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Nasza duma na AGROTRAVEL 2016 w Kielcach
Stanisława Pańczuk | 11 kwiecień 2016. Opublikowano w Aktualności

W dniach 7-10.04 2016 roku nasza duma - dwie wsie tematyczne Aniołowo ANIELSKA WIOSKA i Oleśno - WIOSKA SZTUKI NATURALNEJ były wystawcami
na VIII edycji Międzynarodowych Targów Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki
AGROTRAVEL. Wystawę rozpoczęła oficjalna ceremonia, w której uczestniczyli
między innymi Witold Bańka - Minister Sportu i Turystyki, Rafał Romanowski –
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa, Prezes Polskiej Organizacji
Turystycznej – Wojciech Fedyk.
Tegoroczna wystawa na targach AGROTRAVEL zgromadziła ponad 130
wystawców z 6 krajów Europy.
Byliśmy i my jako "Wsie tematyczne Warmii i Mazur". Wyjazd zorganizowała
LGD "Warmiński Zakątek". LGD Kanał Elbląski reprezentowały dwie wsie:
Aniołowo jako ANIELSKA WIOSKA
Oleśno jako WIOSKA SZTUKI NATURALNEJ
Stoisko "Wsie tematyczne Warmii i Mazur" zdobyło II miejsce za najciekawsze
stoisko w kategorii stoisko wielkopowierzchniowe. Jesteśmy dumni,
GRATULUJEMY i dziękujemy za trud.
To kolejna nagroda naszych reprezentantów za prezentację stoisk i produktu
turystycznego wsi tematycznych:
2016 rok - II miejsce za stoisko wielkogabarytowe "Wsi tematycznych Warmii i
Mazur" w VIII edycji AGROTRAVEL w Kielcach - reprezentant LGD Kanał
Elbląski: Aniołowo - anielska wioska i Oleśno - wioska sztuki naturalnej;
organizator LGD "Warmiński Zakątek" z 3 innymi LGD, w tym LGD Kanał Elbląski
2012 rok - III miejsce za innowacyjną prezentcaję stoiska podczas
Międzynarodowych Targów Rolno-Spożywczych Grune Woche w Berlinie reprezentant LGD Kanał Elbląski: Aniołowo - produkt turystyczny "Anielskie
smaki - diabelskie atrakcje"; organizator - Urząd Marszałkowski Województwa
Warmińsko-Mazurskiego z 3 inymi LGD, w tym LGD Kanał Elbląski
2011 rok - I miejsce Województwa Warmińsko-Mazurskiego w "Konkursie na
najciekawsze stoisko" i III miejsce za "Anielskie smaki - diabelskie atrakcje"
Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi "Aniołowo" i LGD Kanał Elbląski w

"Konkursie na najciekawszy pakiet turystyki wiejskiej" podczas III
Międzynarodowych Targów Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki "AGROTRAVEL" w
Kielcach
2009 rok - II miejsce Wojwództwa Warmińsko-Mazurskiego w "konkursie na
najciekawsze stoisko" i wyróżnienie za "Anielskie smaki-diabelskie atrakcje" w
"Konkursie na najbardziej innowacyjny produky turystyczny targów" podczas I
Międzynarodowych Targów Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL w
Kielcach

Szczęśliwe historie nie piszą się same
Stanisława Pańczuk | 01 kwiecień 2016. Opublikowano w Aktualności

Firma TESCO - organizator konkursu „Decydujesz, pomagamy” - przedłużyła
nabór wniosków do 10 kwietnia 2016 roku.
Konkurs może być ciekawą ofertą zarówno dla Ośrodków Doradztwa Loklanego
jak i grantobiorców „Działaj Lokalnie”.
Więcej informacji o konkursie jest pod poniższym linkiem:
http://pomagamy.tesco.pl
Masz pomysł, jak zmienić świat wokół Ciebie? Weź udział w programie
„Decydujesz, pomagamy”, w którym Tesco wesprze inicjatywy na rzecz
lokalnych społeczności i przyzna granty aż 160 organizacjom z całego kraju na
łączną sumę 800 000 zł.
Tesco wspiera inicjatywy ważne dla swoich klientów i lokalnych społeczności.
Wśród nich może znaleźć się rewitalizacja Waszego najbliższego otoczenia,
wsparcie edukacji, promocja zdrowego stylu życia lub działań dedykowanych
seniorom, osobom z niepełnosprawnościami, zagrożonym wykluczeniem
społecznym czy też najmłodszym. Szczęśliwe historie nie piszą się same,
dlatego chcemy aktywnie wspierać ważne inicjatywy wokół nas.
Jeśli jesteś zainteresowany udziałem w programie, zapoznaj się ze
szczegółami, które znajdziesz w dokumencie „Informacja o programie”.
Następnie wypełnij formularz online lub też zachęć do udziału w programie
organizacje w Twojej miejscowości. Ze wszystkich nadesłanych wniosków
wybierzemy trzy dla każdego ze 160 regionów. Zwycięzca z każdego regionu
zostanie wyłoniony przez klientów Tesco w głosowaniu, które odbędzie się w
maju we wszystkich sklepach Tesco w Polsce.
Każdy zwycięzca głosowania otrzyma grant w wysokości 5 000 zł - głosować
mogą wszyscy i tym samym wspólnie zdecydować, która inicjatywa jest im
najbliższa. Bieżące informacje będą publikowane na stronie programu. Wnioski
można składać w terminie 7 marca - 10 kwietnia 2016 roku.

FIO WML 2016 - wybrane wnioski
Stanisława Pańczuk | 31 marzec 2016. Opublikowano w Aktualności

W 2016 roku w konkursie FIO Warmia Mazury Lokalnie z powiatu elbląskiego
zostało wybranych 9 wniosków na łączną wartość dotacji - 37.452 zł, w tym:
Nr 4/EL/2016 - Sienkiewiczowskie inspiracje - wartość dotacji - 4.000 zł;
Nr 8/EL/2016 - Zróbmy to razem - miejsce spotkań mieszkańców - wartość
dotacji - 3.000 zł;
Nr 9/EL/2016 - Z historią w przyszłość - wartość dotacji - 2.400 zł;
Nr 12/EL/2016 - Od opowiadania do działania - wartość dotacji - 4.100 zł;
Nr 14/EL/2016 - Rewitalizacja stawu położonego w "Babiej Dolinie" - wartość
dotacji - 4.687 zł;
Nr 18/DM/2016 - Złap formę na wiosnę - wartość dotacji - 4.935 zł;
Nr 68/DN/2016 - Świetlica w Krzewsku - wartość dotacji - 4.730 zł;
Nr 69/DM/2016 - Łączymy pokolenia - uczę więc jestem - wartość dotacji 5.000 zł;
Nr 79/DM/2016 - Borzynowo na nowo - wartość dotacji - 4.600 zł.

1% podatku z PIT na szlaki rowerowe KKE
Stanisława Pańczuk | 31 marzec 2016. Opublikowano w Aktualności

Do 30 kwietnia 2016 r. – wypełniając PIT – podatnicy mają możliwość
przekazania 1% swojego podatku dochodowego na rzecz wybranej
organizacji pożytku publicznego.
Aby przekazać 1% podatku dochodowego wybranej organizacji, należy w

zeznaniu podatkowym w odpowiednim polu wpisać numer KRS tej organizacji
oraz wysokość przekazanej kwoty. Suma ta nie może być wyższa niż 1%
podatku, ale może być niższa. Kwotę należy wpisać w odpowiedniej rubryce. Na
przykład w standardowym formularzu PIT-37 są to pola o numerach 131 i 132,
znajdujące się w wyodrębnionej części „H. Wniosek o przekazanie 1% podatku
należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)”. Odpowiednie
rubryki znajdują się także w formularzach PIT-28, PIT-36, PIT-36L i PIT-38.
Za zebrane pieniądze odbudowujemy oznakowanie 582 km szlaków
rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego. Roczne straty w oznakowaniu
szlaków rowerowych wynoszą od 13-15 tys. zł.
Od 2007 roku z 1% zebraliśmy 19.834,91 zł.
S.Pańczuk

Pisanie projektów - szkolenie ESWIP
Stanisława Pańczuk | 31 marzec 2016. Opublikowano w Aktualności

Szanowni Państwo,
Zapraszamy do udziału w dwudniowym, bezpłatnym szkoleniu "Tworzenie
projektów", które odbędzie się 8 i 9 kwietnia 2016 w Siedzibie Ośrodka
ESWIP w Elblągu, przy ul. Związku Jaszczurczego 17. Zajęcia prowadzone
metodą warsztatową umożliwią uczestnikom rozwinięcie umiejętności
diagnozowania problemów, określania celów, rozeznawania sposobów ich
realizacji, rozwiązywania problemów, planowania ujętych w projekcie działań
oraz tworzenia budżetu na ich realizację.
Całość szkolenia jest przygotowana m.in. pod kątem ogłoszonego
konkursu ramach Rządowego Programu Aktywności Społecznej Osób
Starszych na lata 2014-2020 ASOS 2016. Szkolenie poprowadzi Małgorzata
Woźna – koordynator i doradca Centrum Organizacji Pozarządowych, ekspert w
zakresie funkcjonowania organizacji pozarządowych, tworzenia i zarządzania
projektami. Do udziału w szkoleniu zapraszamy przedstawicieli elbląskich
stowarzyszeń i fundacji (nie więcej jednak, niż dwie osoby reprezentujące tę
samą organizację). Załączone do informacji dokumenty prosimy wypełnić i
przesłać do 6 kwietnia br. na adres e-mail cop@eswip.pl, faksem pod nr 55
235 33 88 lub osobiście dostarczyć do biura Centrum Organizacji
Pozarządowych w Elblągu, przy ul. Związku Jaszczurczego 17 (pokój 30),
82-300 Elbląg. Dodatkowe informacje dostępne są w Centrum Organizacji
Pozarządowych, pod nr 55 649 12 93. Program szkolenia oraz formularz
zgłoszeniowy dołączone są do wiadomości.

Projekt: Centrum Organizacji Pozarządowych jest współfinansowany ze
środków Urzędu Miasta Elbląg
Pozdrawiam
Rafał Narnicki

Kwota dostępnych środków na LSR
Stanisława Pańczuk | 29 marzec 2016. Opublikowano w Aktualności

W związku z obowiązkiem podania do publicznej wiadomości kwot dostępnych
środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich (EFRROW) przeznaczonych na realizację LSR w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w dniu 23 marca 2016 roku
zamieszczono informację.
W nawiązaniu do ogłoszenia o konkursie na wybór strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność (LSR) z dnia 6 października 2015 r., dla którego
termin składania wniosków obowiązywał od 9 listopada 2015 r. do 31 grudnia
2015 r., wypełniając zapisy regulaminu konkursu na wybór LSR, w tym
postanowienia załącznika nr 6 do regulaminu, informujemy o ustaleniu przez
Instytucję Zarządzającą (pismo Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8
marca 2016 r., znak: ROWwrt-łt-540-2/16(770)) kwot dostępnych środków z
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
(EFRROW) przeznaczonych na realizację LSR w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Wartość dostępnych w województwie warmińsko-mazurskim środków
przeznaczonych na realizację LSR w ramach poddziałania 19.2, 19.3 oraz 19.4
wynosi 29 896 104,41 (EUR). Natomiast limit dostępnych w województwie
warmińsko-mazurskim środków przeznaczonych na realizację LSR na
poddziałania 19.2 i 19.3 wynosi 24 458 003,02 (EUR).
W przypadku województwa warmińsko-mazurskiego, kwotą dostępnych
środków przeznaczonych na realizację LSR w ramach PROW na lata 2014-2020
jest limit na poddziałania 19.2 i 19.3, a wyboru LSR dokonuje się biorąc pod
uwagę wysokość łącznego wnioskowanego wsparcia jedynie na poddziałania
19.2 i 19.3 PROW 2014-2020.
Dla wszystkich LSR wybranych, a współfinansowanych ze środków EFRROW,
wskazane zostaną wysokości środków w ramach wsparcia, o którym mowa w
art. 35 ust. 1 lit. d i e rozporządzenia nr 1303/2013, nielimitowane ww. kwotą

dostępnych środków.
ROWwrt-lt-540-2_16(770)

III edycja Dni Otwartych Funduszy Europejskich
Stanisława Pańczuk | 29 marzec 2016. Opublikowano w Aktualności

Serdecznie zapraszamy do udziału w III edycji ogólnopolskiej akcji promocyjnej
pn. „Dni Otwarte Funduszy Europejskich”. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
otrzymało zaproszenie do przystąpienia do akcji, którą koordynuje Ministerstwo
Rozwoju. Akcja „Dni Otwarte Funduszy Europejskich” wpisuje się w
prowadzone, w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, promowanie
rezultatów i efektów m. in. PROW 2007-2013 w Polsce, w tym prezentację
dobrych projektów dofinansowanych ze środków unijnych.
Poprzednia edycja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. W czasie trwania
„Dni Otwartych” odbyło się około 1000 wydarzeń, w których wzięło udział
blisko 200 000 uczestników!
Aby wziąć udział w III edycji ogólnopolskiej akcji promocyjnej pn. „Dni Otwarte
Funduszy Europejskich”, wystarczy „udostępnić” swój projekt dla mieszkańców
regionu przynajmniej na jeden dzień w okresie od 12 do 15 maja 2016 r.
Zachęcamy Beneficjentów PROW 2007-2013 do pokazania odwiedzającym to,
co udało się osiągnąć, zbudować, zrealizować, stworzyć dzięki środkom
pozyskanym w ramach PROW 2007-2013. ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA
UDZIAŁU W AKCJI!
Zainteresowanym, którzy zdecydują się na prezentacje swoich zrealizowanych
inwestycji i w sposób interesujący oraz niestandardowy zaprezentować
mieszkańcom województwa warmińsko-mazurskiego koordynatorzy akcji
zapewnią ogólnopolską promocję Dni Otwartych m. in. w telewizji, radio, w
prasie, na portalach i w kanałach społecznościowych. Niebawem, pod
a d re s e m w w w.d n i o t wa r t e .e u o r a z
na
stronach www.minrol.gov.pl, www.sporol.warmia.mazury.pl, www.wrota.warmia.
mazury.pl dostępny będzie formularz za pośrednictwem, którego
zainteresowani udziałem w akcji, będą mogli zgłaszać propozycje atrakcji
związanych z ich projektami.
Osobami do kontaktu są:
Pani Iwona Szcześniak (iwona.szczesniak@minrol.gov.pl, tel. 22/ 623 13 38),

Biura Pomocy Technicznej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Pani Anna Maria Gołębiewska (a.golebiewska@warmia.mazury.pl, tel. 89/ 521
92 86), Biuro Projektów, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa,
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Żuławskie sady przydomowe
Stanisława Pańczuk | 25 marzec 2016. Opublikowano w Aktualności

Żuławskie sady przydomowe. Odkryjmy je na nowo!
Zaproszenie do udziału w seminarium doświadczeń i odkryć pomologicznych.
Odkrywanie tajemnic wymaga odwagi, zapału i otwartości na świat. Nie
zabrakło żadnej z tych cech, eksploratorom - pomologom, którzy penetrowali
wszerz i wzdłuż Żuławy – krainę dla konesera, w poszukiwaniu niebywałych,
ekskluzywnych a zarazem tajemniczych odmian historycznych drzew
owocowych.
Podczas realizacji tej ciekawej przygody pomologicznej udało się zaledwie w
niewielkim procencie odkryć i poznać zapomniane drzewa owocowe. Niektóre z
nich pamiętają czasy międzywojnia!
Doświadczenia tej pomologicznej przygody chcielibyś my przeżyć wspólnie z
Państwem w trakcie seminarium podsumowującego doświadczenia inicjatywy Żuławskie sady przydomowe. Odkryjmy je na nowo! 31.03.2016, Nowy Dwór
Gdański, Żuławski Park Historyczny
Celem seminarium będzie podsumowanie prac wykonanych w projekcie
Tradycyjne sady i drzewa owocowe, jako cenny rezerwuar przyrodniczy,
historyczny i kulturowy Żuław Delty Wisły oraz popularyzacja tematyki
historycznych odmian wśród mieszkańców województwa pomorskiego.
Do udziału w seminarium gorąco zapraszamy mieszkańców województwa
pomorskiego, w szczególności uczestników projektu, przedstawicieli powiatów
nowodworskiego, gdańskiego,
malborskiego, tczewskiego, sztumskiego, kwidzyńskiego, przedstawicieli
WFOSIGW w Gdańsku, Urzędu Marszałkowskiego, Ośrodków Doradztwa
Rolniczego, pomorskich organizacji ekologicznych, sadowników, działkowców,
rolników, sołtysów, miłośników i pasjonatów dawnych odmian drzew
owocowych, media, wielbicieli niecodziennych smaków owoców, oraz tych
którzy pragną zainteresować się tym tematem.
Termin: 31.03.2016, godz. 11.00 - 14.30
Miejsce: Żuławski Park Historyczny, ul. Kopernika 17, 82-100 Nowy Dwór
Gdański

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 28.03.2016 roku u Pana Dominik
Sudoł - 692 342 510, sudomik@gmail.com.
W potwierdzeniu udziału proszę podać: imię i nazwisko, nazwę reprezentowanej
instytucji, organizację, numer telefonu, e-mail.
Z poważaniem
Marek Opitz Prezes Stowarzyszenia Miłośników Nowego Dworu Gdańskiego

Dotacje dla NGO w ESWIP
Stanisława Pańczuk | 24 marzec 2016. Opublikowano w Aktualności

Stowarzyszenie ESWIP w ramach Ośrodka Wspierania Ekonomii
Społecznej w kwietniu ogłosi nabór do konkursu na dotacje dla
organizacji pozarządowych, które chcą podjąć działalność
gospodarczą, jednocześnie przekształcając się w
przedsiębiorstwo społeczne. To także oferta dla organizacji,
które chcą założyć spółdzielnię socjalną osób prawnych.
Dotacje mają na celu tworzenie nowych miejsc pracy dla osób oddalonych od
rynku pracy. Dostępna kwota na stworzenie jednego miejsca pracy to ok. 23
tys. zł. Dodatkową pomocą jest wsparcie pomostowe, czyli środki w
wysokości do 1850 zł miesięcznie przez pół roku z przeznaczeniem na koszty
ponoszone przez organizację w związku z prowadzoną działalnością
gospodarczą, z możliwością przedłużenia wsparcia o kolejne miesiące, już w
mniejszej kwocie. Dodatkowo gwarantowana jest ścieżka szkoleniowo-doradcza
dotycząca zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej/spółdzielni
socjalnych i innych ważnych kwestii.
Otrzymanie wsparcia oznacza dla organizacji/spółdzielni socjalnej
obligatoryjność zatrudnienia osoby/osób (w zależności od tego na ile stanowisk
dotacja została przyznana) przez minimum rok na co najmniej pół etatu.
Źródło: ESWIP

Wsie tematyczne od podstaw - szkolenie
Stanisława Pańczuk | 24 marzec 2016. Opublikowano w Aktualności

Zapraszam na szkolenie "Wsie tematyczne od podstaw", które będzie miało
miejsce 30 marca 2016 roku w Elblągu, ul. Jana Amosa Komeńskiego 40, sala
nr 8, god. 10|00-13|00. Szkolenie prowadzi Małgorzata Ofierska - prezes LGD
"Warmiński Zakątek".
W programie w I ETAPIE:
1) Idea wsi tematycznych
2) Organizacja wsi tematycznych
3) Sposoby zarobkowania wsi tematycznych
W II ETAPIE:

4) Gra strategiczna wsi tematycznych
S.Pańczuk

Wielkanoc 2016
Stanisława Pańczuk | 24 marzec 2016. Opublikowano w Aktualności
Spokojnych i pogodnych
Świąt Wielkanocnych
pełnych miłości i rodzinnego ciepła
życzy Zarząd i pracownicy Biura Kanał Elbląski LGD

Dotacje dla NGO w ESWIP
Stanisława Pańczuk | 24 marzec 2016. Opublikowano w Aktualności

Stowarzyszenie ESWIP w ramach Ośrodka Wspierania Ekonomii
Społecznej w kwietniu ogłosi nabór do konkursu na dotacje dla
organizacji pozarządowych, które chcą podjąć działalność
gospodarczą, jednocześnie przekształcając się w
przedsiębiorstwo społeczne. To także oferta dla organizacji,
które chcą założyć spółdzielnię socjalną osób prawnych.
Dotacje mają na celu tworzenie nowych miejsc pracy dla osób oddalonych od
rynku pracy. Dostępna kwota na stworzenie jednego miejsca pracy to ok. 23
tys. zł. Dodatkową pomocą jest wsparcie pomostowe, czyli środki w
wysokości do 1850 zł miesięcznie przez pół roku z przeznaczeniem na koszty
ponoszone przez organizację w związku z prowadzoną działalnością
gospodarczą, z możliwością przedłużenia wsparcia o kolejne miesiące, już w
mniejszej kwocie. Dodatkowo gwarantowana jest ścieżka szkoleniowo-doradcza
dotycząca zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej/spółdzielni
socjalnych i innych ważnych kwestii.
Otrzymanie wsparcia oznacza dla organizacji/spółdzielni socjalnej
obligatoryjność zatrudnienia osoby/osób (w zależności od tego na ile stanowisk
dotacja została przyznana) przez minimum rok na co najmniej pół etatu.
Źródło: ESWIP

Biuletyn Informacyjny Warmia-Mazury-Polska-UE - marzec 2016
Stanisława Pańczuk | 24 marzec 2016. Opublikowano w Aktualności

Ukazał się kolejny - marcowy 2016 - numer Biuletynu Informacyjnego WarmiaMazury - Polska - UE przygotowywany przez Departament Współpracy
Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa WarmińskoMazurskiego.

Biuletyn Informacyjny Warmia i Mazury, Polska, UE - marzec 2016
Z poważaniem,
Bartosz Grucela, młodszy referent
Departament Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego
Wojewówdztwa Warmińsko-Mazurskiego

Konsultacje strategii rozwoju turystyki
Stanisława Pańczuk | 24 marzec 2016. Opublikowano w Aktualności

Uprzejmie informuję, że w ramach konsultacji społecznych projektu
aktualizowanej Strategii Rozwoju Turystyki Województwa WarmińskoMazurskiego oraz wnoszenia uwag do projektu Prognozy w ramach udziału
społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko
organizowane są spotkania w trzech miastach województwa. Podczas spotkań
zaprezentowane zostaną projekty:
- Strategii Rozwoju Turystyki Województwa Warmińsko-Mazurskiego do 2025
roku,
- Prognozy Oddziaływania na Środowisko projektu Strategii Rozwoju Turystyki
Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2025.
Dokumenty powyższe w dniu 15.03.2016 r. zostały umieszczone na
stronie www.warmia.mazury.pl w zakładce „Turystyka i Promocja" →
„Strategia i analizy z zakresu turystyki" oraz na
stronie www.bip.warmia.mazury.pl. Serdecznie zachęcamy do zapoznania się
z dokumentami przed planowanym spotkaniem, dzięki czemu będziecie
Państwo mogli zgłosić swoje uwagi podczas spotkania. Uwagi będzie można
zgłaszać również po spotkaniach – w terminie do 18.04.2016 roku na specjalnie
przygotowanym formularzu, dostępnym razem z projektami przedmiotowych
dokumentów.
Zapraszamy na jedno ze spotkań w:
• Ełku w dniu 06.04.2016 r. o godz. 11.00, przy ul. Sikorskiego 5A, w sali
konferencyjnej,
• Elblągu w dniu 07.04.2016 r. o godz. 11.00, przy Placu Jagiellończyka 1, w
małej sali kinowej,
• Olsztynie w dniu 08.04.2016 r. o godz. 10.00, przy ul. Emilii Plater 1, w Sali
sesyjnej.
Przewidywany czas spotkania – około 2 godz.
Wszystkich chętnych, prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do 31.03.2016

r. pod numerem telefonu 89 52 16 900 lub e-mail: dt@warmia.mazury.pl, z
podaniem terminu i miejscowości spotkania.
Pozdrawiam,
Ewelina Gołębiewska, Biuro Projektów (pok. 456)
Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn
tel. 89 521 95 97, fax 89 521 92 59

Starania o wpis Kanału na Listę UNESCO
Stanisława Pańczuk | 21 marzec 2016. Opublikowano w Aktualności

Związek Gmin Kanału Ostródzko-Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego podjął
starania o wpisanie Kanału na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
Ten jedyny na świecie funkcjonujący szlak żeglowny z systemem zabytkowych
pochylni, działający w oryginalnej formie od ponad 140 lat, w 2011 roku, decyzją
Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, został wpisany na listę Pomników Historii.
Dołączył tym samym do obiektów o szczególnym znaczeniu dla dziedzictwa
kulturowego naszego kraju.
Samorządy liczą na o, że umieszczenie Kanału na liście, znacznie podwyższy
liczbę turystów, żeglarzy i wodniaków w tym rejonie. Ponadto ułatwiłoby
promocję i starania o dotacje unijne dla obiektu i ościennych gmin.
Procedura wpisywania obiektu na listę UNESCO i postępowanie z tym
związane, może potrwać nawet kilka lat, dlatego najpierw Związek zdecydował
się na złożenie wniosku o wpisanie na listę jedynie zespołu pięciu pochylni:
Buczyniec, Kąty, Oleśnica, Jelenie i Całuny, które zostały zmodernizowane w
ramach rewitalizacji Kanału.
źródło: http://www.zwiazekkanalu.pl/starania-o-umieszczenie-kanalu-na-liscieswiatowego-dziedzictwa-unesco/

Dotacje dla przedsiębiorców w W-MARR
Stanisława Pańczuk | 16 marzec 2016. Opublikowano w Aktualności

Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego powierzono funkcję
wybierania projektów do dofinansowania, zawierania umów i zlecania płatności,
a także rozliczania projektów osi priorytetowej nr 1 - inteligentna gospodarka
Warmii i Mazur.
Niemal wszystkie nabory projektów wdrażane przez WMARR mają być
ogłoszone jeszcze w tym roku. Szczegółowe informacje będą umieszczane
sukcesywnie w harmonogramie naborów wniosków w trybie konkursowym.
Harmonogram naboru wniosków do pobrania na stronie: http://
rpo.warmia.mazury.pl/artykul/212/harmonogram

Szkoła Przedsiębiorczości NGO
Stanisława Pańczuk | 14 marzec 2016. Opublikowano w Aktualności

Szanowni Państwo,
Jutro, 15 marca 2016 mija termin zgłoszeń do pierwszej edycji Szkoły
Przedsiębiorczości NGO. W tym roku odbędą się dwie jej edycje: elbląskobraniewska (dla organizacji pozarządowych objętych wsparciem przez
Inkubatory Przedsiębiorczości Społecznej w Elblągu i Braniewie) oraz iławskoostródzka (dla organizacji pozarządowych objętych wsparciem przez
Inkubatory Przedsiębiorczości Społecznej w Iławie i Ostródzie). Organizatorem
cyklu jest Stowarzyszenie ESWIP.
Cykl zajęć obejmie 5 dwudniowych sesji szkoleniowych, w okresie od marca do
maja br. Udział w warsztat pozwoli uczestnikom na zdobycie wiedzy na temat
ekonomizacji organizacji pozarządowych, zarządzania taką organizacją, zasad
ubiegania się o dotację na założenie przedsiębiorstwa społecznego, w tym
napisania dobrego biznesplanu, jak również pozwoli nabyć umiejętności z
zakresu zarządzania personelem i sposobów dbania o wizerunek organizacji.
Ukończenie cyklu szkoleniowego jest także warunkiem ubiegania się o dotacje
na tworzenie miejsc pracy w organizacji pozarządowej. Informacji dotyczących
Szkoły Przedsiębiorczości udziela infopunkt Ośrodka OWIES: tel.: 55 235 33
88, e-mail: r.narnicki@eswip.pl Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.
Pozdrawiam

Rafał Narnicki
______________________________________________
Siedziba w Elblągu
ul. Związku Jaszczurczego 17, 82-300 Elbląg
tel./faks +48 55 236 27 16, 235 33 88, 642 18 85
mail: eswip@eswip.pl
www.eswip.pl

Rozstrzygnięcie konkusu FIO WML 2016
Stanisława Pańczuk | 11 marzec 2016. Opublikowano w Aktualności

W wyniku weryfikacji i oceny wniosków złożonych w konkursie Fundusz
Inicjatyw Obywatelskich Warmia Mazury Lokalnie 2016, komisja konkursowa
zakończyła pracę nad ich oceną merytoryczną i zatwierdziła listę rankingową.
Lista wnioskow rekomendowanych do dofinansowania FIO WML 2016

Lista wniosków rezerwowych FIO WML 2016

Lista wnioskow odrzuconych FIO WML 2016
W przypadku rezygnacji przez któregoś z wnioskodawców z dofinansowania,
nie dostarczenia dokumentów niezbędnych do podpisania umowy w terminie
lub stwierdzenia braku możliwości udzielenia dotacji na etapie weryfikacji
dokumentów rejestrowych i finansowych, do podpisania umowy o dotację będą
zapraszani wnioskodawcy z listy rezerwowej. Kwoty proponowanych dotacji
mogą odbiegać od wartości wnioskowanych. Szczegółowe informacje o
kategoriach kosztów nie uznanych za niezbędne przez komisję zostaną
przesłane indywidualnie każdemu wnioskodawcy.
Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy za udział wszystkim, którzy złożyli
wnioski.

Internacjonalizacja MŚP - szkolenie
Stanisława Pańczuk | 11 marzec 2016. Opublikowano w Aktualności

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości serdecznie zaprasza potencjalnych
wnioskodawców na spotkania informacyjne do działania 1.2 POPW
„Internacjonalizacja MŚP”.
Podczas organizowanych spotkań informacyjnych potencjalni beneficjenci
dowiedzą się o znaczeniu, metodach i korzyściach płynących z właściwego
przygotowania się do wejścia na nowy rynek zagraniczny, a następnie o
zasadach ubiegania się o dofinansowanie profesjonalnych usług doradczych w
tym zakresie w ramach Działania 1.2 PO PW. Terminy poszczególnych spotkań:
15 marca 2016 r. Lublin, Hotel Victoria ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza
58/60.
16 marca 2016 r. Rzeszów, Hotel Rzeszów Aleja Piłsudskiego 44.
17 marca 2016 r. Kielce, Hotel Best Western, ul. Henryka Sienkiewicza 78.
22 marca 2016 r. Olsztyn, Hotel Wileński, ul. Ryszarda Knosały 5.
23 marca 2016 r. Białystok, Hotel Silver, ul. Mikołaja Kopernika 97.
Program spotkań oraz formularz zgłoszeniowy na poszczególne spotkania
dostępny jest pod adresem http://popw.parp.gov.pl/wez-udzial-w-projektachszkoleniach-i-konferencjach-popw/cykl-spotkan-informacyjnych-dzialania-1-2popw-internacjonalizacja-msp-w-5-miastach-polski-wschodniej
Szkolenia współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia
Źródło: parp.gov.pl

Spotkania bilateralne przedsiębiorców "wodnych"
Stanisława Pańczuk | 11 marzec 2016. Opublikowano w Aktualności

Ośrodek sieci Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości serdecznie zaprasza firmy działające w branży gospodarki
wodnej do udziału w giełdzie kooperacyjnej Pro'Hydro, która odbędzie się
25-26 maja 2016 r. przy okazji targów HydroGaïa w Montpellier.
Giełda kooperacyjna to seria bilateralnych, uprzednio zaaranżowanych 30minutowych spotkań b2b pomiędzy przedstawicielami firm z różnych krajów
działających w tej samej branży i zainteresowanych nawiązaniem współpracy z
zagranicznymi partnerami. Udział w spotkaniach jest bezpłatny.
Więcej informacji na stronie
http://www.een.org.pl/index.php/Europa/articles/gielda-kooperacyjna-dlabranzy-gospodarki-wodnej-podczas-targow-hydrogaia-25-26-maja-2016-rmontpellier.html
Źródło:parp.gov.pl

Nabory wniosków w RPO Warmia Mazury
Stanisława Pańczuk | 11 marzec 2016. Opublikowano w Aktualności

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn
jako Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014- 2020
ogłasza KONKURS NR RPWM.06.01.01-IZ.00-28-001/16
na dofinansowanie projektów ze środków
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego
na lata 2014- 2020
Z ZAKRESU: OSI PRIORYTETOWEJ KULTURA I DZIEDZICTWO
Działanie 6.1 Infrastruktura kultury

Poddziałanie 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe
Nabór będzie przeprowadzony w trybie konkursowym. Wartość kwoty
przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie w ramach kategorii
interwencji 094 (ochrona, rozwój i promowanie dóbr publicznych w dziedzinie
kultury i dziedzictwa) wynosi: 10 000 000,00 EUR1 co stanowi: 43 277 000,00
PLN ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu ze środków
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego
na lata 2014-2020 wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych (dla projektów nie
generujących dochodu). W przypadku projektów generujących dochód maksymalny poziom dofinansowania należy liczyć z zastosowaniem metody luki
w finansowaniu.
Termin składania wniosków: od 31 marca 2016 r.
do 29 kwietnia 2016 r.
w godzinach 8.00 – 15.00
więcej informacji

Rekrutacja na spotkanie 15.Maróz 2016
Stanisława Pańczuk | 11 marzec 2016. Opublikowano w Aktualności

Do udziału w Spotkaniu 15.Maróz 2016 zapraszamy członków lokalnych
organizacji, grup nieformalnych, a także sołtysów z terenów gmin
wiejskich i wiejsko-miejskich.
Zależy nam na udziale osób z jak największej liczby gmin i organizacji. Dlatego
z terenu jednej gminy będziemy kwalifikować nie więcej niż 4 osoby oraz
nie więcej niż 2 osoby z jednej organizacji.
Koszt udziału w spotkaniu pokrywają organizatorzy, z wyjątkiem opłaty 35
PLN od jednego uczestnika oraz kosztów dojazdu.
Jak zgłosić się na spotkanie w Marózie?
Rekrutacja będzie dwuetapowa i odbywać się będzie za pomocą Internetu.
I etap
Należy wypełnić on-line ankietę rekrutacyjną dostępną tutaj: https://
crm.fundacjawspomaganiawsi.pl/zapisy/maroz2016.
Każdy uczestnik wypełnia ankietę indywidualnie. Ankietę należy wypełnić do
20 marca 2016 r. do godziny 23.59. Kompletnie i starannie wypełniona
ankieta rekrutacyjna jest warunkiem zakwalifikowania do udziału w Spotkaniu,
dlatego przed wysłaniem prosimy sprawdzić poprawność danych, szczególnie

adresu e-mail.
Ważnym elementem ankiety jest wybór tematu zajęć – prosimy uważnie
przeczytać program dostępny TUTAJ. Raz dokonanego wyboru nie można
zmienić.
Po prawidłowym wypełnieniu ankiety na podany adres e-mail wysłane zostanie
potwierdzenie zgłoszenia. Jeśli potwierdzenie nie dotrze, zalecamy sprawdzić
folder „spam”. Można też skontaktować się z naszym administratorem, pisząc
na adres: 2016@maroz.pl.
II etap
1 kwietnia 2016 r. zostanie opublikowana lista OSÓB
ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W SPOTKANIU.
Każda zakwalifikowana osoba otrzyma e-mail z linkiem do krótkiej ankiety
rejestracyjnej (dot. m.in. diety, specjalnych wymagań, dojazdu etc.).
Po wypełnieniu i wysłaniu ankiety należy:
● Sprawdzić, czy nadeszła wiadomość zwrotna, wydrukować ją i wysłać po
podpisaniu przez osoby upoważnione skanem na
adres: maroz2016@nida.pl, lub pocztą na adres Nidzickiej Fundacji
Rozwoju NIDA do 8 kwietnia 2016 r. UWAGA! Dopełnienie tej formalności
umożliwia organizatorom sfinansowanie kosztów udziału zakwalifikowanym
osobom.
● Zapłacić opłatę rekrutacyjną w wysokości 35 PLN od osoby na konto
organizatora wskazane w mailu. Potwierdzenie wpłaty należy przesłać
skanem lub pocztą do 8 kwietnia 2016 r. Faktura wystawiona będzie na
płatnika, który wykonał przelew. Aby otrzymać fakturę pocztą, prosimy
pisać na adres: maroz2016@nida.pl, podając niezbędne dane (imię,
nazwisko, adres, bądź nazwa organizacji, adres, NIP).
Ostateczna lista zakwalifikowanych uczestników zostanie opublikowana
20 kwietnia 2016 r.
W przypadku rezygnacji z udziału w Spotkaniu po tym terminie prosimy jak
najszybciej powiadomić o tym Fundację NIDA (maroz2016@nida.pl, telefon 89
625 36 51), aby na to miejsce mógł przyjechać ktoś z listy rezerwowej. Opłata
w wysokości 35 PLN nie podlega zwrotowi, chyba że wskaże się na swoje
miejsce inną osobę z tej samej organizacji (informacja maroz2016@nida.pl,
telefon 89 625 36 51).
Organizatorzy Spotkania:
Fundacja Wspomagania Wsi oraz Nidzicka Fundacja Rozwoju „NIDA”
Fundatorzy Spotkania:
Fundacja Wspomagania Wsi oraz Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
Źródło: http://www.nida.pl/projekty/na-swiatlo-dzienne-xv-spotkanieorganizacji-dzialajacych-na-obszarach-wiejskich_maroz/

Seminarium - możliwości rozwoju sprzedaży bezpośredniej w
gospodarstwach rolnych

Stanisława Pańczuk | 11 marzec 2016. Opublikowano w Aktualności

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie oraz
Regionalna Izba Gospodarki Żywności Naturalnej i Tradycyjnej w Olsztynie
zapraszają na seminarium pt. "Możliwości rozwoju sprzedaży bezpośredniej w
gospodarstwach rolnych", które odbędzie się 15 marca 2016 roku o godz. 9|30
w siedzibie W-MODR w Olsztynie przy ul. Jagiellońskiej 91.
Program seminarium obejmuje:
09.00-09.30 - Rejestracja uczestników
09.30-09.45 - Przywitanie uczestników, otwarcie seminarium
- Zygmunt Kiersz - dyrektor W-MODR w Olsztynie
09.45-10.15 - sprzedaż bezpośrednia produktów pochodzenia roślinnego w
świetle obowiązujących przepisów prawnych
- mgr inż. Ewa Pstrak-Dziewanowska - Wojewódzka Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Olsztynie
10.15-10-45 - Wymagania weterynaryjne przy produkcji produktów
pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej
- lek. wet. Włodzimierz Ficek - Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w
Olsztynie
10.45-11.15 Sprzedaż bezpośrednia przez rolników produktów przetworzonych
pochodzących z ich gospodarstw rolnych - podatek dochodowy
- Bożena Prypłot - Urząd Skarbowy w Olsztynie
11.15-12.00 Dobre praktyki sprzedaży bezpośredniej w gospodarstwach rolnych
- Regionalna Izba Żywności Naturalnej i Tradycyjnej w Olsztynie
- Sławomir Olender - Gospodarstwo rolne "Mazurskie Smaki", Marcinkowo
- Jarosław Parol - Tradycyjna Wędzarnia Warmińska, Kaborno
- Tomasz Winiarek - Gospodarstwo i przetwórnia mleka koziego i krowiego
Tusinek, Rozogi
12.00-12.20 - Przerwa kawowa, w tym degustacja produktów regionalnych
12.20-12-40 - zasady podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników przy
jednoczesnym prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej w świetle
przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznemu rolników
- Izabela Olszak - Kasa Rolniczego ubezpieczenia Społecznego Oddział
Regionalny w Olsztynie
12.40-13.00 - Dziaalnosć gospodarzca - zasady rejestracji, opłacania skłądek
spoelcznych, platforma Usług elektronicznych - Iwana Florek - zakład
ubezpeizceń Społecznych Oddzial w Olsztynie
13.00-13.00 - Możliwości wsparcia małej przedsiębiorczości w PROW
2014-2020, w tym poprzez LGD
- Małgorzata Ofierska - Lokalna Grupa Działania "Warmiński Zakątek"

- Maria Suszko - Dział Przedsiębiorczości, WGD i Agroturystyki, W-MODR w
Olsztynie
13.00-14.00 - Podsumowanie seminarium
- Zygmunt Kiersz - Dyrektor W-MODR w Olsztynie

Wsie tematyczne od podstaw
Stanisława Pańczuk | 11 marzec 2016. Opublikowano w Aktualności

W związku z dużym zainteresowaniem rozwojem wsi w kierunku tematyczności,
wspólnie z LGD Warmiński Zakątek, organizujemy spotkanie szkoleniowoinformacjne 30 marca 2016 roku w Elblągu. Zainteresowanych udziałem w
spotkaniu bardzo proszę o kontakt telefoniczny lub e-mailowy:
tel. 55 239-49-61
e-mail: biuro@kanal-elblaski-lgd.pl
S.Pańczuk

Program rozwoju żywności konsultacje
Stanisława Pańczuk | 11 marzec 2016. Opublikowano w Aktualności

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego
ogłasza przeprowadzanie konsultacji
„Programu rozwoju żywności tradycyjnej, regionalnej, naturalnej wysokiej
jakości
na Warmii i Mazurach w latach 2016-2020”
w trybie Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach polityki rozwoju
(Dz.U.2014, poz. 1649 z późn. zm.)

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 19 lutego 2016 r. do dnia
25 marca 2016 r. w formie przyjmowania opinii, uwag i propozycji dotyczących
treści projektu „Programu rozwoju żywności tradycyjnej, regionalnej, naturalnej
wysokiej jakości na Warmii i Mazurach w latach 2016-2020”. Opinie, uwagi i
propozycje dotyczące treści projektu Programu należy zgłaszać na piśmie lub
drogą mailową na Formularzu konsultacji. Przewiduje się również spotkanie
konsultacyjne w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa WarmińskoMazurskiego w Olsztynie przy ul. Emilii Plater 1 w dniu 9 marca 2016 r. godz.
11.00, sala nr 420 (sesyjna).
Projekt „Programu rozwoju żywności tradycyjnej, regionalnej, naturalnej
wysokiej jakości na Warmii i Mazurach w latach 2016-2020”oraz Formularz
konsultacji dostępne są:
●
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pod adresem
internetowym: http://bip.warmia.mazury.pl/urzad_marszalkowski w
zakładce Konsultacje społeczne/Zaproszenia do konsultacji,
●
na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pod adresem: http://
warmia.mazury.pl, w zakładce Obszary wiejskie/Programy i projekty,
●
w siedzibie Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa, Biuro
ds. Żywności, Urzędu Marszałkowskiego Województwa WarmińskoMazurskiego w Olsztynie, przy ul. Emilii Plater 1, pokój 471 w dniach i
godzinach pracy Urzędu: poniedziałek 8.00 – 16.00, wtorek – piątek: 7.30 –
15.30.
●
na tablicach ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie i jego Biur Regionalnych w Elblągu i
Ełku.
Opinie, uwagi i propozycje dotyczące treści projektu Programu wpisane do
Formularza konsultacji społecznych należy przekazywać:
● elektronicznie na adres: dow@warmia.mazury.pl, w tytule e-maila należy
wpisać: KONSULTACJE PROGRAMU ROZWOJU ŻYWNOŚCI,
● pisemnie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa WarmińskoMazurskiego, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa, Biuro
ds. Żywności, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn,
● bezpośrednio do sekretariatu Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i
Rolnictwa, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, pokój 412, w dniach i
godzinach pracy Urzędu: poniedziałek 8.00 – 16.00, wtorek – piątek: 7.30 –
15.30.
Opinie, uwagi i propozycje dotyczące treści projektu Programu z datą
wpływu przed dniem 19 lutego 2016 r. i po dniu 25 marca 2016 r., jak
również niepodpisane, nie będą brane pod uwagę.
Nieprzedstawienie opinii, uwag i propozycji dotyczących treści konsultowanego
projektu Programu w terminie oznacza rezygnację z prawa jej wyrażenia.
Za przeprowadzenie konsultacji odpowiada Departament Rozwoju Obszarów
Wiejskich i Rolnictwa, Biuro ds. Żywności, Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

PROGRAM_rozwoju_zywnosci
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Wielkanoc z Targesem
Stanisława Pańczuk | 08 marzec 2016. Opublikowano w Aktualności

Szanowni Państwo,
Wiosna już coraz bliżej, a wraz z nią Święta Wielkiej Nocy. Czas wzmożonych
zakupów świątecznych, prezentów, upominków, ozdób na świąteczne stołu, itp.
Dlatego w ramach działalności targes.pl (https://www.targes.pl/) planujemy
rozpocząć akcję promocyjną związaną z tym okresem.
W związku z tym, poszukujemy podmiotów, które w ramach współpracy
wykonają kartki świąteczne bądź inne drobne gadżety związane ze Świętami,
np. zajączki, pisanki, itp. ZGŁOSZENIE PRZYJMOWANE SĄ DO 11 marca!
Akcja będzie skierowana do samorządów z terenu województwa warmińskomazurskiego, przedsiębiorców i osób prywatnych. Całkowity koszt
przeprowadzenia akcji pokrywa Administrator strony – Stowarzyszenie ESWIP
(m.in. przygotowanie folderu, rozesłanie, zebranie zamówień).
Całkowity zysk, ze sprzedaży kartek i innych drobnych gadżetów przechodzi
bezpośrednio na rzecz podmiotów które w ramach akcji sprzedadzą swoje
produkty.
Zainteresowane podmioty prosimy o kontakt mailowy: kontakt@targes.pl bądź
telefoniczny 510 903 547. Osoba do kontaktu: Anna Maria Nadgrabska –
przedstawiciel targes.pl
Podmioty które chcą wziąć udział akcji prosimy o:
- założenie bezpłatnego konta na targes.pl (https://www.targes.pl/
rejestracja.html)
- bezpłatne umieszczenie swojej oferty świąteczne na targes.pl
- przesłanie zdjęć wraz z informacją o cenie (brutto) wraz informacją jaką ilość
są Państwo przygotować i w jakim czasie.
Źródło: ESWIP

Dotacje dla NGO
Stanisława Pańczuk | 08 marzec 2016. Opublikowano w Aktualności

Stowarzyszenie ESWIP w ramach Ośrodka Wspierania Ekonomii
Społecznej w kwietniu ogłosi nabór do konkursu na dotacje dla
organizacji pozarządowych, które chcą podjąć działalność
gospodarczą, jednocześnie przekształcając się w
przedsiębiorstwo społeczne. To także oferta dla organizacji,
które chcą założyć spółdzielnię socjalną osób prawnych.
Dotacje mają na celu tworzenie nowych miejsc pracy dla osób oddalonych od
rynku pracy. Dostępna kwota na stworzenie jednego miejsca pracy to ok. 23
tys. zł. Dodatkową pomocą jest wsparcie pomostowe, czyli środki w
wysokości do 1850 zł miesięcznie przez pół roku z przeznaczeniem na koszty
ponoszone przez organizację w związku z prowadzoną działalnością
gospodarczą, z możliwością przedłużenia wsparcia o kolejne miesiące, już w
mniejszej kwocie. Dodatkowo gwarantowana jest ścieżka szkoleniowo-doradcza
dotycząca zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej/spółdzielni
socjalnych i innych ważnych kwestii.
Otrzymanie wsparcia oznacza dla organizacji/spółdzielni socjalnej
obligatoryjność zatrudnienia osoby/osób (w zależności od tego na ile stanowisk
dotacja została przyznana) przez minimum rok na co najmniej pół etatu.
Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu:
Katarzyna Ciszewska-Wojtas, Justyna Duks
Stowarzyszenie ESWIP
ul. Związku Jaszczurczego 17 w Elblągu
tel. 55 235 33 88
e-mail: k.ciszewska@eswip.pl, j.duks@eswip.pl

Szkoła przedsiębiorczości NGO
Stanisława Pańczuk | 08 marzec 2016. Opublikowano w Aktualności

Rusza pierwsza edycja Szkoły Przedsiębiorczości NGO. W tym roku odbędą się
dwie jej edycje: elbląsko-braniewska (dla organizacji pozarządowych objętych
wsparciem przez Inkubatory Przedsiębiorczości Społecznej w Elblągu i
Braniewie) oraz iławsko-ostródzka (dla organizacji pozarządowych objętych
wsparciem przez Inkubatory Przedsiębiorczości Społecznej w Iławie i Ostródzie.
Organizatorem cyklu jest Stowarzyszenie ESWIP.
Cykl zajęć obejmie 5 dwudniowych sesji szkoleniowych, w okresie od marca do
maja br. Tematyka szkoleń prezentuje się następująco:
● Aspekty prawne zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej przez
NGO
● Aspekty formalno-prawne dotacji w ramach RPO Woj. WarmińskoMazurskiego na lata 2014-2020
● Biznesplan w ekonomizacji organizacji
● Zarządzanie zasobami ludzkimi w działalności gospodarczej NGO
● PR organizacji i marketing usług/produktów NGO
Celem Szkoły Przedsiębiorczości NGO jest podniesienie poziomu wiedzy i
umiejętności dotyczącej podjęcia i prowadzenia działalności odpłatnej
statutowej i gospodarczej przez organizacje pozarządowe.
Udział w warsztatach pozwoli uczestnikom na zdobycie wiedzy na temat
ekonomizacji organizacji pozarządowych, zarządzania taką organizacją,
zasadach ubiegania się o dotację na założenie przedsiębiorstwa społecznego,
w tym napisania dobrego biznesplanu, jak również pozwoli nabyć umiejętności
z zakresu zarządzania personelem i sposobów dbania o wizerunek organizacji.
Szkoła Przedsiębiorczości NGO jest działaniem projektu "Ośrodek Wspierania
Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu".

Muzeum Żuławskie ...jest wiele do odkrycia
Stanisława Pańczuk | 08 marzec 2016. Opublikowano w Aktualności

- Ostatni na ziemiach polskich wiatrak odwadniający.
- Na polskim polderze. Z dziejów mennonitów – niderlandzkiej mniejszości
religijnej.
- Ekspozycja - Anna German była mennonitką.
- Stobbes Machandel – trunek regionalny produkowany przez mennonitów w
Nowym Dworze Gdańskim.

- Strych pełen osobliwości.
- Magazyn strażnika wałowego.
- Legendy Żuław i Mierzei Wiślanej.
- Cmentarz 11 wsi – lapidarium kamieni nagrobnych w Żelichowie-Cyganku.
- Historia delty Wisły od powstania do czasów współczesnych.
Muzeum Żuławskie w Żuławskim Parku Historycznym
ul. Kopernika 17, 82-100 Nowy Dwór Gdański
tel./fax. +48 55 247 57 33 lub 518263676www.zph.org.pl biuro@zph.org.pl
www.klubnowodworski.pl biuro@klubnowodworski.pl
Czynne codziennie oprócz poniedziałków w godzinach od 11|00 do 15|00.
Inne terminy po wcześniejszym uzgodnieniu.

Spacer z mądrym przewodnikiem
Stanisława Pańczuk | 07 marzec 2016. Opublikowano w Aktualności

Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" zaprasza 14 marca 2016 roju
(poniedziałek) o 17.30 na spotkanie o świetnej książce o naszym (w szerokim
ujęciu) regionie, napisanej przez XIX-wiecznego prawnika i podróżnika z Prus
Wschodnich Ludwiga Passarge. Na miejscu będzie także można kupić ok. 100
tytułów książek o naszych terenach.
Wszystkie informacje są tutaj:http://eswiatowid.pl/Aktualno%C5%9Bci/tabid/
158/ItemId/38811/btab/106/Default.aspx

Akty prawne do realizacji LSR OW KE
Stanisława Pańczuk | 04 marzec 2016. Opublikowano w Aktualności

Zamieszczam akty prawne dotyczące realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju
Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego na szczeblu krajowym:
http://www.kanal-elblaski-lgd.pl/lokalna-strategia-rozwoju-zaczniki.html

PRAWO
oraz LGD i LSR:
http://www.kanal-elblaski-lgd.pl/statut.html

Innowacje społeczne we wzornictwie przemysłowym
Stanisława Pańczuk | 04 marzec 2016. Opublikowano w Aktualności

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza firmy wzornicze,
projektantów, studia projektowe i designerskie specjalizujące się we
wzornictwie przemysłowym na spotkania match-makingowe z
przedsiębiorcami, które odbędą się w trakcie konferencji Innowacje społeczne
we wzornictwie przemysłowym. Planowane spotkania dadzą możliwość
indywidualnych konsultacji przedsiębiorców z projektantami. Spotkania dadzą
możliwość nawiązania współpracy oraz krótkich konsultacji na temat rozwoju
firmy i produktu.
Spotkania odbywać się będą w trakcie pierwszego dnia konferencji 31.03.2016
r. w hotelu Novotel w Warszawie, w godz. 10.30 – 17.00. Projektanci będą mieli
zapewnioną oddzielną salę (stoliki zarezerwowane dla poszczególnych
projektantów), w której będą spotykać się z uczestnikami konferencji.
Serdecznie zapraszamy projektantów, firmy, studia projektowe do zgłaszania
chęci uczestnictwa w spotkaniach.
Formularz zgłoszeniowy zawierający poniższe dane prosimy przesyłać na adres
email: karol_demski@parp.gov.pl w terminie 9 marca 2016 r.
Nazwa firmy/studia projektowego
Zakres oferowanych usług dla przedsiębiorców
Obszar działania firmy/studia
Godziny konsultacji w dniu 31.03 (10|30-17|00) Liczba miejsc ograniczona.
Więcej na temat konferencji dowiedzą się Państwo na stronie
internetowej: http://www.uprp.pl/o-wydarzeniu/Menu09,764,29,index,pl/

Konkurs na aktywizację wsi rozstrzygnięty
Stanisława Pańczuk | 03 marzec 2016. Opublikowano w Aktualności

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził rozstrzygnięcie
otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań Samorządu Województwa z
zakresu aktywizacji społeczności lokalnych na obszarach wiejskich w 2016
roku.
Dofinansowano 11 zadań na łączną kwotę 60 000,00 złotych, w tym 2 z obszaru
Kanał Elbląski LGD (wykaz w załączeniu).
Zakres tematyczny – czyli jakiego rodzaju projekty mogły otrzymać
dofinansowanie:
1) Wspieranie przedsięwzięć mających na celu poprawę estetyki przestrzeni
publicznej w sołectwach biorących udział w Programie Odnowy Wsi
Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla
miejscem, w którym warto żyć…” w szczególności poprzez:
•
trwałe nasadzenia z wykorzystaniem roślinności wieloletniej,
charakterystycznej dla krajobrazu wiejskiego (wymagany szkic, projekt,
rysunek, plan nasadzeń oraz opis, legenda w zakresie wykorzystanego
materiału, roślinności),
• upiększanie miejscowości w sposób trwały z wykorzystaniem motywów
charakterystycznych dla wsi np. poprzez umiejscowienie rzeźb, map, tablic,
witaczy (wymagany szkic, projekt, rysunek oraz opis, legenda w zakresie
wykorzystanego materiału, pozycji napisów).
2) Wspieranie przedsięwzięć mających na celu rozwój już istniejących wsi
tematycznych w sołectwach na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.
Działanie dotyczy wyłącznie:
•
organizowania pokazów, konkursów, wydarzeń charakterystycznych dla
miejscowości tematycznych, związanych z tematem wiodącym wioski
tematycznej,
• promowania wioski tematycznej z wykorzystaniem różnorodnych środków
przekazu, wzbogacenia i rozszerzenia oferty wsi tematycznej.
3) Wspieranie przedsięwzięć nieinwestycyjnych ujętych w Planie Odnowy
Miejscowości wpływających na wzrost kapitału społecznego i ludzkiego w
sołectwach biorących udział w Programie Odnowy Wsi Województwa
Warmińsko-Mazurskiego „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym
warto żyć…”, z wyłączeniem festynów i imprez o podobnym charakterze.
Wnioskowana dotacja na realizację zadań z zakresu aktywizacji społeczności
lokalnych na obszarach wiejskich w ramach jednej oferty nie mogła przekroczyć
kwoty 6 000 zł brutto (słownie: sześć tysięcy złotych brutto).

Na realizację zadań z zakresu aktywizacji społeczności lokalnych na obszarach
wiejskich, organizacja pozarządowa mogła złożyć łącznie maksymalnie 2 oferty.
Uchwała Zarządu w sprawie rozstrzygnięcia - plik .doc - do pobrania
Załącznik nr 1 - plik .doc - do pobrania
Załącznik nr 2 - plik .doc - do pobrania
Załącznik nr 3 - plik .doc - do pobrania
źródło:http://www.sporol.warmia.mazury.pl/463-45adc062d34e0-5316.htm

Internacjonalizacja MŚP
Stanisława Pańczuk | 02 marzec 2016. Opublikowano w Aktualności

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości serdecznie zaprasza potencjalnych
wnioskodawców na spotkania informacyjne do działania 1.2 PO PW
„Internacjonalizacja MŚP”. Podczas organizowanych spotkań informacyjnych
potencjalni beneficjenci dowiedzą się o znaczeniu, metodach i korzyściach
płynących z właściwego przygotowania się do wejścia na nowy rynek
zagraniczny, a następnie o zasadach ubiegania się o dofinansowanie
profesjonalnych usług doradczych w tym zakresie w ramach Działania 1.2 PO
PW.
Terminy poszczególnych spotkań:
15 marca 2016 r. Lublin, Hotel Victoria ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza
58/60.
16 marca 2016 r. Rzeszów, Hotel Rzeszów Aleja Piłsudskiego 44.
17 marca 2016 r. Kielce, Hotel Best Western, ul. Henryka Sienkiewicza 78.
22 marca 2016 r. Olsztyn, Hotel Wileński, ul. Ryszarda Knosały 5.
23 marca 2016 r. Białystok, Hotel Silver, ul. Mikołaja Kopernika 97.
Program spotkań oraz for mularz zgłoszeniowy na poszczególne
spotkaniadostępny jest pod adresem
http://popw.parp.gov.pl/wez-udzial-w-projektach-szkoleniach-i-konferencjachpopw/cykl-spotkan-informacyjnych-dzialania-1-2-popw-internacjonalizacjamsp-w-5-miastach-polski-wschodniej
Szkolenia współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia
Źródło: PARP

Konsultacje Programu rozwoju żywności
Stanisława Pańczuk | 02 marzec 2016. Opublikowano w Aktualności

Informuję o rozpoczęciu procesu konsultacji projektu „Programu rozwoju
żywności tradycyjnej, regionalnej, naturalnej wysokiej jakości na Warmii i
Mazurach w latach 2016-2020”.
Konsultacje będą trwały w terminie 19.02.2016 r. – 25.03.2016 r.
Projekt „Programu rozwoju żywności tradycyjnej, regionalnej,
naturalnej wysokiej jakości na Warmii i Mazurach w latach
2016-2020”oraz Formularz konsultacji dostępne są pod linkami:
PROGRAM_rozwoju_zywnosci

OGLOSZENIEzarzadu-konsultacje_programu

Formularz_konsultacji_programu
oraz:
- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pod adresem
internetowym: http://bip.warmia.mazury.pl/urzad_marszalkowski w
zakładce Konsultacje społeczne/Zaproszenia do konsultacji,
- na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pod adresem: http://
warmia.mazury.pl , w zakładce Obszary wiejskie/Programy i projekty,
- w siedzibie Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa, Biuro
ds. Żywności, Urzędu Marszałkowskiego Województwa WarmińskoMazurskiego w Olsztynie, przy ul. Emilii Plater 1, pokój 471 w dniach i
godzinach pracy Urzędu: poniedziałek 8.00 – 16.00, wtorek – piątek: 7.30 –
15.30.
- na tablicach ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie i jego Biur Regionalnych w Elblągu i
Ełku.
Osobami do kontaktu w sprawie są: Magdalena Florenc-Karwowska, tel.
(89) 521 98 53 oraz Monika Jaczun (89) 521 98 57.
Biuro ds. Żywności, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

10-562 Olsztyn, ul. E. Plater 1
T: +48 89 521 98 53/57

Zakończone warsztaty Planu Odnowy Miejscowości Krzewsk
Stanisława Pańczuk | 01 marzec 2016. Opublikowano w Aktualności

W ramach tworzenia Planu Odnowy Miejscowości Krzewsk odbyły się
trzykrotnie warsztaty Planu Odnowy Miejscowości, prowadzone przez
pracowników Kanał Elbląski LGD, kolejno poświęcone:
1) Identyfikacji mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń
2) Analizie SWOT i TOWS, problemów i celów, misji i wizji
3) Wypracowaniu zadań i budżetu Planu
Z analizy SWOT i TOWS wynika, że mieszkańców stać na agresywną strategię
opartą o moce strony i szanse. Nowe stowarzyszenie "Odnowa" złożyło już
pierwszy wniosek na mikrodotacje FIO Warmia Mazury Lokalnie i niecierpliwie
czeka na wyniki oceny merytorycznej. Mieszkańcy są również zainteresowani
szkoleniami i udziałem w spotkaniach z innymi organizacjami. Nie brakuje
również problemów, które są wielką troską i dyskomfortem mieszkańców.
S.Pańczuk

Szlaki rowerowe Krainy Kanału Elbląskiego
Stanisława Pańczuk | 01 marzec 2016. Opublikowano w Aktualności

W Krainie Kanału Elbląskiego jest 694 km oznakowanych szlaków rowerowych,
w tym:

583 km 15 oznakowanych szlaków przez Kanał Elbląski LGD
60 km 3 oznakowane szlaki przez Gminę Miłomłyn
● 51 km 3 szlaków PTTK Elbląg i Olsztyn
Szlaki rowerowe, mapa, ich przebieg, opis, ślad GPS znajduje się
na www.kanalelblaski.eu
Wartość wytyczenia szlaków, inwentaryzacji turystycznej, opracowanie
koncepcji i konsultacje przebiegu, dokumentacji organizacji ruchu, znakowania,
przygotowania kadry do znakowania i konserwacji oraz promocji w latach
2008-2015 wyniosła łącznie 916.524 zł.
Źródła finansowania wyniosły odpowiednio:
●
24.397 zł, tj. 3% - samorządy gmin, związek gmin
● 634.158 zł, tj. 69% - Kanał Elbląski LGD
● 111.323 zł, tj. 12% - Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego
● 146.646 zł, tj. 16% - Ministerstwo Sportu i Turystyki
Kierunki finansowania przedstawiają się następująco:
●
5% - 49.450 zł - szkolenia kadry - znakarzy szlaków rowerowych
● 10% - 93.130 zł - koncepcja, inwentaryzacja turystyczna, dokumentacja
organizacji ruchu
● 51% - 469.471 zł - znakowanie, monitoring i konserwacja szlaków
rowerowych
● 33% - 304.473 zł - promocja, w tym: 70% - publikacje, 30% - imprezy
rowerowe
Szlaki rowerowe wymagają stałego monitoringu i konserwacji. Corocznie straty
w oznakowaniu szlaków rowerowych wynoszą od 13-15 tys. złotych.
Jednym ze źródeł finansowanie jest 1% podatku dochodowego od osób
fizycznych. Od 2007 roku w tej formie zebraliśmy 19.834,91 zł. Nadal jesteśmy
OPP i prosimy o 1% pdof na utrzymanie oznakowania szlaków rowerowych i ich
promocję.
S.Pańczuk
●
●

Komisja ds. wyboru LSR w ramach RLKS
Stanisława Pańczuk | 29 luty 2016. Opublikowano w Aktualności

22 lutego 2016 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego Uchwałą Nr
11/171/16/V powołał skład Komisji do spraw wyboru strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność oraz zatwierdził Uchwałą Nr 11/172/16/V
regulamin działania Komisji.
Regulamin określa w szczególności:

1) liczbę członków Komisji;
2) skład komisji, w tym przewodniczącego, jego zastępcę, członków Komisji
będących przedstawicielami Zarządu Województwa oraz ekspertów ujętych w
wykazie ekspertów;
3) zasady funkcjonowania Komisji.
Ustanowienie Komisji oraz zatwierdzenie regulaminu normującego zasady jej
pracy wiąże się ściśle ze sposobem wyboru LSR spośród strategii złożonych
przez wnioskodawców (Lokalne Grupy Działania i Lokalne Grupy Rybackie)
spełniających warunki udziału w konkursie na wybór strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność.
Pliki do pobrania:
Uchwała Nr 11/171/16/V - skład Komisji
Załącznik do uchwały
Uchwała Nr 11/172/16/V - Regulamin Komisji
Załącznik do uchwały
źródło: http://www.sporol.warmia.mazury.pl/463Aktualnosci_PROW_2014_2020-5309.htm

Komunikat dla potencjalnych beneficjentów
Stanisława Pańczuk | 29 luty 2016. Opublikowano w Aktualności

Do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w
Olsztynie wpłynęły zapytania od potencjalnych Beneficjentów programów
pomocowych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej czy urząd jest
partnerem firm doradczych i konsultingowych. Poniżej zamieszczono komunikat
w tej sprawie.
"W związku z docierającymi sygnałami, że jakoby Urząd Marszałkowski podpisał
umowy współpracy z firmami przygotowującymi wnioski aplikacyjne,
informujemy, że Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko- Mazurskiego
nie jest partnerem i nie podpisał umów z firmami zajmującymi się zawodowo
przygotowywaniem dokumentów aplikacyjnych dla wnioskodawców."
źródło: http://www.sporol.warmia.mazury.pl/463-45adc062d34e0-5311.htm

Po spotkaniu LGD Warmii i Mazur

Stanisława Pańczuk | 29 luty 2016. Opublikowano w Aktualności

W minionym tygodniu (25-26 lutego 2016 roku) Departament Rozwoju
Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Warmińsko-Mazurskiego zorganizował spotkanie szkoleniowo-informacyjne dla
Lokalnych Grup Działania.
Przybyłych uczestników oraz zaproszonych gości powitała Pani Sylwia
Jaskulska – Członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Zainteresowanym omówiono kluczowe założenia wynikające z nowej
perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020 w zakresie rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność, w ramach której od 9 listopada do
31 grudnia 2015 roku prowadzony był nabór na składanie wniosków na wybór
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. W
związku z trwającą oceną wyboru Lokalnych Strategii Rozwoju został
przedstawiony także stan realizacji poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze
w ramach, którego Lokalne Grupy Działania otrzymały blisko 1.408.000,00 zł na
zachowanie celów i dalszy rozwój potencjału administracyjnego w okresie
poprzedzającym przygotowanie i wybór lokalnych strategii rozwoju.
Podsumowano również wstępną weryfikację złożonych dokumentów
strategicznych objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020 oraz Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze na lata
2014-2020.
Wśród przybyłych gości był Pan Grzegorz Matczyński – Dyrektor Zarządu
Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP oraz Pan Arkadiusz
Jachimowicz – Prezes Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw
Pozarządowych. Obaj prelegenci zaprezentowali informacje dotyczące różnych,
ciekawych i niezwykle istotnych działań podejmowanych w zakresie aktywizacji
społeczności lokalnej z terenów wiejskich oraz zachęcali żywo do
zaangażowania się we współpracę ze stowarzyszeniami, które reprezentowali
podczas ww. wydarzenia.
Materiały konferencyjne do pobrania (prezentacje w formacie .pdf) pod linkiem i
są to:
http://www.sporol.warmia.mazury.pl/463Aktualnosci_PROW_2014_2020-5312.htm
‡. Jarosław Sarnowski - Przedstawienie stanu realizacji działania 19 Wsparcie
dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader poddziałanie 19.1
Wsparcie przygotowawcze

ˆ. Wojciech Stanny - Podsumowanie wstępnej weryfikacji złożonych lokalnych
strategii rozwoju w ramach PROW 2014-2020 i PO Rybactwo i Morze
2014-2020
‰. Jacek Kudła – Zasady pracy Komisji oceniającej lokalne strategii rozwoju
Š. Jarosław Sarnowski - Kalendarz imprez regionalnych promujących żywność
naturalną, tradycyjną, lokalną i regionalną województwa warmińskomazurskiego w 2016 roku
‹. Grzegorz Matczyński - Ochotnicze Straże Pożarne i Związek OSP RP
Œ. Arkadiusz Jachimowicz – Ekonomia społeczna – miejsce dla każdego
•. Barbara Dawcewicz - LGD9 - Projekty zrealizowane w okresie 2009-2015 w
ramach programów innych niż PROW
Żródło j.w.

Targi Agrotravel 2016 Kielce
Stanisława Pańczuk | 29 luty 2016. Opublikowano w Aktualności

Wsie tematyczne Warmii I Mazur biorą udział w Targach AGROTRAVEL 2016 w
Kielcach. Z Kanał Elbląski LGD na targach wystawią swoje produkty:
1) Aniołowo - Anielska Wioska - miejsce z duszą
2) Oleśno - Oleśno wieś sztuki naturalnej
W biuletynie targowym swoje oferty przestawiają wsie tematyczne:
1) Aniołowo - Anielska Wioska - miejsce z duszą
2) Dłużyna i Węzina - Żuławskie wsie tradycji
3) Janowo - Wiklinowa wieś
4) Oleśno - Oleśno wieś sztuki naturalnej
5) Władysławowo - Wioska mennonitów
Natomiast szkoleniem z zakresu promocji i przygotowania stoiska
wystawienniczego jest zainteresowanych aż 11 osób.
Poniżej zaproszenie Ministra Rolnictwa na Targi Agrotravel 2016 w Kielcach.
W imieniu Organizatorów – Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministra Sportu i
Turystyki, Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, Prezesa Polskiej
Organizacji Turystycznej, Prezesa Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej
„Gospodarstwa Gościnne", Prezesa Targów Kielce S.A., jak również swoim
własnym mam zaszczyt zaprosić do udziału w:

BLOKU KONFERENCYJNO – WARSZTATOWYM
towarzyszącym
VIII Międzynarodowym Targom Turystyki Wiejskiej i

Agroturystyki AGROTRAVEL, KIELCE 2016
Blok konferencyjno-warsztatowy odbędzie się w Centrum Kongresowym
Targów Kielce S.A. i rozpocznie się w przeddzień imprezy targowej, tj. w
czwartek, 7 kwietnia 2016 r., a w jego skład wejdzie:
- FORUM TURYSTYKI WIEJSKIEJ I AGROTURYTYKI w dn. 7- 8 kwietnia
2016 r.
- dzień ekspercki Polskiej Organizacji Turystycznej w dn. 8 kwietnia 2016
r.
- blok warsztatowo-dyskusyjny w dn. 9 kwietnia 2016 r.
Pierwsza część Forum zostanie zorganizowana w formie debaty na temat
agroturystyki polonijnej. W drugiej części pokażemy dobre praktyki w zakresie
partnerstwa i współpracy w aspekcie rozwoju produktów sieciowych. Kolejna
sesja poświęcona będzie partnerstwu i współpracy w aspekcie komunikacji
marketingowej, a eksperci podzielą się wiedzą dotyczącą najnowszych trendów
w rozwoju tej formy komunikacji. Natomiast panel dyskusyjny „Miejsce turystyki
wiejskiej w nowoczesnej gospodarce", który odbędzie się w piątek, 8 kwietnia,
przyjmie charakter dyskusji moderowanej z udziałem m.in. ministrów ds.
rozwoju obszarów wiejskich i turystyki oraz prezesa Polskiej Federacji Turystyki
Wiejskiej.
Temat dnia eksperckiego Polskiej Organizacji Turystycznej to: Turystyka
Kulinarna na obszarach wiejskich. Podczas spotkania przybliżona zostanie
tematyka turystyki kulinarnej i opisany fenomen jej popularności.
Uczestnikom Konferencji organizatorzy zapewniają bezpłatnie:
● udział w bloku konferencyjno-warsztatowym w dn. 7-9 kwietnia 2016 r.
● pakiet materiałów konferencyjnych
● jeden nocleg w pokoju 2-osobowym w terminie 7/8 kwietnia 2016 r.
● wyżywienie (tj.: przerwy kawowe w dn. 7 i 8 kwietnia 2016 r., lunch w dn. 7
kwietnia 2016 r.)
● możliwość zwiedzenia VIII Międzynarodowych Targów Turystyki Wiejskiej i
Agroturystyki AGROTRAVEL w dniach 8-10 kwietnia 2016 r.
Zapraszamy również do udziału w wyjeździe studyjnym po regionie
świętokrzyskim (koszt wyjazdu 40,00 zł brutto).
Uprzejmie proszę o wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego, który
umożliwi nam przygotowanie Państwa pobytu zgodnie z Państwa
oczekiwaniami w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 marca 2016 r. i
przesłanie go :
Ø na adres e-mail: (a.lypacz@swietokrzyskie.travel),
Ø lub pocztą na adres: Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa
Świętokrzyskiego, ul. Ściegiennego pok. 32, 25-033 Kielce, Polska
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.
Licząc na Państwa obecność pozostaję z wyrazami głębokiego szacunku.
Prezes Regionalnej Organizacji Turystycznej
Województwa Świętokrzyskiego
Jacek Kowalczyk

Osoba do kontaktu:
Aniceta Adamczak – Łypacz – tel. +48 41 361 80 57 wew.23;
kom. +48 515 062 075; e – mail: a.lypacz@swietokrzyskie.travel
W załączeniu: formularz zgłoszeniowy, ramowy program bloku konferencyjnowarsztatowego, informacja organizacyjna dla uczestników, program targów
AGROTRAVEL
Szczegółowe informacje dostępne na: http://agro.travel/

Bank Żywności w Elblągu
Stanisława Pańczuk | 24 luty 2016. Opublikowano w Aktualności

Bank Żywności w Elblągu w 2015 roku rozpoczął realizację działań w
ramach Programu Operacyjnego 2014-2020 Pomoc Żywnościowa,
Podprogram 2015, kierowanego do osób korzystających z pomocy
organizacji.
W ramach programu, beneficjenci z Elbląga oraz powiatu elbląskiego
uczestniczą m.in. w warsztatach dotyczących zdrowego żywienia,
ekonomicznego gospodarowania żywnością, a także w zajęciach
edukacyjnych na temat praw konsumenta.
W ubiegłym roku Bank Żywności wydał publikację „Jak dobrze
wykorzystać żywność?" Smaczne proste przepisy na domowe potrawy z
produktów pochodzących z Banków Żywności" zawierającą przepisy na
zbilansowane, proste, niedrogie posiłki.
Kolejne opracowanie, zawierające przepisy na zestawy obiadowe,
zawierające ceny składników, zostanie wydane w najbliższym czasie.

Dotacje dla organizacji pozarządowych z ESWIP
Stanisława Pańczuk | 24 luty 2016. Opublikowano w Aktualności

Stowarzyszenie ESWIP w ramach Ośrodka Wspierania Ekonomii
Społecznej w kwietniu ogłosi nabór do konkursu na dotacje dla
organizacji pozarządowych, które chcą podjąć działalność
gospodarczą, jednocześnie przekształcając się w
przedsiębiorstwo społeczne. To także oferta dla organizacji,
które chcą założyć spółdzielnię socjalną osób prawnych.
Dotacje mają na celu tworzenie nowych miejsc pracy dla osób oddalonych od
rynku pracy. Dostępna kwota na stworzenie jednego miejsca pracy to ok. 23
tys. zł. Dodatkową pomocą jest wsparcie pomostowe, czyli środki w
wysokości do 1850 zł miesięcznie przez pół roku z przeznaczeniem na koszty
ponoszone przez organizację w związku z prowadzoną działalnością
gospodarczą, z możliwością przedłużenia wsparcia o kolejne miesiące, już w
mniejszej kwocie. Dodatkowo gwarantowana jest ścieżka szkoleniowo-doradcza
dotycząca zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej/spółdzielni
socjalnych i innych ważnych kwestii.
Otrzymanie wsparcia oznacza dla organizacji/spółdzielni socjalnej
obligatoryjność zatrudnienia osoby/osób (w zależności od tego na ile stanowisk
dotacja została przyznana) przez minimum rok na co najmniej pół etatu.
Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu:
Katarzyna Ciszewska-Wojtas, Justyna Duks
Stowarzyszenie ESWIP
ul. Związku Jaszczurczego 17 w Elblągu
tel. 55 235 33 88
e-mail: k.ciszewska@eswip.pl, j.duks@eswip.pl

Biuletyn Informacyjny Warmia, Mazury, Polska, UE
Stanisława Pańczuk | 24 luty 2016. Opublikowano w Aktualności

Ukazał się kolejny numer Biuletynu informacyjnego Warmia, Mazury, Polska,
Unia Europejska, styczeń - luty 2016, wydawany przez Urząd Marszałkowski
Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Biuletyn jest pod linkiem:

biuletyn styczeń-luty 2016
Na zachętę podaję spis treści, który obejmuje następujące rozdziały:
I. UNIJNE AKTUALNOŚCI
1. Miliard przy granicach
2. Standardowy Eurobarometr – Jesień 2015
3. Komisja Europejska ocenia sytuację w Polsce
4. Przegląd: „Zatrudnienie i kwestie społeczne w Europie”
5. Media i OSCARY 2016
6. Podsumowanie pierwszego roku funkcjonowania programu Erasmus+
7. Auta godne zaufania
8. Sprawiedliwe podatki firm
10. Internet wysokiej jakości
11. Europejska prognoza Gospodarcza – zima 2016
12. 112 ratuje życie
13. Polacy cenią Unię
14. Solidarność energetyczna
II. Z BIURA W BRUKSELI
1. Lepsze wykorzystanie funduszy na rzecz turystyki
2. Przygotowania do Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast 2016
3. W Europejskim Komitecie Społeczno-Ekonomicznym na temat gospodarki i
obiegu zamkniętego
4. Międzynarodowe Targi Turystyczne Salon des Vacances w Brukseli
WYDARZENIA W DOMU POLSKI WSCHODNIEJ
1. Targi „MNE Kortrijk Xpo 2016”
III. ZAPROSZENIA, PROGRAMY, PROJEKTY, STAŻE, STYPENDIA
1. Lingwistyczny znak jakości
2. Eurodesk – Programy, stypendia i staże – według terminów zgłoszeń

Grant na wymiany młodzieżowe
Stanisława Pańczuk | 24 luty 2016. Opublikowano w Aktualności

Już 26 kwietnia 2016 r. mija najbliższy termin składania wniosków
do programu Erasmus+ na dofinansowanie w ramach akcji: "Wymiany
młodzieżowe" (z sektora Młodzież). To właśnie w sektorze "Młodzież"
przyznano w poprzednich latach najwięcej dofinansowań. Statystyki Narodowej
Agencji pokazują, że w tym sektorze najłatwiej jest uzyskać grant! Co drugi
wniosek złożony w Akcji 1 w sektorze "Młodzież" został zatwierdzony, podczas

gdy np. w sektorze "Edukacja szkolna" dofinansowanie otrzymało tylko 20%
wniosków.
Jeżeli chcą Państwo:
● Zorganizować wspólne zagraniczne spotkania młodzieży z rożnych krajów
w celu zrealizowania ciekawych przedsięwzięć, przedyskutowania
interesujących tematów, porównania doświadczeń,
● Poznać kulturę i zwiedzić wraz z młodzieżą różne kraje Europy,
● Zająć się wyłącznie aktywnością podczas wyjazdu zagranicę lub podczas
wizyty młodzieży u Was bez konieczności wypracowywania tzw. rezultatu
intelektualnego w projekcie (i bez pracy projektowej między spotkaniami)
zapraszamy do udziału w szkoleniu, dzięki któremu zrealizują Państwo
powyższe cele!
● Jak pozyskać dotację z programu Erasmus+
● Praktyczne warsztaty z przygotowania wniosków i tworzenia projektów
dotyczących "Wymian młodzieżowych"
Terminy warsztatów
Poznań, 14.03.2016 r.
Warszawa, 17.03.2016 r.
Wrocław, 07.04.2016 r.
Kraków, 08.04.2016 r.
Na szkoleniu dowiedzą się Państwo:
● jak krok po kroku stworzyć projekt wymiany młodzieży korzystając ze
środków Erasmus+,
● jakich formalności należy dopełnić, żeby złożyć wniosek w najbliższym
terminie – 26 kwietnia 2016 r.,
● jak napisać wniosek, żeby mieć gwarancję pozyskania środków – ekspert
napisze z Państwem przykładowy wniosek z wykorzystaniem formularza
ERASMUS+ oraz wyjaśni wszystkie zawiłości formalne,
● jak zaplanować wydatki budżetowe, żeby uzyskać pełne finansowanie
spotkań młodzieży,
● jak sfinansować koszty zarządzania projektem z przyznanych środków.
Szkolenia prowadzą:
dr Małgorzata Kasperczakowa - specjalista w zakresie pozyskiwania
dodatkowych źródeł finansowania dla placówek oświatowych. Praktyk z
bogatym doświadczeniem w opracowywaniu projektów, wniosków, raportów i
sprawozdań finansowych. Autorka kilkudziesięciu wniosków o fundusze z
Comeniusa i jego następcy – programu ERASMUS+.
Katarzyna Dobrzelewska - ekspert z pracowni Edytorium.pl z wieloletnim
doświadczeniem w opracowywaniu projektów, wniosków, raportów i
sprawozdań finansowych w programach mobilnościowych. Prowadzi w całej
Polsce praktyczne warsztaty z tworzenia projektów i pisania wniosków w
programie Erasmus+.
Kto powinien uczestniczyć w szkoleniu?
Na szkolenie zapraszamy wszystkich dyrektorów i pracowników placówek
prowadzących edukację pozaformalną, w tym m.in.: szkoły, domy kultury,

biblioteki, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, fundacje i stowarzyszenia
oraz nieformalne grupy młodych osób.
Masz pytania?
Skontaktuj się z naszym opiekunem szkolenia:
Krzysztof Skrzypczak
tel. 539 991 022
krzysztof.skrzypczak@agencjapracytworczej.pl
Źródło: www.agencjapracytworczej.pl

Spotkanie informacyjne LGD Warmii i Mazur
Stanisława Pańczuk | 24 luty 2016. Opublikowano w Aktualności

W dniach 26-27 lutego 2016 roku w Wilamowie, gmina Miłomłyn gościmy
przedstawicieli LGD Warmii i Mazur na spotkaniu informacyjnym nt. oceny
Lokalnych Strategii Rozwoju na lata 2016-2023. Swoje osiągnięcia
zaprezentują też 3 lokalne grupy działania. Mam nadzieję, że uda się
również przedstawić szlaki rowerowe Krainy Kanału Elbląskiego.
S.Pańczuk

Plany Odnowy Miejscowości Krzewsk i Janowa
Stanisława Pańczuk | 24 luty 2016. Opublikowano w Aktualności

Pracujemy nad Planami Odnowy Miejscowości Krzewsk w Gminie Markusy i
Janowo w Gminie Elbląg. Pierwsze warsztaty w Krzewsku miały miejsce 16
lutego 2016 roku, kolejne - 23 lutego 2016 roku i planowane na 1 marca 2016
roku.

Z mieszkańcami Janowa spotkaliśmy się 13 lutego 2016 roku i planujemy 27
lutego 2016 roku.
Pracujemy metoda "burzy mózgów" wg schematu:
1) Analiza SWOT i TOWS, misja i wizja
2) Analiza Problemów i Celów oraz zadań do realizacji
3) Budżet zaplanowanych zadań, harmonogram realizacyjny, odpowiedzialni.
W obu miejscowościach są powołane stowarzyszenia, Janowo dojrzewa do wsi
tematycznej, Krzewsk chce zaktywizować mieszkańców na rzecz tworzenia
dobra wspólnego.
Życzymy mieszkańcom odważnych marzeń i wytrwałości w realizacji
zaplanowanych zamierzeń.
S.Pańczuk

Zabytek Zadbany 2016 - Kanał Elbląski i Kwitajny
Stanisława Pańczuk | 24 luty 2016. Opublikowano w Aktualności

Znamy już listę obiektów, które przeszły procedurę formalną i
zakwalifikowały się do konkursu Zabytek Zadbany 2016. W tym roku jest
to 46 obiektów z 14 województw. Co istotne mamy w nich „swoich
kandydatów”. W kategorii ochrona wartości zabytkowej pojedynczego obiektu
jest nim kościół filialny Chrystusa Króla w Kwitajnach, a w kategorii
architektura przemysłowa i dziedzictwo techniki Kanał Elbląski. Konkursowe
jury oceni jakość i zakres prac konserwatorskich, restauratorskich lub
budowlanych, a także wykonane rewitalizacje zabytków. Laureatów 20 kwietnia,
kiedy to w Zakopanem odbędzie się uroczysta gala z okazji Międzynarodowego
Dnia Ochrony Zabytków. Zabytek Zadbany to ogólnopolski konkurs Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków.
Procedurę konkursową prowadzi Narodowy Instytut Dziedzictwa.
W konkursie wezmą udział następujące obiekty:
W kategorii ochrona wartości zabytkowej pojedynczego obiektu – 18
obiektów
woj. dolnośląskie:
- Sobótka, kultowa rzeźba „Mnicha” z ok. 400 r. p.n.e, ul. Armii Krajowej (kat.
A)
- Wisznia Mała, pałac, ob. szkoła, ul. Szkolna 51 (kat. A)
woj. kujawsko-pomorskie:
- Toruń, kościół Świętego Ducha (O.O. Jezuitów), ul. Rynek Staromiejski 14 / ul.
Różana 2 (kat. A)

- Lubostroń, gm. Łabiszyn, pałac Lubostroń (kat. A)
woj. lubelskie:
- Milejów, zespół kościoła parafialnego Wniebowzięcia NMP obejmujący:
kościół, dzwonnicę, dawną kostnicę, ogrodzenie murowane (kat. A)
woj. lubuskie:
- Gorzów Wielkopolski, secesyjna willa-siedziba Wojewódzkiej i Miejskiej
Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta, ul. gen. Władysława Sikorskiego
107 (kat. A)
- Nowa Sól, budynek główny (willa) Muzeum Miejskiego, ul. Muzealna 20 (kat.
A)
woj. małopolskie:
- Wieliczka, zespół zabytkowego kościoła parafialnego Świętego Klemensa, ul.
Zamkowa 7 (kat. A)
woj. podkarpackie:
- Dukla, kościół Świętego Jana z Dukli i klasztor OO. Bernardynów, ul. Pocztowa
5 (kat. A)
woj. pomorskie:
- Sopot, Sąd Rejonowy, ul. 1 Maja 10 (kat. A)
woj. śląskie:
- Częstochowa, budynek klasztorny (ob. plebania) w zespole poklasztornym
parafii Świętego Zygmunta, ul. Krakowska 1 (kat. A)
woj. warmińsko-mazurskie:
- Lubawa, ruiny zamku biskupów chełmińskich, Plac 700-lecia (kat. A)
- Kwitajny, gm. Pasłęk, kościół filialny Chrystusa Króla (kat. A)
woj. wielkopolskie:
- Rostarzewo, gm. Rakoniewice, regionalna izba pamięci – zabytkowy ratusz
(kat. A)
- Gniezno, budynek dawnego Sądu Ziemskiego i Okręgowego, obecnie Sądu
Rejonowego, ul. Franciszkańska 9 (kat. A)
- Poznań, budynek strażnicy, Jednostka Ratowniczo Gaśnicza nr 2 KM PSP, ul.
Grunwaldzka 16a (kat. A)
woj. zachodniopomorskie:
- Gryfice, mury obronne (kat. A)
- Szczecin, Komenda Wojewódzka Policji, ul. Małopolska 47 (kat. A)
W kategorii rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu (w tym
założenia dworskie i pałacowe) – 3 obiekty
woj. mazowieckie:
- Chrzęsne, zespół pałacowo-parkowy (kat. B)
woj. podkarpackie:
- Zespół zabytkowy Twierdzy Przemyśl (kat. B)
woj. kujawsko-pomorskie:
- Kłóbka, zespół dworsko-parkowy (kat. B)
W kategorii adaptacja obiektów zabytkowych – 18 obiektów
woj. dolnośląskie:
- Jelenia Góra, dawny klasztor cysterski, ul Cieplicka 11A (kat. C)
- Jelenia Góra, dawny dom gościnno-kuracyjny opatów krzeszowskich tzw.

DŁUGI DOM, obecnie hotel sanatoryjny, ul. P. Ściegiennego 5/7 (kat. C)
- Legnica, Akademia Rycerska (skrzydło „A”), ul. Chojnowska 2 (kat. C)
- Oleśnica, Oleśnicki Dom Spotkań z Historią, ul. Bociania 11 (kat. C)
- Wrocław, dawny zbiornik Z1, obecnie Centrum Edukacji Ekologicznej
„Hydropolis”, ul. Na Grobli 19-21 (kat. C)
woj. łódzkie:
- Poddębice, pałac w zespole pałacowo-parkowym, ul Mickiewicza 9/11 (kat. C)
- Łódź, willa Gustawa Schreera, ul Narutowicza 48 (kat. C)
woj. małopolskie:
- Kraków, dawny klasztor koletek, obecnie zespół mieszkaniowo-usługowy
„Pod Wawelem”, ul. Koletek 12, Sukiennicza 4, 6 i 8 (kat. C)
woj. podkarpackie:
- Medyka, oficyna dworska (kat. C)
- Cieszanów, dawna cerkiew grecko-katolicka Świętego Jerzego, ul. Skorupki
(kat. C)
- Rzeszów, kamienica, Rynek 24 (kat. C)
- Gać, budynek Uniwersytetu Ludowego (kat. C)
woj. pomorskie:
- Gdynia, Muzeum Emigracji, ul. Polska 1 (kat. C)
woj. śląskie:
- Cieszyn, kamienica Konczakowskich, ul. Rynek 19 (kat. C)
woj. wielkopolskie:
- Poznań, budynek naukowo-dydaktyczny PAN, ul. Zwierzyniecka 20 (kat. C)
- Poznań, dawna kantyna oficerska, obecnie UBIQ BUSINESS PARK, ul.
Grunwaldzka 34 a (kat. C)
- Wąsowo, gm. Kuślin, źrebięciarnia, ul. Poznańska 2 (kat. C)
woj. zachodniopomorskie:
- Szczecin, pałac pod Globusem, pl. Orła Białego 2 (kat. C)
W kategorii specjalnej: architektura i konstrukcje drewniane – 1 obiekt
woj. podlaskie:
- Supraśl, Dom Ludowy – dawne kino „Jutrzenka”, ul. Piłsudskiego 11 (kat. D)
W kategorii specjalnej: architektura przemysłowa i dziedzictwo techniki –
6 obiektów
woj. kujawsko-pomorskie:
- Koronowo, most kolejowy wąskotorowy nad Brdą (kat. E)
woj. lubelskie:
- Lublin, wiadukt kolejowy, ul. Kunickiego (kat. E)
woj. lubuskie:
- Kożuchów, wieża ciśnień, ul. Szprotawska (kat. E)
woj. śląskie:
- Świętochłowice, wieże wyciągowe KWK „Polska”, ul. Wojska Polskiego (kat. E)
woj. warmińsko-mazurskie:
- Kanał Elbląski: Buczyniec, Kąty, Oleśnica, Jelenie, Całuny, Miłomłyn, Zielona,
Ostróda, Mała Ruś (kat. E)
woj. zachodniopomorskie:
- Szczecin, dawna elektrownia miejska, obecnie Storrady Park Offices, ul.

Storrady-Świętosławy 1A, B i C (kat. E)
http://www.glospasleka.pl/index.php?id=news&idd=39220

Uwagi Federacji do akredytacji OWES-ów
Stanisława Pańczuk | 23 luty 2016. Opublikowano w Aktualności

Zachęcamy do zapoznania się z uwagami Ogólnopolskiej Federacji Organizacji
Pozarządowych do Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze
włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków
Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego na lata 2014-2020.
Kwestia Ośrodków była w ubiegłym tygodniu przedmiotem obrad Komitetu
Monitorującego PO Wiedza Edukacja Rozwój.
Przypominamy także, że Federacja wystosowała stanowisko dot. sytuacji zw. z
działaniami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie
akredytackji OWES-ów.
Żródło: http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1899136.html

POLSKA WIEŚ - VIII konkurs wydawniczy
Stanisława Pańczuk | 23 luty 2016. Opublikowano w Aktualności

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

W ramach konkursu Kapituła oceni prace w dwóch kategoriach:
‡. 1.Prace naukowe (m. in. prace doktorskie), popularno-naukowe i inne

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

Termin nadsyłania prac mija 29 lipca 2016 r.
Regulamin i wymagane dokumenty dotyczące konkursu znajdują się na stronie
internetowej organizatora www.fdpa.org.pl oraz są dostępne w formie
wydruku w siedzibie Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, ul.
Gombrowicza 19, 01-682 Warszawa. Dodatkowych informacji na temat
ko n k u rs u u d z i e l a : S y l w i a Ko n o p a c ka - B ą k , e - m a i l : s . ko n o p a c ka bak@fdpa.org.pl tel. 533 979 211; 22 864 03 90; fax 22 864 03 61.
Informacje na temat poprzednich edycji konkursu, Kapituły Konkursowej i
laureatów można znaleźć na stronie internetowej www.fdpa.org.pl oraz
na www.facebook.com/Fundacja.FDPA.
Patronat honorowy: Polski Komitet do spraw UNESCO
Patroni medialni: Witrynawiejska.org.pl, KulturaLudowa.pl
Zwracam się z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie informacji za
pośrednictwem Państwa strony internetowej.
W załączeniu przesyłam dokumentację konkursową oraz logo.
Z wyrazami szacunku
Sylwia Konopacka-Bąk
Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa
ul. Gombrowicza 19
01-682 Warszawa
tel: 22 864 03 90
fax: 22 864 03 61
www.facebook.com/Fundacja.FDPA
www.instagram.com/fundacja.fdpa/
www.fdpa.org.pl
s.konopacka-bak@fdpa.org.pl
P.S.
Zapraszamy do udziału w konkursie „Przedsiębiorca z
klimatem”: http://www.przedsiebiorcazklimatem.pl/konkurs
Zapraszamy również do zapoznania się z naszym nowym projektem „Razem dla
klimatu”: http://www.klimat.fdpa.org.pl

Wyniki oceny formalnej FIO 2016
Stanisława Pańczuk | 23 luty 2016. Opublikowano w Aktualności

W odpowiedzi na ogłoszenie konkursowe wpłynęło 296 wniosków na lokalne
inicjatywy społeczne, wspieranie działań samopomocowych, start - upy dla
młodych organizacji pozarządowych. Lista wniosków odrzuconych oraz
wniosków do poprawy formalnej znajduję się w załączniku.
Liczba wniosków złożonych z obszaru działania poszczególnych Ośrodków i
Punktów:
● z powiatów: olsztyńskiego, lidzbarskiego, bartoszyckiego i braniewskiego 91 wniosków
● z powiatów: szczycieńskiego, nidzickiego, działdowskiego i miasta Olsztyna
- 48 wniosków
● z powiatów: kętrzyńskiego, ełckiego, oleckiego - 27 wniosków
● z powiatów: mrągowskiego, piskiego, giżyckiego - 42 wniosków
● z powiatów: nowomiejskiego, iławskiego, ostródzkiego - 52 wniosków
● z powiatów: elbląskiego i miasta Elbląga - 21 wniosków,
● z powiatów: gołdapskiego, węgorzewskiego - 15 wniosków.
Przypominamy, ze limit środków na dofinansowanie projektów wynosi w
roku bieżącym 313 600 złotych
● Wnioski_zlozone_do_konkursu_do_poprawy

●

Wnioski_zlozone_do_konkursu_odrzucone_FIO_WML2016

WNIOSKI NIE WSKAZANE JAKO ODRZUCONE / BŁĘDNE FORMALNIE
zostały uznane za poprawne i przekazane do oceny merytorycznej
UWAGA! TERMIN NA UZUPEŁNIENIE WNIOSKU TO 3 DNI ROBOCZE OD
WYSŁANIA MAILA (wskazanego do kontaktu we wniosku! Wnioski nie
poprawione w terminie zostaną zablokowane w systemie i odrzucone z
przyczyn formalnych.

10 lat Kanał Elbląski LGD
Stanisława Pańczuk | 19 luty 2016. Opublikowano w Aktualności

10 lat działalności Kanał Elbląski LGD (2006-2016)
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania zostało
p owo ł a n e p r ze z 3 4 o s o by f i z yc z n e z 1 0 g m i n p o d c z a s ze b r a n i a
założycielskiego w Pasłęku 18 stycznia 2006 roku, zarejestrowane przez KRS
20 lutego 2006 roku, a status OPP uzyskało 2 kwietnia 2007 roku. Obecnie KE
LGD liczy 113 członków z 12 gmin, reprezentantów 3 sektorów i mieszkańców,
w tym 15 członków założycieli. Sektor publiczny reprezentuje 16 podmiotów,
społeczny – 14 podmiotów, gospodarczy - 27 osób prowadzących działalność
gospodarczą i podmiotów oraz 60 osób reprezentantów mieszkańców.
Kierunkowe działania skupiają się na:
● kształceniu liderów wiejskich, bo wiedza daje odwagę do działania,
● promocji turystyki poprzez publikacje, imprezy i znakowanie obszaru,
● inwestycje na obszarach wiejskich, w tym na rozwój przedsiębiorczości.
W latach 2006-2015 Biuro KE LGD zrealizowało 27 projektów na
wartość 4.856.436,16 zł, w tym wartość dotacji wyniosła 4.503.408,49 zł.
Rezultaty i efekty tych projektów to:
● 112 szkoleń w trakcie 186 dni, 5.577 osobodni (przez 15,3 roku 1 osoby);
● 50 spotkań i warsztatów animacyjnych, 769 osobodni,
● powstało 34 Planów Odnowy Miejscowości, 5 zarejestrowanych
stowarzyszeń;
● 22 wizyty studyjne w ciągu 47 dni, 674 osobodni, w tym 11 wyjazdowych w
ciągu 24 dni, 270 osobodni;
● 50 imprez promocyjnych w ciągu 71 dni, 2.046 osobodni;
● 21 publikacji (39 wydań) w 56.864 egz., 13 produktów turystycznych –
17.000 egz., 18 wzorów widokówek – 20.600 szt., 2 filmy – 3.400 kopii, 12
questow – 12.000 egz., 1 ulotka 20.000 szt.
● 2 strony internetowe: www.kanal-elblaskilgd.pl, www.kanalelblaski.eu (52.166 unikalnych użytkowników)
oraz www.facebook.com/pages/LGD-Kanał-Elbląski (około 3 tys. zasięgu)
i www.partnerstwo.questing.pl;
● 582,5 km oznakowanych szlaków rowerowych, 2.427 km monitoringu tych
szlaków, 83 tablice informacyjne, 2068 znaków malowanych typu
R-1, 247 drogowskazów typu R-3, 1732 znaki metalowe typu
R-1, 699 słupów metalowych, 149 słupów drewnianych. Wartość
infrastruktury na szlakach rowerowych wynosi 205.122 zł;
● 16 kontroli działalności LGD;
● 17 umów na realizację mikrodotacji PO FIO Warmia Mazury Lokalnie na
wartość zadań – 106.742,18 zł, w tym 63.700,10 zł dotacji i 8.593,08 zł
wkładu finansowego, w ramach których zrealizowano 41 zadań

●

aktywizujących, 3.822 odbiorców, 578 uczestników
działań, 251 wolontariuszy.
● Walne Zebranie Członków obradowało 18 razy podejmując 163 uchwały;
● Zarząd obradował 83 razy podejmując 380 uchwał;
● Komisja Rewizyjna obradowała 17 razy podejmując 59 uchwał;
● Rada obradowała 29 razy podejmując 576 uchwał;
● w Biurze KE LGD zatrudniano maksymalnie 7 osób na 6,05 etatów;
● z doradztwa w Biurze LGD skorzystało 777 osób;
● na wykonanie zadań zawarto 622 umowy, w tym 17 wieloletnich, 17 o
pracę, 212 o dzieło, 376 - zlecenia;
● 97 wolontariuszy poświęciło swój czas na pracę na rzecz LGD Kanał
Elbląski.
W latach 2009-2015 Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa
Działania w Elblągu zrealizowało kilka projektów. Głównym był projekt „Wybór
LGD do realizacji LSR”, w ramach którego w latach 2009-2014
ogłoszono 27 konkursów na nabór wniosków o dotację w 4 działaniach:
● Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
● Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
● Odnowa i Rozwój Wsi
● Małe Projekty
Ł ą c z n i e w p ł y n ę ł o 4 6 6 w n i o s k ó w n a k w o t ę 3 0. 9 6 1 . 8 7 2 , 8 3 z ł .
Podpisano 259 umów, a 174 wnioski zostały odrzucone. Z 33 umów
zrezygnowali beneficjenci operacji. Rozliczono 244 umowy. Wartość
z re f u n d owa nyc h d o t a c j i 4 d z i a ł a ń P R OW n a ko n i e c 2 0 1 5 ro k u
wynosi 13.510.834,78 zł, a całej LSR – 16.640.419,55 zł. Niewykorzystany
limit dotacji 4 działań LSR wynosi 2.480.210,45 zł.
Praca w projektach LGD Kanał Elbląski to duże wyzwanie i ciągle nowe
doświadczenia. Dziękuję bardzo wszystkim realizatorom zadań, uczestnikom
zdarzeń, pracownikom, współpracownikom i wolontariuszom za zaangażowanie,
twórczą pracę, wspólne emocje i życzliwość.
S.Pańczuk

"OD WISŁY DO WISŁY" - przewodnik kajakowy
Stanisława Pańczuk | 19 luty 2016. Opublikowano w Aktualności

Na przełomie 2014/2015 roku wydaliśmy przewodnik kajakowy w wersji polskiej,
niemieckiej i angielskiej. Wersja polska rozeszła się "na pniu".
Dysponujemy jeszcze wersją niemiecką i angielską. Podgląd na:
http://www.kanal-elblaski-lgd.pl/publikacje/book/58-od-wisly-do-wislyprzewodnik-kajakowy-en/1-publikacje.html
i
http://www.kanal-elblaski-lgd.pl/publikacje/book/59-od-wisly-do-wislyprzewodnik-kajakowy-de/1-publikacje.html
Zainteresowanych odbiorem publikacji z biura Kanał Elbląski LGD (magazyn ul.
Saperów 14A) bardzo proszę o kontakt tel. 55 239-49-61, pokój 24 ul. Jana
Amosa Komeńskiego 40 lub e-mailem: biuro @kanal-elblaski-lgd.pl.
Przewodniki są ciężkie - 200 stron, pakowane po 10 szt.
Prosimy 1% podatku na "Kanał Elbląski LGD" - RAZEM PROMUJEMY SZLAKI
ROWEROWE I KAJAKOWE
KRS 0000251035

Tanie pieniądze dla firm - szkolenie
Stanisława Pańczuk | 18 luty 2016. Opublikowano w Aktualności

Zapraszamy na spotkanie w Pasłęku: „Tanie pieniądze dla firm
Finansowanie zakładania i rozwijania działalności gospodarczej” osoby
planujące prowadzenie działalności gospodarczej, mikro, małych i średnich
przedsiębiorców oraz osoby poszukujące dofinansowania zwrotnego
pochodzącego z Unii Europejskiej.Spotkanie odbędzie się 15 marca 2016 r. w
Sali Kinowej Pasłęckiego Ośrodka Kultury Plac Św. Wojciecha 5 o godzinie
10.00.Zainteresowanych spotkaniem prosimy o zgłaszanie udziału
mailowo: bialek@screp.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu 55
248-10-91/92.Liczba miejsc ograniczona.
W załączeniu program spotkania.

program-spotkania Tanie piniedze dla firm
Źródło: Stowarzyszenie "Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka"

Harmonogram wyboru LSR 2016-2023
Stanisława Pańczuk | 18 luty 2016. Opublikowano w Aktualności

HARMONOGRAM WYBORU LSR
1 - 23 maja 2014 roku - przyjęcie umowy partnerstwa przez KE
2 - październik 2015 - ogłoszenie naborów wniosków o wybór LSR
3 - listopad - grudzien 2015 - nabory wniosków
4 - kwiecień 2016 - wybór LSR
5 - maj 2016 - podpisanie umów ramowych
6 - 23 maja 2016 roku - ostateczny termin zakończenia wyboru LSR
7 - czerwiec 2016 - uruchomienie naborów wniosków przez LGD
8 - 31 grudnia 2018 roku - I kamień milowy
W tej chwili jesteśmy po ocenie formalnej i czekamy na ocenę merytoryczną
LSR OW KE 2016-2023. Pod linkiem LSR po ocenei formalnej:
S.Pańczuk

VIII Targi AGROTRAVEL 2016 w Kielcach
Stanisława Pańczuk | 18 luty 2016. Opublikowano w Aktualności

Najbarwniejsze targi w Polsce!
VIII edycja AGROTRAVEL już w kwietniu w Targach Kielce
Malownicze zakątki kraju, miejsca, w których zatrzymuje się czas – z

takimi ofer tami zapoznać się będą mogli zwiedzający VIII
Międzynarodowych Targów Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki
AGROTRAVEL. Wystawa, którą zaplanowano od 8 do 10 kwietnia 2016 roku
odbędzie się w wyjątkowym akompaniamencie zespołów folkowych oraz
przysmaków kuchni tradycyjnej.
Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki to jedyna tego rodzaju
impreza wystawiennicza w Polsce, ukierunkowana na promocję produktów
związanych z turystyką wiejską i agroturystyką. Wydarzenie integruje branżę
turystyczną nie tylko w kraju, ale i w całej Europie. AGROTRAVEL jest okazją do
zapoznania się z kulturą i tradycjami różnych regionów. Podczas najbliższej
edycji targów, ofertę wypoczynku na wsi zaprezentują między innymi polskie
regiony, Lokalne Grupy Działania, Lokalne Grupy Rybackie, regionalne i lokalne
organizacje turystyczne oraz właściciele gospodarstw agroturystycznych z
kraju i z zagranicy.
AGROTRAVEL 2015
Podczas minionych targów AGROTRAVEL, na ponad 2200 mkw powierzchni
wystawienniczej swoją ofertę zaprezentowało 160 wystawców z Polski,
Chorwacji, Białorusi, Litwy oraz Węgier. Wśród wystawców znaleźli się między
innymi Region Partnerski - Makroregion Polski Wschodniej i Kraj Partnerski,
którym była Chorwacja reprezentowana przez region Velika Gorica. Wystawę
odwiedziło ponad 20 000 zwiedzających z krajów takich jak Austria, Czechy i
Chorwacja.
Rozwój turystyki wiejskiej i agroturystyki dostarcza wiele tematów do rozmów i
niesie potrzebę wymiany doświadczeń w tym obszarze. Dzięki wsparciu silnych
partnerów merytorycznych, targi AGROTRAVEL jak co roku były miejscem wielu
konferencji i spotkań. W programie minionej edycji znalazła się między innymi
międzynarodowa konferencja „Turystyka wiejska i agroturystyka – nowe
paradygmaty dla XXI wieku” oraz konferencja „Świętokrzyska Kuźnia Smaków.
W salach konferencyjnych kieleckiego ośrodka wystawienniczo – kongresowego
odbyło się również Forum Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki.
Oprócz bogatej oferty atrakcyjnego wypoczynku na wsi, jak co roku w czasie
targów AGROTRAVEL organizowany był jarmark produktów swojskich.
Zwiedzający mogli odwiedzić klimatyczne karczmy regionalne oraz degustować
urzekające swym zapachem i smakiem potrawy regionalne z każdego zakątka
Polski.

Wyniki naboru FIO Warmia Mazury Lokalnie 2016
Stanisława Pańczuk | 18 luty 2016. Opublikowano w Aktualności

W naborze wniosków na mikrodotacje FIO Warmia Mazury Lokalnie
wpłynęło 298 wniosków, w tym 26 z obszaru punktu animacyjno-doradczego w
Elblągu, z tego 21 wniosków z numerami EL i 5 z nr DM. 5 wniosków złożyły
organizacje z miasta Elbląga. Aż 86 wniosków nie zostało zakończonych i
wysłanych, w tym 4 z obszaru Elbląga i powiatu elbląskiego. Dwa złożone
wnioski dotyczą młodych organizacji pozarządowych.
Lider projektu (LGD Warmiński Zakątek) prowadzi ocenę formalną wniosków.
Należy być czujnym, gdyż na poprawki formalne są tylko 3 dni. Po nich nastąpi
ocena merytoryczna i wybór projektów do finansowania.
S.Pańczuk

X edycja Seniorzy w akcji - inkubator + dotacje
Stanisława Pańczuk | 18 luty 2016. Opublikowano w Aktualności

Rusza Konkurs „Seniorzy w akcji” - inkubator + dotacje
Jesteś osobą 60+? Masz pomysł na działania w swojej społeczności, pasje i
doświadczenia, którymi chcesz się podzielić?
Masz 18-35 lat i razem z osobą 60+ chcesz rozkręcić międzypokoleniową
akcję?
Zgłoś pomysł na projekt społeczny. Dopracuj go przy wsparciu ekspertów i
zdobądź dotację.
Dzięki udziałowi w konkursie Krystyna (67 lat) i Kasia (31 lat) wraz
mieszkańcami zagospodarowały teren osiedlowego skweru w Stalowej Woli.
Lubosza (68 lat) zorganizowała międzypokoleniowe warsztaty tradycyjnego
ogrodnictwa. Wojciech (71 lat) i Karolina (31 lat) zaprosili słuchaczy UTW i
dzieci na międzypokoleniowe warsztaty tworzenia bajek do teatrzyku
Kamishibai. Olgierd (62 lata) zachęcił mieszkańców osiedla do udziału w banku
sąsiedzkiej wymiany usług i umiejętności.

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” i Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
zapraszają
do udziału w ogólnopolskim konkursie „Seniorzy w akcji” inkubator + dotacje na
działania społeczne osób starszych i inicjatywy międzypokoleniowe. Konkurs
skierowany jest do osób 60+ lub do par międzypokoleniowych, które mają
pomysł na projekt społeczny, chcą pracować nad jego rozwojem i zrealizować
przy wsparciu ekspertów, doświadczonych animatorów i uczestników programu.
Szukamy osób, które pragną zdobyć nowe umiejętności, przydatne w swojej
dalszej aktywności społecznej.
Konkurs realizowany jest w formule inkubatora – stwarzamy przestrzeń do
dopracowania i rozwijania pomysłów zgłoszonych na konkurs poprzez cykl
warsztatów, wizyty studyjne
oraz wsparcie trenerów z Sieci Latających Animatorów Kultury i Socjologów
(warsztaty, konsultacje). Formuła konkursu jest przyjazna szczególnie dla osób i
organizacji, które nie mają dużego doświadczenia w opracowywaniu i realizacji
projektów.
Udział w konkursie daje możliwość otrzymania wsparcia finansowego w
wysokości od 6000 zł do 12 000 zł. Ze środków konkursu przyznamy ok. 33-35
dotacji na realizację przedsięwzięć, które angażują osoby starsze do działania
na rzecz otoczenia, włączają osoby starsze w dialog i współpracę z
samorządem lokalnym, promują współpracę międzypokoleniową i wolontariat
osób starszych.
Stawiamy na działania przyczyniające się do wypracowania trwałych zmian
społecznych na poziomie lokalnym. Chcemy wspierać przedsięwzięcia, które
wnoszą nową jakość do działań angażujących osoby starsze w danej
społeczności i mają potencjał do wypracowania skalowalnych rozwiązań i
modeli działania w pracy z osobami starszymi.
O dotacje mogą ubiegać się osoby 60+ lub pary międzypokoleniowe (osoba
60+ i osoba w wieku 18-35 lat) we współpracy organizacją pozarządową czy
instytucją, która pełni rolę podmiotu aplikującego o dotację (np. Uniwersytet
Trzeciego Wieku, fundacja lub stowarzyszenie, dom kultury).
Zapraszamy do składania listów intencyjnych do 17 marca 2016.Formularz listu
intencyjnego należy wypełnić on-line: www.formularz.seniorzywakcji.pl
Regulamin oraz formularz listu intencyjnego dostępny na stronie
programu http://www.seniorzywakcji.pl/?a=573
Informacji o konkursie udziela Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”
tel.: (22) 396 55 16 lub 19, od pn-pt w godzinach od 10.00 do 15.00
e-mail: listy@seniorzywakcji.pl
Seniorzy w akcji, bo świat zmieniają ludzie z pasją!
Zobacz spot programu „Seniorzy w akcji” http://vimeo.com/58903165
Zobacz filmy „Seniorzy w akcji” http://www.youtube.com/user/seniorzywakcji
To już dziewiąta edycja konkursu. Do tej pory wsparliśmy 263 projekty w całej
Polsce. Wykorzystując potencjał absolwentów programu, budujemy sieć
Ambasadorów, którzy aktywnie działają społecznie i są gotowi dzielić się swoją
historią i doświadczeniem z innymi osobami starszymi, które rozpoczynają tego

typu aktywność.
Konkurs „Seniorzy w akcji” znalazł się w gronie finalistów europejskiego
konkursu „Społeczne Innowacje w Starzeniu” (Social Innovations in Ageing).
Międzynarodowe Jury doceniło model wspierania osób 60+ w roli liderów
działań społecznych, a także tworzenia przestrzeni do współpracy i dialogu
pokoleń wypracowany w naszym programie.
---------------------------------------------------------------------------------O udziale w konkursie „Seniorzy w akcji” opowiadają jego uczestnicy:
Realizacja projektu przekonała mnie, że każdy wiek jest dobry, aby być
aktywnym. Warto robić coś, co daje nam radość, zwiększa aktywność fizyczną i
intelektualną, a wspólnie spędzony czas pozostawi na długo miłe wspomnienia
(Barbara Sufranek, Iława)
Dla mnie było to nowe wyzwanie i bardzo fajna przygoda. Dawniej byłam bardzo
nieśmiałą osobą, jednak koordynacja projektu związana była z koniecznością
pracy w grupie, prowadzenia zajęć, udzielania wywiadów - mam teraz odwagę
podejmować kolejne działania. W roli lidera czułam się dobrze, niewątpliwie
czuję się bardziej dowartościowana i doceniona (Wiesława Koryzna, Gorzów
Wielkopolski). Projekt wzmocnił moje poczucie wartości i umocnił mnie w
pozycji lidera inicjującego i koordynującego działania. Ciągle i niezmiennie uczę
się tolerancji, otwartości i nieoceniania innych (Hanna Sienkiewicz, Łapicze).
Cieszy mnie moja przydatność. Staram się przekonywać ludzi, że potrafią
więcej niż im się wydaje. Jestem pewna, że wartością jest bycie razem, wspólne
działanie. Można czerpać z tego radość, satysfakcję i uczyć się zaufania do
innych (Marta Dzikowska-Łuczywo, Bytów). Nauczyliśmy się słuchać seniorów i
dostosowywać do ich potrzeb. Dzięki warsztatom dla uczestników programu
„Seniorzy w akcji” zdobyliśmy umiejętność prowadzenia działań. Warsztaty te
pokazały nam, jak uczyć empatii i budzić zaufanie seniorów. Na nich poznaliśmy
inne projekty i sposoby ich realizacji. Warsztaty były dla nas cenną wskazówką
w prowadzeniu projektu (Wojciech Wachowicz, Karolina Przytulska, Łódź)W
razie pytań serdecznie zapraszamy do kontaktu.
Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę"
ul. Mokotowska 55, 00-542 Warszawa
tel. 22 396 55 16 (19)
listy@seniorzywakcji.pl

Seniorzy w akcji - inkubator + dotacje
Stanisława Pańczuk | 18 luty 2016. Opublikowano w Aktualności

Rusza Konkurs „Seniorzy w akcji” - inkubator + dotacje
Jesteś osobą 60+? Masz pomysł na działania w swojej społeczności, pasje i
doświadczenia, którymi chcesz się podzielić?
Masz 18-35 lat i razem z osobą 60+ chcesz rozkręcić międzypokoleniową
akcję?
Zgłoś pomysł na projekt społeczny. Dopracuj go przy wsparciu ekspertów i
zdobądź dotację.
Dzięki udziałowi w konkursie Krystyna (67 lat) i Kasia (31 lat) wraz
mieszkańcami zagospodarowały teren osiedlowego skweru w Stalowej Woli.
Lubosza (68 lat) zorganizowała międzypokoleniowe warsztaty tradycyjnego
ogrodnictwa. Wojciech (71 lat) i Karolina (31 lat) zaprosili słuchaczy UTW i
dzieci na międzypokoleniowe warsztaty tworzenia bajek do teatrzyku
Kamishibai. Olgierd (62 lata) zachęcił mieszkańców osiedla do udziału w banku
sąsiedzkiej wymiany usług i umiejętności.
Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” i Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
zapraszają
do udziału w ogólnopolskim konkursie „Seniorzy w akcji” inkubator + dotacje na
działania społeczne osób starszych i inicjatywy międzypokoleniowe. Konkurs
skierowany jest do osób 60+ lub do par międzypokoleniowych, które mają
pomysł na projekt społeczny, chcą pracować nad jego rozwojem i zrealizować
przy wsparciu ekspertów, doświadczonych animatorów i uczestników programu.
Szukamy osób, które pragną zdobyć nowe umiejętności, przydatne w swojej
dalszej aktywności społecznej.
Konkurs realizowany jest w formule inkubatora – stwarzamy przestrzeń do
dopracowania i rozwijania pomysłów zgłoszonych na konkurs poprzez cykl
warsztatów, wizyty studyjne
oraz wsparcie trenerów z Sieci Latających Animatorów Kultury i Socjologów
(warsztaty, konsultacje). Formuła konkursu jest przyjazna szczególnie dla osób i
organizacji, które nie mają dużego doświadczenia w opracowywaniu i realizacji
projektów.
Udział w konkursie daje możliwość otrzymania wsparcia finansowego w
wysokości od 6000 zł do 12 000 zł. Ze środków konkursu przyznamy ok. 33-35
dotacji na realizację przedsięwzięć, które angażują osoby starsze do działania
na rzecz otoczenia, włączają osoby starsze w dialog i współpracę z
samorządem lokalnym, promują współpracę międzypokoleniową i wolontariat
osób starszych.
Stawiamy na działania przyczyniające się do wypracowania trwałych zmian
społecznych na poziomie lokalnym. Chcemy wspierać przedsięwzięcia, które

wnoszą nową jakość do działań angażujących osoby starsze w danej
społeczności i mają potencjał do wypracowania skalowalnych rozwiązań i
modeli działania w pracy z osobami starszymi.
O dotacje mogą ubiegać się osoby 60+ lub pary międzypokoleniowe (osoba
60+ i osoba w wieku 18-35 lat) we współpracy organizacją pozarządową czy
instytucją, która pełni rolę podmiotu aplikującego o dotację (np. Uniwersytet
Trzeciego Wieku, fundacja lub stowarzyszenie, dom kultury).
Zapraszamy do składania listów intencyjnych do 17 marca 2016.Formularz listu
intencyjnego należy wypełnić on-line: www.formularz.seniorzywakcji.pl
Regulamin oraz formularz listu intencyjnego dostępny na stronie
programu http://www.seniorzywakcji.pl/?a=573
Informacji o konkursie udziela Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”
tel.: (22) 396 55 16 lub 19, od pn-pt w godzinach od 10.00 do 15.00
e-mail: listy@seniorzywakcji.pl
Seniorzy w akcji, bo świat zmieniają ludzie z pasją!
Zobacz spot programu „Seniorzy w akcji” http://vimeo.com/58903165
Zobacz filmy „Seniorzy w akcji” http://www.youtube.com/user/seniorzywakcji
To już dziewiąta edycja konkursu. Do tej pory wsparliśmy 263 projekty w całej
Polsce. Wykorzystując potencjał absolwentów programu, budujemy sieć
Ambasadorów, którzy aktywnie działają społecznie i są gotowi dzielić się swoją
historią i doświadczeniem z innymi osobami starszymi, które rozpoczynają tego
typu aktywność.
Konkurs „Seniorzy w akcji” znalazł się w gronie finalistów europejskiego
konkursu „Społeczne Innowacje w Starzeniu” (Social Innovations in Ageing).
Międzynarodowe Jury doceniło model wspierania osób 60+ w roli liderów
działań społecznych, a także tworzenia przestrzeni do współpracy i dialogu
pokoleń wypracowany w naszym programie.
---------------------------------------------------------------------------------O udziale w konkursie „Seniorzy w akcji” opowiadają jego uczestnicy:
Realizacja projektu przekonała mnie, że każdy wiek jest dobry, aby być
aktywnym. Warto robić coś, co daje nam radość, zwiększa aktywność fizyczną i
intelektualną, a wspólnie spędzony czas pozostawi na długo miłe wspomnienia
(Barbara Sufranek, Iława)
Dla mnie było to nowe wyzwanie i bardzo fajna przygoda. Dawniej byłam bardzo
nieśmiałą osobą, jednak koordynacja projektu związana była z koniecznością
pracy w grupie, prowadzenia zajęć, udzielania wywiadów - mam teraz odwagę
podejmować kolejne działania. W roli lidera czułam się dobrze, niewątpliwie
czuję się bardziej dowartościowana i doceniona (Wiesława Koryzna, Gorzów
Wielkopolski). Projekt wzmocnił moje poczucie wartości i umocnił mnie w
pozycji lidera inicjującego i koordynującego działania. Ciągle i niezmiennie uczę
się tolerancji, otwartości i nieoceniania innych (Hanna Sienkiewicz, Łapicze).

Cieszy mnie moja przydatność. Staram się przekonywać ludzi, że potrafią
więcej niż im się wydaje. Jestem pewna, że wartością jest bycie razem, wspólne
działanie. Można czerpać z tego radość, satysfakcję i uczyć się zaufania do
innych (Marta Dzikowska-Łuczywo, Bytów). Nauczyliśmy się słuchać seniorów i
dostosowywać do ich potrzeb. Dzięki warsztatom dla uczestników programu
„Seniorzy w akcji” zdobyliśmy umiejętność prowadzenia działań. Warsztaty te
pokazały nam, jak uczyć empatii i budzić zaufanie seniorów. Na nich poznaliśmy
inne projekty i sposoby ich realizacji. Warsztaty były dla nas cenną wskazówką
w prowadzeniu projektu (Wojciech Wachowicz, Karolina Przytulska, Łódź)W
razie pytań serdecznie zapraszamy do kontaktu.
Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę"
ul. Mokotowska 55, 00-542 Warszawa
tel. 22 396 55 16 (19)
listy@seniorzywakcji.pl

Pożyczki dla przedsiębiorców
Stanisława Pańczuk | 09 luty 2016. Opublikowano w Aktualności

Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka zaprasza Przedsiębiorców z
województwa warmińsko-mazurskiego do korzystania z pożyczek na 0 % w
ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013.
Środki z pożyczki będzie można przeznaczyć m.in. na wydatki inwestycyjne,
urządzenia, wyposażenie, remont.
Oferta przewiduje:
• brak prowizji i dodatkowych opłat,
• oprocentowanie pożyczek 0% przy pożyczce do 100.000 zł,
• od 100.000 zł do 200.000 zł oprocentowanie 2%.
Szczegółowych informacji oraz bezpłatną pomoc w przygotowaniu dokumentów
uzyskają Państwo od naszych konsultantów:
Marta Filipowicz – tel. 781 257 317, e-mail: filipowicz@screp.pl
Justyna Paluch – tel. 723 602 226, e-mail: paluch@screp.pl

Ostatnie dni na złożenie mikroprojektu FIO WML
Stanisława Pańczuk | 09 luty 2016. Opublikowano w Aktualności

Do 15 lutego 2016 roku trwa nabór wniosków na mikrodotacje FIO Warmia
Mazury Lokalnie. W latach 2014-2015 w powiecie elbląskim i mieście Elblągu
zostało zrealizowanych 17 mikroprojektów z mikrodotacją FIO WML na działania
związane z tworzeniem dobra wspólnego na wartość 106.742,18 zł, w
tym 63.700,10 zł dotacji i 8.593,08 zł wkładu finansowego. W ramach tej
kwoty zrealizowano 41 zadań aktywizujących 578 uczestników działań
i 251 wolontariuszy dla 3.822 odbiorców.
Więcej informacji o naborze wniosków na mikrodotacje FIO Warmia Mazury
Lokalnie jest pod linkiem:
http://www.kanal-elblaski-lgd.pl/1769-nabory-wniosk%C3%B3w-fiowml-2016.html
Więcej informacji o zrealizowanych mikroprojektach FIO WML w latach
2014-2015 jest pod linkiem:
http://www.kanal-elblaski-lgd.pl/projekty-8/inne-projekty.html
S.Pańczuk

1% dla Kanał Elbląski LGD z PIT
Stanisława Pańczuk | 04 luty 2016. Opublikowano w Aktualności

Zapraszamy do korzystania z formularzy PIT z ustawionym numerem KRS dla
Kanał Elbląski LGD. Formularze zostały przygotowane w ramach projektu
PITax.pl dla OPP realizowanego przez Instytut Wsparcia Organizacji
Pozarządowych we współpracy z PITax.pl Łatwe podatki sp. z o.o. Formularze
dla Kanał Elbląski LGD dostępne są na stronie:

https://www.pitax.pl/krs/formularze/0000251035
S.Pańczuk

2015 rok w GMINIE IŁAWA
Stanisława Pańczuk | 03 luty 2016. Opublikowano w Aktualności

Polecam film o 2015 roku w Gminie Iława.
https://www.facebook.com/pages/LGD-Kana%C5%82-Elbl%C4%85ski/
116443911704272
S.Pańczuk

Wpieranie OPP 1 % pdof
Stanisława Pańczuk | 03 luty 2016. Opublikowano w Aktualności

Do 30 kwietnia 2016 r. – wypełniając PIT – podatnicy mają możliwość
przekazania 1% swojego podatku dochodowego na rzecz wybranej
organizacji pożytku publicznego. Tym samym rozpoczyna się kampania 1%
podatku.
Dziś, aby przekazać 1% podatku dochodowego wybranej organizacji, należy w
zeznaniu podatkowym w odpowiednim polu wpisać numer KRS tej organizacji
oraz wysokość przekazanej kwoty. Suma ta nie może być wyższa niż 1%
podatku, ale może być niższa. Kwotę należy wpisać w odpowiedniej rubryce. Na
przykład w standardowym formularzu PIT-37 są to pola o numerach 131 i 132,
znajdujące się w wyodrębnionej części „H. Wniosek o przekazanie 1% podatku

należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)”. Odpowiednie
rubryki znajdują się także w formularzach PIT-28, PIT-36, PIT-36L i PIT-38.

Dotacje na tworzenie miejsc pracy
Stanisława Pańczuk | 03 luty 2016. Opublikowano w Aktualności

Stowarzyszenie ESWIP w ramach Ośrodka Wspierania Inicjatyw Ekonomii
Społecznej w kwietniu ogłosi nabór do konkursu na dotacje dla organizacji
pozarządowych, które chcą podjąć działalność gospodarczą, jednocześnie
przekształcając się w przedsiębiorstwo społeczne. To także oferta dla
organizacji, które chcą założyć spółdzielnię socjalną osób prawnych.
Dotacje mają na celu tworzenie nowych miejsc pracy dla osób oddalonych od
rynku pracy. Dostępna kwota na stworzenie jednego miejsca pracy to ok. 23
tys. zł. Dodatkową pomocą jest wsparcie pomostowe, czyli środki w
wysokości do 1850 zł miesięcznie przez pół roku z przeznaczeniem na koszty
ponoszone przez organizację w związku z prowadzoną działalnością
gospodarczą, z możliwością przedłużenia wsparcia o kolejne miesiące, już w
mniejszej kwocie. Dodatkowo gwarantowana jest ścieżka szkoleniowo-doradcza
dotycząca zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej/spółdzielni
socjalnych i innych ważnych kwestii.
Otrzymanie wsparcia oznacza dla organizacji/spółdzielni socjalnej
obligatoryjność zatrudnienia osoby/osób (w zależności od tego na ile stanowisk
dotacja została przyznana) przez minimum rok na co najmniej pół etatu.
Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu:
Katarzyna Ciszewska-Wojtas, Justyna Duks
Stowarzyszenie ESWIP
ul. Związku Jaszczurczego 17 w Elblągu
tel. 55 235 33 88
e-mail: k.ciszewska@eswip.pl, j.duks@eswip.pl

Lista rankingowa projektów KSOW 2016
Stanisława Pańczuk | 29 styczeń 2016. Opublikowano w Aktualności

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 29 stycznia 2016 r.
zatwierdził "Listę rankingową operacji partnerów KSOW zgłoszonych do
realizacji w 2016 r. w ramach Planu operacyjnego KSOW 2014-2020 dla
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2016-2017".
Kanał Elbląski LGD jest partnerem w dwóch projektach:
1) Forum LGD Warmii i Mazur - wnioskodawca LGD "Południowa Warmia";
2) "Wioski Tematyczne" jako nowy kierunek rozwoju wsi - udział w VIII
Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki - wnioskodawca
LGD "Warmiński Zakątek".
Targi odbędą się w dniach 8-10.04.2016 r. Projekt związany jest z
przeprowadzeniem szkoleń wśród naszych wsi tematycznych z zakresu
skutecznej sprzedaży ofert turystycznych. Najlepszy projekt wizualizacji wsi
tematycznej na stoisku targowym będzie mógł się nieodpłatnie wystawić na
Targach w Kielcach. Szczegóły współpracy już wkrótce.
http://www.targikielce.pl/pl/agrotravel.htm
https://wrota.warmia.mazury.pl/obszary-wiejskie/6451-poznaj-przedsiewzieciaz-obszarow-wiejskich
Lista rankingowa operacji partnerów KSOW - plik. xls do pobrania
S.Pańczuk

Nobory wniosków - mikrodotacje FIO WML 2016
Stanisława Pańczuk | 28 styczeń 2016. Opublikowano w Aktualności

Od 26 stycznia 2016 roku do 15 lutego 2016 roku trwają nabory wniosków na
mikrodotacje FIO Warmia Mazury Lokalnie. Wnioski są składane w

GENERATORZE WNIOSKÓW FIO dostępnym z tej strony internetowej lub:
http://warminskizakatek.com.pl/generator/edycja2/user/login1/logowanie.php
Zapraszam do konsultacji pomysłów na mikroprojekty grupy nieformalne i
młode organizacje pozarządowe w Punkcie Animacyjno-Doradczym w Elblągu,
ul. Jana Amosa Komeńskiego 40, pokój 24, 21 i 20, te. 55 239-49-61, email: elblag@warmiamazurylokalnie.pl
Dokumenty pod linkiem w zakładce Mikrodotacje FIO Warmia Mazury
Lokalnie
http://www.kanal-elblaski-lgd.pl/2014-07-10-06-51-30.html
S.P.

Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla - konkurs
Stanisława Pańczuk | 28 styczeń 2016. Opublikowano w Aktualności

Do 19 lutego można składać wnioski do 11. edycji konkursu "Aktywna Wieś
Warmii, Mazur i Powiśla". Samorząd województwa przeznaczył na niego ponad
292 tys. zł. Najlepsze projekty mogą liczyć na max. 15 tys. zł dofinansowania.
Liczą się przedsięwzięcia, które angażują społeczność wiejską, poprawiają
warunki życia, zachowują dziedzictwo kulturowe czy podnoszą atrakcyjność
turystyczną. Szczegóły i potrzebne dokumenty pod adresem:
http://bip.warmia.mazury.pl/…/Ogloszenie_konkursu___Aktywn…

1% dla LGD Kanał Elbląski
Stanisława Pańczuk | 26 styczeń 2016. Opublikowano w Aktualności

W imieniu Kanał Elbląski LGD dziękuję dotychczasowym darczyńcom za 1%

podatku dochodowego od osób fizycznych. Dotychczas
otrzymaliśmy 19.834,91 zł od 2007 roku. Wydajemy na monitoring i
znakowanie 582 km szlaków rowerowych. Coroczne straty w oznakowaniu
szlaków rowerowych to równowartość ok. 13.-15. tys. zł. Marzy nam się nowy
przewodnik rowerowy "W Krainie Kanału Elbląskiego".

Nasz KRS 0000251035.
S.Pańczuk

Harmonogram ogłaszania konkursów RPO Warmia Mazury
Stanisława Pańczuk | 25 styczeń 2016. Opublikowano w Aktualności

Harmonogram konkursów RPO Warmia Mazury z 29 grudnia 2015 roku.
http://rpo.warmia.mazury.pl/plik/366/harmonogram-naborow-wnioskow-odofinansowanie-w-trybie-konkursowym-na-2016-rok
S.Pańczuk

Zmiana klimatu - zmiana nastawienia
Stanisława Pańczuk | 25 styczeń 2016. Opublikowano w Aktualności

Stowarzyszenie Euregion Niemen oraz Rozwiązania Prawne i Biznesowe sp. z
o.o. zapraszają do wzięcia udziału w projekcie pt. „Konkurs Mikrograntów
„Zmiany klimatu - zmiana nastawienia” realizowanego w ramach
dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej.
Celem Konkursu jest podnoszenie świadomości ekologicznej i kształtowanie
postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez promowanie zasad
zrównoważonego rozwoju, budowanie społeczeństwa obywatelskiego w
obszarze ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

Do konkursu mogą przystąpić zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z
2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.
3 ww. ustawy, w szczególności:
● stowarzyszenia
● fundacje
● osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów
o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o
stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o
gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele obejmują
prowadzenie działalności pożytku publicznego
● stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego
● spółdzielnie socjalne
● spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby
sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z
dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.),
które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość
dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do
podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników
Miejscem realizacji projektów będzie województwo podlaskie i województwo
warmińsko-mazurskie. Każdy wnioskodawca będzie mógł złożyć jeden wniosek,
a wysokość wnioskowanego grantu może wynosić maksymalnie: 4000
PLN (cztery tysiące złotych 00/100) – dla tzw. ”miękkich” projektów i 10000
PLN (dziesięć tysięcy złotych 00/100) – dla projektów inwestycyjnych.
Minimalna wysokość wnioskowanej kwoty to 1000 PLN w przypadku projektów
miękkich i 4000 PLN w przypadku projektów inwestycyjnych.
Realizatorom lokalnych projektów zostanie udzielone kompleksowe wsparcie
merytoryczne i organizacyjne w ciągu całego procesu realizacji projektów
(zarówno na etapie przygotowania wniosku, jego realizacji jak i rozliczenia).
Będzie ono udzielane przez doświadczoną kadrę projektu. Elementem wsparcia
merytorycznego będzie zorganizowanie w ramach projektu szkoleń dla
wnioskodawców oraz szkoleń dla grantobiorców.
Niniejszy materiał został opublikowany w ramach przedsięwzięcia Konkurs
M i k ro g ra n t ów " Z m i a ny k l i m a t u - z m i a n a n a s t aw i e n i a " d z i ę k i
dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Stowarzyszenie Euroregion
Niemen.
S.Pańczuk

Równać Szanse 2016
Stanisława Pańczuk | 25 styczeń 2016. Opublikowano w Aktualności

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła
"Ogólnopolski Konkurs Grantowy" w ramach Programu
"Równać Szanse 2016" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
Celem konkursu jest wsparcie projektów organizacji pozarządowych, które są
nastawione na rozwój umiejętności społecznych młodych ludzi przydatnych
zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu. Więcej informacji o samym
programie, jego założeniach i celach znajduje się tu: http://rownacszanse.pl/oprogramie.
O dotacje do 40 000 zł na działania trwające 15 miesięcy realizowane pomiędzy
1 lipca 2016 r., a 30 listopada 2017 r. (prowadzone ze stałą, minimum 20osobową grupą młodzieży w wieku 13-19 lat) mogą ubiegać się organizacje
pozarządowe (zarejestrowane w formie stowarzyszeń lub fundacji) z
miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców.
Ogólnopolski Konkurs Grantowy składa się z dwóch etapów. W pierwszym
etapie konkursu wnioskujący przygotowują diagnozę środowiska lokalnego, w
drugim (do którego zakwalifikują się laureaci pierwszego etapu) organizacje
przygotują plan 15-miesięcznych działań zgodnych z celem konkursu.
Termin nadsyłania wniosków w pierwszym etapie mija 10 marca 2016 roku, o
godzinie 12|00. Wnioski składane są poprzez generator.
Szczegóły konkursu znajdują się tu: http://rownacszanse.pl/i266
S.Pańczuk

Prognoza oddziaływania na środowisko do LSR OW KE
2016-2023
Stanisława Pańczuk | 21 styczeń 2016. Opublikowano w Aktualności

W zakładce LSR 2016-2023 zamieszczam Prognozę oddziaływania na
środowisko Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego
na lata 2016-2023. Proszę o opinie, uwagi, komentarze.

S.Pańczuk

Kanał Elbląski LGD ma już 10 lat
Stanisława Pańczuk | 20 styczeń 2016. Opublikowano w Aktualności

18 stycznia 2016 roku minęło 10 lat od powołania Stowarzyszenia Łączy Nas
Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania (KE LGD) w Elblągu przez 34 członków
założycieli. W skład KE LGD weszło 10 gmin, obecnie jest ich 12 i są to gminy
wiejskie i miejsko-wiejskie: Elbląg, Godkowo (2011), Gronowo Elbląskie, Iława,
Kisielice, Małdyty, Markusy, Miłomłyn, Pasłęk (2007), Rychliki, Susz i Zalewo.
Przez 10 lat Walne Zebranie Członków (WZC) obradowało 18 razy i
podjęło 163 uchwały. Zarząd odbył 83 posiedzenia i podjął 380 uchwał.
Komisja Rewizyjna spotkała się 17 razy i podjęła 59 uchwał. Rada oceniała
wnioski beneficjentów operacji na 29 posiedzeniach podejmując 576 uchwał.
Na koniec 2015 roku WZC liczyło 113 członków i 4 partnerów, w tym: 48 kobiet
i 65 mężczyzn. Sektor publiczny reprezentuje 15 członków i 14 mieszkańców z
rekomendacją tego sektora. Sektor społeczny to 14 organizacji pozarządowych
i 4 partnerów. Sektor gospodarczy reprezentuje 28 podmiotów i 1 mieszkaniec
z rekomendacją tego sektora.
Na obszarze KE LGD (12 gmin w 3 powiatach) zamieszkuje 94.173 osoby. Jest
bardzo niska gęstość zamieszkania - 39 osób na 1 km2.
Biuro KE LGD w 2015 roku zatrudniało 6 osób na niecałe 5 etatów, obecnie jest
zatrudnionych 5 osób (4 etaty). W ciągu 10 lat było zawartych 622 umów, w
tym 17 wieloletnich. Przez 10 lat z doradztwa w Biurze KE LGD
skorzystało 777 osób. Biuro KE LGD uzyskało 5.579 tys. zł przychodów, w
tym 4.503.004,18 zł w 23 projektach.
W latach 2006-2015 KE LGD zrealizowało 23 projekty na łączną wartość
21.464.770,31 zł
Produkty i rezultaty tych projektów to:
– 108 szkoleń, 177 dni, 5.205 osobodni; 50 spotkań animacyjnych –
769 osobodni; 22 wizyty studyjne – 47 dni – 674 osobodni;
– 21 publikacji (łącznie 39 wydań) – 56.864 egz., 13 produktów turystycznych
– 17.000 egz., 18 wzorów widokówek – 20.600 egz., 2 filmy –
3.400 kopii; 12 questów – 12.000 egz., 1 ulotka – 20.000 egz.; 2 strony www
– 52.166 unikalnych użytkowników,
– 50 imprez, w
tym 23 lokalne, 16regionalnych, 7 krajowych, 4 międzynarodowe; 71 dni –

2.046 osobodni obsługi,
– 582,5 km oznakowanych szlaków rowerowych,
– 121 km oznakowanych szlaków wodnych,
– 400 oznakowanych atrakcji przyrodniczo-kulturowych,
– 34 opracowane dokumentacje techniczne i 34 Plany Odnowy
Miejscowości, 5 powołanych NGO,
– 17 mikrodotacji na działania związane z tworzeniem dobra wspólnego na
wartość 106.742,18 zł, w tym 6.700,10 zł dotacji i 8.593,08 zł wkładu
finansowego. W ramach tej kwoty zrealizowano 41 zadań
aktywizujących 578 uczestników działań i 251 wolontariuszy
dla 3.822 odbiorców.
W ciągu 10 lat odnotowano wzrost liczby mieszkańców o 2.931 w porównaniu z
2006 rokiem, zmniejszenie liczby bezrobotnych o 1.683 w porównaniu z 2006
rokiem, w tym 1.220 kobiet i wzrost liczby pracujących o 2.244 osoby oraz
liczby podmiotów gospodarczych o 893 firmy.
S.Pańczuk

Nabory wniosków FIO WML 2016
Stanisława Pańczuk | 20 styczeń 2016. Opublikowano w Aktualności

Od 26 stycznia 2016 roku do 15 lutego 2016 roku trwają nabory wniosków na
mikrodotacje FIO Warmia Mazury Lokalnie. Wnioski są składane w
GENERATORZE WNIOSKÓW FIO dostępnym z tej strony internetowej lub:
http://warminskizakatek.com.pl/generator/edycja2/user/login1/logowanie.php
Zapraszam do konsultacji pomysłów na mikroprojekty grupy nieformalne i
młode organizacje pozarządowe w Punkcie Animacyjno-Doradczym w Elblągu,
ul. Jana Amosa Komeńskiego 40, pokój 24, 21 i 20, te. 55 239-49-61, email:elblag@warmiamazurylokalnie.pl
ogłoszenie FIO WML 2016

Regulamin FIO WML 2016

ZAŁ. 2 - karta_oceny_merytorycznej_wniosków 2016

ZAŁ. 3 - wzór_formularza_wniosków - WERSJA DO WGLĄDU 2016

ZAŁ. 4 - wzór_umowy_dotacji 2016

ZAŁ. 5 karta monitoringu 2016

ZAŁ.6 - wzór_sprawozdania_kończowego_z_realizacji_operacji 2016

LSR 2016-2023 i załączniki
Stanisława Pańczuk | 20 styczeń 2016. Opublikowano w Aktualności

Strategia Rozwoju Lokalnego na lata 2016-2023 czeka na ocenę i wybór do
relizacji przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Poniżej
zamieszczam efekt pracy zespołu redakcyjnego, ekspertów, uczestników 5
warsztatów strategicznych oraz 15 konsultacji w 12 gminach, wyników 6 badań
ankietowych, konsultacji e-mailowych i w Biurze KE LGD.
Miłej lektury!
LSR 2016-2023

Rozliczone FIO Warmia Mazury Lokalnie 2015
Stanisława Pańczuk | 12 styczeń 2016. Opublikowano w Aktualności

Na koniec stycznia 2016 roku zapowiadane jest ogłoszenie naboru wniosków w
ramach mikrodotacji FIO Warmia Mazury Lokalnie 2016.
W 2015 roku podpisano umowy na 9 mikrodotacji. Wartość zrealizowanych
zadań wyniosła 63.840,02 zł, w tym dotacja 36.649,54 zł, wkład finansowy 6.131,48 zł, wkład niefinansowy 21.059 zł.
W 2014 roku zrealizowano 8 mikroprojektów na łączną wartość 42.902,16 zł, w
tym 27.050,56 zł - dotacja, 2.461,60 zł wkład finansowy i 13.390 zł wkład
niefinansowy.
Zrealizowane projekty to - w 2015 roku:
Nazwa projektu
kwota wykonanie
ogółem dotacja wkład finansowy
wkład niefinansowy
Sportowo aktywne dzieci i rodzice 6 093,94 4 258,73 830,21 1 005,00
"Zwierzno pięknieje"
7 153,91 4 653,91 500,00 2 000,00
#musicON - akademia dobrego dźwięku
6 952,49 2 748,90 603,59 3
600,00
We wspólnocie siła 7 712,80 4 998,00 1 010,80 1 704,00
"Pierwszy krok ku zdrowiu
6 000,02 5 000,00 800,02 200,00
Grupa Nieformalna WSI Bogaczewo 4 943,86 3 340,00 603,86 1 000,0
Wypoczynek na wsi11 280,00 4 500,00 980,0
5 800,0
OGNIWA 4 253,00 3 500,00 303,0
450,0
Kolorowy Plac Zabaw
9 450,00 3 650,00 500,0
5 300,0
Razem 63 840,02
36 649,54
6 131,48 21 059,00
w 2014 roku:
Nazwa projektu
kwota wykonanie
wkład własny
ogółem dofinansowanie
finansowy
niefinansowy
Festryn "Bezpieczna Zawada" w Elblągu
8 925,16 5 000,00 345,16 3
580,00
"Strach ma wielkie oczy"-żyj bezpiecznie w OSP w Gronowie Elbląskim
1
980,09 1 500,00 300,09 180,00
Whizz Kids czyli nauka z pomysłem-zajęcia edukacyjnoartystyczne połączone z
nauką j.angielskiego dla dzieci ze szkoły podstawowej 4 072,06 1 600,00
592,06 1 880,00
Warsztaty carvingu 3 810,00 3 000,00 0,00 810,00
Zrób sobie sam
8 203,25 4 600,00 743,25 2 860,00
Zachować dla przyszłych pokoleń 3 620,56 3 050,56 0,00 570,00
Grupa Nieformalna Bogaczewo 5 281,04 4 000,00 481,04 800,00
Podwórkowy Turniej Piłki Nożnej "Brazylia w Pasłęku"
Nasz plac zabaw 7 010,00 4 300,00 0,00 2 710,00
Razem 42 902,16
27 050,56
2 461,60 13 390,00
S.Pańczuk

Po posiedzeniu WZC XVIII-2-2015
Stanisława Pańczuk | 12 styczeń 2016. Opublikowano w Aktualności

21 grudnia 2015 roku obradowało XVIII-2-2015 posiedzenie Walnego Zebrania
Członków. Podjęto uchwały dotyczące zmiany Regulaminu obrad WZC i Statutu,
przyjęto Regulamin Rady i procedr wyboru operacji, Regulamin wyboru
grantobiorców, Lokalną Strategię Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału
Elbląskiego na lata 2016-2023 oraz Prognozę oddziaływania LSR OW KE na
środowisko. Wybrano nową Radę Stowarzyszenia.
Statut znajduje się w zakładce Statut, a LSR w zakładce LSR załączniki.
S.Pańczuk

Życzenia świąteczne 2015
Stanisława Pańczuk | 23 grudzień 2015. Opublikowano w Aktualności

Z okazji Świat Bożego Narodzenia 2015 życzę spędzenia miłych chwil w
rodzinnym gronie, gronie przyjaciół i znajomych, spokoju, odpoczynku, refleksji,
radości z narodzin nowego życia, nowych idei, nowych nadziei i wszelkiej
pomyślności w 2016 roku w imieniu Pracowników i Zarządu Kanał Elbląski LGD Stanisława Pańczuk

Po XVIII-III-2015 posiedzeniu Zarządu
Stanisława Pańczuk | 23 grudzień 2015. Opublikowano w Aktualności

21 grudnia opdbyło się ostatnie w 2015 roku posiedzenei Zarządu. W porządku
obrad przewidziano zmianę statusu członkostwa, odwołanie i powołanie nowych
członków oraz przyjęcie tekstów jednolitych Regulaminu organizacyjnego
Zarządu, Regulaminu pracy Biura kE LGD oraz Regulaminu naboru na wolne
stanowiska pracy w Biurze KE LGD wraz zakresami czynności. Zmiany wynikają
z nowego okresu programowania PROW 2014-2020.
S.Pańczuk

Zaproszenie na XVIII posiedzenie WZC
Stanisława Pańczuk | 05 grudzień 2015. Opublikowano w Aktualności

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa
Działania uprzejmie zapraszam na XVIII-2-2015 posiedzenie Walnego
Zebrania Członków - 21 grudnia 2015 roku, w godz. 11•00 w pierwszym
terminie lub 11•15 w drugim terminie.
W PORZĄDKU OBRAD jest przewidziane m.in. dokonanie zmian w statucie
stowarzyszenia, stałym regulaminie obrad, składzie Rady, przyjecie LSR,
Regulaminu Rady i Regiulaminu wyboru Grantobiorców, kryteriów wyboru
opercaji i grantobiorców, plany pracy na 2016 rok.
S.Pańczuk

