawne, Zakłady
Aktywności Zawodowej, Centra Integracji Społecznej, Warsztaty Terapii
Zajęciowej i spółki non-profit). Z danych GUS, Klon/Jawor, etc. wynika, że
funkcjonuje ich w Polsce ok. 20 tysięcy. Teraz będą mogły uzyskać środki na
wzmocnienie i rozszerzenie swojej działalności oraz na realizację nowych
przedsięwzięć społeczno-ekonomicznych.
Pożyczki będą udzielane mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom
społecznym (zatrudniającym do 250 osób) na okres do 7 lat, a ich
oprocentowanie będzie oparte na stopie redyskonta weksli i będzie zależało od
liczby utworzonych miejsc pracy.
Uruchomienie nowego funduszu było poprzedzone programem pilotażowym
prowadzonym przez Fundusz Pożyczkowy TISE w latach 2013-2016. Projekt
finansowany był z Programu Operacyjnego Programu Kapitał Ludzki POKL. W
ciągu prawie 4 lat funkcjonowania ES Fundusz TISE udzielił 500 pożyczek dla
401 przedsiębiorstw społecznych na kwotę 39 mln. zł. Przedsiębiorcy stworzyli
ponad 550 miejsc pracy, utrzymując ponad 2000 miejsc pracy.
Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych TISE SA jest funduszem
pożyczkowym dla organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw społecznych,
mikro, małych i średnich firm. Zostało założone przez Bank BISE w roku 1991 r.
Obecnie jego właścicielem jest francuski bank Crédit Coopératif, który od
ponad 120 lat zajmuje się finansowaniem projektów w dziedzinie ekonomii
społecznej. Początkowo TISE było funduszem venture capital, a od 2008 r.
udziela pożyczek organizacjom pozarządowym, mikroprzedsiębiorstwom i MŚP,
wykorzystując fundusze własne oraz środki finansowe udostępniane przez
Bank Gospodarstwa Krajowego (np. inicjatywa JEREMIE). TISE jest też jedynym
pośrednikiem finansowym Banku Gospodarstwa Krajowego, w realizacji
pilotażowego projektu, w ramach którego uruchomiono preferencyjny fundusz
pożyczkowy dla przedsiębiorców społecznych (ES Fundusz TISE)
współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny. TISE współpracuje
także z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym udzielając z jego linii
mikropożyczek (EPMF Progress) oraz korzystając z jego gwarancji w ramach
programu EaSI. TISE jest członkiem założycielem i jedynym polskim
przedstawicielem w Europejskiej Federacji Banków Etycznych i Alternatywnych
(FEBEA), którą tworzą instytucje zajmujące się finansowaniem projektów
społecznych i etycznych. Między 2008 a 2016 rokiem TISE udzieliło 3,5 tys.
pożyczek o łącznej wartości przeszło 450 mln złotych.

Źródło: TISE

4. Strefa TARGES - Brzydkie Rzeczy
Brzydkie Rzeczy to nie-brzydkie rzeczy, ale oryginalne
wzornictwo biżuterii, odzieży, przedmiotów codziennego użytku i
propozycje na niepowtarzalne prezenty dla bliskich lub dla
siebie.
5. Spotkania informacyjne ośrodka OWIES
Planujesz założyć przedsiębiorstwo społeczne, poznać dobre
praktyki ekonomii społecznej dowiedzieć się z jakich dotacji
może
skorzystać
Twoja
organizacja
pozarządowa? Seminaria informacyjne prowadzone przez
Ośrodek OWIES to świetna okazja, by Twoje stowarzyszenie
lub fundacja, społeczność lokalna, czy samorząd poznały
ekonomie społeczną z bliska. Seminarium zorganizujemy w
najdogodniejszym dla Ciebie terminie i miejscu. Skontaktuj się z
nami!
Biuro projektu: ul. Związku Jaszczurczego 17, 82-300 Elbląg

www.owies.org.pl
infopunkt: 55 235 33 88
e-mail: r.narnicki@eswip.pl
Targi turystyczne c.d.
Stanisława Pańczuk | 09 styczeń 2017. Opublikowano w Aktualności

Szanowni Państwo,
Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna informuje, że w
dniach 14-16 marca 2017 roku odbędą się w Moskwie Międzynarodowe Targi
Turystyczne MITT – „Podróże i turystyka”. Tradycyjnie w targach na stoisku
partnerskim z Obwodem Kaliningradzkim uczestniczyć będzie region Warmii i
Mazur. Celem udziału w moskiewskiej imprezie jest promocja potencjału
turystycznego sąsiadujących ze sobą regionów.
Zapraszamy bezpośrednich członków Warmińsko-Mazurskiej Regionalnej

Organizacji Turystycznej do udziału w planowanej imprezie wystawienniczej.
Informujemy, że koszt związany ze stoiskiem ponosi strona rosyjska. Pozostałe
wydatki dotyczące przejazdu i pobytu (hotel) opłaca zainteresowany podmiot.
W przypadku zainteresowania i pytań prosimy o kontakt z panem Kazimierzem
Zduniukiem, e-mail: k.zduniuk@warmia.mazury.pl; tel. 89/521 69 06.
Z poważaniem,
Anna Krawczyńska
Warmińsko- Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna
ul. Staromiejska 1, 10-017 Olsztyn
tel. 00 48 89 535 35 65

Targi turystyczne
Stanisława Pańczuk | 09 styczeń 2017. Opublikowano w Aktualności

Szanowni Państwo,
w najbliższym czasie Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja
Turystyczna będzie uczestniczyć w następujących targach turystycznych:
- 20-22 stycznia 2017 ADVENTUR w Wilnie
- 7-8 lutego 2017 IMTM w Tel Avivie
W związku z tym zapraszamy do przekazywania materiałów w j. angielskim do
dnia 9 stycznia 2017 r. - do siedziby naszej firmy.
Przypominamy, że podmioty zrzeszone w organizacjach będących Członkami
W-M ROT mogą przekazać materiały na podstawie odrębnych uzgodnień z
Biurem W-M ROT (w tym wypadku obowiązuje opłata z uwzględnieniem 50%
zniżki), natomiast podmioty działające w branży turystycznej, nie będące
członkami W-M ROT mogą przekazać swoje materiały promocyjne na stoisko
regionalne odpłatnie - 600 zł netto.
Z poważaniem,
Agnieszka Majewska
Specialista/Specialist
WARMIŃSKO - MAZURSKA
REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
Varmian-Masurian Regional Tourism Organization
ul. Staromiejska 1, 10-017 Olsztyn
tel/fax +48 89 535 35 65
www.wmrot.org, www.facebook.com/wmrot
www.mazurytravel.com.pl

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia
Stanisława Pańczuk | 23 grudzień 2016. Opublikowano w Aktualności

Z okazji Świat Bożego Narodzenia Życzenia naszym Członkom, Partnerom i
Przyjaciołom pragniemy złożyć życzenia 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 LGD

XXIV-III-6-2016 posiedzenie Zarządu
Stanisława Pańczuk | 23 grudzień 2016. Opublikowano w Aktualności

Zapraszam na XXIV-III-6/2016 posiedzenie Zarządu 29 grudnia 2016 roku,
godz. 10.00 w Elblągu, ul. Jana Amosa Komeńskiego 40, pokój nr 24
PORZĄDEK OBRAD XXIV-III-6/2016 posiedzenia Zarządu
CZAS:
29 grudnia 2016 roku na godz. 10.00
MIEJSCE:
Elbląg, ul. Komeńskiego 40, pokój nr 24

PORZĄDEK OBRAD:
n. Przyjęcie porządku XXIV-6-2016 obrad posiedzenia Zarządu.
o. Przyjęcie protokołu z XXIII-5-2016 posiedzenia Zarządu.
p. Podjęcie decyzji Zarządu w sprawie protestu od decyzji Rady w naborze
wniosków w konkursie nr 1/2016.
q. Sprawy kadrowe KE LGD.
r. Sprawy finansowe KE LGD.
s. Uwagi wnioski, sprawy różne.
t. Zamknięcie posiedzenia.

Stanisława Pańczuk

II-III-2016 po posiedzeniu Rady
Stanisława Pańczuk | 20 grudzień 2016. Opublikowano w Aktualności

Poniżej zamieszczam listy rankingowe operacji i wniosków wraz z protokołami z
II-III-2016 posiedzenia Rady 20.12.2016 roku w Elblągu.
II_III_2016_03_Protokół Rady_I_III_2016-12-01-02

II_III_2016_06_Protokół Rady_2016_12_20_

PI- lista rankingowa 1_2016 wybranych_2016_12_20

PI-lista rankingowa 1_2016 niewybranych_2016_12_20

LISTA RANKINGOWA PG wybrane_2016_12_20

LISTA RANKINGOWA PG niewybrane_2016_12_20
Wnioski wybrane z kompletem dokumentacji w ciągu 7 dni kalendarzowych
mają być przekazane do Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Projekt grantowy na bazie wybranych wnioksów o powierzenie grantu zostanie
złożony w tym samym dniu.
Protesty w konkursie nr 1/2016 rozpartuje Zarząd w ciągu 14 dni od daty ich
otrzymania. Do 20 grudnia 2016 roku wpłynęły dwa protesty.
S.Pańczuk

II-III-2016 posiedzenie Rady Stowarzyszenia
Stanisława Pańczuk | 19 grudzień 2016. Opublikowano w Aktualności
Na 20 grudnia 2016 roku, godz. 10.00 w Elblągu ul. Komeńskiego 40, sala Nr 8
zostało zwołane posiedzenie Rady Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski
Lokalna Grupa Działania. W porządku obrad przewidziano:
1. Otwarcie posiedzenia Rady Stowarzyszenia.
2. Wybór Sekretarzy posiedzenia.

3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady I-III-2016 z 01-02 grudnia 2016 roku.

4. Informacja o przyjęciu informacji o wynikach wyboru i oceny
operacji i zadań z warunkami przyznania pomocy określonymi w
Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i LSR
OW KE 2015-2023 oraz ustalenia kwoty wsparcia wraz
uzasadnieniem w ramach
naboru nr 1/2016 i nr 2/2016, po posiedzeniu Rady 01-02.12.2016
roku.
5. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia kwot wsparcia
beneficjentów będących Jednostkami Sektora Finansów
Publicznych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia List rankingowych
wniosków w naborze nr 1/2016.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia List rankingowych
wniosków w naborze nr 2/2016.
8. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
S.Pańczuk

