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Protokół Rady i rejestr interesów
Stanisława Pańczuk | 13 grudzień 2016. Opublikowano w Aktualności

Poniżej zamieszczam protokół z I-III-2016 posiedzenia Rady z 1-2 grudnia 2016
roku sprostowany protokołem Rady z 20 grudnia 2016 roku i Rejestr interesów z
posiedzenia Rady I-III-2016 z 1-2 grudnia 2016 roku:
II_III_2016_03_Protokół Rady_I_III_2016-12-01-02

I_III_2016_Rejestr interesów 2016_12_01-02
S.Pańczuk

Listy rankingowe wniosków po ocenie Rady
Stanisława Pańczuk | 09 grudzień 2016. Opublikowano w Aktualności

Poniżej zamieszczam listy rankingowe wniosków po ocenie Rady
Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania dokonanej
1-2 grudnia 2016 roku:
PROJEKTY INDYWIDULANE:

PI- lista rankingowa 1_2016 LISTA RANKINGOWA

PI- lista rankingowa 1_2016 NIEPODLEGAJĄCYCH OCENIE

PI- lista rankingowa 1_2016 niewybranych

PI- lista rankingowa 1_2016 wybranych
ZADANIA W PROJEKCIE GRANTOWYM "ROWEROWY ZAWRÓT GŁOWY":
LISTA RANKINGOWA PG LISTA RANKINGOWA

LISTA RANKINGOWA PG NIEPODLEGAJĄCE OCENIE

LISTA RANKINGOWA PG niewybrane

LISTA RANKINGOWA PG wybrane
S.Pańczuk

Wyniki wstępnej weryfikacji wymogów
Stanisława Pańczuk | 05 grudzień 2016. Opublikowano w Aktualności

Poniżej zamieszczam listy wniosków spełniających wymogi wstępnej weryfikacji
wniosków. Weryfikacja wstępnych wymogów wniosku nie ma charakteru oceny
zadania, nie jest prowadzona w oparciu o kryteria wyboru operacji lub zadania i
wnioskodawcy nie przysługuje prawo żądania uzasadnienia (paragraf 7 ust. 13).
I_III_2016_PIlista_złożonych_wniosków_1_2016_www_spełnienie_wstępnych_wymogów

I_III_2016_00_G-lista_złozonych_wnioskow_2_2016 G_www_wynik_weryfikacji
wstępnej
Zgodnie z paragrafem 7 ust. 4 uzupełnieniom na etapie weryfikacji wstępnej
mogły podlegać następujące braki formalne.
"4. Uzupełnieniu mogą podlegać wyłącznie następujące braki formalne:
1) niewypełnione pole lub pola dotyczące danych wnioskodawcy;
2) niewykreślone lub niewypełnione pola oświadczenia we wniosku;
3) brak wymaganych załączników;
4) dołączone dokumenty są nieczytelne lub budzą wątpliwości;
5) brak podpisów osób uprawnionych do reprezentowania wnioskodawcy;
6) brak potwierdzenia załączników za zgodność z oryginałem."
Paragraf 7 ust. 5 określa warunki odrzucenia wniosków na etapie weryfikacji
wstępnej:
"5. Odrzuceniu na etapie weryfikacji wstępnej podlega wniosek o wsparcie
operacji lub powierzenie grantu, który:
1) został złożony po terminie wskazanym w ogłoszeniu;
2) został złożony na formularzu innym niż wskazany w ogłoszeniu;
3) został złożony przez nie uprawniony podmiot lub
4) nie zawiera nazwy wnioskodawcy lub
5) nie zawiera adresu wnioskodawcy, a jego ustalenie na podstawie
posiadanych danych nie jest możliwe lub
6) wniosek został podpisany przez osoby nieuprawnione;
7) przekracza limit pomocy na jednego Beneficjenta, jeśli dotyczy;
8) dotyczy operacji niezgodnej z zakresem pomocy określonym w
rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 24 września 2015 roku w
sprawie szczegółowych warunków o trybu przyznawania pomocy finansowej w
ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. poz. 1570);
9) ma termin realizacji operacji inny niż w ogłoszeniu, dotyczy operacji
realizowanej w więcej niż w 2 etapach, w terminie dłuższym niż 2 lata i później
niż do dnia 31 grudnia 2022 roku;
10) którego całkowita wartość jest niższa niż 50 tys. zł;
11) wysokość wnioskowanej pomocy przekracza wartość:
l. skreślony,
m. 300 tys. złotych i wyczerpania wysokości limitu na beneficjenta w
przypadku rozwoju firm,
n. 100 tys. złotych i wyczerpania wysokości limitu na beneficjenta w
przypadku tworzenia firm,
o. 300 tys. złotych w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego,
dziedzictwa, infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej kulturalnej i dróg;
12) suma kontrolna wniosku jest niezgodna w wersji papierowej i elektronicznej;
13) nie posiada oświadczenia wnioskodawcy o spełnieneiu warunków
przyznania pomocy lubb grantu i zgodności z celami, przedsięwzięciami i

wskaźnikami LSR OW KE 2016-2023.".

Pytania i odpowiedzi do naboru wniosków
Stanisława Pańczuk | 03 grudzień 2016. Opublikowano w Aktualności

Kolejny nabór wniosków dopiero za około pół roku, ale warto
korzystać z odpowiedzi zanim podejmie się decyzję o złożeniu
wniosku o wsparcie i wyda pieniądze na ekspertów od "pisania
wniosków".
Poniżej przesyłam link, pod którym został zamieszczony
dokument zawierający Pytania i odpowiedzi w zakresie
poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–
2020”.
LINK: http://www.arimr.gov.pl/pytania-i-wnioski-do-arimr.html
Tabela zawiera najczęściej pojawiające się pytania, które były
kierowane do MRiRW, ARiMR oraz SW wraz z odpowiedziami.
ARiMR będzie aktualizowała tabelę cyklicznie co drugi piątek na
stronie internetowej pod powyższym linkiem.
S.Pańczuk

Generator wniosków PROW działanie 19.2
Stanisława Pańczuk | 03 grudzień 2016. Opublikowano w Aktualności

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zakończyła testowanie
generatora wniosków do działania 19.2 PROW 2014-2020 na podejmowanie
działalności gospodarczej i pozostałych projektów poza grantowymi.
Jak to będzie działać - zobaczymy. Na razie jesteśmy po pierwszych
naborach :)
http://www.ar imr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/
poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategiirozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html
S.Pańczuk

Lista wniosków po weryfinacji wstępnej
Stanisława Pańczuk | 29 listopad 2016. Opublikowano w Aktualności

Poniżej zamieszczam listę wniosków po weryfikacji wstępnej. W projektach
indywidualnych jeden wniosek nie wymagał uzupełnień, pięć wniosków,
podlega odrzuceniu na etapie weryfikacji wstępnej, 32 wnioski - wezwano
wnioskodawców do uzupełnienia.
W projektach grantowych jeden wniosek nie podlega uzupełnieniu, osiem
wniosków podlega uzupełnieniu na etapie weryfikacji wtępnej.
I_III_2016_PI-lista_złożonych_wniosków_1_2016_www_weryfikacja wstępna

I_III_2016_00_G-lista_złozonych_wnioskow_2_2016 G_www_weryfikacja wstępna_
S.Pańczuk

I-III-2016 posiedzenie Rady Stowarzyszenia
Stanisława Pańczuk | 28 listopad 2016. Opublikowano w Aktualności

Na 1-2 grudnia 2016 roku zostało zwołane i posiedzenie Rady Stowarzyszenia III
kadencji. Poniżej zamieszczam Porządek Obrad Rady Stowarzyszenia. Do
oceny wpłynęło 49 wniosków, trzy wnioski nie przeszły weryfikacji wstępnej.
Rada ma do wyboru i oceny 46 wniosków, w tym 35 wniosków w projektach
indywidualnych, 9 w projektach grantowych, 2 w operacjach własnych KE LGD.
W projektach grantowych 6 wniosków dotyczy budowy niekomercyjnej
infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej, 2 promowania
obszaru objętego LSR OW KE, 1 wzmocnienia kapitału społecznego.
Dwie operacje własne LGD dotyczą tworzenia Ekomuzeum Krainy Kanału
Elbląskiego i Wsi tematycznych Kanału Elbląskiego.
I_III_2016_06. Porzadek obrad posiedzenia Rady KE LGD_2016_12_01-02
S.Pańczuk

XXIII-III-5/2016 posiedzenie Zarządu
Stanisława Pańczuk | 21 listopad 2016. Opublikowano w Aktualności

22 listopda 2016 roku odbedzie się XXIII-III-5/2016 posiedzenie Zarządu
zgodnie z porządkiem obrad:
PORZĄDEK OBRAD XXIII-III-5/2016 posiedzenia Zarządu
CZAS:
MIEJSCE:

22 listopada 2016 roku na godz. 10.30
Elbląg, ul. Komeńskiego 40, pokój nr 24

PORZĄDEK OBRAD:
l. Przyjęcie porządku XXIII-5-2016 obrad posiedzenia Zarządu.
m. Przyjęcie protokołu z XXII-4-2016 posiedzenia Zarządu.
n. Przyjęcie dokumentacji pod obrady posiedzenia Rady 1 i 2 grudnia 2016
roku.
o. Przyjęcie informacji z naboru wniosków w konkursach 1/2016 i 2/2016/G.
y. Porządkowanie spraw członkostwa w Stowarzyszeniu (5 nowych deklaracji
członkowskich).
z. Decyzja w sprawie opracowywanych wniosków przez Biuro KE LGD w
sprawie:
6.1. Budowy i upowszechniania sieciowych marek turystycznych Kanału
Elbląskiego - wniosek do Ministra Sportu i Turystyki.
6.2. Wsi tematycznych - wniosek w ramach operacji własnej KE LGD.
6.3. Ekomuzeum Krainy Kanału Elbląskiego - wniosek w ramach
operacji własnej KE LGD.
6.4. Produktu lokalnego - projekt współpracy Polska-Hiszpania 5 LGD.
6.5. Produktu turystycznego - projekt współpracy z LGD Ziemia
Lubawska.
l. Informacja o realizacji harmonogramu Planu Komunikacji na 2016 rok.
m. Przyjęcie harmonogramu realizacji Planu Komunikacji w 2017 roku.
n. Sprawy kadrowe KE LGD.
o. Sprawy finansowe KE LGD.
y. Uwagi wnioski, sprawy różne.
z. Zamknięcie posiedzenia.

S.Pańczuk

Listy złożonych wniosków w naborach nr 1/2016 i nr 2/2016
Stanisława Pańczuk | 18 listopad 2016. Opublikowano w Aktualności

Poniżej zamieszczam listy złożonych wniosków w naborach trwających od
24.10.2016 roku do 14.11.2016 roku:
1) nr 1/2016 - projekty indywidualne:
I_III_2016_PI-lista_złożonych_wniosków_1_2016_www

2) nr 2/2016 - zadania w projekcie grantowym:
I_III_2016_00_G-lista_złozonych_wnioskow_2_2016_G_www
S.Pańczuk

Nabory wniosków 19.2 PROW 2014-2020
Stanisława Pańczuk | 21 październik 2016. Opublikowano w Aktualności

Przypomnienie o pierwszych naborach wniosków od 24 października 2016 roku
do 14 listopada 2016 roku w ramach działania19.2 Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich 2014-2020, tj.:
1) Nabór 1/2016 - podejmowanie działalności gospodarczej - 1.060.000 zł limit
dotacji. Dokumentacja konkursowa jest pod linkiem:
http://www.kanal-elblaski-lgd.pl/konkursy/category/320-pdg.html
2) Nabór 1/2016 - inne poza projektami grantowymi i podejmowaniem
działalności, czyli:
- rozwijanie działalności - 800.000 zł limit refundacji
- niekomercyjna infrastruktura turystyczna i rekreacyjna - 600.000 zł limit
refundacji
- publikacja/aplikacja mobilna - 50.000 zł limit refundacji
- drogi - 300.000 zł limit refundacji
- odnowione zabytki - 50.000 zł limit refundacji. Dokumentacja konkursowa jest
pod linkiem:
http://www.kanal-elblaski-lgd.pl/konkursy/category/321-inne.html
3) Nabór 2/2016 - zadania w projektach grantowych (280.000 zł dotacji), czyli:
- 3 zadania z infrastruktury turystycznej niekomercyjnej - 105.000 zł dotacji
- 3 zadania z infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej - 105.000 zł dotacji
- 1 publikacja - 30.000 zł dotacji
- 1 impreza rozpoczynająca cykl - 20.000 zł
- 2 szkolenia - 20.000 zł. Dokumentacja konkursowa jest pod linkiem:
http://www.kanal-elblaski-lgd.pl/konkursy/category/322-2-2016-g.html
Pytania i odpowiedzi ARiMR znajdują się pod linkiem:
http://www.sporol.warmia.mazury.pl/463Aktualnosci_PROW_2014_2020-5390.htm
S.Pańczuk

Jesteśmy członkiem W-M ROT
Stanisława Pańczuk | 21 październik 2016. Opublikowano w Aktualności

Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Organizacji Turystycznej przyjął Stowarzyszenie
Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w poczet swoich członków uchwałą nr 30/2016 z 17 października 2016 roku.
Informacje o działalności WM ROT znajdują się na www.wmrot.org
Udział w doborowym towarzystwie kosztuje: wpisowe - 200 zł, składka
członkowska za II pólrocze 2016 roku - 300 zł.
S.Pańczuk

Wyniki realizacji mikroprojektów FIO 2016
Stanisława Pańczuk | 21 październik 2016. Opublikowano w Aktualności

W ciągu trzech lat realizacji mikroprojektów PO FIO Warmia Mazury Lokalnie
zaowocowało w powiecie elbląskim i mieście Elblągu 27 dotacjami na wartość
ogółem 106.152,10 zł. Ogółem wartość 27 mikroprojektów
wyniosła 182.949,39 zł, wkład własny finansowy wynióśł 24.518,29 zł, a
niefinansowy 52.279 zł. W realizację zadań zaangażowało
się 504 wolontariuszy. Było 1352 uczestników mikroprojektów
i 10.604 odbiorców tych projektów. Wszystkie mikroprojekty są opisane pod
linkiem:
http://www.kanal-elblaski-lgd.pl/projekty-8/inne-projekty.html
S.Pańczuk

Rewitalizacja Drulit
Stanisława Pańczuk | 21 październik 2016. Opublikowano w Aktualności

Fundacja Kanał Elbląski - Drulity - Wspólna Historia znalazła się na pierwszym
miesjcu w ocenie wniosków w naborze RPO Warmia Mazury. Wniosek
"Rewitalizacja, adaptacja i zagospodarowanie na cele kulturalne i turystyczne
zabytkowych obiektów wchodzących w skład zespołu pałacowego w Drulitach"
uzyskał 54 pkt. Wartość projektu wynosi 11 117 544,85 zł. Wartość
dofinansowania wynosi 4 102 605,69 zł. Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał
Elbląski Lokalna Grupa Działania jest partnerem w tym projekcie.

S.Pańczuk

Pytania i odpowiedzi ARiMR w działaniu 19.2. PROW
Stanisława Pańczuk | 20 październik 2016. Opublikowano w Aktualności

Pod poniższym linkiem są zamieszczane pytania i odpowiedzi Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa związane z Działaniem 19.2. PROW,
czyli wsparciem realizacji LSR.
http://www.sporol.warmia.mazury.pl/463Aktualnosci_PROW_2014_2020-5390.htm
S.Pańczuk

Ogłoszenie o naborze wniosków w projekcie grantowym
Stanisława Pańczuk | 10 październik 2016. Opublikowano w Aktualności

Od 24 października do 14 listopada 2016 roku trwa nabór wniosków nr 2-2016G w działaniu 19.2 Wdrażanie LSR OW KE 2016-2013 na zadania w projekcie
grantowym pt. "Rowerowy zawrót głowy".
Poniżej zamieszczam dokumenty dotyczące naboru wniosków na zadania w
projekcie grantowym.
http://www.kanal-elblaski-lgd.pl/konkursy/category/322-2-2016-g.html
Warunki brzegowe:
1)Termin składania wniosków od 24 października do 14 listopada 2016 roku, w
dniach roboczych, w godzinach pracy Biura KE LGD, tj. od 7.00-15.00.
2) 20% środków w projekcie grantowym skierowanych jest do jednostek sektora
finansów publicznych, a 80% do organizacji pozarządowych.
3) Zakres tematyczny Projektu grantowego to: "ROWEROWY ZAWRÓT
GŁOWY".
4) Planowane wskaźniki: 2 zadania dot. szkoleń, 6 zadań dot. budowy
infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej, 2 zadania
promocyjne.
5) Kwoty dofinansowania: szkolenia - 10.000 zł, inwestycje - 30.000zł, impreza
- 20.000 zł, publikacja i aplikacja mobilna - 30.000 zł.
6) Intensywność pomocy: JSFP - 63,63%, NGO - 90%.
7) Wnioskodawcami mogą być podmioty z obszaru KE LGD.
S.Pańczuk

Ogłoszenie o naborze wniosków działanie 19.2 PROW
Stanisława Pańczuk | 10 październik 2016. Opublikowano w Aktualności

Od 24 października do 14 listopada 2016 roku, w dniach roboczych, w
godzinach pracy BIURA Kanał Elbląski LGD, tj. 7.00-15.00 trwa nabór wniosków
w działaniu 19.2 Wdrażanie LSR OW KE 2016-2013.
Poniżej zamieszczam dokumenty dotyczące innych zakresów niż podejmowanie
działalności gospodarczej i projektów grantowych.
Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach LSR OW KE podejmowanie
działalności gospodarczej NR 1-2016-PDG znajduje sie pod linkiem
http://www.kanal-elblaski-lgd.pl/konkursy/category/321-inne.html
Wzory wniosków znajdują się również na stronie Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod linkiem:
http://www.sporol.warmia.mazury.pl/463Aktualnosci_PROW_2014_2020-5356.htm
oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pod linkiem:
http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/
poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategiirozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

Ogłoszenie o naborze wniosków PDG
Stanisława Pańczuk | 10 październik 2016. Opublikowano w Aktualności

Od 24 października do 14 listopada 2016 roku, w dni robocze, w godzinach
pracy biura, tj.: od 7.00-15.00, trwa nabór wniosków w działaniu 19.2 Wdrażanie
LSR OW KE 2016-2013 m.in. w zakresie podejmowania działalności
gospodarczej.
Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach LSR OW KE w zakresie
podejmowania działalności gospodarczej NR 1-2016-PDG znajduje się pod
linkiem:
http://www.kanal-elblaski-lgd.pl/konkursy/category/320-pdg.html
Wzory wniosku znajdują się także na stronie internetowej Urzędu

Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod linkiem:
http://www.sporol.warmia.mazury.pl/463Aktualnosci_PROW_2014_2020-5378.htm
oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pod linkiem:
http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/
poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategiirozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html
Warunki brzegowe uzyskania premii na podejmowanie działalności
gospodarczej:
1. Realizująca cele PROW i Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich
Kanału Elbląskiego na lata 2016-2023 (LSR OW KE - wg kryteriów przyznania
pomocy).
2. Limit dofinansowania 100.000 zł, preferowany 90.000 zł, intensywność
pomocy 95%.
3. Ubezpieczenie w ZUS, poza produkcją napoi i art. spożywczych.
4. Zamieszkanie na obszarze LSR OW KE (gmina wiejska Elbląg, Godkowo,
Gronowo Elbląskie, gmina wiejska Iława, Kisielice, Małdyty, Markusy, Miłomłyn,
Pasłęk, Rychliki, Susz, Zalewo).
5. Nadany numer identyfikacyjny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa.
6. Koszty kwalifikowalne nie są współfinansowane z innych środków
publicznych.
7. Operacja realizowana nie więcej niż w 2 etapach, nie dłużej niż 2 lata, ale nie
dłużej niż do 31.12.2022 roku.
8. Realizacja operacji na obszarze LSR OW KE 2016-2023.
9. Operacja jest uzasadniona ekonomicznie - o biznesplan.
10. Wartość operacji nie jest mniejsza niż 50.000 zł.
11. Wnioskodawca przez dwa lata nie był wpisany w CEIDG.
12. Wykluczone działalności: rolnicze, górnictwo, ryby i mięczaki, ropa naftowa,
produkcja chemii, farmaceutyków, metali, samochodów, transport lotnicy i
kolejowy, gospodarka magazynowa.
13. Beneficjent w umowie zobowiązuje się do utrzymania firmy i zatrudnienia
przez 2 lata od uzyskania płatności końcowej.
Pracownicy Biura KE LGD udzielają doradztwa w biurze, za wyjątkiem piątków,
w godzinach pracy Biura 7}00-15}00, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu
spotkania.
S.Pańczuk

Potencjał Szlaku Kanału Elbląskiego
Stanisława Pańczuk | 03 październik 2016. Opublikowano w Aktualności

Polecam lekturę "Raportu z badania potencjału turystyczno-kulturowego Szlaku
Kanału Elbląskiego" opracowanego przez Profesora Armina Mikosa v.
Rohrscheidta. Badanie było przeprowadzone w sierpniu 2016 roku. Raport
zawiera opis potencjału Szlaku Kanału Elbląskiego i propozycje jego
zagospodarowania. Opracowanei zostało zlecone przez Urząd Marszałkowski
Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach trwałości projektu
"Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elblaskiego".
Raport z Audytu Kanału Elbląskiego stan 20 września 2016
S.Pańczuk

Uzgodniony termin naboru wniosków PROW
Stanisława Pańczuk | 30 wrzesień 2016. Opublikowano w Aktualności

Uzgodniony termin ogłoszenia nr 1/2016 i nr 2/2016 naboru wniosków PROW
2014-2023 poprzez LEADERa to data od 24 października 2016 roku do 14
listopada 2016 roku. Ogłoszenie naborów wniosków wraz z plikami
dokumentów nastąpi 10 października 2016 roku.
W pierwszym naborze (ogłoszenie nr 1/2016) w ramach tzw. projektów
indywidualnych zadysponowano kwotę 2.910.000 zł w ramach poszczególnych
zakresów:
Nr zakresu
Nazwa zakresu tematycznego
operacji
Limit środków na 2016 rok w zakresie
Maksymalny poziom dofinansowania wg rozporządzenia cyt. w pkt VI
„ Warunki udzielenia wsparcia oraz kryteria wyboru operacji
1/2016/PI
Podejmowanie działalności

gospodarczej
1 060 000,00 PLN
100 000,00 PLN
2/2016/PI
Rozwijanie działalności
gospodarczej
800 000,00 PLN
300 000,00 PLN
3/2016/PI
Budowa niekomercyjnej
infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej
600 000,00 PLN
300 000,00 PLN
4/2016/PI
Promowanie obszaru objętego LSR OW KE
50 000,00 PLN
300 000,00 PLN
5/2016/PI
Budowa lub przebudowa
publicznych dróg gminnych lub powiatowych
300 000,00 PLN
300 000,00 PLN
6/2016/PI
Wzmocnienie kapitału społecznego
50 000,00 PLN
300 000,00 PLN
7/2016/PI
Zachowanie dziedzictwa lokalnego
50 000,00 PLN
300 000,00 PLN
W drugim naborze (ogłoszenie nr 2/2016) w ramach tzw. projektów grantowych
zadysponowano kwotę 280.000 zł, tj.:
Nr zakresu
Nazwa zakresu tematycznego
operacji
Limit środków na 2016 r. w zakresie
Minimalny i maksymalny poziom dofinansowania wg rozporządzenia cyt. w
pkt VI „Warunki udzielenia wsparcia oraz kryteria wyboru operacji
8/2016/PG
Budowa niekomercyjnej
infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej
210 000,00 PLN
5.000,00-50 000,00 PLN
9/2016/PG
Promowanie obszaru objętego LSR OW KE
50 000,00 PLN
5.000,00-50 000,00 PLN
10/2016/PG
Wzmocnienie kapitału społecznego
20 000,00 PLN
5.000,00-50 000,00 PLN
RAZEM
280.000,00 PLN
5.000,00-50 000,00 PLN
S.Pańczuk

Światowe Dni Turystyki w Olsztynie
Stanisława Pańczuk | 30 wrzesień 2016. Opublikowano w Aktualności

Konferencja i zwiedzanie Olsztyna to sposób na obchody Światowego Dnia
Turystyki w Olsztynie. Wydarzenia te miały miejsce 30 września 2016 roku.
Zaprezentowano ofertę turystyczną Olsztyna, wręczono wyróżnienia
zasłużonym dla turystyki, zaproszono do zwiedzania Olsztyna.
S.Pańczuk

Operacje własne KE LGD
Stanisława Pańczuk | 22 wrzesień 2016. Opublikowano w Aktualności
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania informuje o
zamiarze realizacji operacji własnych KE LGD:
Zal_1_Procedury realizacji operacji własnych KE LGD

Zal_2_Informacja o zamiarze realizacji operacji KE LGD

Zal_3_Zgłoszenie gotowości realizacji OW LGD

Zal_4_Kryteria wyboru OW KE LGD

Strategia na rzecz zrównoważonego rozwoju
Stanisława Pańczuk | 16 wrzesień 2016. Opublikowano w Aktualności
Spotkanie na temat Strategii na rzecz zrónoważonego rozwoju będzie miało
miejsce 28 września 2016 roku w Ostródzie.
Poniżej zamieszczam tekst z Newlettera Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
"Minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel przedstawił dziś w Sejmie RP
informacje nt. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w „Strategii na rzecz
Odpowiedzialnego Rozwoju”.

Fot. Minister Krzysztof Jurgiel w Sejmie
- Resort brał aktywny udział we wszystkich etapach prac nad tym
najważniejszym dokumentem wskazującym kierunki rozwoju Polski w
perspektywie średniookresowej – podkreślił minister.
Zwrócił on również uwagę na to, że Strategia przedstawia nowy model rozwoju,
a cały rząd bierze odpowiedzialność za sprawy rolnictwa i obszarów wiejskich.
- Dokument kładzie nacisk na włączenie w procesy rozwojowe wszystkich
obszarów, w tym małych miast i obszarów wiejskich oraz zakłada, że korzyści
ze wzrostu gospodarczego powinny być dostępne dla wszystkich, bez względu
na miejsce ich zamieszkania.
Działania Strategii zostały zapisane w układzie trzech celów szczegółowych
oraz pięciu obszarów wpływających na osiągnięcie celów.
- Dotyczą one wszystkich obszarów wiejskich, a ich zróżnicowane terytorialnie
potrzeby zostały odzwierciedlone w kierunkach interwencji w celu
szczegółowym II – Rozwój społecznie i terytorialnie równoważony - zaznaczył
minister Jurgiel.
Zaprojektowano w nim dwa kierunki interwencji odnoszące się do rozwoju
terytorialnego wszystkich obszarów wiejskich,
- kierunek interwencji 6. Rozwój obszarów wiejskich – wsparcie horyzontalne i
- kierunek interwencji 7. Rozwój obszarów wiejskich w oparciu o endogeniczne
potencjały gospodarczeoraz kierunki interwencji, w których znajdują się
działania adresowane do wybranych obszarów wiejskich, jak np.
- w kierunku interwencji 1. Tworzenie warunków dla budowy podstaw
nowoczesnej gospodarki w Polsce Wschodniej,
- w kierunku interwencji 4. Pełniejsze wykorzystanie potencjału rozwojowego
aglomeracji czy
- w kierunku interwencji 8. Aktywizacja obszarów zagrożonych trwałą
marginalizacją.
Podobnie jak w przypadku opisu instrumentów na rzecz rozwoju terytorialnego
obszarów wiejskich w Strategii jest odrębny kierunek interwencji poświęcony
rozwojowi rolnictwa „Konkurencyjne gospodarstwa rolne i producenci rolnospożywczy” (w celu szczegółowym I.Trwały wzrost gospodarczy oparty na
dotychczasowych i nowych przewagach w obszarze 3 Małe i średnie
przedsiębiorstwa) oraz szereg działań i projektów (strategicznych czy też
flagowych) zapisanych w ramach pozostałych kierunków interwencji Strategii,
które znajdują się w innych kierunkach interwencji, a ich adresatami są m.in.
podmioty sektora rolno-spożywczego, w tym m.in. takie kierunki interwencji jak
np.:
● Polepszenie otoczenia prawnego;
● Reforma otoczenia instytucjonalnego,

Finansowanie inwestycji i rozwój skali działalności;
Wsparcie przedsiębiorczości oraz kompetencji zawodowych;
● Wzmocnienie rozpoznawalności polskich produktów oraz Marki Polskiej
Gospodarki;
● System zarządzania jakością w przemyśle;
● Unowocześnienie oferty eksportowej;
● Wspieranie nowych kierunków ekspansji polskich firm.
- Żywność wysokiej jakości została zaliczona do listy 10 sektorów
strategicznych – podkreślił minister Krzysztof Jurgiel zwracając uwagę, że są to
sektory, które mają szanse stać się przyszłymi motorami polskiej gospodarki.
W Strategii przekazanej do konsultacji społecznych zapisano blisko 200
projektów, z których część została zgłoszona przez Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi, jak np.:
● Państwowa Inspekcja Bezpieczeństwa Żywności;
● Polski Holding Rolno-Spożywczy;
● Platforma żywnościowa;
● Polska Akademia Spożywcza;
● Wsparcie i profesjonalizacja Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB) działających
na rzecz rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich i w małych
miastach;
● Nowe szanse na wsi;
● Pakt dla obszarów wiejskich;
● Dostosowanie do zmian demograficznych (poprzez działania na rzecz
seniorów w systemie KRUS - Programu Aktywny i Zdrowy Senior Rolnik);
● Energetyka rozproszona na obszarach wiejskich;
● Woda dla rolnictwa;
● Infrastruktura na wsi (Projekty inwestycyjne PAKTU dla obszarów
wiejskich);
● Odtworzenie i wsparcie rozwoju lokalnych rynków rolnych;
● Strategie Lokalnego Rozwoju - instrument zarządzania rozwojem lokalnym
przez społeczność.
Minister Jurgiel poinformował ponadto, że w Strategii zaprojektowano również
utworzenie w ramach Komitetu ds. polityki rozwoju Podkomitetu ds. Rozwoju
Obszarów Wiejskich, którego zadaniem będzie przygotowywanie rekomendacji
w zakresie zwiększenia stopnia komplementarności i synergii interwencji
podejmowanych na obszarach wiejskich, finansowanych z różnych źródeł mając
na uwadze cele i zadania Strategii. Podkomitet będzie prowadził monitorowanie
– zarówno rzeczowe, jak i finansowe wsparcia dla obszarów wiejskich, z
uwzględnieniem Polityki Spójności oraz będzie służył realizacji strategii
dotyczącej rozwoju wsi i rolnictwa."
S.Pańczuk
●
●

Razem można więcej

Stanisława Pańczuk | 16 wrzesień 2016. Opublikowano w Aktualności
Pod hasłem "Razem można więcej" przebiegają spotkania informacyjne w
gminach KE LGD na temat realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów
Wiejskich Kanału Elbląskiego na lata 2016-2023. Spotkania organizują wspólnie
Kanał Elbląski LGD i Gminy. Pierwsze spotkanie odbyło się 26 sierpnia 2016
roku w Gminie Markusy, a zamyka kampanię informacyjną Gmina Iława - 27
września 2016 roku. Za nami są już spotkania w Gminach takich jak: Elbląg,
Godkowo, Zalewo, Rychliki, Gronowo Elbląskie, Miłomłyn, Susz, Pasłęk. Dzisiaj
planowane jest spotkanie w Kisielicach. Przed nami spotkanie w Małdytach i
Iławie. Mimo naszych wspólnych starań - Gmin i LGD - obecność na
s p o t ka n i a c h by wa róż n a . N a p r z y k ł a d z i e G m i ny Pa s ł ę k : G m i n a
wysłała 142 zaproszenia do radnych, sołtysów, przedsiębiorców, organizacji
pozarządowych. Na spotkaniu tłumów nie było, ale była dyskusja. Spotkania w
gminach pokazują, że zaplanowaną i skonsultowaną przez 3.421 osób strategię
należy "lekko" zmodyfikować, bo zmieniła się nieco sytuacja.
Razem z nami swoją strategię ekonomii społecznej przedstawiają pracownicy
Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania Organizacji Pozarządowych (ESWIP) w
Elblągu.
Oprócz spotkań informacyjnych w Gminach odbyła się także konferencja
naukowa otwierająca realizację Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich
Kanału Elbląskiego pt.: "Produkty turystyczne Krainy Kanału Elbląskiego",
która wskazała m.in. na konieczność "budowania mostów dla Panów
Starostów", czyli budowania kulturowo-turystycznych szlaków. Kanału
Elbląskiego i Kopernikowskiego.
Na miano konferencji zapracowali:
- prof. dr hab. Janusz Hochleitner - dr historii i równocześnie wykładowca na
Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie oraz wicedyrektor Muzeum
Zamkowego w Malborku
- prof. dr hab. Armin Mikos von Rohrscheidt - dr filozofii, teologii, nauk o
kulturze i zarządzaniui równocześnie wykładowca w Gnieźnieńskiej Szkole
Wyższej w Gnieźnie, pilot, przewodnik i organizator turystyki w Poznaniu
- dr Cezary Wawrzyński - dr ekonomii i równocześnie Sekretarz Gminy
Ostróda oraz autor publikacji o Kanale Elbląskim
- dr Barbara Chrostek Żugaj - dr biologii i równocześnie pracownik oświaty i
wychowania oraz zapalony turysta
- dr Tomasz Gliniecki - dziennikarz
S.Pańczuk

XXII-III-4-2016 posiedzenie Zarządu
Stanisława Pańczuk | 09 wrzesień 2016. Opublikowano w Aktualności

12 września 2016 roku, godz. 12.00, w siedzibie Stowarzyszenia Łączy Nas
Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania, odbędzie się XXII-III-4-2016
posiedzenie Zarządu.
PORZĄDEK OBRAD XXII-III-4/2016 posiedzenia Zarządu
CZAS:
MIEJSCE:

12 września 2016 roku na godz. 12.00
Elbląg, ul. Komeńskiego 40, pokój nr 24

PORZĄDEK OBRAD:
l. Otwarcie i przedstawienie programu posiedzenia Zarządu.
m. Przyjęcie wniosków i porządku obrad XXII-III-4-2016 posiedzenia Zarządu.
n. Przyjęcie protokołu z XXI-III-3-2016 posiedzenia Zarządu z 16 czerwca
2016 roku.
o. Porządkowanie spraw członkostwa, w tym podjęcie uchwał:
l. 1.NR XXII-III-4/2/2016 w sprawie wykluczenia z członkostwa w
Stowarzyszeniu Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania.
m. 2.NR XXII-III-4/3/2016 w sprawie przyjęcia w poczet członków
Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania.
y. Przyjęcie stanowiska w sprawie „Propozycji koncepcji procesu marketingu i
komercjalizacji marki KKE wg Powiatu Ostródzkiego”.
z. Przyjęcie stanowiska i dokumentacji w sprawie ogłoszenia naboru
wniosków w ramach LSR OW KE 2016-2023.
•. Uwagi wnioski, sprawy różne.
‚. Zamknięcie posiedzenia.
S.Pańczuk

Zmiany wzorów wniosków
Stanisława Pańczuk | 08 wrzesień 2016. Opublikowano w Aktualności

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniającego
rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu
przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. 2016
poz. 1390) informuję, że zmianie uległy formularze wniosków
o przyznanie pomocy, wniosków o płatność oraz umów o
przyznaniu pomocy (wersje 2z):
W związku z powyższym informuję, że wzory ww. dokumentów wraz z
instrukcjami ich wypełniania zostały zamieszczone na stronie internetowej
ARiMR
(http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/
poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategiirozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html ).
ŹRÓDŁO ARiMR

Produkty turystyczne Krainy Kanału Elbląskiego
Stanisława Pańczuk | 07 wrzesień 2016. Opublikowano w Aktualności

W dniach 6-7 września 2016 roku w Elblągu odbyła się naukowa konferencja i
warsztaty pt. "Produkty turystyczne Krainy Kanału Elbląskiego" oraz debata pt.
WIEDZA-PRODUKT-WSPÓŁPRACA. Wydarzenia te otwierają realizację Lokalnej
Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego na lata 2016-2023.
Ich celem było:
● zachęcenie potencjalnych beneficjentów PROW 2014-2023 do

●

inwestowania w turystykę zgodnie z określonymi w strategii wizją, misją,
wytyczonymi kierunkami i celami,
● wypracowanie modelu współpracy na rzecz rozwoju turystyki w Krainie
Kanału Elbląskiego,
● poznanie metod tworzenia pakietów produktów turystycznych,
● poznanie najważniejszego czynnika rozwoju - potencjału ludzkiego Krainy
Kanału Elbląskiego.
Konferencję naukową debatę i warsztaty prowadzili:
● prof. dr hab. Janusz Hochleitner - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w
Olsztynie,
● prof. dr hab. Armin Mikos von Rohrscheidt - Gnieźnieńska Wyższa Szkoła
Milenium w Gnieźnie,
● Oleksiy Artyshuk z Kultour.pl w Poznaniu.
Konferencję objął partonatem Prezydent Elbląga Witold Wróblewski.
S.Pańczuk

Powstanie turystyczno-kulturowy Szlak Kanału Elbląskiego?
Stanisława Pańczuk | 06 wrzesień 2016. Opublikowano w Aktualności
Konferencja, debata i warsztaty pt. „Produkty turystyczne Krainy Kanału
Elbląskiego” ma na celu zachęcenie potencjalnych beneficjentów dotacji z
PROW 2014-2023 do inwestowania w turystykę na obszarach wiejskich wokół
Kanału Elbląskiego.
Podczas tej naukowej konferencji, debaty i warsztatów jej uczestnicy będą
zastanawiać się m.in. nad celowością utworzenia kulturowoturystycznego Szlaku Kanału Elbląskiego.
Konferencję, debatę i warsztaty prowadzą profesorowie: Janusz Hochleitner i
Armin Mikos von Rorscheidt. Uczestnikami prócz uznanych naukowców są
przedstawiciele jednostek sektora finansów publicznych, branży i organizacji
turystycznych oraz mediów. W debacie uczestniczą lokalni eksperci związani z
turystyką.
Są już wyniki i wstępne wnioski dot. szlaku kulturowo-turystycznego Kanału
Elbląskiego zawarte w „Raporcie z badania potencjału turystyczno-kulturowego
Szlaku Kanału Elbląskiego” profesora Amina Mikosa von Rohrscheidta. W
związku z tym zmieniony został nieznacznie program konferencji „Produkty
turystyczne Krainy Kanału Elbląskiego”.

Zmiany rozporządzenie o LSR weszły w życie
Paweł Tucki | 06 wrzesień 2016. Opublikowano w Aktualności

Z dniem 3 września 2016 roku weszły w życie zmiany w rozporządzeniu
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu
przyznawania pomocy finansowej w ramach podziałania “Wsparcie na
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020 (Dz.U. z 2016 roku, poz. 1390)
Zmieniające rozporządzenie jest w zakładce LSR pod linkiem: http://www.kanalelblaski-lgd.pl/lokalna-strategia-rozwoju-zaczniki/category/305-prawo
Z tym samym dniem weszła w życie nowe wytyczne dotyczące wdrażania LSR.
Nowy dokument jest pod linkiem:
http://www.kanal-elblaski-lgd.pl/lokalna-strategia-rozwoju-zaczniki/category/
305-prawo

Forpoczta Bursztynowego Portu
Stanisława Pańczuk | 11 sierpień 2016. Opublikowano w Aktualności

20 maja 2016 r. została podpisana umowa na realizację mikrodotacji
PO FIO Warmia Mazury Lokalnie z Elbląskim Stowarzyszeniem Wspierania
Inicjatyw Pozarządowych i grupą nieformalną "Pionierzy - Bursztynowego
Portu". Realizowany mikroprojekt "Pionierzy - Forpoczta Bursztynowego Portu"
obejmuje aktywizację młodzieży, warsztaty rzemieślnicze, stymulację i
ukierunkowany rozwój istniejącej już nieformalnej grupy młodzieży.
Zdjęcia z podpisania umowy można obejrzeć na: https://www.facebook.com/
LGD-Kana%C5%82-Elbl%C4%85ski-116443911704272/photos/?
tab=album&album_id=1438001879548462
Projekt przewiduje:
1) Utworzenie grupy: Pionierzy Bursztynowego Portu
2) Zintegrowanie i zgranie grupy przez wspólne działania: samodzielne szycie
kostiumów, przygotowanie oraz realizację festiwalu „Wikingowie z Truso w
Elblągu”

3) Nadanie osobowości prawnej poprzez zarejestrowanie fundacji dla otwarcia
możliwości działań projektowych.
4) 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.
5) Promowanie historii, dorobku dziedzictwa i kultury Regionu Elbląskiego.
Forpoczta Bursztynowego Portu czyni przygotowania do udziału w Festiwalu
Wikingowie z Truso w Elblągu. W ramach mikrodotacji PO FIO Warmia Mazury
Lokalnie 2016 zostało wykonane: zakup materiałów na stroje, 5 spotkań i
warsztatów szycia kostiumów, wniosek o rejestrację spółdzielni, promocja
Festiwalu. Wartość projektu wynosi 7.450 zł a kwota dofinansowania PO FIO
WML wynosi 5.000 zł.

Produkty turystyczne Krainy Kanału Elbląskiego - zaproszenie na
konferencję
Stanisława Pańczuk | 08 sierpień 2016. Opublikowano w Aktualności

ZAPROSZENIE na konferencję, debatę i warsztaty „Produkty turystyczne Krainy
Kanału Elbląskiego” 6-7 września 2016 roku w ELBLĄGU
PROGRAM:
6 września 2016 roku, godz. 10.00-18.00
Elbląg, Kamieniczki Elbląskie, ul. Świętego Ducha 3-5
● 10.00-10.15otwarcie konferencji
○ Witold Wróblewski - Prezydent Elbląga
○ Stanisława Pańczuk – Prezes KE LGD
● 10.15-11.00 wykład: Kraina Kanału Elbląskiego w perspektywie społecznokulturowej
○ prof. dr hab. Janusz Hochleitner
● 11.00-16.00
○ prezentacja: Turystyka w Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów
Wiejskich Kanału Elbląskiego na lata 2016-2023 – Stanisława Pańczuk
○ wykład:Turystyka kulturowa - fenomen trendy, turyści, formy –
wprowadzenie w kontekst szlaków kulturowych
○ prof. dr hab. Armin Mikos von Rohrscheidt

prof. dr hab. Armin Mikos von Rohrscheidt i Aleksy Artyshuk
16.00-18.00 debata: wiedza, produkt, współpraca – 9 ekspertów z branży
turystycznej i samorządów – moderator: prof. dr hab. Janusz Hochleitner
○

●

7 września 2016 roku, godz. 10.00-18.00
Miejsce: Elbląg, Ratusz Staromiejski, ul. Stary Rynek 25
prof. dr hab. Armin Mikos von Rohrscheidt
Aleksy Artyshuk:
l. Analiza funkcjonujących szlaków kulturowych. Atuty i słabości
m. Tworzymy nasz szlak
n. Tworzymy pakiety dla turystów
o. Koordynacja wspólnej oferty - partnerzy, modele współpraca
Zaproszenie PT KKE_2016_09_06-07 - WZÓR

Targi Przedsiębiorczości Wiejskiej
Stanisława Pańczuk | 04 sierpień 2016. Opublikowano w Aktualności

Targi Przedsiębiorczości Wiejskiej to wydarzenie poświęcone małym
społecznościom, które w jednym miejscu i czasie przed szerokim gronem
widzów zaprezentować mogą swoją miejscowość. Właśnie trwa rekrutacja
podmiotów, które podczas Elbląskiego Święta Chleba będą promowały swoje
miejscowości. Gorąco zachęcamy do przyłączenia się do inicjatywy promującej
aktywność lokalną oraz działania w obszarze przedsiębiorczości na obszarach
wiejskich (wsie tematyczne, czy ekomuzea). 3 września 2016 r. w Elblągu, w
godzinach 11-15, podczas Elbląskiego Święta Chleba odbędą się Targi
Przedsiębiorczości Wiejskiej - Festiwal „Miejsca z Duszą".
W pierwszy weekend września elbląska starówka gromadzi tłumy mieszkańców
regionu i turystów, to więc idealna okazja do zaprezentowania dorobku swoich
miejscowości, pomysłów, produktów i usług. Aby móc to zrobić wystarczy
zgłosić się do Stowarzyszenie ESWIP, które jest organizatorem Festiwalu. Na
zgłoszenia stowarzyszeń, fundacji, wiosek tematycznych czekamy do 12
sierpnia 2016. Każdy zgłoszony podmiot będzie mógł wystawić swoje stoisko i
przeprowadzić warsztaty. Jeżeli przy swoim stoisku będą Państwo chcieli
zorganizować jakieś warsztaty/zabawy dla gości, organizator może
zabezpieczyć na ten cel wskazane przez Państwa materiały. Zainteresowane
osoby prosimy o przesyłanie formularzy zgłoszeniowych na

adres r.narnicki@eswip.pl lub faksem, na nr 55 235 33 88.
targi_info

targi_zgloszenie
Źródło: ESWIP

Obowiązek informacyjny o pomocy z EFRROW
Stanisława Pańczuk | 03 sierpień 2016. Opublikowano w Aktualności

Beneficjenci pomocy z Europejskiego Funduszu Rozwoju Rolnictwa i Obszarów
Wiejskich EFRROW mają obowiązek informować o uzyskanej pomocy. Poniżej
link do wyjaśnień oraz Księgi wizualizacji znaku PROW 2014-2020:
http://www.sporol.warmia.mazury.pl/463Aktualnosci_PROW_2014_2020-5354.htm
S.Pańczuk

Formularze wniosków do 19.2 Realizacja LSR
Stanisława Pańczuk | 03 sierpień 2016. Opublikowano w Aktualności

Na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa są już
dostępne formularze wniosków do poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie
operacji w ramach LSR:
Wszystkie formularze są dostępne w zakładce Pobierz wnioski - Link
oraz:

http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/
poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategiirozwoju-lokalnego
Podobną informację można znaleźć na stronie Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego:
http://www.sporol.warmia.mazury.pl/463Aktualnosci_PROW_2014_2020-5356.htm
Wytyczna dotycząca wdrażania LSR wchodzi w życie z dniem 1 września 2016
roku. Od tego mementu LGD będą mogły ustalać terminy naboru wniosków.
W najbliższym czasie podpisany zostanie Aneks do umowy ramowej na
wdrażanie LSR w związku z dostosowaniem LSR do zmian budżetu. Zmiany
rozporządzenia dot. projektów grantowych będa wymagać niewielkich zmian w
załącznikach do Regulaminu wyboru grantobiorców.
S.Pańczuk

Nowe możliwości działalności pozarolniczej
Stanisława Pańczuk | 29 lipiec 2016. Opublikowano w Aktualności

Minister Krzysztof Jurgiel 26 lipca 2016 r. podpisał rozporządzenie Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu
przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu
„Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej" w ramach poddziałania
„Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach
wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–
2020.
Źródło: MinRol Newsletter

Zaproszenie do Oleśna na koncert TRIO AMBASADOR
Stanisława Pańczuk | 27 lipiec 2016. Opublikowano w Aktualności

31 lipca 2016 roku o godz. 20.00 w STODOLARNI w Oleśnie, gmina Gronowo
Elbląskie odbędzie się niezwykły koncert grupy TRIO AMBASADOR. Zaprasza
Centrum Spotkań Europejskich ŚWIATOWID w Elblągu i Stowarzyszenie
Mieszkańców Wsi "Oleśno - wieś z pomysłem".

Podziękowanie za 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
Stanisława Pańczuk | 27 lipiec 2016. Opublikowano w Aktualności

Składam serdeczne podziękowanie za przekazany 1% podatku dochodowego od
osób fizycznych. Wpłaty napływają z z Urzędów Skarbowych z Braniewa,
Gdańska, Giżycka, Elbląga, Iławy, Jaworzna, Malborka, Poznania-Nowego
Miasta, Tczewa, Warszawy-Bielan, Warszawy-Śródmieścia, Warszawy-Woli.
Uzyskany 1% podatku dochodowego przeznacza się na zadania związane z
wytyczaniem, znakowaniem i promocją 582,6 km szlaków rowerowych Krainy
Kanału Elbląskiego. Prace znakarskie w 2016 roku rozpoczną się po 16 sierpnia
2016 roku i obejmą oznakowanie 4,6 km na odcinku Rychliki-Kwietniewo na
Szlaku Kanału Elbląskiego, uzupełnienie brakującego oznakowania na blisko
580 km szlaków rowerowych - po wykonanym monitoringu oznakowania.
Dotychczasowe wpłaty wyniosły 24.307,71 zł, w tym w poszczególnych latach
odpowiednio:
w 2007 roku - 224,80 zł
w 2008 roku - 726,50 zł
w 2009 roku - 857,80 zł
w 2010 roku - 828,41 zł
w 2011 roku - 1.079,40 zł
w 2012 roku - 6.403,20 zł

w 2013 roku - 1.778,50 zł
w 2014 roku - 3.425,90 zł
w 2015 roku - 4.510,40 zł
w 2016 roku - 4.472,80 zł
Jeszcze raz serdecznie dziękuję za dokonane wpłaty 1% podatku dochodowego
od osób fizycznych.
S.Pańczuk

Harmonogram spotkań informacyjnych 2016
Stanisława Pańczuk | 12 lipiec 2016. Opublikowano w Aktualności

Harmonogram spotkań informacyjnych nt. Lokalnej Strategii Rozwoju
Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego (LSR OW KE)
na lata 2016-2023
L.p. Nazwa gminy Miejscowość/ Miejsce spotkania (adres) Termin
spotkania
Planowany program spotkania informacyjnego
1
2
3
4
5
1
Markusy Świetlica wiejska w Krzewsku 26.08.2016, godz. 10.00 1.
Prezentacja LSR OW KE 2. Kryteria wyboru operacji /grantobiorców 3.
Harmonogram naboru wniosków
4. Ekonomia społeczna (ESWIP)
2
Elbląg
Urząd Gminy Elblągul. Browarna 85
Sala Sesyjna
29.08.2016, godz. 10.00 1. Prezentacja LSR OW KE
2. Kryteria wyboru
operacji /grantobiorców 3. Harmonogram naboru wniosków
4. Ekonomia społeczna (ESWIP)
3
GodkowoUrząd Gminy Godkowo Godkowo 14 Sala Narad
2.09.2016,
godz. 12.00 1. Prezentacja LSR OW KE
2. Kryteria wyboru
operacji /grantobiorców 3. Harmonogram naboru wniosków
4. Ekonomia społeczna (ESWIP)
4
Zalewo Urząd Miejski w Zalewie ul. Częstochowska 8
Sala Sesyjna
5.09.2016,
godz. 10.00 1. Prezentacja LSR OW KE
2. Kryteria wyboru
operacji /grantobiorców 3. Harmonogram naboru wniosków
4. Ekonomia społeczna (ESWIP)
5
Rychliki Biblioteka Publiczna Gminy Rychliki
Rychliki 104
8.09.2016, godz.10.00 1. Prezentacja LSR OW KE
2. Kryteria wyboru
operacji /grantobiorców 3. Harmonogram naboru wniosków
4. Ekonomia społeczna (ESWIP))

6
Gronowo ElbląskieUrząd Gminy Gronowo Elbląskie ul. Łączności 3 Sala
Sesyjna 12.09.2016,
godz. 10.00 1. Prezentacja LSR OW KE
2. Kryteria
wyboru operacji /grantobiorców 3. Harmonogram naboru wniosków
4. Ekonomia społeczna (ESWIP)
7
Miłomłyn Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w Miłomłynie ul. Nadleśna 1a
13.09.2016,
godz. 10.00 1. Prezentacja LSR OW KE
2. Kryteria
wyboru operacji /grantobiorców 3. Harmonogram naboru wniosków
4. Ekonomia społeczna (ESWIP)
8
Susz
Urząd Miejski w Suszu ul. Jozefa Wybickiego 6 Sala Sesyjna
14.09.2016,
godz. 10.00 1. Prezentacja LSR OW KE
2. Kryteria wyboru
operacji /grantobiorców 3. Harmonogram naboru wniosków
4. Ekonomia społeczna (ESWIP)
9
Pasłęk Urząd Miejski w Pasłęku Plac Świętego Wojciecha 5 Sala
Rycerska 15.09.2016,
godz. 13.00 1. Prezentacja LSR OW KE
2. Kryteria
wyboru operacji /grantobiorców 3. Harmonogram naboru wniosków
4. Ekonomia społeczna (ESWIP)
10 Kisielice Sala Arkadia ul. Polna 1
Kisielice 16.09.2016, godz.11.00
1. Prezentacja LSR OW KE
2. Kryteria wyboru operacji /grantobiorców 3.
Harmonogram naboru wniosków
4. Ekonomia społeczna (ESWIP)
11 Małdyty Urząd Gminy Małdyty
ul. Kopernika 10
Sala Sesyjna
23.09.2016, godz. 10.00 1. Prezentacja LSR OW KE
2. Kryteria wyboru
operacji /grantobiorców 3. Harmonogram naboru wniosków
4. Ekonomia społeczna (ESWIP)
12 Iława
Urząd Gminy w Iławie
ul. Gen. Wł. Andersa 2A Sala Sesyjna
1. Prezentacja LSR OW KE
2. Kryteria wyboru operacji /grantobiorców
3. Harmonogram naboru wniosków
4. Ekonomia społeczna (ESWIP)
Elbląg, 12 lipca 2016 roku.

Zaproszenie do Aniołowa
Stanisława Pańczuk | 12 lipiec 2016. Opublikowano w Aktualności

Mam zaszczyt zaprosić na XII Zlot Miłośników Aniołów.Przygotowania do
wydarzenia idą pełną parą! Niedawno odbył się plener rzeźbiarski, w wyniku
czego powstały piękne anioły z drewna, a sama wieś pięknieje w oczach.
Mieszkańcy dokładają wszelkich starań do przystrojenia swoich domów i
ogrodów, ponieważ trwa konkurs na najpiękniejsze obejście. Zachęcam do

zobaczenia na własne oczy jak zmieniło się Aniołowo.
Poza tym grupa kuglarska przygotowują spektakl fireshow. Strażacy
obchodzący w tym roku 70-lecie swojego działania odnowili remizę. Czeka
wiele atrakcji dla dzieci, jak i dla dorosłych.Mamy nadzieję, że przyłączycie się
do świętowania z nami 16 lipca 2016 r. (sobota) w miejscu spotkań plenerowych
w Aniołowie. W załączniku przesyłam szczegółowy program Zlotu. Więcej
informacji na www.naszeaniolowo.pl i www.facebook.pl/naszeaniolowo
Pozdrowienia z anielskiej wioski - Halina Cieśla

Masz pomysł - masz firmę II
Stanisława Pańczuk | 12 lipiec 2016. Opublikowano w Aktualności

Od 1 lipca 2016 roku Stowarzyszenie „CREP" rozpoczęło realizację projektu
dotacyjnego pt. „Masz pomysł – masz firmę II".

P r o j e k t swo i m d z i a ł a n i e m o b e j m u j e m i e s z ka ń c ów z
powiatu: braniewskiego, elbląskiego, m. Elbląg.
Maksymalna kwota dotacji to 23 232,00 zł w ramach której
możliwe jest sfinansowanie wydatków niezbędnych do
uruchomienia własnej działalności gospodarczej.
Do udziału w projekcie mogą przystąpić osoby fizyczne które
ukończyły 30 rok życia należące do jednej z następującej grup:
kobiety,
długotrwale bezrobotne (pow. 12 miesięcy),
● osoby o niskich kwalifikacjach.
W załączeniu przesyłam szczegółową informację oraz plakat, będę wdzięczna
za rozpowszechnienie informacji poprzez umieszczenie na tablicy bądź na
stronie internetowej.
●
●

Masz pomysł - masz firnę II
-------------------------------Joanna Białek-Pontus
Pełnomocnik ds. ISO / Koordynator administracyjny/
Asystent ds. organizacji szkoleń i doradztwa
Stowarzyszenie "Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka"
14-400 Pasłęk, ul. Józefa Piłsudskiego 11 A
tel. 55 248 10 91-93

fax 55 248 10 90
www.screp.pl

Projekty własne Kanał Elbląski LGD
Stanisława Pańczuk | 12 lipiec 2016. Opublikowano w Aktualności

Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania informuje o
zamiarze zgłoszenia realizacji projektów własnych LGD w 2016 roku w ramach
PROW 2014-2020 następujących tematach:

I. Ekomuzeum Krainy Kanału Elbląskiego
l.
m.
n.
o.

Cel LSR:
1.1.5. Rozwinięta partnerska współpraca
Budżet KE LGD:
50.000 zł
Rok złożenia wniosku: 2016, realizacja 2017/2018
Zakres i cel projektu: kreowanie oferty turystycznej Krainy Kanału
Elbląskiego
y. Produkt:
stworzenie sieci obiektów turystycznych i atrakcji
związanych
ideą ekomuzeum, wydruk mapy, tablice informacyjne
z. Rezultat:
200 osób korzystających z co najmniej 2 atrakcji sieci.
II. Wsie tematyczne Krainy Kanału Elbląskiego
l.
m.
n.
o.

Cel LSR:
1.1.2. Zagospodarowany turystycznie obszar
Budżet KE LGD KE:
50.000 zł
Rok złożenia wniosku: 2016 realizacja 2017/2018
Zakres i cel projektu: kreowanie ofert biznesowych wsi tematycznych
Krainy Kanału
Elbląskiego
y. Produkt:
utworzenie 2 wsi tematycznych z ofertami
biznesowymi, Planami
Odnowy Miejscowości opracowanymi z udziałem
mieszkańców
i ekspertów
z. Rezultat:
2 oferty biznesowe i wizualizacji wsi.
S.Pańczuk

Konkurs my-guide
Stanisława Pańczuk | 11 lipiec 2016. Opublikowano w Aktualności

Do 31 lipca 2016 roku trwa konkurs na opracowanie wycieczki w aplikacji myguide - przewodniku po Warmii i Mazurach.
Szczegółowe informacje nt. konkursu znajdują się na stronie, do której link
poniżej:
http://warmia.mazury.pl/turystyka/7030-konkurs-turystyczny-z-aplikacja-wtelefonie
W załączeniu ulotka informującą o konkursie.
my-guide_ulotka_konkurs

Zmiany ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich
Stanisława Pańczuk | 11 lipiec 2016. Opublikowano w Aktualności

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozboju Wsi został przygotowany Projekt ustawy o
zmianie ustawy 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 oraz
niektórych innych ustaw. Projekt, który zawiera wiele uproszczeń i wychodzi
naprzeciw oczekiwaniom beneficjentów został już skierowany do uzgodnień i
konsultacji publicznych.
Czekamy różwnież na zatwierdzenie zmian rozporządzenia Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i
trybu przyznania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na
wdrażnie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020 oraz przyjęcie zmian Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów
Wiejskich Kanału Elbląskiego na lata 2016-2023 przez Samorząd Województwa
Warmińsko-Mazurskiego.
W tej sytuacji przewidywany termin naborów wniosków to wrzesień/październik

2016 roku.
S.Pańczuk

Jubileuszowy festyn w Zastawnie
Stanisława Pańczuk | 05 lipiec 2016. Opublikowano w Aktualności

„Z historią w przyszłość” - to mikroprojekt realizowany przez grupę nieformalną
„Wspólnie w przyszłość” z Towarzystwa Przyjaciół Zastawna.
Mikroprojekt "Z historią w przyszłość" obejmuje:
1. Warsztaty fotograficzne dla mieszkańców
2. Wydruk pocztówek okolicznościowych
3. Wystawę zdjęć historycznych
4 Konkurs fotograficzny i plastyczny
5. Występy artystyczne i zabawa integracyjna z okazji 700-lecia Zastawna
6. Przejażdżki konne podczas obchodów 700-lecia Zastawna
Wartość projektu „Z historią w przyszłość” wynosi 8 900 zł a kwota dotacji 2.400 zł. Realizatorami jest grupa nieformalna Wspólnie w przyszłość”, a
wnioskodawcą – Towarzystwo Przyjaciół Zastawna.
2 lipca 2016 roku odbyły się uroczystości związane z obchodem 700-lecia
Zastawna. Przybyło wielu zaproszonych gości, między innymi goście z Niemiec.
Zaczęto Mszą Świętej, którą poprowadził Ks. kanonik mgr Grzegorz
Wąsowski oraz poświęcił pomnik upamiętniającego to wydarzenie, po czym
przemieściliśmy się na drugą część imprezy na boisko wiejskie. Burmistrz
Młynar pan Marek Misztal przywitał zaproszonych gości oraz wręczył im
pamiątkowe medale. Ogłoszono wyniki konkursów plastycznego i
fotograficznego oraz wręczono nagrody. Można było obejrzeć przygotowaną
wystawę zdjęć historycznych, które zostały sfinansowane z programu
mikrodotacji "Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Warmia Mazury Lokalnie".
Organizatorom również przygotowano koszulki z okazji 700-lecia wsi. Przy
wejściu na festyn każdy mógł dostać pocztówki ze zdjęciami naszej
miejscowości oraz wpisać się do kroniki. Były również inne atrakcje takie jak:
przejażdżki konne, dmuchańce dla dzieci, loterie fantowe itd. Mieszkańcy
przygotowali stoisko gastronomiczne, grille. Niestety wichura pokrzyżowała
nam plany i niestety nie wszystkie zespoły zdążyły wystąpić, ponieważ
ogromna wichura zerwała namiot ze sceny i zalało sprzęt. Jednak dziękujemy
najwytrwalszym, którzy bawili się dalej pod namiotami przy sprzęcie sołectwa.
Zabawa trwała do godzin porannych.
Beata Kmito Sołtys Zastawna

Spotkanie plenerowe z Sienkiewiczem
Stanisława Pańczuk | 05 lipiec 2016. Opublikowano w Aktualności

W dniu 21 czerwca 2016 roku – na placu katedralnym w
godzinach 11.00-13.00 miało miejsce Spotkanie plenerowe z Sienkiewiczem.
Uczestników wydarzenia nieodpłatnie na Plac Słowiański dowiozły „Elbląskie
Tramwaje”. Uczniowie i nauczyciele w asyście uczniów klas mundurowych
Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Elblągu przeszli na plac przed
elbląska katedrą, gdzie odbył się happening czytelniczy. Tam czekało szereg
atrakcji: quizy, łamigłówki i gry zręcznościowe- wszystkie związane z
twórczością Sienkiewicza. Zajęcia prowadziły nauczycielki bibliotekarki z
Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu, Regionalne Centrum
Wolontariatu w Elblągu wraz z barwną grupa Aktywnych Seniorek
Wolontariuszek, Stowarzyszenie Kuźnia Pruska z Pasłęka, Stowarzyszenie IWA.
Byli z nami: G. Kluge dyrektor Biura Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego w
Elblągu, H. Uźluk dyrektor Elbląskiej Delegatury Kuratorium Oświaty w
Olsztynie, K. Murawska sekretarz Gminy Elbląg, Maria Leszczyńska inspektor z
Departament Edukacji i Sportu UM Elbląg, S. Pańczuk prezes Stowarzyszenia
Łączy Nas Kanał Elbląski LGD.
W t ł u m i e m oż n a by ł o d o s t r ze c o s o by p r ze b r a n e w b o h a t e rów
sienkiewiczowskich: był min. Janko Muzykant (nawet kilku) Staś i Nel, Bohun,
Neron (dwaj), Popea, Pomponia Grecyna, Ligia, Horpyna, Franciszka
Kulwiecówna, latarnik Skawiński, sachem z plemienia Czarnych Węży, Danusia
(kilka), Marynia Połaniecka liczni krzyżacy, rycerze i mieszczki.
Letnia scena przed katedrą we wtorkowe słoneczne przedpołudnie należała do
Sienkiewicza:
Spotkanie otworzył monolog w wykonaniu Piotra Imiołczyka ( nauczyciela ZSZ
nr 1 w Elblągu), który wcielił się w Zagłobę- rozweselając młodszych i starszych
uczestników wydarzenia.
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 z Elbląga oraz Zespołu Szkół z Gronowa
Elbląskiego odegrały mini przedstawienia popularyzujące dorobek Henryka
Sienkiewicza.
Młodzież z Gimnazjum nr 3 i II Liceum Ogólnokształcące w Elblągu
wymachiwała planszami ze słowami Sienkiewicza, zachęcając do czytania.
Uczniowie z Zespołu Szkół w Nowakowie pięknym śpiewem przeniosły
zebranych w sienkiewiczowskie klimaty- rodem z trylogii. Kolorytu wydarzeniu
dodała muzyka z ekranizacji dzieł H. Sienkiewicza.

Do konkursu na stylizacje nawiązujące do sienkiewiczowskich bohaterów
przystąpiło 17 osób wśród laureatów wybranych głosami publiczności byli
uczniowie: SP nr 8, ZS w Nowakowie, ZS w Gronowie Elbląskim, SOSW nr 2 w
Elblągu. Nagrodzonym serdecznie gratulujemy. Uroczyste wręczenie nagród
nastąpi 28.09.2016 roku- o godz. 17.00 w Warmińsko-Mazurskiej Bibliotece
Pedagogicznej w Elblągu podczas uroczystego podsumowania projektu .
Happening był jednym z działań projektu „Sienkiewiczowskie inspiracje”
realizowanego przez Nieformalną grupę Aktywne Nauczycielki Bibliotekarki w
partnerstwie z Warmińsko-Mazurską Biblioteką Pedagogiczną w Elblągu,
Elbląskim Towarzystwem Kulturalnym, Stowarzyszeniem IWA IntegracjaWspółpraca-Aktywność przy wsparciu finansowym: Funduszu Inicjatyw
Obywatelskich Warmia Mazury Lokalnie, Wójta Gminy Elbląg, Pracowni
Projektowej ADB, Piotra Imiołczyka.
Oprócz wyżej wymienionych szkół w happeningu czytelniczym wzięli udział
uczniowie, nauczyciele i rodzice dzieci i młodzieży z Ośrodka SzkolnoWychowawczego nr 1 w Elblągu, SP nr 16 w Elblągu, SP w Pilonie, SP w
Węzinie, ZS w Gronowie Górnym, SP nr 8 w Elblągu.
Organizatorzy ufają, że wspólna zabawa w plenerze pokazała różne oblicza
spotkań z klasycznym tekstem literackim i pozwoliła na nowo odkryć literaturę
przygodową Henryka Sienkiewicza.
Szczególne podziękowania należą się sponsorom i sympatykom projektu
Sienkiewiczowskie inspiracje- pracownikom Gminy Elbląg, członkom
Stowarzyszenia IWA, Teatrowi im. A. Sewruka w Elblągu, Muzeum
Archeologiczno-Historycznemu w Elblągu, Szkole Policealnej im. J.
Romanowskiej w Elblągu, Warsztatom Terapii Zajęciowej we Władysławowie,
Wydziałowi Zarządzania Kryzysowego w Elblągu, Supermarketowi„Piotr i
Paweł” w Elblągu, Pośrednictwu Finansowo-Ubezpieczeniowemu K. Jaroch,
Stowarzyszenia Kadyny.
Elżbieta Mieczkowska

Konferencja w Kamionce k. Nidzicy
Stanisława Pańczuk | 30 czerwiec 2016. Opublikowano w Aktualności

Lokalna Grupa Działania "Brama Mazurskiej Krainy" zaprasza na Konferencję i

Spotkanie Jubileuszowe z okazji 10-lecia Lokalnej grupy Działania "Brama
Mazurskiej Krainy" 2 lipca 2016 roku w Garncarskiej Wiosce w Kamionce k.
Nidzicy.
Konferencja:
15}00 - rozwój lokalny kierowany przez społeczność
- innowacyjność w projektach rozwoju lokalnego
- Praktyczne aspekty realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Brama
Mazurskiej Krainy" na lata 2014-2020
Spotkanie Jubileuszowe:
17}00 - Koncert Pamięci Marka Grechuty
18.00 - Mazurska Biesiada z okazji 10-lecia Lokalnej Grupy Działania "Brama
Mazurskiej Krainy"

IV Dzień Wierzby w Janowie
Stanisława Pańczuk | 30 czerwiec 2016. Opublikowano w Aktualności

Stowarzyszenie WIERZBA zaprasza do Janowa k./Kazimierzowa na IV Dzień
Wierzby, który odbędzie się 2 lipca 2016 roku. W programie m.in.:
- pokaz historyczny Elbląskiej Spółdzielni Socjalnej "Wehikuł czasu"
Wikingowie, Słowianie, Bałtowie
- prezentacja możliwości ratowniczo-gaśniczych OSP Krzewsk
- prezentacja stanowisk stowarzyszeń i innych gości
- IV turniej stowarzyszeń
- potyczki sportowe dla dzieci
- konkurencje sportowe dla mieszkańców
- gry i zabawy dla dzieci
- stoiska festynowe

Zastawno ma 700 lat
Stanisława Pańczuk | 30 czerwiec 2016. Opublikowano w Aktualności

Mieszkańcy Zastawna i władze Gminy Młynary zapraszają na uroczyste
obchody 700-lecia Zastawna 2 lipca 2016 roku.
Program obchodów 700-lecia Zastawna - 2 lipca 2016 roku:
15.00 - msza św. w kościele w Zastawnie
15.50 - uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej
16.20 - uroczyste otwarcie obchodów
16.40 - rozstrzygnięcie konkursów: plastycznego i fotograficznego
17.00 -występ grupy tanecznej "IMPULS"
17.10 - konkurs "Wiedza o Zastawnie"
17.20 - występ zespołu "KARSZEWIANKI"
17.50 - ogłoszenie wyników konkursu "Wiedzy o Zastawnie"
18.00 - występ zespołu DRAGON z Ornety
19.00 - występ zespołu InteGraTon z Młynar
Mieszkańcy napisali wniosek na realizację mikroprojektu w ramach PO FIO
WARMIA MAZURY LOKALNIE związanego z tym wydarzeniem. Gratulujemy
zaangażowania i aktywności. To zaszczyt mieszkać we wsi z taką historią!

VII Międzynarodowe Regaty o Puchar Trzech Marszałków
Stanisława Pańczuk | 30 czerwiec 2016. Opublikowano w Aktualności

30 czerwca 2016 roku rozpoczęły się VII Międzynarodowe Regaty o Puchar
Trzech Marszałków w Tolkmicku i Fromborku i potrwają do 3 lipca 2016 roku.
Program obejmuje:
30 czerwca 2016 roku czwartek TOLKMICKO:
17.00-19.00 - przyjazd (przypłynięcie) i zakwaterowanie uczestników
19.00-22.00 - spotkanie żeglarzy, wieczór w porcie jachtowym w Tolkmicku
19}00-22.30 - szanty
1 lipca 2016 roku piątek TOLKMICKO:

10.00 - ceremonia otwarcia
11.00 - start do pierwszych wyścigów regat
16.00-17.00 - zakończenie wyścigów
17.30-18.00 - zespół muzyczny - The Nierobbers
18.00-19.00 - wręczenie pucharów i nagród grupie młodzieżowej
19.00-20.00 - powitanie żeglarzy, prezentacja załóg na scenie
20.00-23.00 - wieczór miasta Tolkmicka, szanty - Majtki Bosmana, Grzegorz
Tyszkiewicz
2 lipca 2016 roku niedziela FROMBORK
10.00 - starty do dwóch kolejnych wyścigów regat
17.00-20.00 - zespół muzyczny
20.00-21.00 - oficjalne wyniki, dekoracje zwycięzców, nagrody i upominki
21.00 - dancing
3 lipca 2016 roku niedziela
Powrót załałóg do portów macierzystych
Zapraszają trzej Marszałkowie:
Gustaw Marek Brzezin - Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Mieczysław Struk - Marszałek Województwa Pomorskiego
Mikołaj Cukanow - Gubernator Obwodu Kaliningradzkiego

Piknik SPORTOWCÓW + z Oleśna
Stanisława Pańczuk | 29 czerwiec 2016. Opublikowano w Aktualności

SPORTOWCY PLUS zapraszają na Piknik integracyjno-sportowo- rekreacyjny
do parku w Oleśnie w dniu 2 lipca 2016 r. o godz. 10.00 na zabawę, konkursy i
ognisko z kiełbaskami. Patronat nad imprezą objął wójt Gminy Gronowo
Elbląskie – Marcin Ślęzak
W Gronowie Elbląskim odbywają się zajęcia sportowo- kulinarne w ramach
projektu "Złap formę na wiosnę". Forma jak najbardziej przyda się na
tegoroczne upalne lato!
Zajęcia prowadzą: Małgorzata Jabłońska i Rafał Wojciechowski oraz grupa
wolontariuszy - specjalistów: dietetyków z Naturhouse z Elbląga i masażystów uczniów z Elbląskich szkół: Mateusza Brydzyńskiego, Damiana Wiktorzaka i
Filipa Wojciechowskiego.
Oprócz zajęć sportowych uczestnicy projektu brali udział w warsztatach
kulinarnych, dietetycznych i masażu oraz wspierali się psychicznie na drodze
do zdrowego stylu życia podczas wykładów na temat emocji.

Takich ludzi i takie projekty warto wspierać! – Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi
"Oleśno – wieś z pomysłem"
ZADANIE JEST WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW OTRZYMANYCH
Z MINISTERSTWA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
W RAMACH FUNDUSZU INICJATYW OBYWATELSKICH
ORAZ PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO

215 rocznica urodzin G. J. Steenke
Stanisława Pańczuk | 27 czerwiec 2016. Opublikowano w Aktualności

30 czerwca 2016 r. w 215 rocznicę urodzin Georga Jacoba Steenke
rozpoczynamy rok poświęcony twórcy Kanału Elbląskiego. Ostatnie zdanie z
nekrologu umieszczonego w branżowym biuletynie budownictwa, jakże
aktualne również dzisiaj, to motto wystawy przygotowanej w Izbie Historii
Kanału Elbląskiego przy pochylni Buczyniec przez Stowarzyszenie Miłośników
Kanału Elbląskiego “NAVICULA” oraz Żeglugę Ostródzko-Elbląską. Poprzez
szereg przedsięwzięć, w dniu urodzin i następnych, pragniemy przybliżyć Wam
postać twórcy Kanału Elbląskiego.
Więcej pod linkiem: http://navicula.org.pl/o-nas/kanal-elblaski/303-215rocznica-urodzin-georga-jacoba-steenke

Lokalna Strategia Rozwoju po zmianach
Stanisława Pańczuk | 27 czerwiec 2016. Opublikowano w Aktualności

Podczas XiX-1 2016 Walnego Zebrania Członków przyjęte zostały zmiany

Lokalnej Strategii Rozwoju obszarów wiejskich związane ze zmniejszeniem
budżetu o 5% wartości limitu dotacji, a w związku z tym wskaźnikami LSR,
harmonogramem naboru, Planem szkoleń Rady i Planem komunikacji.
Zmieniona LSR wraz załącznikami została przekazana do akceptacji Urzędu
Marszałkowskiego 20 czerwca 2016 roku.
Na I połowę lipca planowane jest ogłoszenie zmian rozporządzenia dotyczącego
wdrażania LSR. Najwcześniejszy termin naboru wniosków planowany jest zatem
dopiero na I połowę października 2016 roku.
Trzecia wersja LSR, umowa ramowa, harmonogram naboru wniosków, Plan
szkoleń Rady i Plan komunikacji z lokalną społecznością oraz harmonogram
realizacji Planu komunikacji w 2016 roku znajdują się pod linkiem: http://
www.kanal-elblaski-lgd.pl/lokalna-strategia-rozwoju-zaczniki.html
Kryteria wyboru operacji indywidualnych oraz Regulamin Rady wraz z
załącznikami znajdują się pod linkiem: http://www.kanal-elblaski-lgd.pl/phocadownload/category/306-19-2-projekty-indywidualne.html
Kryteria wyboru grantobiorców, regulamin wyboru Grantobiorców z plikiem
załączników znajdują się pod linkiem: http://www.kanal-elblaski-lgd.pl/phocadownload/category/307-19-2-projekty-grantowe.html
Opis planowanych operacji własnych KE LGD znajduje się pod linkiem: http://
www.kanal-elblaski-lgd.pl/phoca-download/category/308-19-2-projektyw%C5%82asne-lgd.html
Opis planowanych projektów współpracy KE LGD znajduje się pod linkiem:
http://www.kanal-elblaski-lgd.pl/phoca-download/category/309-19-3projekty-wsp%C3%B3%C5%82pracy.html
S.Pańczuk

Regionalny Ośrodek Wspierania NGO
Stanisława Pańczuk | 26 czerwiec 2016. Opublikowano w Aktualności
Multithumb found errors on this page:

Szanowni Państwo,
Regionalny Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych" - Stowarzyszenia
ESWIP, prowadzi stronę www.rowop.pl. Strona powstała z myślą o ścisłej
współpracy informacyjnej z Urzędem Marszałkowskim. Zależy nam, aby strona
rowop.pl zawierała najistotniejsze informacje o wymiarze
re g i o n a l ny m d o t yc z ą c e d z i a ł a ń U r zę d u M a rs z a ł kows k i e g o, j e g o

Departamentów i instytucji skierowanych do trzeciego sektora, a także działań
regionalnych samych organizacji.
Organizacje, które otrzymują dofinansowanie projektów z Departamentów
Urzędu Marszałkwoskiego, mogą informować na stronie www.rowop.pl o tych
projektach i podejmowanych w ich ramach działaniach.
Warto również wpisać się do bazy organizacji współpracujących z Urzędem
Marszałkowskim - https://rowop.pl/ngo.html.
Rejestracja, wprowadzenie organizacji do bazy, udostępnienie swojego
wydarzenia na stronie www.rowop.pl jest bezpłatne. Ponadto w ramach
projektu ROWOP możemy świadczyć dystrybucję drogą mailową informacji do
grup organizacji pozarządowych na potrzeby np. konsultacji społecznych z
organizacjami projektów aktów prawa miejscowego itp.
Anna Maria Nadgrabska
Koordynator Ośrodka
______________________________________________
Regionalny Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych
Stowarzyszenie ESWIP
rowop@eswip.pl
www.rowop.pl
ul. M.Kotańskiego 1, 10-167 Olsztyn
tel.89 523 73 45
tel.510 903 547

Łączymy pokolenia - uczę więc jestem
Stanisława Pańczuk | 25 czerwiec 2016. Opublikowano w Aktualności

„ŁĄCZYMY POKOLENIA - UCZĘ WIĘC JESTEM” - to mikroprojekt realizowany
przez wolontariuszki Pasłęckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Mikroprojekt " ŁĄCZYMY POKOLENIA - UCZĘ WIĘC JESTEM" obejmuje
organizację warsztatów:
1. ABC dobrego wychowania
2. Tańczyć każdy może
3. Rękodzieła artystycznego
4. Fotograficzne
5. Obsługa urządzeń multimedialnych
oraz DNI RODZINY.
Wartość projektu ŁĄCZYMY POKOLENIA - UCZĘ WIĘC JESTEM wynosi 6.970 zł

a kwota dotacji - 5.000 zł. Realizatorami jest grupa nieformalna Aktywne
Pasłęczanki, a wnioskodawcą – Pasłęcki Uniwersytet Trzeciego Wieku w
Pasłęku.
Zostały już zrealizowane warsztaty rękodzieła, taneczne, fotograficzne i
dobrego wychowania, pozostało zorganizować jeszcze warsztaty z obsługi
urządzeń multimedialnych i spotkania międzypokoleniowego „Dni Rodziny”.
Oto relacja jaka ukazała się na portalu www.epaslek.pl:
Mimo, iż w Pasłęckim Uniwersytecie Trzeciego Wieku rozpoczęły się wakacje,
aktywne słuchaczki realizują kolejny projekt, tym razem skierowany do dzieci
i młodzieży. Celem projektu pod nazwą „Łączymy pokolenia – uczę, więc
jestem” jest integracja międzypokoleniowa wyrażona poprzez organizację
warsztatów, ćwiczeń, zajęć artystycznych i ruchowych oraz spotkań i imprez
międzypokoleniowych , których efektem jest wzajemna nauka dzieci, młodzieży
i dorosłych. Dobrem wspólnym jest tworzenie więzi społecznych w środowisku
małego miasteczka i szacunku młodego pokolenia do osób starszych poprzez
przekazywanie wiedzy, dobrych przykładów, zdobywanie umiejętności,
których nie uczą się w szkole. Z drugiej strony osoby starsze nie zawsze
nadążają za nowościami technicznymi i nieumiejętność korzystania
z nowoczesnych urządzeń multimedialnych powoduje ich izolację
w środowisku. Projekt obejmuje takie działania jak: „ABC dobrego wychowania”
– nauka zachowania przy stole, formy grzecznościowe w praktyce w formie
warsztatów i ćwiczeń dzieci, „Tańczyć każdy może” – nauka tańca
towarzyskiego i narodowego, formy grzecznościowe i kroki taneczne, warsztaty
rękodzieła artystycznego (haftu, szydełkowania, origami, szycia zabawek,
dziewiarstwa), warsztaty fotograficzne – nauka obsługi aparatu
fotograficznego, kadrowania i obróbki zdjęć oraz warsztaty związane z obsługą
urządzeń multimedialnych – nauka obsługi smartfona, tableta, komputera,
notebooka. We wrześniu odbędą się Dni Rodziny, podczas których uczestnicy
warsztatów zaprezentują zdobyte umiejętności.
H.M.
Spotkanie pokoleń u hotelarzy …. to info na http://www.glospasleka.pl/
index.php?id=news&idd=39985
W środę 15 czerwca 2016 r. w Zespole Szkół w Pasłęku odbyło się niecodzienne
spotkanie członków Uniwersytetu III Wieku w Pasłęku i uczniów klasy I
Gimnazjum nr 1 w Pasłęku oraz klasy II Technikum hotelarskiego. Na zajęciach
młodzież zasady dobrego zachowania w odpowiednich sytuacjach, jak np.
sposób powitania, czy wręczania kwiatów. W drugiej części spotkania
uczniowie samodzielnie dekorowali potrawy, dzielili i podawali ciasto i tort.
Dużym zainteresowaniem cieszył się pokaz prawidłowego zachowania się przy
stole. info:ZS
Jest też fotorelacja na:
h t t p s : / / w w w.f a c e b o o k . c o m / 1 1 6 4 4 3 9 1 1 7 0 4 2 7 2 / p h o t o s / a .
1440249172657066.1073742059.116443911704272/1440249232657060/?
type=3&theater

Świetlica w Krzewsku i Dzień Dziecka
Stanisława Pańczuk | 23 czerwiec 2016. Opublikowano w Aktualności

„ Ś W I E T L I C A W I E J S K A W K R Z E W S K U K L U C Z E M D O S U KC E S U
PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ PRZEZ STOWARZYSZENIE I MIESZKAŃCÓW"” to mikroprojekt realizowany przez Stowarzyszenie Ludzi Przyjaznych
"ODNOWA" w Krzewsku przy wsparciu finansowym: Funduszu Inicjatyw
Obywatelskich Warmia Mazury Lokalnie, Wójta Gminy Markusy i mieszkańców.
Mikroprojekt "Świetlica wiejska w Krzewsku ..." został juz zakończony i
obejmował:
1. Warsztaty palmy wielkanocnej.
2. Prace remontowe w świetlicy.
3. Zakup stołów i krzeseł.
4. Organizację festynu "Dzień Dziecka".
Wartość projektu wynosi 5.940 zł a kwota dotacji - 4.730 zł. Realizatorami jest
młoda organizacja "Stowarzyszenie Ludzi Przyjaznych "ODNOWA" w Krzewsku.
Relacje z podpisania umowy, świetlicy przed i po remoncie oraz organizacji
"Dnia Dziecka" znajdują się na FB.
https://www.facebook.com/LGD-Kana%C5%82Elbl%C4%85ski-116443911704272/photos/?
tab=album&album_id=1397889393559711
https://www.facebook.com/116443911704272/photos/
ms.c.eJw9y8ENwDAIQ9GNKpM4YPZfrCkpudlP~_sbBZfCM5XvGYz8EtE2zIbwge
OEk8yb5PUgNhlEJ1cAsgL2N2xfh.bps.a.
1424510614230922.1073742054.116443911704272/1424510697564247/?
type=3&theater
4 czerwca 2016 roku w Krzewsku oddano do użytku przebudowaną świetlicę
przez mieszkańców Krzewska przy wsparciu finansowym m.in. mikrodotacji PO
FIO i wójta Gminy Markusy. Przy tej okazji odbył się "Dzień Dziecka" z licznymi
atrakcjami. Radości nie było końca.
S.Pańczuk

Spotkanie plenerowe z Sienkiewiczem
Stanisława Pańczuk | 22 czerwiec 2016. Opublikowano w Aktualności

„SIENKIEWICZOWSKIE INSPIRACJE” - to mikroprojekt realizowany przez
Aktywne Nauczycielki Bibliotekarki w partnerstwie z Warmińsko-Mazurską
Biblioteką Pedagogiczną w Elblągu, Elbląskim Towarzystwem Kulturalnym,
Stowarzyszeniem IWA przy wsparciu finansowym: Funduszu Inicjatyw
Obywatelskich Warmia Mazury Lokalnie, Wójta Gminy Elbląg, Pracowni
Projektowej ADB, Piotra Imiołczyka.
Mikroprojekt "Sienkiewiczowskie Inspiracje" obejmuje:
1. Organizację seminarium i warsztatów
2. Konkurs teatralny
3. Spotkanie plenerowe z Sienkiewiczem
4. Koncert z Sienkiewiczem
5. Wystawa pokonkursowa
Wartość projektu SIENKIEWICZOWSKIE INSPIRACJE wynosi 5.930 zł a kwota
dotacji - 4.000 zł. Realizatorami jest grupa nieformalna Aktywne Nauczycielki
Bibliotekarki, a wnioskodawcą - Stowarzyszenie IWA Integracja - Współpraca Aktywność we Władysławowie.
Oto relacja z realizacji jednego z zadań mikroprojektu SIENKIEWICZOWSKI|E
INSPIRACJE:
2 1 c ze r wc a 2 0 1 6 ro k u m i a ł o m i e j s c e „ S p o t ka n i e p l e n e row y m
z Sienkiewiczem” jako happening czytelniczy na elbląskiej starówce w
godzinach 11.00-13.00. Były quizy, łamigłówki i gry zręcznościowe. Dzięki
przychylności Spółki „Elbląskie Tramwaje” specjalny tramwaj Sienkiewiczowskie
inspiracje wyruszył o 10.35 z pętli przy ul. Saperów do Placu Słowiańskiego umożliwiając chętnym bezpłatny przejazd na wydarzenie. Tramwajem przez
prawie cały Elbląg jechała cała plejada postaci sienkiewiczowskich, był i „Janko
Muzykant” i Horpyna i Rodzina Połanieckich i Neron, niedźwiedź i słoń.
Na letniej scenie na Placu Katedralnym występował Zagłoba i Zbyszko z
Bogdańca oraz młodzież w mini przedstawieniach, etiudach teatralnych,
popularyzujących dorobek Henryka Sienkiewicza. Były chwytliwe hasła
popularyzujące dzieła Noblisty oraz stroje nawiązujące do sienkiewiczowskich
bohaterów.
Zdjęcia z podpisania umowy i realizacji mikroprojektu Sienkiewiczowskie
inspiracje są na www.facebook.com.pl/pages/LGD-Kanał-Elbląski.
A tak było w fotorelacjach elbląskich portali, TV Elbląg i fanpages
Stowarzyszenia IWA:
https://wwhttp://elblag.gosc.pl/doc/3249678.Z-Sienkiewiczem-w-tle
http://www.portel.pl/reportaz.php3?id_fot=130885&id_fot0=5914

h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m / S t o w a r z y s z e n i e - I WA - I n t e g r a c j a Wsp%C3%B3%C5%82praca-Aktywno%C5%9B%C4%87-1598864910351642/
https://www.facebook.com/Warmi%C5%84sko-Mazurska-BibliotekaPedagogiczna-im-Karola-Wojty%C5%82y-wElbl%C4%85gu-135089923211130/
w . f a c e b o o k . c o m / p e r m a l i n k . p h p ?
story_fbid=1139725426090194&id=100001582415195&notif_t=feedback_reacti
on_generic&notif_id=1466627565055164,
h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m / p e r m a l i n k . p h p ?
story_fbid=1140319306030806&id=100001582415195&notif_t=like&notif_id=1
466618241585802

Sienkiewiczowskie inspiracje - PO FIO WML 2016
Stanisława Pańczuk | 20 czerwiec 2016. Opublikowano w Aktualności

Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Elblągu oraz Aktywne
Nauczycielki Bibliotekarki zapraszają uczniów i nauczycieli - 21 czerwca 2016
roku - do udziału w Spotkaniu plenerowym z Sienkiewiczem. Będzie ono
miało charakter happeningu czytelniczego i odbędzie się na elbląskiej starówce
w godzinach 11.00-13.00. W programie m.in. quizy, łamigłówki i gry
zręcznościowe. Dzięki przychylności Spółki „Elbląskie Tramwaje” specjalny
tramwaj Sienkiewiczowskie inspiracje wyruszy o 10.35 z pętli przy ul. Saperów
do Placu Słowiańskiego- umożliwiając chętnym bezpłatny przejazd na
wydarzenie.
Zachęcamy do przygotowania mini przedstawień popularyzujących dorobek
Henryka Sienkiewicza. Mile widziane etiudy teatralne, chwytliwe hasła
popularyzujące dzieła Noblisty oraz stroje nawiązujące do sienkiewiczowskich
bohaterów. Do dyspozycji uczniów - małych i dużych - scena oraz Plac
Katedralny.

Za najlepsze przebrania przewidujemy nagrody w kategoriach:
dzieci, młodzież, dorośli.
Happening jest jednym z działań projektu „Sienkiewiczowskie inspiracje”
realizowanego przez Nieformalną grupę Aktywne Nauczycielki Bibliotekarki w
partnerstwie z Warmińsko-Mazurską Biblioteką Pedagogiczną w Elblągu,
Elbląskim Towarzystwem Kulturalnym, Stowarzyszeniem IWA przy wsparciu
finansowym: Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Warmia Mazury Lokalnie, Wójta
Gminy Elbląg, Pracowni Projektowej ADB, Piotra Imiołczyka.
Ma popularyzować literaturę przygodową i pomóc w odkrywaniu na nowo

twórczości Henryka Sienkiewicza. Wspólna zabawa w plenerze ma zachęcać do
sięgania po literaturę przygodową, skłonić uczniów do obcowania z tekstem
literackim - książką, audiobookiem oraz pokazać społeczności lokalnej różne
oblicza spotkań z klasycznym tekstem literackim.
Osoby, grupy nieformalne oraz zespoły klasowe chętne do zaprezentowania
s i e n k i e w i c zows k i c h i n s p i r a c j i p ro s i my o m a i l owe zg ł o s ze n i e n a
adres dyrektor@wmbp.edu.pl.
Mikroprojekt dofinansowany m.in. z PO FIO Warmia Mazury Lokalnie 2016.

Ogłoszenie o naborze wniosków MKiDN
Stanisława Pańczuk | 03 czerwiec 2016. Opublikowano w Aktualności

MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
JAKO INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA DLA VIII OSI
PRIORYTETOWEJ
Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury
PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020
OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW W TRYBIE KONKURSOWYM
O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW
W RAMACH
Działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

I. W ramach konkursu dopuszcza się następujące Główne Typy
Projektów, które zostały wyodrębnione ze względu na główny
zakres projektu:
Infrastruktura zabytkowa: dotyczy działań przy zabytkach: zabytkach
ruchomych i nieruchomych (dominujący – powyżej 60% udział kosztów w
kosztach całkowitych projektu). Działania przy niezabytkowej
infrastrukturze kultury oraz zakup sprzętu i wyposażenia mogą stanowić
wyłącznie element projektu.
● Infrastruktura niezabytkowa: dotyczy działań przy niezabytkowej
infrastrukturze kultury (dominujący – powyżej 60% udział kosztów w
kosztach całkowitych projektu). Działania przy zabytkowej infrastrukturze i
zakup sprzętu i wyposażenia mogą stanowić wyłącznie element projektu.
● Sprzęt i wyposażenie: dotyczy działań polegających na zakupie trwałego
wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej, w tym edukacji
artystycznej oraz do realizacji prac konserwatorskich* (100% udział
kosztów w kosztach całkowitych projektu). W ramach tego Głównego Typu
Projektu można ponosić wyłącznie koszty zakupu, dostawy, montażu i
●

uruchomienia ww. sprzętu i wyposażenia.
Więcej pod linkiem:
http://poiis.mkidn.gov.pl/skorzystaj/nabory-wnioskow/aktualne-nabory/regionyslabiej-rozwiniete

Scena letnia w Elblągu
Stanisława Pańczuk | 02 czerwiec 2016. Opublikowano w Aktualności

W celu wzbogacenia letniej oferty kulturalnej, Miasto Elbląg planuje w
okresie wakacji rozstawić na Starym Mieście w Elblągu scenę, na której
będą mogły zaprezentować się instytucje, podmioty, organizacje, zespoły
itp., działające w sferze kultury. Estrada będzie miała zapewnione
nagłośnienie, oświetlenie i obsługę techniczną. Dostępna będzie od 1
czerwca do połowy września w weekendy, w godzinach popołudniowowieczornych (bądź w innych, według indywidualnych potrzeb). Inicjatywa
ma na celu nie tylko „ożywienie” Starego Miasta, ale również stworzenie
możliwości do zaprezentowania się i jednocześnie promocji swojej
działalności. Prezentacje mogą przybierać różne formy: występy wokalne,
taneczne, teatralne oraz każde inne możliwe do przedstawienia na scenie i
w jej obrębie. Zgłoszenia występów wraz z określeniem zapotrzebowania
technicznego prosimy kierować na adres dpik@umelblag.pl w temacie
wiadomości wpisując „scena lato”. W razie dodatkowych pytań prosimy o
kontakt z pracownikiem Departamentu Promocji i Kultury p. Agatą
Prystupą pod tel. 55 239 34 65 Agata PrystupaDepartament Promocji i
Kultury Inspektor ds. Upowszechniania i Nadzoru Kultury

III Rowerowy Zawrót Głowy
Stanisława Pańczuk | 24 maj 2016. Opublikowano w Aktualności

Sympatyków turystyki rowerowej, zakochanych w żuławskim krajobrazie i
spuściźnie mennonitów oraz mieszkańców powiatu elbląskiego Stowarzyszenie
IWA zaprasza w dniu 5 czerwca 2016 roku do Władysławowa w Gminie Elbląg
na III Rowerowy zawrót głowy, organizowany dzięki wsparciu finansowemu
Zarządu Powiatu Elbląskiego.
Szczególnie miło będzie nam gościć mieszkańców Gminy Elbląg, Gronowo
Elbląskie i Markusy, w tym zaprzyjaźnione stowarzyszenia, rady sołeckie,
zarządy osiedli oraz sympatyków rodzinnej turystyki rowerowej po
malowniczych Żuławach. Rozpoczynamy o 14.30 rodzinnym rajdem rowerowym
"Wzdłuż wierzb i kanałów".
O godzinie 16.00 przewidujemy powitanie gości i paradę rowerzystów w
strojach retro, następnie degustację zupy regionalnej i godzinny minirajd
przełajowy. Nie zabraknie gier i zmagań na świeżym powietrzu: szusowanie po
trawie, toczenie kółka, rzut podkową oraz quizy rowerowe- przewidujemy
puchary i nagrody! Zachęcamy gorąco do wzięcia udziału w konkursie "Gmina
na dwóch kółkach", w którym poprzez scenkę teatralną lub duży kolaż można
będzie wśród zgromadzonych promować lokalną turystykę rowerową.
Przedsięwzięcie zakończymy o godz. 19.00 ogniskiem integracyjnym na terenie
Folwarku Żuławskiego- będzie chleb ze smalcem, pieczenie kiełbasek i wspólne
biesiadowanie.
Zawitajcie do Władysławowa w niedzielę 5 czerwca 2016 roku, niech nasza
miejscowość będzie tego dnia wioską mennonitów i rowerów!!!
W imieniu Stowarzyszenia IWA Elżbieta Mieczkowska

Spotkanie nt. ekonomii społecznej w Elblągu
Stanisława Pańczuk | 19 maj 2016. Opublikowano w Aktualności

Szanowni Państwo, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej organizuje 20 maja
(w piątek) w Elblągu spotkanie poświęcone ekonomii społecznej. Zaproszenia
na spotkanie kierowane jest zwłaszcza do powiatowego zespołu ds. ekonomii
społecznej. W Programie spotkania przewidziano wystąpienia:
Wiesławy Przybysz - dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Arkadiusza Jachimowicza - prezesa Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania
Organizacji Pozarządowych
Magdaleny Mańkowskiej - z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
Rafała Zabłotnego - z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
Małgorzaty Woźnej - animatorki OWIES

Umowa na realizację LSR
Stanisława Pańczuk | 19 maj 2016. Opublikowano w Aktualności

20 maja 2016 roku podpisujemy umowę o warunkach i sposobie realizacji
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.
Wysokość środków finansowych na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR
została ustalona w wysokości 2.612.500 EUR, tj. 10.450.000 zł.
Wysokość środków finansowych na wsparcie wdrażanie projektów współpracy
do 2018 roku została ustalona w kwocie 209.000 zł.
Wysokość środków finansowych na wsparcie funkcjonowania LGD została
ustalona w kwocie 2.327.500 zł.
Na poprawę Strategii w związku ze zmniejszeniem kwot wsparcia mamy 60 dni,
zatem ogłaszanie naborów wniosków opóźni się o około dwa miesiące.
Finansowanie każdego z wymienionych działań wymaga złożenia odrębnego
wniosku i podpisania stosownych umów.
S.Pańczuk

Centrum Gier Historycznych w Elblągu
Stanisława Pańczuk | 13 maj 2016. Opublikowano w Aktualności

Pomóżmy zbudować Bursztynowe Centrum Gier i Zabaw Dawnych w Elblągu
klikając w link: http://www.urbanforms.org/lechstarter
Jest to idea stworzenia miejsca spotkań w przestrzeni średniowiecznego portu,
integrującego lokalne społeczności przez gry-sport, tworzące perspektywy
odnalezienia się w naturalnych relacjach społecznych.
W Elblągu brak darmowych miejsc spotkań w plenerze dla integracji lokalnych
społeczności. Atrapy relacji międzyludzkich: komputery-tv, wypierają
tradycyjne formy spędzania czasu wolnego, dlatego chcemy przywrócić
obyczaj wspólnego spędzania czasu. Korzystając z możliwości, jakie daje

powstający w Elblągu Alternatywny Ośrodek Kultury - Bursztynowy Port,
chcemy stworzyć równolegle - BURSZTYNOWE CENTRUM GIER i SPORTÓW
DAWNYCH.
P r o j e k t r e a l i z ow a ny j e s t p r z y S t a r ówc e , n a d r z e k ą , w m i e j s c u
najatrakcyjniejszym spacerowo. Centrum składać się ma z plenerowych torów,
plansz i pionów do gier w skali powiększonej, stanowisk do planszowych gier
klasycznych-chata, plenerowych mebli oraz bezpiecznego ogniska i grilla, tak
by grupy przyjaciół aranżowały swój czas atrakcyjnie. Stworzymy miejską ligę
dla grup przyjaciół, starej wikińskiej gry KUBB, by na stałe wpisała się
w kalendarz imprez kulturalno-sportowych miasta. Cykliczne rozgrywki
odbywać się będą na terenie repliki średniowiecznego portu.
Zgłaszający: Elbląska Spółdzielnia Socjalna Wehikuł Czasu Wikingowie
Słowianie Bałtowie

Szwajcaria Próchnicka - wycieczka rowerowa
Stanisława Pańczuk | 13 maj 2016. Opublikowano w Aktualności

Dzień dobry
Informuję, że w najbliższą niedzielę odbędzie się kolejna edycja Miejskich
Wycieczek Rowerowych http://marecki.home.pl/aktualnosci/miejskiewycieczki-rowerowe.html
Piękna pogoda gwarantowana.
Zapraszam serdecznie.

Marek Kamm - Instruktor - Dział Organizacji Imprez MOSiR
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Karowa 1, 82-300 Elbląg,
tel. 55 625-63-06
marek.kamm@mosir.elblag.eu, http://
www.mosir.elblag.eu/">www.mosir.elblag.eu

XVII Forum Inicjatyw Pozarządowych w Elblągu
Stanisława Pańczuk | 13 maj 2016. Opublikowano w Aktualności

Szanowni Państwo,
przed nami XVII Forum Inicjatyw Pozarządowych oraz Elbląskie targi Ekonomii
Społecznej, które odbędą się w niedzielę 26 czerwca 2016 r. na Starym
Mieście w Elblągu (tradycyjnie już podczas Dni Elbląga "Trzeci dzień na trzeci
sektor"). Zachęcamy do udziału w FIP - to święto elbląskich organizacji, a także
możliwość promocji działań wśród mieszkańców. Liczymy na Państwa obecność
i piękną pogodę. Formularze zgłoszeniowe (w załączeniu do wiadomości)
przyjmowane będą do 8 czerwca 2016 (środa) mailem: cop@eswip.pl
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Centrum Organizacji
Pozarządowych: 55 649 12 93 lub 55 235 33 88. Pozdrawiam
Rafał Narnicki

Ankieta konieczych zmian LSR
Stanisława Pańczuk | 12 maj 2016. Opublikowano w Aktualności

11 maja 2016 roku otrzymaliśmy zaproszenie na podpisanie Umowy o
warunkach o sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność 20 maja 2016 roku. Najpóźniej na 7 dni przed podpisaniem w/w
umowy ramowej mamy obowiązek podać harmonogram naboru wniosków.

Jesteśmy zmuszeni do zmniejszenia budżetu LSR OW KE
2016-2023 we wszystkich działaniach i przekazanie informacji
do 13-tego maja 2016 roku, w tym w:
l. Realizacji LSR OW KE działanie 19.2. o 550.000 zł, z 11.000.000 zł
do 10.450.000 zł,
m. Projektów współpracy działanie 19.3. o 11.000 zł, z 220.000 zł do 209.000
zł,
n. Kosztów bieżących i aktywizacji dz. 19.4 o 122.500 zł, z 2.450.000 zł
do 2.327.500 zł.
Poniżej zamieszczam wzór ankiety z prośbą o jej wypełnienie i odesłanie na
adres: biuro@kanal-elblaski-lgd.pl lub pod linkiem:

lub za pośrednictwem linku do ankiety
http://goo.gl/forms/5OHH18fikD

Twórz #Dobry Internet
Stanisława Pańczuk | 10 maj 2016. Opublikowano w Aktualności

#DobryInternet ma sens! Wystartowała VIII edycja konkursu grantowego
„Odkryj e-wolontariat”
Masz pomysł na stronę WWW, aplikację, kampanię społeczną lub inny projekt,
dzięki któremu Internauci będą mogli przyczynić się do zmieniania świata na
lepsze? Zgłoś go do konkursu „Odkryj e-wolontariat” i twórz #DobryInternet!
Do wygrania udział w programie edukacyjnym, wsparcie mentorów i granty w
wysokości 10 000 zł.
Fundacja Dobra Sieć wraz z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności już po raz
ósmy zapraszają do udziału w konkursie „Odkryj e-wolontariat”, którego celem
jest wspieranie najciekawszych pomysłów na projekty społeczne oparte na
współpracy z e-wolontariuszami. Na laureatów konkursu czeka udział w
programie edukacyjnym, wsparcie mentorów oraz granty w wysokości 10 000
złotych na wdrożenie projektów e-wolontariackich.
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 5 czerwca 2015.W Internecie kryje się
ogromny potencjał! – mówi Marzena Kacprowicz, koordynatorka konkursu.
Statystycznie spędzamy online już ok. 5 godzin dziennie. Pracujemy, robimy
zakupy, oglądamy filmy, komunikujemy się z innymi. Co ważne jednak – coraz
częściej korzystamy z Internetu świadomie, zastanawiając się, jak wykorzystać
jego możliwości do realizacji celów – nie tylko własnych, ale także do
pomagania innym. #DobryInternet ma sens! Co roku udowadniają nam to
laureaci konkursu „Odkryj e-wolontariat”.
Twórz #DobryInternet!
Jeśli masz pomysł na projekt społeczny, w który zaangażowani będą ewolontariusze, zgłoś go do konkursu „Odkryj e-wolontariat”! Konkurs wspiera i
nagradza projekty społeczne, które:
● Prowadzone są głównie w Internecie.
● Ich celem jest rozwiązanie problemu społecznego lub budowanie dobra
wspólnego.
● Są działalnością non-profit lub non-for-profit.
● W ich prowadzenie i rozwijanie zaangażowani są internauci i społeczności
internetowe, działający na zasadach e-wolontariatu (dobrowolnie, bez
oczekiwania wynagrodzenia i za pośrednictwem Internetu).

Nagrodami w konkursie są:
● Udział w programie edukacyjnym, obejmującym m.in. dwudniowe warsztaty
stacjonarne i kurs e-learningowy, podczas którego profesjonaliści z zakresu
e-wolontariatu, nowych technologii, bezpieczeństwa w Internecie i biznesu
pomogą uczestnikom dopracować pomysły na projekty e-wolontariackie.
● Wsparcie ekspertów na etapie tworzenia i wdrażania projektu.
● Granty w wysokości 10 000 zł na wdrożenie projektu dla najciekawszych
pomysłów.
● Sieciowanie – kontakt ze społecznością organizatorów projektów ewolontariackich z całej Polski.
Czym jest e-wolontariat?
E-wolontariat to wolontariat wykonywany za pośrednictwem Internetu. Co do
zasady nie różni się od wolontariatu tradycyjnego – e-wolontariusze kierują się
tą samą motywacją, co wolontariusze tradycyjni: chcą pomagać innym, dzielić
się wiedzą i zmieniać świat na lepsze. Jedyną różnicą jest sposób wykonywania
zadań – e-wolontariusze pomagają przez Internet. Często jest to działalność
inicjowana przez organizację pozarządową, ale zdarza się również, że
internauci zaczynają działać oddolnie, samodzielnie organizując się w
odpowiedzi na zaobserwowany problem lub potrzebę. Gdyby nie ewolontariusze, w sieci prawdopodobnie nie byłoby otwartej encyklopedii
Wikipedii, oprogramowania open source, czy aplikacji takich jak Be My Eyes,
pomagających osobom niepełnosprawnym.
Zgłoś swój pomysł!

Złap formę na wiosnę
Stanisława Pańczuk | 09 maj 2016. Opublikowano w Aktualności

29 kwietnia 2016 roku została podpisana umowa na realizację mikrodotacji PO
FIO Warmia Mazury Lokalnie ze Stowarzyszeniem Mieszkańców Wsi "Oleśno wieś z pomysłem" i grupą nieformalną "SPORTOWCY+". Realizowany
mikroprojekt ZŁAP FORMĘ NA WIOSNĘ obejmuje:
1. Zajęcia sportowe.
2. Warsztaty z dietetykiem.
3. Warsztaty motywacyjne.
4. Warsztaty kulinarne.
5. Piknik integracyjno-sportowo-rekreacyjny.
6. Techniki leczniczo-relaksacyjne.

Zdjęcia z podpisania umowy są na www.facebook.com.pl/pages/LGD-KanałElbląski.
Wartość projektu "Złap formę na wiosnę" wynosi 6.695 zł, kwota
dotacji 4.935 zł. Realizatorzy - grupa nieformalna
"SPORTOWCY+", wnioskodawca - Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi "Oleśno wieś z pomysłem".
S.Pańczuk

EKO-GRUPY w przyjaźni z klimatem
Stanisława Pańczuk | 06 maj 2016. Opublikowano w Aktualności

Grupa Odnowy Sołectwa Aniołowo to kilkanaście osób spośród Rady Sołeckiej,
przedstawicieli wszystkich organizacji działających we wsi, a także aktywni
mieszkańcy. Przewodzi jej lider w osobie sołtysa. Powstała w 2014 roku kiedy
Aniołowo zostało wytypowane przez Gminę Pasłęk i przyjęte przez Samorząd
Województwa do Programu Odnowy Wsi Województwa WarmińskoMazurskiego „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć…”
Poprzez spotkania, szkolenia, dyskusje o przyszłości Aniołowa rosła
świadomość mieszkańców o możliwościach rozwoju miejscowości dzięki
wspólnej pracy i pozyskiwanym środkom finansowym z różnych źródeł. Tempa
nabrało tworzenie przyjaznego klimatu w różnych odsłonach.
Opracowano strategię rozwoju miejscowości na lata 2014-2020. Dokument
określa kierunki rozwoju wsi, która będzie się stawać coraz lepszym miejscem
do życia, pracy i odpoczynku. Grupa Odnowy Miejscowości postanowiła
niwelować słabe strony. Dobrze się stało, bo Program Odnowy Wsi
Województwa Warmińsko-Mazurskiego przewidział środki finansowe na
inwestycje. Inwestycje, które mają na celu aktywizację mieszkańców.
Aniołowska Grupa Odnowy za pośrednictwem Gminy złożyła wniosek „Centrum
z aniołami – miejsce inicjatyw pozytywnych” na doposażenie miejsca spotkań
plenerowych w wiatę, która służy mieszkańcom i przyjezdnym. Miejscowa firma
budowlana MAGBUD z ogromną starannością wykonała inwestycję. W 2016
roku Grupa zadbała o centrum wsi, które ma przyciągać wszystkich
mieszkańców, zachęcać ich do odpoczynku przy zabytkowej studni w
towarzystwie aniołów albo do spędzenia czasu zdrowo i wspólnie. „Teraz
bardziej aktywni” – tak brzmi tytuł kolejnego projektu, na którego realizacje
wspólnota Aniołowa pozyskała środki finansowe z Programu Odnowy Wsi
Województwa. Niemałą pomoc udzieliła Gmina, bo przydzieliła środki na wkład
własny do projektu który był uzupełnieniem kwoty z funduszu sołeckiego.

Gmina będzie realizatorem projektu i rozliczy go finansowo. Mieszkańcy
wykonają szereg prac z wykorzystaniem własnego sprzętu rolniczego i siły rąk.
Kolejnym sukcesem aniołowskiej Grupy Odnowy Miejscowości jest pozyskanie
środków finansowych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na
zwiększenie bezpieczeństwa i poprawę estetyki w Aniołowie w kwocie 18.500
złotych. Przedsięwzięcie będzie polegało na czynnej ochronie ekosystemów i
występujących w nich siedlisk i gatunków, budowie małej infrastruktury
turystycznej i edukacyjnej oraz przeciwdziałaniu lokalnym podtopieniom. W
ramach inicjatywy umocniona zostanie skarpa potoku Aniołowo od strony drogi
wiejskiej przy użyciu kamienia otoczaka przez co będzie komponować z
charakterem wiekowej drogi brukowanej biegnącej wzdłuż strumienia.
Mieszkańcy zadeklarowali swój udział w inicjatywie w postaci użyczenia
własnego sprzętu rolniczego. Dorośli i dzieci zbiorą śmieci i dokonają ich
selekcji. Ręcznie wyrównają teren po pracach ciężkim sprzętem. Dokonają
nasadzeń roślin w zakolach potoku celem stworzenia dogodnych warunków
życia dla ryb, płazów, ssaków, ptaków i owadów oraz służyć samooczyszczaniu
płynącej wody. Wyznaczą i przygotują teren pod montaż tablicy informacyjnej
zawierającej hasła i rysunki związane z ekologią i oraz apel o jego nie
zanieczyszczanie.
Równolegle przeprowadzony zostanie konkurs plastyczny „Eko-Grupy w
przyjaźni z klimatem”, który trwać będzie od 5 do 30 maja. Skierowany do
mieszkańców Aniołowa i uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Władysława
Broniewskiego w Pasłęku. Więcej informacji o konkursie na
stronie www.naszeaniolowo.pl
Opracowanie Halina Cieśla, Aniołowo 5 maja 2016 r.

Wybrane LSR na okres 2016-2023
Stanisława Pańczuk | 29 kwiecień 2016. Opublikowano w Aktualności

W dniu 28 kwietnia 2016 roku Komisja ds. wyboru strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność Województwa Warmińsko-Mazurskiego
przyjęła listę ocenionych lokalnych strategii rozwoju.
Znaleźliśmy się dopiero na czwartym miejscu listy rankingowej i straciliśmy 5%
przysługującego nam limitu dotacji. Pod poniższym linkiem jest wykaz
przyznanych punktów i kwot:

http://www.sporol.warmia.mazury.pl/files/0/5330/
Uchwala%20nr%202%20Komisji%20wraz%20z%20zalacznikiem.pdf

Rewitalizacja stawu położonego w "Babiej Dolinie"
Stanisława Pańczuk | 29 kwiecień 2016. Opublikowano w Aktualności

29 kwietnia 2016 roku została podpisana umowa na realizację mikroprojektu PO
FIO Warmia Mazury Lokalnie ze Stowarzyszeniem MIESZKAŃCÓW WSI SĄPY
jako młodą organizacją pozarządową. Realizowany mikroprojekt "Rewitalizacja
stawu położonego w "Babiej Dolinie"" obejmuje:
1. Wyrównanie brzegu stawu i budowa plaży
2. Montaż ławeczej i ułożenie polbruku w miejscach postojowych
Zdjęcia z podpisania umowy są na www.facebook.com.pl/pages/LGD-KanałElbląski.
Wartość projektu Rewitalizacja stawu położonego w "Babiej Dolinie" wynosi 7.702,50 zł a kwota dotacji - 4.687 zł. Realizatorem i wnioskodawcą
jest moda organizacja pozarządowa - Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Sąpy.
S.Pańczuk

Z historią w przyszłość
Stanisława Pańczuk | 29 kwiecień 2016. Opublikowano w Aktualności

29 kwietnia 2016 roku została podpisana umowa na realizację mikroprojektu PO
FIO Warmia Mazury Lokalnie z Towarzystwem Przyjaciół Zastawna i grupą
nieformalną WSPÓLNIE W PRZYSZŁOŚĆ. Realizowany mikroprojekt "Z historią
w przyszłość" obejmuje:
1. Warsztaty fotograficzne dla mieszkańców

2. Wydruk okolicznościowych pocztówek
3. Wystawę zdjęć historycznych
4. Konkurs fotograficzny i plastyczny
5. Występy artystyczne i zabawa integracyjna z okazji 700-lecia miejscowości
Zastawno
6. Przejażdżki konne podczas obchodów 700-lecia Zastawna
Zdjęcia z podpisania umowy są na www.facebook.com.pl/pages/LGD-KanałElbląski.
Wartość projektu "Z historią w przyszłość" wynosi 8.900 zł a kwota dotacji 2.400 zł. Realizatorem jest grupa nieformalna WSPÓLNIE W PRZYSZŁOŚĆ a
wnioskodawcą Towarzystwo Przyjaciół Zastawna.

Borzynowo na nowo
Stanisława Pańczuk | 29 kwiecień 2016. Opublikowano w Aktualności

29 kwietnia 2016 roku została podpisana umowa na realizację mikroprojektu PO
FIO Warmia Mazury Lokalnie z OCHOTNICZĄ STRAŻĄ POŻARNĄ w Borzynowie
i grupa nieformalną AKTYWNE BORZYNOWO. Realizowany mikroprojekt
"BORZYNOWO NA NOWO" obejmuje:
1. Zebranie eksponatów
2. Założenie strony Borzynowa na Facebook'u
3. Założenie kroniki Borzynowa
4. Przygotowanie miejsca na ognisko
5. Zbudowanie ławek.
6. Pomalowanie świetlicy
7. Przygotowanie wystawy fotografii
8. Spotkanie integracyjne na zakończenie projektu
Zdjęcia z podpisania umowy są na www.facebook.com.pl/pages/LGD-KanałElbląski.
Wartość projektu "Borzynowo na nowo" wynosi 8.210 zł a kwota dotacji -

4.600 zł. Realizatorem jest grupa nieformalna Aktywne Borzynowo, a
wnioskodawcą Ochotnicza Straż Pożarna w Borzynowie.
S.Pańczuk

Świetlica wiejska w Krzewsku
Stanisława Pańczuk | 29 kwiecień 2016. Opublikowano w Aktualności

29 kwietnia 2016 roku została podpisana umowa na realizację mikroprojektu PO
FIO Warmia Mazury Lokalnie ze Stowarzyszeniem Ludzi Przyjaznych
"ODNOWA" w Krzewsku jako młodą organizacją pozarządową. Realizowany
mikroprojekt "ŚWIETLICA W KRZEWSKU KLUCZEM DO SUKCESU
PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ PRZEZ STOWARZYSZENIE I MIESZKAŃCÓW"
obejmuje:
1. Warsztaty palmy wielkanocnej
2. Prace remontowe.
3. Zakup stołów i krzeseł
4. Organizacja festynu "Dzień Dziecka".
Zdjęcia z podpisania umowy są na www.facebook.com.pl/pages/LGD-KanałElbląski.
Wartość projektu ŚWIETLICA W KRZEWSKU KLUCZEM DO SUKCESU
PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ PRZEZ STOWARZYSZENIE I MIESZKAŃCÓW" wynosi 5.940 zł a kwota dotacji - 4.730 zł. Realizatorem i wnioskodawcą jest
moda organizacja pozarządowa - Stowarzyszenie Stowarzyszeniem Ludzi
Przyjaznych "ODNOWA" w Krzewsku.
S.Pańczuk

Od opowiadania do działania
Stanisława Pańczuk | 29 kwiecień 2016. Opublikowano w Aktualności

28 kwietnia 2016 roku została podpisana umowa na realizację mikroprojektu PO
FIO Warmia Mazury Lokalnie ze Stowarzyszeniem IWA Integracja - Współpraca
- Aktywność we Władysławowie i grupą nieformalną "Splot". Realizowany
mikroprojekt "OD OPOWIADANIA DO DZIAŁANIA" obejmuje:
1. Prelekcje i warsztaty o historii mieszkańców wsi
2. Warsztaty dziennikarskie
3. Warsztaty z lapbooka
4. Wystawa zdjęć z życia codziennego
5. Konkurs plastyczny "Mój dom i ogród"
6. Opracowanie i druk przewodnika
7. Warsztaty stolarskie i wykonanie tablic informacyjnych
8. Spotkanie informacyjne mieszkańców
Zdjęcia z podpisania umowy są na www.facebook.com.pl/pages/LGD-KanałElbląski.
Wartość projektu OD OPOWIADANIA DO DZIAŁANIA - wynosi 7.970 zł a kwota
dotacji - 4.100 zł. Realizatorami jest grupa nieformalna SPLOT, a wnioskodawcą
- Stowarzyszenie IWA Integracja - Współpraca - Aktywność we Władysławowie.
S.Pańczuk

Sienkiewiczowskie inspiracje
Stanisława Pańczuk | 29 kwiecień 2016. Opublikowano w Aktualności

28 kwietnia 2016 roku została podpisana umowa na realizację mikroprojektu PO
FIO Warmia Mazury Lokalnie ze Stowarzyszeniem IWA Integracja - Współpraca
- Aktywność i grupą nieformalną "Aktywne Nauczycielki Bibliotekarki".
Realizowany mikroprojekt "Sienkiewiczowskie Inspiracje" obejmuje:

1. Organizację seminarium i warsztatów
2. Konkurs teatralny
3. Spotkanie plenerowe z Sienkiewiczem
4. Koncert z Sienkiewiczem
5. Wystawa pokonkursowa
Zdjęcia z podpisania umowy znaleźć można na: www.facebook.com.pl/pages/
LGD-Kanał-Elbląski.
Wartość projektu SIENKIEWICZOWSKIE INSPIRACJE wynosi 6.080 zł a kwota
dotacji - 4.000 zł. Realizatorami jest grupa nieformalna Aktywne Nauczycielki
Bibliotekarki, a wnioskodawcą - Stowarzyszenie IWA Integracja - Współpraca Aktywność we Władysławowie.
S.Pańczuk

Zróbmy to razem - miejsce spotkań mieszkańców
Stanisława Pańczuk | 29 kwiecień 2016. Opublikowano w Aktualności

28 kwietnia 2016 roku została podpisana umowa na realizację mikroprojektu PO
FIO Warmia Mazury Lokalnie ze Stowarzyszeniem "Dwie Wsie" w Dłużynie i
grupą nieformalną "Nasze Drużno". Realizowany mikroprojekt "ZRÓBMY TO
RAZEM - MIEJSCE SPOTKAŃ MIESZKAŃCÓW" obejmuje uporządkowanie
terenu i utworzenie miejsca spotkań mieszkańców wraz z wyposażeniem.
Zdjęcia z podpisania umowy są na www.facebook.com.pl/pages/LGD-KanałElbląski.
Dzięki projektowi zostały zrealizowane zadania takie jak:
1. Wyrównanie terenu działki, uprzątnięcie go, usunięcie zbędnej roślinności.
2. Wysianie trawy.
3. Urządzenie ukwieconych rabatek.
4. Zakup ław i stołów drewnianych.
5. Przygotowanie miejsca na ognisko.
Projekt realizowany w miejscowości Drużno obiął swym zasięgiem dwie wsie:
Drużno i Karczowizna.
Wartość projektu ZRÓBMY TO RAZEM - miejsce spotkań Mieszkańców
wynosi 4.997 zł a kwota dotacji - 3.000 zł. Realizatorami jest grupa
nieformalna NASZE DRUŻNO, a wnioskodawcą - Stowarzyszenie "DWIE WSIE"
w Dłużynie.

S.Pańczuk

Łączymy pokolenia - umowa PO FIO WML podpisana
Stanisława Pańczuk | 27 kwiecień 2016. Opublikowano w Aktualności

27 kwietnia 2016 roku została podpisana pierwszej umowy na realizację
mikrodotacji PO FIO Warmia Mazury Lokalnie z Pasłęckim Uniwersytetem
Trzeciego Wieku i grupą nieformalną Aktywne Pasłęczanki. Realizowany
mikroprojekt ŁĄCZYMY POKOLENIA - UCZĘ WIĘC JESTEM obejmuje zajęcia
pt.:
1. ABC dobrego wychowania.
2. Tańczyć każdy może.
3. Warsztaty rękodzieła artystycznego.
4. Warsztaty fotograficzne.
5. Warsztaty z obsługą urządzeń multimedialnych.
6. Dni Rodziny.
Zdjęcia z podpisania umowy są na www.facebook.com.pl/pages/LGD-KanałElbląski.
Łączymy pokolenia - uczę więc jestem. Wartość projektu 6.970 zł, kwota
dotacji 5.000 zł. Realizatorzy - grupa nieformalna AKTYWNE PASŁĘCZANKI,
wnioskodawca - Pasłęcki Uniwersytet Trzeciego Wieku.
S.Pańczuk

Rusza realizacja mikroprojektu FIO WML 2016
Stanisława Pańczuk | 22 kwiecień 2016. Opublikowano w Aktualności

Projekt "Sienkiewiczowskie inspiracje", który wpisuje się w obchody Roku
Henryka Sienkiewicza, jest realizowany przez nieformalną grupę Aktywne
Nauczycielki Bibliotekarki w partnerstwie z Warmińsko-Mazurską Biblioteka
Pedagogiczną w Elblągu przy wsparciu finansowym: środków programu

mikrodotacji „Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Warmia Mazury Lokalnie”,
Elbląskiego Towarzystwa Kulturalnego, Wójta Gminy Elbląg, ADB Pracowni
Architektonicznej Anny Dereckiej-Barszczyńskiej, Stowarzyszenia IWA, Piotra
Imiołczyka i Międzyszkolnego Koła Historycznego.
Działania projektowe służą popularyzowaniu twórczości polskiego noblisty
wśród mieszkańców Elbląga i okolic. Realizacja projektu pomoże w rozwijaniu
zainteresowań czytelniczych dzieci i młodzieży i zachęci ich do sięgania po
literaturę historyczno-przygodową. Skłoni uczniów szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych uczestniczących w konkursach i happeningach do
obcowania z tekstem literackim - książką, audiobookiem.
Działania projektowe będą kierowane do uczniów, nauczycieli bibliotekarzy,
nauczycieli języka polskiego i nauczycieli przedmiotów artystycznych.
Formy doskonalenia adresowane do nauczycieli wzbogacą ich wiedzę i
umiejętności oraz zachęcą do stosowania różnych form upowszechniania
czytelnictwa:
● stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK),
● wykorzystania dramy w pracy z tekstem literackim, przygotowania
inscenizacji literackich w przestrzeni publicznej,
● wykorzystania małych form teatralnych, a w szczególności teatru cieni,
● tworzenia komiksu.
Działania kierowane do społeczności lokalnej mają przyczynić się do
„wyprowadzenia” czytelnictwa i książek z murów bibliotek w przestrzeń
publiczną Elbląga oraz utrwalić w świadomości mieszkańców wagę dorobku
Henryka Sienkiewicza.
Projekt będzie trwał 6 miesięcy, a jego inauguracja odbędzie się 28 kwietnia
2016 r. w Warmińsko-Mazurskiej Bibliotece Pedagogicznej w Elblągu.
Harmonogram projektu
l. kwiecień - seminarium i warsztaty dla nauczycieli – 28 kwietnia 2016 r. WMBP w Elblągu,
m. maj - międzyszkolny konkursu małych form teatralnych - etiuda teatru cieni
- inspirowana twórczością H. Sienkiewicza,
n. czerwiec - międzyszkolny przegląd etiud teatru cieni połączony z Galą
laureatów - w nocy z 3 na 4 czerwca podczas ogólnopolskiej Nocy Bibliotek
- WMBP w Elblągu,
o. czerwiec - Spotkanie plenerowe z Sienkiewiczem - 21 czerwca 2016 r. lokalny happening, w tym spotkanie z sienkiewiczowskimi bohaterami,
quizy, gry i konkurs na najciekawszą stylizację - elbląskie Stare Miasto,
y. lipiec-sierpień – Wakacyjne spotkania z Sienkiewiczem towarzyszące
letnim koncertom muzycznym organizowanym przez Elbląskie Towarzystwo
Kulturalne - quizy i zagadki dotyczące spuścizny twórczości Sienkiewicza –
muszla koncertowa w Bażantarni,
z. wrzesień - międzyszkolny konkurs na komiks na podstawie wskazanych
nowel Sienkiewicza dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych,
•. wrzesień - wystawa pokonkursowa komiksów i podsumowaniem projektu.
Projekt będzie realizowany w mieście Elbląg i gminie wiejskiej Elbląg. Do
konkursu zostaną zaproszone gimnazja wiejskie, gimnazja miejskie oraz szkoły

ponadgimnazjalne miasta Elbląga. Najaktywniejsze szkoły - uczestnicy projektu
- zostaną nagrodzone książką i audiobookiem dla biblioteki szkolnej.
Źródło: Grupa Nieformalna Aktywne Bibliotekarki Nauczycielki

Bardzo Młoda Kultura
Stanisława Pańczuk | 19 kwiecień 2016. Opublikowano w Aktualności

Z satysfakcją i ekscytacją ogłaszamy otwarty nabór do trzyletniego programu
Wędrowna Akademia Kultury, realizowanego na Warmii i Mazurach jako
komponent ogólnopolskiego programu Bardzo Młoda Kultura.
Zapraszamy wszystkich, którzy zajmują się edukacją kulturalną: animatorów,
nauczycieli, społeczników i pasjonatów, zapraszamy artystów, liderów,
samorządowców i aktywistów. Zapraszamy każdego, kto chce tworzyć i
współtworzyć projekty edukacyjne łączące sferę oświaty i kultury oraz
wzbogacające paletę kompetencji społecznych i kulturowych młodych
mieszkańców naszego regionu. Naszą propozycję składamy tym, którzy chcą i
potrafią współdziałać z innymi, kreatywnym innowatorom zdolnym do tworzenia
sieci, koalicji, partnerstw i kolektywów. Wspólnie z Wami chcemy popracować
nad mechanizmami budowania lokalnych porozumień na rzecz edukacji
kulturowej, zaplanować je, sfinansować, wdrożyć, opisać i dzielić się
doświadczeniami z innymi.
Na czym to polega? Istotą trzyletniego projektu jest system grantów,
rozdzielanych w ramach konkursów. Chętnych do wystartowania w konkursie
czekać będzie kilka spotkań warsztatowych, podczas których porozmawiamy o
możliwościach i barierach, ale przede wszystkim o narzędziach pracy
animacyjnej. Łącznie ogłosimy trzy konkursy, po jednym w każdym roku.
Beneficjenci z jednego roku mogą (i powinni!) ubiegać się o grant w roku
kolejnym.
Tylko w tym roku na konkurs przeznaczamy 144 000 złotych, a wysokość
grantu nie przekroczy 8 000 złotych. W kolejnych latach pieniędzy może być
jeszcze więcej. Terytorialnie koncentrujemy się na kilku obszarach: na
Olsztynie, na Ełku i mniejszych miasteczkach oraz na wsiach i obszarach
zagrożonych biedą i wykluczeniem.
Więcej informacji o projekcie znajdziecie na naszej stronie.
Regulamin i formularze do ściągnięcia i przeczytania tutaj.
Stawiamy zatem na ciągłość i długofalowość, na współpracę, sieciowanie i
ewaluację. Stawiamy na zupełnie nową jakość pracy w kulturze i w edukacji, a
więc na nową edukację kulturalną na Warmii i Mazurach.

Projekt nasz realizujemy w szerokim partnerstwie, współpracując ze
sprawdzonymi kooperantami. Są nimi: Samorząd Województwa WarmińskoMazurskiego, Prezydent Miasta Olsztyn, Prezydent Miasta Ełk, Wojewódzka
Biblioteka Publiczna w Olsztynie, Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia
Nauczycieli w Olsztynie, Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie, Fundacja
„Borussia” Olsztyn, Stowarzyszenie „Tratwa” Olsztyn.
Szefem merytorycznym projektu jest Ryszard Michalski, kierownik Ośrodka
Animacji Kultury Czynnej w CEiIK-u.
Informacji na temat warsztatów i konkursu udziela Ośrodek Animacji Kultury
Czynnej CEiIK, mailowo: bmk@ceik.eu oraz osobiście w godzinach 10.00-14.00
w pokojach nr 18 i nr 44, w Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w
Olsztynie (w tym czasie również telefonicznie - pod nr telefonu: 895131744 i
46 ).
Projekt powstał dzięki dofinansowaniu z Narodowego Centrum Kultury w
ramach programu Bardzo Młoda Kultura na lata 2016-2018 oraz dzięki wsparciu
Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego i samorządów Ełku i
Olsztyna.

XIII edycja konkursu Godni Naśladowania
Stanisława Pańczuk | 18 kwiecień 2016. Opublikowano w Aktualności

Rada Organizacji Pozarządowych Województwa WarmińskoMazurskiego ogłasza kolejną edycję konkursu "Godni
Naśladowania".
Nagrody przyznawane będą w następujących kategoriach:
Kategoria I: Najlepsza inicjatywa organizacji pozarządowych województwa
warmińsko-mazurskiego
Kategoria II: Samorząd przyjazny organizacjom obywatelskim
Kategoria III: Podmiot dialogu społecznego lub obywatelskiego województwa
warmińsko-mazurskiego
Kategoria IV: Najlepsza inicjatywa na rzecz osób starszych w województwie
warmińsko-mazurskim
Kategoria V: Animator społeczny
Kategoria VI: Najlepszy produkt ekonomii społecznej województwa warmińskomazurskiego
Kategoria VII: Najlepsza inicjatywa organizacji pozarządowych województwa
warmińsko-mazurskiego o charakterze międzynarodowym

Kategoria VIII: Grupa Młodzieżowa z Warmii i Mazur Godna Naśladowania
Konkurs
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na Gali konkursu Godni Naśladowania w
dniu 6 czerwca 2016 roku.
Zgłoszenia należy przesyłać do 29 kwietnia 2016 roku (decyduje data wpływu
wniosku, NIE data stempla pocztowego) na adres Rady Organizacji
Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ul. Marka Kotańskiego
1, 10-167 Olsztyn lub w przypadku wersji elektronicznej na
adres godninasladowania@gmail.com
Serdecznie zachęcamy do przesyłania zgłoszeń i upowszechniania informacji o
konkursie wśród organizacji i instytucji w regionie.
W razie pytań zapraszam do kontaktu z Panią Anna Maria Nadgrabska, tel. 89
523 73 45; 510 903 547.
Źródło:
http://owies.org.pl/aktualnosci/28,szczesliwa-trzynasta-edycja-konkursugodni-naslado

Home

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa
inwestująca w obszary wiejskie”.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w
ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy
„LEADER”, poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i
aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Celem operacji jest: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich.
Przewidywane wyniki operacji: realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów
Wiejskich wokół Kanału Elbląskiego.
Strona prowadzona przez Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna
Grupa Działania,
ul. J. A. Komeńskiego 40, 82-300 Elbląg, tel. 55 239-49-61, 55 643-58-45,
602-516-830,
Biuro Kanał Elbląski LGD czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7}00-15}00,
e-mail: biuro@kanal-elblaski-lgd.pl, www.kanal-elblaskilgd.pl, www.kanalelblaski.eu, https://www.facebook.com/pages/LGD-KanałElbląski/116443911704272
NIP 5782930542, REGON 280107270, KRS 0000251035, Nr konta: 91 1020
1752 0000 0402 0139 5995

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be
constructors in a future version of PHP; plgContentMultithumb has a
deprecated constructor in /home/mediad/domains/kanal-elblaski-lgd.pl/
public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 20
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Rada Organizacji Pozarządowych Województwa WarmińskoMazurskiego ogłasza kolejną edycję konkursu "Godni
Naśladowania".
Nagrody przyznawane będą w następujących kategoriach:
Kategoria I: Najlepsza inicjatywa organizacji pozarządowych województwa
warmińsko-mazurskiego
Kategoria II: Samorząd przyjazny organizacjom obywatelskim
Kategoria III: Podmiot dialogu społecznego lub obywatelskiego województwa
warmińsko-mazurskiego
Kategoria IV: Najlepsza inicjatywa na rzecz osób starszych w województwie
warmińsko-mazurskim
Kategoria V: Animator społeczny
Kategoria VI: Najlepszy produkt ekonomii społecznej województwa warmińskomazurskiego
Kategoria VII: Najlepsza inicjatywa organizacji pozarządowych województwa
warmińsko-mazurskiego o charakterze międzynarodowym
Kategoria VIII: Grupa Młodzieżowa z Warmii i Mazur Godna Naśladowania
Konkurs
Czytaj dalej

Konkurs Zielone Lato 2016
Stanisława Pańczuk | 14 kwiecień 2016. Opublikowano w Aktualności

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszam do udziału w kolejnej edycji Konkursu Agro-EkoTurystycznego Zielone Lato, skierowanego do właścicieli zagród edukacyjnych i
gospodarstw agroturystycznych zlokalizowanych na terenie naszego
województwa.
W razie jakichkolwiek pytań służę pomocą.
Agnieszka Wojciechowska Specjalista Departament Turystyki
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
10-562 Olsztyn, ul. Emilii Plater 1, Siedziba Departamentu: 10-052 Olsztyn,
ul. Mariańska 3
T: +48 89 521 69 07, F: +48 89 521 69 09
Poniżej zamieszczam regulamin konkursu oraz formularz zgłoszenia:
ARKUSZ ZGŁOSZENIA OBIEKTU 2016

OSWIADCZENIE 2016.docx osteteczne

regulamin zl 2016 ostateczny

Czyste powietrze nad Wisłą
Stanisława Pańczuk | 11 kwiecień 2016. Opublikowano w Aktualności
Wraz z początkiem 2016 roku Fundacja Rozwoju Regionalnego "PROMETHEUS"
rozpoczęła realizację projektu pt. "Czyste powietrze nad Wisłą".
Jego celem jest edukacja ekologiczna społeczeństw w zakresie zmian
klimatycznych, wpływu naszej konsumpcji na środowisko naturalne oraz
sposobów ograniczania tych zmian.
Projekt ma unaocznić, jak ważne dla naszej Planety są nasze codzienne, na
pozór nieważne zachowania.
Składa się on z dwóch głównych zadań:
1. Warsztaty dla nauczycieli biologii/chemii ze szkół gimnazjalnych oraz
przedstawicieli organizacji pozarządowych działających w zakresie

ekologii i edukacji dzieci i młodzieży.
Zaplanowano 16 szkoleń dla łącznej ilości 160 osób. Odbędą się one w czterech
województwach: kujawsko-pomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim oraz
podlaskim. Podczas kursu uczestnicy zdobędą wiedzę w zakresie: zmian
klimatycznych, narzędzi w prawie polskim i międzynarodowym do walki z nimi
oraz wpływu indywidualnego konsumenta na te zmiany. Uczestnictwo w
warsztacie pogłębi wiedzę uczestników w tej tematyce oraz pozwoli na
wykorzystanie jej w codziennej pracy z młodzieżą i kształtowanie postaw
proekologicznych. Szkolenia będą prowadzone od marca do września 2016
roku.
Terminy najbliższych szkoleń:
13.04.2016r. (środa) od 9.00 do 17.00, Olsztyn
16.04.2016r. (sobota) od 9.00 do 17.00, Gdańsk
21.04.2016r. (czwartek) od 9.00 do 17.00, Elbląg
26.04.2016r. (wtorek) od 9.00 do 17.00, Gdańsk
Dokładne miejsca szkoleń zostaną podane na tydzień przed szkoleniem.
2. Instalacja na kurtynie wodnej podczas Bella Skyway Festival
Tematem instalacji będzie wpływ indywidualnego konsumenta, czyli każdego z
nas na zachodzące zmiany klimatyczne. Ukaże ona, jak nasze codzienne
wybory pozytywnie lub negatywnie wpływają na środowisko naturalne. Pokaz
audiowizualny ma w łatwy w odbiorze ale zapadający w pamięć sposób
wskazać, jak powinniśmy postępować, aby ograniczyć negatywny wpływ na
środowisko naturalne. Projekcja odbędzie się w dniach od 23 do 28 sierpnia
2016 roku i będzie dostępna dla szerokiego grona odbiorców.
Zamówienie:
Informacja o udzielanym zamówieniu
Informacja o udzieleniu zamówienia usługi artystycznej
Dokumenty dla uczestników szkoleń (do pobrania):
Formularz zgłoszenia na szkolenie
Regulamin szkolenia
Umowa dla uczestnika szkolenia
Harmonogram szkolenia

