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Tryb konkurencyjny w PROW - raz jeszcze
Stanisława Pańczuk | 30 kwiecień 2020. Opublikowano w Aktualności O
trybie
konkurencyjnym
w
projektach
PROW
2014-2020:
https://www.arimr.gov.pl/bip/portal-ogloszen-arimr.html
S.P.

Zmiany w ustawie PROW 2014-2020 i trybu konkurencyjnego
Stanisława Pańczuk | 29 kwiecień 2020. Opublikowano w Aktualności
Zmiany w ustawie PROW 2014-2020 i zmainy trybu konkurencyjnego pod
linkami:
https://prow.warmia.mazury.pl/zmiany-w-ustawie-prow-2014-2020/
https://prow.warmia.mazury.pl/komunikat-arimr-dot-trybu-konkurencyjnegoprow-2014-2020/
S.P.
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Spotkania informacyjne realizacji LSR
Stanisława Pańczuk | 28 kwiecień 2020. Opublikowano w Aktualności

W ramach przygotowań do naboru wniosków realizujących LSR OW
KE rozpoczynamy spotkania informacyjne w ujęciu gminami i
doradztwo indywidualne.
Spotkania informacyjne odbędą się w formie telekonferencji na
platformie Zoom.
Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o zgłaszanie
się na adres mailowy: biuro@kanal-elblaski-lgd.pl
Aby wziąć udział w spotkaniu online, nie jest wymagane posiadanie
konta Zoom. Wystarczy pobrać program ZOOM. W dniu spotkania
proszę:
h.
i.
j.
k.

W programie ZOOM kliknąć ikonkę „Join”.
Wprowadzić nr ID 947 341 1782.
W dniu spotkania dołączyć do telekonferencji.
Dołączenie do spotkania będzie możliwe od 10]50.

Przez ZOOM można się połączyć za pomocą smartfona albo
komputera z kamerą, mikrofonem i głośnikiem lub słuchawkami.
Program spotkania:
h. Prezentacja LSR OW KE na lata 2016-2023
i. Kryteria wyboru operacji/grantobiorców j.
Harmonogram naboru wniosków

Harmonogram spotkań informacyjnych nt. możliwości
pozyskania dotacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju
Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego (LSR OW KE) na lata
2016-2023
L.p. Nazwa gminy Termin spotkania Planowany program spotkania 1
34
1
Iława
11.05.2020,
godz. 09.00
1. Dotacje w ramach LSR OW KE na lata 2016-2023 (podejmowanie oraz
rozwijanie działalności gospodarczej, rozwój niekomercyjnej infrastruktury
kulturalnej lub rekreacyjnej lub turystycznej, Projekt Grantowy "Promocja
dziedzictwa kulturowego, historii, tradycji i tożsamości
lokalnej")
2. Kryteria wyboru operacji/grantobiorców
3. Harmonogram naboru wniosków
2
Elbląg
11.05.2020,
godz. 11.00
3
Miłomłyn11.05.2020,
godz. 13.00
4 Pasłęk 12.05.2020, godz.
09.00

5
Godkowo12.05.2020,
godz. 11.00
6 Markusy 12.05.2020,
godz. 13.00
7
Małdyty
13.05.2020,
godz. 09.00
8
Rychliki
13.05.2020,
godz. 11.00
9 Gronowo Elbląskie13.05.2020,
godz. 13.00
10 Kisielice 14.05.2020,
godz. 09.00
11 Zalewo 14.05.2020,
godz. 11.00
12 Susz 14.05.2020, godz.
13.00

Elbląg, 28 kwietnia 2020 roku
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Zmiany w związku z Covid-19
Stanisława Pańczuk | 27 kwiecień 2020. Opublikowano w Aktualności
Szanowni Państwo,
W związku z wejściem w dniu 18.04.2020 r. w życie Ustawy z dnia 16 kwietnia
2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem
się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 695) zmieniającej m.in. Ustawę z dnia 20
lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w
ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2020
r. poz. 217 i 300), na stronie ARiMR został opublikowany komunikat dotyczący
uchylenia przepisów związanych z konkurencyjnym wyborem wykonawców.

Komunikat
dostępny
jest
pod
https://www.arimr.gov.pl/bip/portal-ogloszen-arimr.html
następującą treść:

adresem
i zawiera

„KOMUNIKAT DOTYCZĄCY TRYBU KONKURENCYJNEGO W RAMACH PROW
2014 – 2020
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że w dniu 18.04.2020
r. weszła w życie Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach
wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-

CoV-2 (Dz.U. poz. 695) zmieniająca m.in. Ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o
wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217 i 300).

Zgodnie z art. 53 pkt 5 ww. ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. z dniem jej wejścia w
życie (18.04.2020 r.) uchylone zostały przepisy dotyczące obowiązku stosowania
konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców dla działań/poddziałań i pomocy
technicznej realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014 – 2020.
Tym samym we wszystkich działaniach/poddziałaniach PROW na lata 2014-2020
gdzie dotychczas obowiązywał konkurencyjny tryb wyboru wykonawców, a także w
pomocy technicznej ww. Programu przestaje on obowiązywać z dniem 18.04.2020
r.
W związku z powyższym, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym koszty
kwalifikowalne, w tym również te, których wartość przekracza równowartość w
złotych kwoty 30 tys. euro, nie muszą być ponoszone w wyniku wyboru
wykonawców poszczególnych zadań ujętych w zestawieniu rzeczowofinansowym operacji z zachowaniem konkurencyjnego trybu ich wyboru.
Ponadto informujemy, że z dniem wejścia w życie przepisów zmienionej ustawy,
tj. 18 kwietnia 2020 r. utraciło moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w
zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz warunków dokonywania
zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy
technicznej (Dz.U. poz. 396).
Powyższe ma również zastosowanie do kosztów kwalifikowalnych poniesionych
przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych
instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2
(Dz.U. poz. 695), tj. poniesionych do dnia 17 kwietnia 2020 r., w przypadku
postępowań o wypłatę pomocy lub pomocy technicznej lub postępowań o zwrot
pomocy lub pomocy technicznej, wszczętych przed dniem wejścia w życie tej
ustawy i niezakończonych do dnia jej wejścia w życie.
W praktyce oznacza to, że:
- od dnia 18 kwietnia 2020 r. Beneficjenci PROW 2014-2020 nie są obowiązani do
przeprowadzenia postępowania w sprawie konkurencyjnego wyboru wykonawców,
tym samym nie są zobowiązani do zamieszczania zapytania ofertowego na portalu
ogłoszeń ARiMR, a w przypadku gdy zapytanie ofertowe zostało już zamieszczone
na portalu ogłoszeń ARiMR nie są zobowiązani do kontynuowania rozpoczętego
postępowania zgodnie z
dotychczasowymi zasadami;

- Beneficjenci PROW 2014-2020, którzy przeprowadzili postępowanie w sprawie
konkurencyjnego wyboru wykonawców i ponieśli koszty kwalifikowalne objęte tym
postępowaniem przed dniem wejścia w życie ww. ustawy z dnia 16 kwietnia 2020
r. (przed 18 kwietnia 2020 r.) i jednocześnie złożyli wniosek o płatność przed tym
dniem, a postępowanie
w sprawie wypłaty pomocy (ocena złożonego wniosku o płatność przez dany
podmiot wdrażający) nie zostało zakończone przed 18 kwietnia 2020 r. również nie
są obowiązani do stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców. Tym
samym złożona przez nich dokumentacja w sprawie konkurencyjnego wyboru
wykonawców nie będzie oceniana, a już oceniona nie będzie brana pod uwagę
podczas oceny wniosku o płatność;
- Beneficjenci PROW 2014-2020, którzy przeprowadzili postępowanie w sprawie
konkurencyjnego wyboru wykonawców i ponieśli koszty kwalifikowalne objęte tym
postępowaniem przed dniem wejścia w życie ww. ustawy z dnia 16 kwietnia 2020
r. (przed 18 kwietnia 2020 r.) lub od tego dnia i jednocześnie nie złożyli jeszcze
wniosku o płatność, nie są
obowiązani do składania dokumentacji z przeprowadzonego postępowania do
oceny;
- Beneficjenci PROW 2014-2020, którzy przeprowadzili postępowanie w sprawie
konkurencyjnego wyboru wykonawców i ponieśli koszty kwalifikowalne objęte tym
postępowaniem przed dniem wejścia w życie ww. ustawy z dnia 16 kwietnia 2020
r. (przed 18 kwietnia 2020 r.) lub od tego dnia i jednocześnie złożyli wniosek o
płatność od tego dnia, również nie są obowiązani do stosowania konkurencyjnego
trybu wyboru wykonawców. Tym samym złożona przez nich dokumentacja w
sprawie konkurencyjnego wyboru wykonawców nie będzie oceniana, a już
oceniona nie będzie brana pod uwagę podczas oceny wniosku o płatność.

Powyższe wytyczne mają zastosowanie również w odniesieniu do Beneficjentów
pomocy technicznej, w przypadku której ocena postępowania przeprowadzonego
w konkurencyjnym trybie wyboru wykonawców (w tym także postępowania
przeprowadzonego na rzecz Beneficjenta przez Partnera KSOW) mogła być
dokonywana również na etapie oceny wniosku o przyznanie pomocy technicznej.
Oznacza to, że również dokumentacja ww. postępowań złożonych wraz z
wnioskiem o przyznanie pomocy technicznej nie będzie podlegała ocenie Agencji,
a w przypadku postępowań przeprowadzonych, których dokumentacja nie została
dotychczas przekazana do Agencji – nie musi być już załączana do wniosków.”

Proszę o zapoznanie się z treścią komunikatu i ewentualne udostępnienie tej
informacji na swoich stronach internetowych.
Ewelina Gołębiewska

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego

-

PO FIO WML4 - DOGRYWKA
Stanisława Pańczuk | 27 kwiecień 2020. Opublikowano w Aktualności
Lokalna Grupa Działania "WARMIŃSKI ZAKĄTEK" w Partnerstwie ze
Stowarzyszeniem Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania, Lokalną
Grupą Działania Stowarzyszeniem „Południowa Warmia”, Stowarzyszeniem
Pomocy Dzieciom i Młodzieży, Nidzickim Funduszem Lokalnym, Ełckim
Stowarzyszeniem Aktywnych "STOPA" i Stowarzyszeniem „PRZYSTAŃ”, ogłasza
nabór wniosków na realizację projektów w ramach Programu mikrodotacji
FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH WARMIA MAZURY LOKALNIE 4 DOGRYWKA
Do konkursu mogą startować organizacje/inicjatywy, które nie uzyskały pozytywnej
oceny komisji w głównym konkursie ze względu na nieadekwatność działań do
obecnej sytuacji i uregulowań prawnych związanych z COVID -19 i mieszczą się w
sferze zadań publicznych, o które wnioskowaliście Państwo w głównym konkursie.
Wasze projekty należy dostosować do obecnych warunków, z uwzględnieniem
form on-line w zakresie edukacji i integracji. Szczególnie ważne będą dla nas
projekty, które przewidują działania zmniejszające negatywne skutki epidemii.
Obowiązują wszystkie zasady głównej edycji konkursu.
Wszystkie wcześniejsze wnioski zostają cofnięte ,,do edycjiʼʼ z możliwością
dokonania zmian.
Pozostała do wykorzystania pula środków 93 840,00 zł (która może być
powiększona o dodatkowe, niewykorzystane kwoty z głównego konkursu)
UWAGA! NIE MA MOŻLIWOŚCI UTWORZENIA NOWEGO WNIOSKU.
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW:
27 kwietnia – 26 maja 2020 r.
WARUNKI SKŁADANIA WNIOSKÓW
I. Okres realizacji projektów musi mieścić się w przedziale: od dnia złożenia
wniosku w generatorze do 30 października 2020 r. przy czym projekt nie może
trwać dłużej niż 6 miesięcy (a ponoszenie wydatków przed rozstrzygnięciem
konkursu na ryzyko wnioskodawcy).
II. Kwota wnioskowanej dotacji: 2 000 złotych - 5 000 złotych.
III. Wkład własny: minimum 10% (wnoszony w formie finansowej lub
niefinansowej).
MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU
Wnioski należy składać poprzez generator wniosków dostępny na stronach:
www.warmiamazurylokalnie.pl,

www.warminskizakatek.com.pl,
www.kanal-elblaski-lgd.pl
www.przystan.ilawa.pl,
www.funduszlokalnynidzica.pl,
www.stopa.org.pl, www.spdim.pl ,
(ZAKŁADKA MIKRODOTACJE FIO WARMIA MAZURY LOKALNIE)
Rozpatrzeniu będą podlegały wyłącznie wnioski spełniające kryteria formalne.
Wnioski nie spełniające kryteriów formalnych nie będą rozpatrywane.
TRYB ORAZ KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE PROJEKTÓW
Zgodnie z kryteriami głównego konkursu. Dodatkową pulę otrzymują projekty
przewidujące działania zmniejszające negatywne skutki epidemii.
WSPARCIE INFORMACYJNO - DORADCZE NA ETAPIE UBIEGANIA SIĘ
O DOFINANSOWANIE jest realizowane przez sieć Ośrodków i Punktów
Animacyjno - Doradczych Warmia Mazury Lokalnie:
- dla powiatów: olsztyńskiego, lidzbarskiego, bartoszyckiego i braniewskiego
(gmina Dobre Miasto, Jeziorany, Światki, Dywity, Jonkowo)
- Ośrodek Animacyjno - Doradczy Warmia Mazury Lokalnie - Lokalna Grupa
Działania "Warmiński Zakątek" ul. Grunwaldzka 6 11-040 Dobre Miasto, tel/fax
896160058
www.warminskizakatek.com.pl, e-mail: warminskizakatek@wp.pl
Koordynator lokalny: Izabela Sztremer
- dla powiatów: elbląskiego, ostródzkiego (gmina: Miłakowo, Morąg,
Małdyty, Miłomłyn, Łukta) i miasta Elbląga - Punkt Animacyjno – Doradczy
Warmia Mazury Lokalnie - Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna
Grupa Działania ul. Jana Amosa Komeńskiego 40, 82-300 Elbląg, tel. 552 394
961, 556 643 845
www.kanal-elblaski-lgd.pl, e-mail: biuro@kanal-elblaski-lgd.pl
Koordynator lokalny: Stanisława Pańczuk, Paulina Jachlewska
- dla powiatów: kętrzyńskiego, olsztyńskiego (gmina: Kolno, Biskupiec,
Barczewo, Purda, Stawiguda, Gietrzwałd, Olsztynek) i miasto Olsztyn Ośrodek Animacyjno - Doradczy Warmia Mazury Lokalnie – Lokalna Grupa
Działania Południowa Warmia, Łajsy, 11-036 Gietrzwałd, tel:89 672 96 43, 503 169
633 (Iwona Hudź)
www.poludniowawarmia.pl, e-mail: lgd@poludniowawarmia.pl
Koordynator lokalny: Iwona Hudź
- dla powiatów: mrągowskiego, piskiego, giżyckiego - Ośrodek Animacyjno
- Doradczy Warmia Mazury Lokalnie - Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i
Młodzieży ul. Kolejowa 2 B, 12-220 Ruciane Nida, tel. 510 211 940, 500 227 829
www.spdim.pl, e-mail: kierod@op.pl, spdimrn@gmail.com
Koordynator lokalny: Alina Kierod
- dla powiatów: szczycieńskiego, nidzickiego, działdowskiego - Ośrodek
Animacyjno - Doradczy Warmia Mazury Lokalnie - Nidzicki Fundusz Lokalny
Kamionka
7
13-100
Nidzica,
tel.
729
280
011,
600859988
www.funduszlokalnynidzica.pl, e-mail: niezapominajka@nidzica.pl

Koordynator lokalny: Barbara Margol, Marta Marciniak
- dla powiatów: ełckiego, oleckiego, gołdapskiego, węgorzewskiego - Ośrodek
Animacyjno - Doradczy Warmia Mazury Lokalnie – Ełckie Stowarzyszenie
Aktywnych „STOPA”, ul. Małeckich 3/30U, 19-300 Ełk, tel. 796 538 105
www.stopa.org.pl, e-mail: pawelwilk8o2.pl, iwona@stopa.org.pl
Koordynator lokalny: Paweł Wilk, Iwona Olkowicz
- dla powiatów: nowomiejskiego, iławskiego, ostródzkiego (gmina:
Dąbrówno, Grunwald, Ostróda) - Ośrodek Animacyjno - Doradczy Warmia
Mazury Lokalnie - Stowarzyszenie "PRZYSTAŃ"
ul. Marii Skłodowskiej – Curie 23c, 14-200 Iława, tel. 602 474 956
www.przystan.iława.pl, e-mail: perges.dawid@gazeta.pl, dl@przystan.ilawa.pl
koordynator lokalny: Dawid Perges
FIO2020_KOc_Formalnej -dogrywka

FIO2020 kocmerytorycznej_dogrywka
źródło: LGD Warmiński Zakątek
Paulina Jachlewska

-

Info po komisji PO FIO WML4
Stanisława Pańczuk | 22 kwiecień 2020. Opublikowano w Aktualności
Szanowni Państwo!
Informujemy, że 20 kwietnia 2020 roku odbyło się posiedzenie komisji oceny
wniosków, złożonych w ramach konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
WARMIA MAZURY LOKALNIE 4.
Weryfikując Państwa wnioski czuliśmy się zobowiązani przeanalizować je pod
kątem uwarunkowań wynikających ze stanu epidemii COVID - 19.
Wiele bardzo ciekawych inicjatyw, angażujących lokalne społeczności do działania
na rzecz dobra wspólnego nie uzyskało dofinansowania ze względu na formułę
festynów, spotkań integracyjnych, wieloosobowych szkoleń czy warsztatów.
Musimy w najwyższym stopniu chronić mieszkańców naszego regionu przed
aktualnymi zagrożeniami.
Część Państwa wniosków uzyskało decyzje warunkowe, na działania które
naszym zdaniem wymagają niewielkiego przeformatowania na aktywności w
bardzo małych grupach czy on - line. Jeśli nie podejmiecie Państwo takiego
wyzwania, dofinansowanie nie zostanie przyznane.
Kilkadziesiąt projektów uzyskało pozytywne rekomendacje komisji oceny

wniosków i z tymi Wnioskodawcami najszybciej podpiszemy umowy.
Nie chcemy tracić Państwa gotowości do działania i zapału. Pozostała do
wykorzystania pula środków, tj. kwota 93 840,00 zł (która będzie powiększona o
kwoty nie wykorzystane po rozpatrzeniu decyzji warunkowych) zostanie
przekazana Wam do dyspozycji w kolejnym konkursie, który ogłosimy już w
poniedziałek 27 kwietnia 2020 roku.
Do udziału w konkursie ponownie zapraszamy tych z Państwa, których wnioski nie
uzyskały rekomendacji w pierwszym konkursie. Przemyślcie swoje działania,
wprowadźcie do nich komunikację / edukację on - line. Zmieńcie planowane
działania, tak aby jak najbezpieczniej generować dobro wspólne w waszych
lokalnych społecznościach.
Partnerzy Programy FIO Warmia Mazury Lokalnie 4:
Lokalna Grupa działania „Warmiński Zakątek”
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel: 89 616 00 58
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania
ul. Jana Amosa Komeńskiego 40, 82-300 Elbląg, tel./fax – 552394961,
556435845, 602 516 830
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia”
Łajsy 3, 11-036 Gietrzwałd, tel. 89 672 96 43, 503169633
Stowarzyszenie pomocy Dzieciom i Młodzieży
ul. Kolejowa 2 B, 12-220 Ruciane-Nida, tel. 510211940, 500227829
Nidzicki Fundusz Lokalny
Kamionka 7, 13-100 Nidzica, tel. (Barbara Margol) 600859988, (Marta
Marciniak) 729 280 011
Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych "STOPA"
ul. Małeckich 3/30U, 19-300 Ełk, tel. 796538105
Stowarzyszenie "PRZYSTAŃ"
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 23c, 14-200 Iława, tel. 602474956
Lista ocenionych wniosków w załączeniu
Informacja po komisji
S.Pańczuk
-

Projekt zmian rozporządzenia PROW 2014-2020
Stanisława Pańczuk | 22 kwiecień 2020. Opublikowano w Aktualności
Do 24 kwietnia 2020 roku można zgłaszać uwagi do projektu rozpoprządzenia
PROW 2014-2020 w związku z COVID-19. Trochę ułatwień jest. Proszę o uwagi.
ROZP_MRiRW_wsparcie-LSR 17 04 2020
S.Pańczuk
-

Zmiana LSR OW KE i dodatkowe środki bonus II
Stanisława Pańczuk | 10 kwiecień 2020. Opublikowano w Aktualności Został
podpisany Aneks nr 8 do realziacji LSR OW KE. Tym razem dotyczy
zwiększenia środków o II bonus, czyli kwotę 1.150.000 zł. Kwota ta została
rozdysponowana w nastepujacy sposób:
400.000 - podejmowanie działaności gospodarczej
430.000 - rozwijanie działalności gospodarczej
150.000 - rozwój niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub
kulturalnej
120.000 - projekt grantowy (publikacje oraz stroje tradycyjne, promocyjne)
50.000 - operacja własna KE LGD (naukowa publikacja o Kanale Elbląskim)
Zmianie uległy również kryteria wyboru operacji. LSR i załączniki są w
poniższym katalogu.
Trwają uzgodnienia terminu naboru wniosków i kwot oszczędności do
zadysponowania w najbliższych naborach wniosków.
LSR_i_zal_2020_02_20
S.Pańczuk

-

Ogłoszenie o zamiarze realizacji operacji własnej LGD
Stanisława Pańczuk | 10 kwiecień 2020. Opublikowano w Aktualności
Poniżej zamieszczam ogłoszenia o zamiarze realizacji operacji własnej KE LGD.
Operacja dotyczy wydania naukowej publikacji o Kanale Elbląskim.
Termin zgłoszenia zamiaru mija 10 maja 2020 roku.
Nabory wniosków są planowane od 1 do 22 czerwca 2020 roku.
IX_IV_3_Z_04_Zal_2_Informacja
LGD_OW PUBLIKACJA o KE_
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S.Pańczuk

-

Rozszerzenie tarczy antykryzysowej
Stanisława Pańczuk | 09 kwiecień 2020. Opublikowano w Aktualności
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/rozszerzenie-rozwiazan-tarczyantykryzysowej
Dotyczy także PROW. Oto komunikat:
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) uprzejmie informuje, że w celu

umożliwienia sprawnej realizacji PROW 2014–2020 w okresie obowiązywania
stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz w związku z trudnościami
po stronie wnioskodawców i beneficjentów w spełnianiu warunków, wymogów i
innych zobowiązań w ramach PROW 2014–2020 w tym okresie, przygotowana
została zmiana do ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów
wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014–2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217 i
300) (ustawa o wspieraniu obszarów wiejskich), mająca również zastosowanie do
beneficjentów poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 20142020. Zmiana jest cześcią rozwiązań legislacyjnych w ramach tarczy
antykryzysowej 2.0. Oficjalne pismo jest już w drodze do Państwa, komunikat jest
tez już na stronie MRiRW. W mailu wstawiliśmy dodatkowe wyjaśnienia odnośnie
LEADER które nie znajdują się w ogólnym komunikacie, są one podkreślone.
Projektowane zmiany zakładają:
1) zniesienie bezwzględnego zakazu zwiększenia kwoty przyznanej pomocy oraz
zmiany celu operacji; zmiany te będą możliwe na warunkach określonych w
umowie o przyznaniu pomocy;
2) zniesienie obowiązku składania weksla in blanco przez jednostki sektora
finansów publicznych, a w przypadku pozostałych beneficjentów - przesunięcie w
czasie obowiązku złożenia weksla in blanco na etap złożenia wniosku o płatność i
uzależnienie wypłaty pomocy od złożenia tego zabezpieczenia;
3) umożliwienie zawarcia umowy o przyznaniu pomocy nie tylko w siedzibie
podmiotu przyznającego pomoc, ale także w formie korespondencyjnej;
4) umożliwienie składania wniosków oraz innych dokumentów do podmiotów
wdrażających w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę
podawczą; taka możliwość dotyczyć będzie wszystkich działań nie objętych
wspólnym wnioskiem o przyznanie płatności obszarowych; w przypadku wniosków
składanych do LGD będzie możliwe wykorzystanie skrzynki podawczej podmiotów
wdrażających (składanie wniosków do LGD za pośrednictwem podmiotu
wdrażającego – po uzgodnieniu takiej możliwości przez LGD z właściwym
samorządem województwa);
5) zniesienie
obowiązku
zachowania
konkurencyjnego
trybu
wyboru
wykonawców;
6) umożliwienie wydłużania terminów naborów w związku z COVID-19 mimo
ograniczeń w rozporządzeniach „działaniowych”;
7) przywracanie terminów wykonania określonych czynności w toku
postępowania w sprawie o przyznanie pomocy przez wnioskodawców, gdy terminy
przekroczone zostały z przyczyn związanych z COVID-19 (przy czym
rozporządzenie dla działania 19.2 już obecnie przewiduje taką możliwość –
niezależnie od COVID-19);
8) wzywanie do uzupełnień wnioskodawców, którzy nie spełnili warunków
przyznania pomocy z przyczyn związanych z COVID-19, także tych, które zgodnie
z przepisami rozporządzeń „działaniowych” są powodem

pozostawienia wniosków bez rozpatrzenia;
9) możliwość uzgodnienia z podmiotem wdrażającym innego terminu wykonania
zobowiązań określonych w umowie o przyznaniu pomocy z przyczyn związanych z
COVID-19.
Należy mieć również na uwadze, iż powyższe rozwiązania będą stosowane z
zachowaniem warunków wynikających z przepisów UE.
W związku z proponowanymi wyżej rozwiązaniami (pkt 7–9), do terminów
dokonania określonych
czynności w ramach PROW 2014–2020, do których zastosowanie będą miały
powyższe propozycje,
nie będą stosowane przepisy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
(Dz. U. poz. 374 i 568) dotyczące nierozpoczynania i zawieszania biegu terminów.
Rozwiązania przewidziane w ww. ustawie z 2 marca 2020 po zmianach
wprowadzonych 31 marca 2020 r. nie rozwiązują wszystkich problemów
wnioskodawców i beneficjentów PROW 2014-2020 w związku z COVID-19.
Wypracowane zmiany ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich,
wymienione powyżej w pkt 7 9, mają przede wszystkim na celu kompleksowe
podejście do obecnych problemów, z którymi zmierzają się beneficjenci
poszczególnych działań PROW 2014-2020, w tym poddziałania 19.2 i
dopasowanie rozwiązań do specyfiki PROW 2014–2020, a jednocześnie
umożliwienie dalszego wdrażania Programu w zakresie, w jakim to będzie możliwe
w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.
Powyższe rozwiązania przedstawione w pkt 7–9 obejmą także te przypadki
przekroczenia terminów, niespełnienia warunków, niewywiązywania się z realizacji
zobowiązań, które wystąpiły przed wejściem w życie projektowanych rozwiązań od początku wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego.
Mając na uwadze powyższe, w odniesieniu do przedstawionych przez Państwa
pytań dotyczących problemów z wypełnianiem zobowiązań umownych oraz
możliwości skorzystania przez przedsiębiorców z rozwiązań przewidzianych w tzw.
„I Tarczy Antykryzysowej”, do momentu wejścia w życie przepisów zmieniających
ustawę o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich w ramach tzw. „II Tarczy
Antykryzysowej”, zastosowanie mają przepisy odnoszące się do siły wyższej.
Ponadto, w odniesieniu do rozwiązań przewidzianych w "I Tarczy Antykryzysowej"
beneficjenci poddziałania 19.2, po wejściu w życie "II Tarczy Antykryzysowej" będą
mogli w pełni skorzystać m.in. z zawieszenia działalności na okres epidemii
COVID-19. Jeśli chodzi o tzw. wakacje składkowe, które na okres epidemii COVID19 uprawniają do nieopłacania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu
wykonywania działalności gospodarczej, to z uprawnienia tego przedsiębiorcy
będący beneficjentami poddziałania 19.2 mogą korzystać już teraz, niezależnie od
terminu wejścia w życie „II Tarczy Antykryzysowej”.
Ponadto, mając na uwadze specyfikę poddziałania 19.2 oraz dynamicznie
zmieniającą się sytuację w kraju, MRiRW, w ślad za projektowanymi zmianami

zaproponowanymi w ww. ustawie, pracuje równolegle nad wypracowaniem
szczegółowych rozwiązań, które będą miały zastosowanie przede wszystkim w
odniesieniu do dalszego wypełniania zobowiązań umownych, w tym w
szczególności w okresie związania celem operacji, przez beneficjentów
dotkniętych skutkami COVID-19 po ustąpieniu epidemii. Uprzejmie informujemy, iż
przedmiotowe rozwiązania zostaną do Państwa przekazane w formie wytycznych
niezwłocznie po ich opracowaniu.
Niezależnie od powyższego, w odniesieniu do zapytania dotyczącego ogłaszania
naborów, decyzja w tej sprawie pozostawiona jest lokalnym grupom działania. Nie
ma natomiast przesłanek prawnych, co do możliwości unieważnienia już
ogłoszonych naborów, z kolei w przypadku małej ilości złożonych wniosków,
istnieje możliwość ogłaszania kolejnych naborów, po uzgodnieniu terminu z
właściwym samorządem województwa. Szczegółowe wyjaśnia w tym zakresie
MRiRW
przekazało
do
samorządów
województw
pismem
znak
WPR.wao.510.1.2020 r. z dnia 19 marca 2020 r. zawierającym prośbę o
przekazanie stosownych informacji do wszystkich LGD.
info z FB.
-

Biuletyn - marzec 2020
Stanisława Pańczuk | 31 marzec 2020. Opublikowano w Aktualności
Polecamy Biuletyn Informacyjny Warmia i Mazury, Polska, Unia Europejska
opracowany przez Biuro Regionalne w Brukseli Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego, a w nim wzmianki o:
● o próbach Komisji Europejskeij ograniczania wpływ COVID-19 na
gospodarkę
● o platformie wspierającej społeczności lokalne i regionalne w całej Europie
● o obchodach Europejskiego Roku Kolei w 2021
● o Unii Europejskiej neutralnej dla klimatu
● o polityce równości w Uniu Europejskiej
● o nowej jakości partnerstwa z Afryką
● o nowej strategii przemysłowej
● o zmianach sposobu produkcji i konsumpcji
● o inwestowaniu w zrównoważony rozwój
● o nowych celach Partnerstwa Wschodneigo na okres po 2020 r.
● o najbardziej oddalonych regionach UE
● o wydarzeniach i programach Biura Region alnego w Brukseli
Biuletyn_marzec 2020
-

Dotacje PROW w sytuacji kryzysu wywołanego epidemią
Stanisława Pańczuk | 18 marzec 2020. Opublikowano w Aktualności

Pierwsza seria pytań i odpowiedzi w sprawie obowiązków beneficjentów
poddziałania 19.2 PROW.
Pytania i odpowiedzi będę publikowane na stronie Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego
OTO PYTANIA I ODPOWIEDZI MINISTERSTWA ROLNICTWA i ROZWOJU WSI
Szanowni Państwo
Poniżej pytania otrzymane od jednego z samorządów. Przesyłamy je do
wszystkich Państwa wraz z odpowiedziami żeby ograniczyć liczbę pytań w
podobnych sprawach.
Pytania
h. Przedsiębiorca, który prowadzi działalność z branży hotelarskiej jest na etapie
trwałości operacji, zgodnie z zawartą umową o przyznaniu pomocy - operacja
związana z rozwojem działalności gospodarczej. Zgodnie z zapisami par. 5
umowy o przyznaniu pomocy zobowiązany został do utrzymania miejsc pracy
powstałych w wyniku realizacji operacji. Na dzień dzisiejszy sytuacja na rynku
spowodowana pandemią koronawirusa powoduje u niego brak przychodów i
przy utrzymaniu się takiego stanu rzeczy będzie zmuszony do redukcji
zatrudnienia aby móc utrzymać płynność finansową. Mając na uwadze
powyższe beneficjent obawia się utrzymania w okresie trwałości wskaźnika
dot. utworzenia miejsc pracy, mając na uwadze zapis, iż reguła
proporcjonalności wskaźników zawarta w umowie nie dotyczy wskaźnika dot.
zatrudnienia, obawia się że Instytucja Wdrażająca może mu wypowiedzieć
umowę i wezwać do zwrotu środków otrzymanych z UE na realizację operacji.
Samorząd Województwa Małopolskiego zwraca się z zapytaniem, czy mając
na uwadze zapisy par.16 umowy o przyznaniu pomocy może w tej sytuacji
wydłużyć beneficjentowi okres trwałości ze względu na nadzwyczajne
okoliczności, o których mówi art. 2 ust. 2 rozporządzenia nr 1306/2013 oraz
art. 4 rozporządzenia nr 640/2014 o ile beneficjent w ciągu 15 dni roboczych
będzie w stanie dokonać tej czynności.
i. Beneficjent otrzymał środki finansowe na realizację zakresu rzeczowego
operacji realizowanej w ramach podejmowania działalności gospodarczej. W
wyniku zaistniałej sytuacji, beneficjent nie jest wstanie dokonać zamówienia
specjalistycznego sprzętu, za którego produkcję odpowiadają firmy
zlokalizowane poza granicami państwa polskiego, gdyż na chwilę obecną
żadne firmy nie przyjmują żadnych zamówień. Beneficjent na etapie wyboru
operacji przez Radę Lokalnej Grupy Działania otrzymał punkty w ramach
kryterium wyboru operacji tj. „termin realizacji operacji nastąpi w ciągu 4
miesięcy od dnia zawarcia umowy”, które gwarantowały mu, że operacja
została zakwalifikowana do „operacji wybranych do dofinansowania” –
niespełnienie przedmiotowego kryterium spowoduje że operacja beneficjenta
nie będzie spełniała minimum punktowego aby być w puli projektów
wybranych- tym samym, zgodnie z zapisami umowy następuje jej
wypowiedzenie przez Samorząd Województwa. Czy również w tym przypadku
można zastosować przepisy UE związane z nadzwyczajnymi okolicznościami i
czy te okoliczności powinna po pierwsze uwzględnić Rada

LGD, a później SWM?
j. Mikro lub mały przedsiębiorca w związku z wyjątkową sytuacją nie jest w
stanie w okresie trwałości spełnić wymogu osiągnięcia co najmniej 30%
zakładanego w biznesplanie, ilościowego lub wartościowego poziomu
sprzedaży produktów lub usług do dnia, w którym upłynie rok od dnia
wypłaty płatności końcowej. Termin na wykonania zobowiązania przypada
na kwiecień/maj 2020 roku – czy również w tym przypadku SWM może
wydłużyć beneficjentowi zobowiązanie mając na uwadze nadzwyczajne
okoliczności, o których mówią rozporządzenia UE 1306/2013 oraz 640/2014.
k. W dniu dzisiejszym w związku z zaistniałą sytuacją beneficjent zwrócił się z
prośbą o wydłużenie terminu na złożenie uzupełnień do wniosku o płatność.
Na chwilę obecną brak jest jakichkolwiek przepisów umożliwiających
wyrażenie zgody w tym zakresie wobec beneficjenta. Argumentem
Beneficjenta jest powód, że nie jest w stanie otrzymać dokumentu z
właściwego organu, gdyż w tym okresie organ działa w sposób ograniczony.
Czy w tym przypadku zostaną wydane jakieś wytyczne, czy też beneficjentowi
pozostaje jedynie prośba o przywrócenie terminu na uzupełnienia?
ƒ. Beneficjent, który podjął niedawno działalność gospodarczą w związku z
zaistniałą sytuacją ma brak przychodów z działalności i tym samym chce
zawiesić swoją działalność, aby zmniejszyć koszty działalności. Jak do takiej
sytuacji powinien odnieść się SWM, skoro beneficjent nie będzie opłacał
składek społecznych, a tym samym naruszy zapisy umowy o przyznaniu
pomocy – co wiąże się z jej automatycznym wypowiedzeniem?
W odniesieniu do zapytania nr 1, 2, 3 możliwe jest zastosowanie w
przedstawionych przypadkach postępowania w związku z wystąpieniem siły
wyższej, w tym przypadku epidemii z wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2.
Stosowne regulacje w tym zakresie znajdują się w umowach przyznania pomocy w
ramach poszczególnych działań/poddziałań/typów operacji wdrażanych przez
samorządy województw.
Mając na uwadze pytanie nr 4, w skierowanym przez MRiRW piśmie z dnia
17.03.2020 r. do samorządów województw w sprawie wytycznych w związku z
ograniczeniami spowodowanymi wystąpieniem epidemii wywołanej przez wirusa
SARS-CoV-2 w Polsce, została wystosowana prośba o poinformowanie
beneficjentów poddziałania 19.2 o możliwości zastosowania przepisu § 25
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w
sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w
ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2019 r. poz. 664 oraz 2023)
mówiącego o możliwości przywrócenia terminu na wykonanie danej czynności, w
przypadku wniesienia prośby w terminie 14 dni od dnia ustąpienia przyczyny
uchybienia. Jednocześnie, zgodnie z § 32 ust. 2 ww. rozporządzenia do trybu
rozpatrywania wniosków o płatność przepisy § 24 i § 25 stosuje się odpowiednio.
Zatem na etapie płatności co prawda nie ma możliwości

wydłużenia terminu na wykonanie określonych czynności, ale jest możliwość
przywrócenia terminu na ich wykonanie. Także postanowienia umowne w zakresie
operacji w ramach rozwijania działalności gospodarczej mówią, iż w przypadku
uchybienia terminu wykonania przez beneficjenta czynności na etapie uzupełnień
wniosku o płatność, Zarząd Województwa na pisemną prośbę beneficjenta
przywraca termin wykonania tych czynności, jeżeli wniósł on prośbę w terminie 14
dni od dnia ustania przyczyny uchybienia, jednocześnie z wniesieniem prośby
dopełnił czynności, dla której określony był termin oraz uprawdopodobnił, że
uchybienie nastąpiło bez jego winy. Należy także zauważyć, że w przypadku, gdy
beneficjent na etapie wniosku o płatność złoży prośbę dotyczącą wprowadzenia
zmian w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji, bieg terminu na rozpatrzenie
wniosku o płatność (3 miesiące) liczony jest od dnia zawarcia aneksu
wprowadzającego zmiany w tym zakresie, zatem także faktyczny termin wezwania
beneficjenta do usunięcia braków we wniosku ulega odsunięciu w czasie.
W odniesieniu do zapytania nr 5 dotyczącego zawieszenia działalności
gospodarczej, przepisy dotyczące poddziałania 19.2 nie przewidują możliwości
dokonania takiej czynności. Jednakże MRiRW zauważa, iż mając na uwadze
obecnie panującą sytuację w kraju, SW powinny każdorazowo stosować
indywidualne podejście do każdej sprawy, a jakiekolwiek braki w wypełnianiu
zobowiązań umownych wymagają szczegółowych wyjaśnień ze strony
beneficjenta (np. dotyczące ewentualnych przerw w opłacaniu składek czy
zatrudnieniu pracowników – MRiRW prezentowało już w tym zakresie stanowisko
wskazując iż uchybienia w tym zakresie nie zawsze i automatycznie powinny
prowadzić do stosowania przez samorząd województwa sankcji). Należy
podkreślić, że niewypełnienie któregoś z elementów zobowiązania beneficjenta w
szczególnie uzasadnionych i niezależnych od beneficjenta przypadkach, nie
powinno skutkować zawsze i automatycznie koniecznością zwrotu wypłaconej
pomocy. Każdy taki przypadek wymaga odrębnej, indywidualnej analizy i wzięcia
pod uwagę szeregu czynników mających wpływ na zaistniały stan rzeczy.
Ponadto, w odniesieniu do powyższego, należy mieć na uwadze, że w ramach
pomocy dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami panującej epidemii wywołanej
przez wirusa SARS-CoV-2, podejmowane są na bieżąco rozwiązania systemowe
mające na celu utrzymanie działalności przez przedsiębiorców mimo szerzącej się
epidemii w kraju. Analizowane są różne możliwości, które pozwoliłyby wesprzeć
lokalne firmy. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zadeklarował możliwość
odroczenia terminu płatności składek oraz zawieszenie lub wydłużenie spłaty już
zawartych układów ratalnych.
Mając na uwadze powyższe, MRiRW na bieżąco analizuje potrzebę dostosowania
przepisów wykonawczych w ramach poddziałania 19.2 do obecnie istniejącej
sytuacji i bierze pod uwagę ewentualną ich zmianę, gdyby stały w sprzeczności z
rozwiązaniami systemowymi, które będą miały zastosowanie w odniesieniu do
wszystkich przedsiębiorców w kraju, również tych którzy są beneficjentami
poddziałania 19.2.
Z poważaniem

Joanna Gierulska
Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

-

PO FIO- przedłużony termin składania wniosków
Stanisława Pańczuk | 17 marzec 2020. Opublikowano w Aktualności
Do 19 marca 2020 roku został przedłużony termin składania wniosków w PO FIO
Warmia Mazury Lokalnie 4.
Proszę zwrócić też uwagę na harmonogramy realizacji i czas realizacji zadania (6
miesięcy).
Konsultacje tylko e-mailowo lub telefonicznie w godz. 7.00-15.00 od poniedziałku
do wtorku.
Wnioski
tylko
w
generatorze
wniosków:
http://warminskizakatek.com.pl/generator/edycja6/user/login/logowanie.php
S.Pańczuk

-

Czas pracy w biurze KE LGD
Stanisława Pańczuk | 13 marzec 2020. Opublikowano w Aktualności
Szanowni Państwo!
W związku z koronawirusem ograniczamy aktywność biura LGD Kanał Elbląski. I
tak:
Nabory wniosków planujemy na maj / czerwiec.
Projekt francuski - kończymy opracowanie budżetu.
Piknik Naukowy 9 maj 2020 roku???
Szkolenia i spotkania II kwartał 2020 roku

:)
Przez najbliższe dwa tygodnie w biurze KE LGD będą dyżury i praca zdalna.
Jesteśmy pod telefonami:
602 516 830
696 394 146
55

643-58-45

55 239-49-61
I póki co, czekamy na wiosnę

:)
Już niedługo ruszy nasz sklep produktów turystycznych,
A póki co, wolnym czasem, zachęcamy do wirtualnego zwiedzania Kraina
Kanału Elbląskiego. Na zdjęciach i filmach też jest piękna.
S.Pańczuk

-

Zmiana logowania do GENERATORA FIO
P. Jachlewska | 09 marzec 2020. Opublikowano w Aktualności

Drodzy wnioskodawcy mikrodotacji FIO WML 4!
W związku z aktualizacją generatora bardzo prosimy o logowanie się do niego
poprzez nowy link:
http://warminskizakatek.com.pl/generator/edycja6/user/login/
logowanie.php
P. Jachlewska

-

Dodatkowe środki PROW dla LGD II bonus
Stanisława Pańczuk | 26 luty 2020. Opublikowano w Aktualności
Zarząd Kanał Elbląski LGD podjął uchwały w sprawie zmian Lokalnej Strategii
Rozwoju Obszarów Wiejskich pod dodatkowe środki PROW 2014-2020. Z wyników
warsztatów, ankiet badawczych, posiedzenia Walnego Zebrania Członków i
posiedzenia Rady wynika, że dodatkowe środki powinny być przeznaczone
odpowiednio:
● 430 000 PLN – rozwijanie działalności gospodarczej – 2 podmioty
● 400 000 PLN – podejmowanie działalności gospodarczej – 4 podmioty
● 150 000 PLN – rozwój niekomercyjnej infrastruktury turystycznej,
rekreacyjnej, kulturalnej – 1 podmiot
● 120 000 PLN – projekt grantowy (promocja dziedzictwa kulturowego,
historii, tradycji i tożsamości lokalnej) przewidujemy 5 zadań, w
tym 2 publikacje o historii Elbląga i okolic oraz historii Iławy i okolic oraz 3
zadania związane z zakupem strojów ludowych, tradycyjnych wsi
tematycznych, np. mennonicki, anielski, odtwórstwa historycznego
● 50 000 PLN – operacja własna KE LGD (publikacja o Kanale Elbląskim)
Jednocześnie zmieniły się kryteria wyboru operacji i zadań. Komplet załączników
wraz z LSR znajduje się w poniższym katalogu.
Po zatwierdzeniu zmian LSR i załączników przez samorząd województwa

zostaną ogłoszone nabory wniosków. Przewidywany termin naboru wniosków to I
półrocze 2020 roku.
LSR_i_zal_2020_02_20
S.Pańczuk

-

Spotkanie informacyjne - FIO WML-4
Stanisława Pańczuk | 13 luty 2020. Opublikowano w Aktualności
Zapraszamy na spotkanie informacyjne w ramach małego PO FIO Warmia
Mazury Lokalnie 4.
24 lutego 2020 roku, godz.12.00-14.00
Elbląg, siedziba Starostwa Powiatowego w Elblągu, sala sesyjna
Opowiemy co i jak z tymi mikrodotacjami jest :) S.Pańczuk

-

FIO Warmia Mazury Lokalnie IV
Stanisława Pańczuk | 07 luty 2020. Opublikowano w Aktualności
Lokalna Grupa Działania "WARMIŃSKI ZAKĄTEK" w Partnerstwie ze
Stowarzyszeniem Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania, Lokalną
Grupą Działania Stowarzyszeniem „Południowa Warmia”, Stowarzyszeniem
Pomocy Dzieciom i Młodzieży, Nidzickim Funduszem Lokalnym, Ełckim
Stowarzyszeniem Aktywnych "STOPA" i Stowarzyszeniem „PRZYSTAŃ”, ogłasza
nabór wniosków na realizację projektów w ramach Programu mikrodotacji
FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH WARMIA MAZURY LOKALNIE 4.
Jego celem jest zwiększenie zaangażowania mieszkańców województwa
warmińsko - mazurskiego, działających w grupach nieformalnych,
samopomocowych i młodych organizacji pozarządowych, w życie publiczne
poprzez wsparcie inicjatyw oddolnym służącym działaniom na rzecz dobra
wspólnego.
ZAKRES RZECZOWY ZADANIA PUBLICZNEGO, OBEJMUJE ZADANIA
KTÓRE:
● posłużą stymulowaniu aktywności obywatelskiej,
● zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest
osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,.
● wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,

mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne
rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
● przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy
odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności,
● będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego
– samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
● będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne –
naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe
i mieszczą się w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
●

Program mikrodotacji adresowany jest do:
h. Młodych organizacji pozarządowych, czyli do organizacji pozarządowych
lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 UoDPPioW, które zostały wpisane
do KRS lub właściwego rejestru nie wcześniej niż 30 miesięcy od dnia
złożenia wniosku o mikrodotację. Ponadto roczny przychód takiej organizacji
za poprzedni zakończony rok obrotowy jej funkcjonowania nie może
przekraczać 25 tys. zł. Młoda organizacja pozarządowa może ubiegać się o
przyznanie mikrodotacji na: realizację zadań mieszczących się w sferze zadań
publicznych określonej w art. 4 UoDPPioW.
i. Grup nieformalnych - stanowiące nie mniej niż trzy osoby zamieszkujące na
terenie województwa warmińsko-mazurskiego wspólnie realizujące lub
chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego, a nieposiadające
osobowości prawnej. Grupa taka może ubiegać się o wsparcie realizacji
lokalnego przedsięwzięcia mieszczącego się w sferze zadań publicznych
określonej w art. 4 UoDPPioW.
j. Grup samopomocowych - stanowiące dobrowolny zespół osób
zamieszkujących na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, którego
aktywne działanie skierowane jest na pokonywanie problemów oraz zmianę
warunków życia jego członków. Jeżeli grupa samopomocowa nie posiada
osobowości prawnej, to wsparcie w ramach priorytetu 1 przysługuje jej na
zasadach przewidzianych dla grup nieformalnych, o ile w jej skład wchodzą
przynajmniej trzy osoby, a działania mieszczą się w sferze pożytku
publicznego. Jeżeli natomiast grupa samopomocowa działa w formie
organizacji pozarządowej posiadającej osobowość prawną, to jeżeli spełnia
warunki dostępu przewidziane dla młodych organizacji pozarządowych, może
uzyskać właściwe dla nich wsparcie.
W konkursie mogą wziąć udział te organizacje i instytucje oraz grupy, które
spełniają poniższe warunki łącznie:
● mają siedzibę na obszarze województwa warmińsko – mazurskiego / mają
miejsce zamieszkania na obszarze województwa warmińsko – mazurskiego
(dotyczy każdego członka grupy nieformalnej),
● planują prowadzić działania na obszarze województwa warmińsko mazurskiego.
Łączna pula przeznaczona na mikrodotacje w 2020 roku wynosi: 300 000,00
PLN.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW:
17 luty – 16 marca 2020 r.
WARUNKI SKŁADANIA WNIOSKÓW
Okres realizacji projektów mieści się w przedziale: od dnia złożenia wniosku w
generatorze
do 30 października 2020 r. przy czym projekt nie może trwać dłużej niż 6
miesięcy (ponoszenie wydatków przed rozstrzygnięciem konkursu na
ryzyko wnioskodawcy)
Kwota wnioskowanej dotacji: 2 000 złotych - 5 000 złotych Wkład
własny: minimum 10% (wnoszony w formie finansowej lub
niefinansowej).
Wnioski należy składać poprzez generator wniosków dostępny na
stronach:
www.warmiamazurylokalnie.pl,
www.warminskizakatek.com.pl,
www.kanal-elblaski-lgd.pl
www.przystan.ilawa.pl,
www.funduszlokalnynidzica.pl,
www.stopa.org.pl, www.spdim.pl,
(ZAKŁADKA MIKRODOTACJE FIO WARMIA MAZURY LOKALNIE)
Rozpatrzeniu będą podlegały wyłącznie wnioski spełniające kryteria
formalne.
Wnioski nie spełniające kryteriów formalnych nie będą rozpatrywane.
TRYB ORAZ KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE PROJEKTÓW
Wyboru projektów dokonuje Komisja Grantowa, przyznając dofinansowanie tym
projektom, które w najwyższym stopniu spełnią następujące kryteria:
h. odpowiadają na jasno zdefiniowaną potrzebę, ważną dla społeczności,
której zaspokojenie służy dobru wspólnemu,
i. zakładają działania adekwatne do opisanej potrzeby, właściwy do założeń
projektu harmonogram działań oraz wymierne rezultaty,
j. szeroko angażują mieszkańców do zaspokojenia tej potrzeby, a przez to do
aktywności na rzecz dobra wspólnego, opierają się na współpracy z
partnerami instytucjonalnymi i wolontariuszami.
k. zakładają atrakcyjne dla odbiorców działania i różnorodny sposób
komunikowania o planowanych działaniach,
ƒ. jasno i w sposób wymierny przedstawiają planowane korzyści, jakie w efekcie
realizacji projektu odniosą jego bezpośredni uczestnicy oraz lokalna
społeczność, a także sami realizatorzy,
‡. planują kontynuowanie wybranych działań projektu i podtrzymanie
aktywności środowisk lub grup społecznych po zakończeniu realizacji
projektu,

ˆ. gwarantują zaangażowanie wymaganego wkładu własnego,
‰. mają budżet adekwatny do zaplanowanych działań.
WSPARCIE INFORMACYJNO - DORADCZE NA ETAPIE UBIEGANIA SIĘ O
DOFINANSOWANIE jest realizowane przez sieć Ośrodków i Punktów
Animacyjno - Doradczych Warmia Mazury Lokalnie:
- dla
powiatów:
olsztyńskiego,
lidzbarskiego,
bartoszyckiego
i
braniewskiego (gmina Dobre Miasto, Jeziorany, Światki, Dywity, Jonkowo)
Ośrodek Animacyjno - Doradczy Warmia Mazury Lokalnie - Lokalna Grupa
Działania "Warmiński Zakątek" ul. Grunwaldzka 6 11-040 Dobre Miasto, tel/fax
896160058
www.warminskizakatek.com.pl, e-mail: warminskizakatek@wp.pl
Koordynator lokalny: Izabela Sztremer
- dla powiatów: elbląskiego, ostródzkiego (gmina: Miłakowo, Morąg,
Małdyty, Miłomłyn, Łukta) i miasta Elbląga
Punkt Animacyjno – Doradczy Warmia Mazury Lokalnie - Stowarzyszenie
Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania, ul. Jana Amosa
Komeńskiego 40, 82-300 Elbląg, tel. 55 239 49 61, 55 643 58 45 www.kanalelblaski-lgd.pl, e-mail: biuro@kanal-elblaski-lgd.pl Koordynator lokalny:
Stanisława Pańczuk, Paulina Jachlewska
- dla powiatów: kętrzyńskiego, olsztyńskiego (gmina: Kolno, Biskupiec,
Barczewo, Purda, Stawiguda, Gietrzwałd, Olsztynek) i miasto Olsztyn
Ośrodek Animacyjno - Doradczy Warmia Mazury Lokalnie – Lokalna Grupa
Działania Południowa Warmia, Łajsy, 11-036 Gietrzwałd, tel:89 672 96 43, 503
169 633 (Iwona Hudź)
www.poludniowawarmia.pl, e-mail: lgd@poludniowawarmia.pl
Koordynator lokalny: Iwona Hudź
- dla powiatów: mrągowskiego, piskiego, giżyckiego
Ośrodek Animacyjno - Doradczy Warmia Mazury Lokalnie - Stowarzyszenie
Pomocy Dzieciom i Młodzieży, ul. Kolejowa 2 B, 12-220 Ruciane Nida, tel.
510 211 940, 500 227 829
www.spdim.pl, e-mail: kierod@op.pl, spdimrn@gmail.com
Koordynator lokalny: Alina Kierod
- dla powiatów: szczycieńskiego, nidzickiego, działdowskiego
Ośrodek Animacyjno - Doradczy Warmia Mazury Lokalnie - Nidzicki
Fundusz Lokalny
Kamionka 7, 13-100 Nidzica, tel. 729 280 011, 600859988
www.funduszlokalnynidzica.pl, e-mail: niezapominajka@nidzica.pl
Koordynator lokalny: Barbara Margol, Marta Marciniak
- dla powiatów: ełckiego, oleckiego, gołdapskiego, węgorzewskiego
Ośrodek Animacyjno - Doradczy Warmia Mazury Lokalnie – Ełckie
Stowarzyszenie Aktywnych „STOPA”, ul. Małeckich 3/30U, 19-300 Ełk, tel.
796 538 105
www.stopa.org.pl, e-mail: pawelwilk8o2.pl, iwona@stopa.org.pl

Koordynator lokalny: Paweł Wilk, Iwona Olkowicz
- dla powiatów: nowomiejskiego, iławskiego, ostródzkiego (gmina:
Dąbrówno, Grunwald, Ostróda)
Ośrodek Animacyjno - Doradczy Warmia Mazury Lokalnie - Stowarzyszenie
"PRZYSTAŃ",
ul. Marii Skłodowskiej – Curie 23c, 14-200 Iława, tel. 602 474 956
www.przystan.iława.pl, e-mail: perges.dawid@gazeta.pl, dl@przystan.ilawa.pl
koordynator lokalny: Dawid Perges
Dokumenty do pobrania
1) REGULAMIN
2) KARTA OCENY FORMALNEJ
3) KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ
4) MAPA AKTYWNOŚCI FIO 2014-2020
FIO WML 2020
S.Pańczuk

-

LOWE dla szkół
Stanisława Pańczuk | 07 luty 2020. Opublikowano w Aktualności
Szanowni Państwo,
Pod koniec stycznia 2020 ruszył konkurs na wsparcie LOWE (Lokalnych Ośrodków
Wiedzy i Edukacji), które będą tworzone przy szkołach i prowadziły działania
adresowane do osób dorosłych, skierowane na rozwój ich kompetencji.

Brzmi to dość ogólnie, ale dzięki temu można zaplanować w projekcie wiele
różnorodnych działań, np. skierowanych do seniorów, do rodziców uczniów ze
szkoły oraz do pozostałych mieszkańców gminy. Ważne, żeby odbiorcami LOWE
były różnorodne grupy i środowiska, nie tylko jedna np. rodzice. W projekcie jest
przyjęty wskaźnik dla każdego LOWE - 200 uczestników działań LOWE (oznacza
to że 200 osób musi wziąć udział w choć 1 działaniu: szkoleniu, cyklu zajęć).

W konkursie, w którym nasze stowarzyszenie (Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych
STOPA) jest partnerem, zaś liderem - Ogólnopolski Operator Oświaty z Poznania,
wyłonionych zostanie 20 LOWE i każdy z nich może uzyskać dotację w wysokości
do 250.000 zł na roczne działania na rzecz podnoszenia kompetencji osób
dorosłych.

Wnioski można składać do 5 marca 2020. Sam wniosek jest dość prosty, ale
wymaga przygotowania wstępnej diagnozy (pokazującej potrzeby różnych grup w
społeczności wokół szkoły), opisania potencjału środowiska i potencjału szkoły
oraz oferty działań dla dorosłych (wynikającej z potrzeb wcześniej opisanych).
Uwaga! Wniosek składa organ prowadzący i może on dotyczyć tylko 1 szkoły w
danej gminie.
W załączeniu przesyłam broszurę informacyjną o projekcie oraz opis modelu
LOWE, który przygotowany został przez MEN. Polecam tę lekturę - choć jest
obszerna, to wyczerpuje opis możliwych działań LOWE, jego struktury, współpracy
z otoczeniem, sposobów prowadzenia diagnozy itp. Jest to bardzo cenny materiał.

Zachęcam też do kontaktu, zarówno do mnie, jak i bezpośrednio do
Ogólnopolskiego Operatora Oświaty (dane w broszurze) - jeżeli mają Państwo
pytania, proszę nie wahać się i kontaktować telefonicznie lub e-mailowo.
Dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronie http://fundacjafamilijny.pl/
projekt/lokalne-osrodki-wiedzy-i-edukacji-lowe/ oraz tu: http:// www.stopa.org.pl/corobimy/lowe-lokalne-ośrodki-wiedzy-i-edukacji
Folder_A4_lowe_program_grantowy
Zał. nr 3. Model funkcjonowania LOWE na drugim etapie
Z wyrazami szacunku
Iwona Olkowicz, ekspert ds. LOWE
Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych STOPA

-

Diamenty Krainy Kanału Elbląskiego - katalog
Stanisława Pańczuk | 27 styczeń 2020. Opublikowano w Aktualności
Prezentujemy wizerunkowy katalog Diamenty Krainy Kanału Elbląskiego. Już
wkrótce opowiemy więcej o konkretnych ofertach i podamy więcej szczegółów o
działaniach jako organizatora turystyki. Ślwdźcie nas na WWW, Facebooku,
Instagramie.
KATALOG WIZERUNKOWY KKE 2019 edycja 1 niska jakość

-

Dodatkowe środki PROW dla LGD
Stanisława Pańczuk | 23 styczeń 2020. Opublikowano w Aktualności
Szanowni Państwo!

Z przyjemnością informuję, że otrzymaliśmy II bonus na realizację LSR OW KE
2026-2023 w kwocie 1.150.000 zł. Warunkiem koniecznym jest:
1. Dokonanie zmian LSR OW KE w zakresie diagnozy, budżetu, wskaźników,
kryteriów.
2. Przeznaczenie minimum 50% środków na rozwój przedsiębiorczości.
3. Zawarcie umowy do 30 kwietnia 2020 roku.
1. Propozycje przeznaczenia dodatkowych środków są następujące:
- 50 tys. zł dla LGD KE na operację własną LGD - wydanie pierwszej naukowej
publikacji o Kanale Elbląskim pod red. prof. Stanisława Januszewskiego,
- 150 tys. zł dla NGO na infrastrukturę niekomercyjną turystyczną, rekreacyjną,
kulturalną,
- 120 tys. zł - projekt grantowy dla NGO na:
= wydanie publikacji (w tym historycznych),
= zakup/szycie strojów historycznych, rekonstrukcyjnych (np. uzbrojenia),
tradycyjnych, promocyjnych wsi tematycznych.
- 430 tys. zł rozwijanie działalności gospodarczej,
- 400 tys. zł podejmowanie działalności gospodarczej,
RAZEM 1.150.000 zł - II bonus + oszczędności 469.821,02 zł
= 1.619821,02 zł
2. Propozycje zmian kryteriów są następujące:
KRYTERIA WSPÓLNE:
- zwiększyć liczbę punktów w kryterium 4e - wnioskodawca ma siedzibę/
oddział/miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR lub prowadzi
działalność na obszarze Kanał Elbląski LGD powyżej 12 miesięcy z 1 pkt na 5
pkt.
KRYTERIA SPECYFICZNE:
- kryterium 2b - podejmowanie działalności gospodarczej - zatrudnienie więcej niż
1 pełny etat średniorocznie / samozatrudnienie - 1 pkt (było 5 pkt).
- kryterium 3a - rozwijanie działalności gospodarczej - zatrudnienie więcej niż 1
pełny etat średniorocznie / samozatrudnienie - 1 pkt (było 5 pkt).
- kryterium 6a - rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury
turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej - zmienić zapis z JSFP na NGO.
PROPOZYCJE PODZIAŁU ŚRODKÓW i ewentualnie KRYTERIÓW OCENY
oraz terminu naborów proszę kierować na adres: biuro@kanal-elblaski-lgd.pl;

lub dla ułatwienia konsultacji LSR - ankieta internetowa
https://forms.gle/hLmP9T66SuHLmBjY8

Stanisława

Pańczuk

-

Posiedzenie Rady KE LGD odwoławcze
Stanisława Pańczuk | 10 styczeń 2020. Opublikowano w Aktualności

10 stycznia 2020 roku w Elblągu obradowała Rada Stowarzyszenia
Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania wg poniższego
porządku obrad:
1. Otwarcie posiedzenia RADY Stowarzyszenia.
2. Stwierdzenie kworum I-IV/2020 posiedzenia RADY Stowarzyszenia.
3. Przyjęcie Porządku Obrad I-IV/2020 posiedzenia RADY Stowarzyszenia.
4. Wybór Sekretarzy posiedzenia – Komisji Skrutacyjnej.
5. Informacja Zarządu o wyniku odwołań od decyzji RADY Stowarzyszenia dwóch
wnioskodawców w zakresie podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej
zawierająca stanowiska:
5.1. Rady Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania zs.
w Elblągu.
5.2. Zarządu Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania
zs. w Elblągu.
5.3. Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego zs. w Olsztynie.
6. Ocena wniosków w wyniku odwołań od decyzji RADY Stowarzyszenia.
7. Przyjęcie list rankingowych w wyniku ponownej oceny wniosków przez Radę.
8. Wolne głosy, wnioski, zapytania.
9. Zamknięcie posiedzenia RADY Stowarzyszenia.
Oto wyniki obrad:
00._I-IV_2020_ Protokół Rady 17_2019_PI odwoławcze

Zaktualizowana

LISTA

RANKINGOWA_WYBRANE_rozwijanie

działalności_2020_01_10

Zaktualizowana

LISTA

RANKINGOWA_NIEWYBRANE_rozwijanie

działalności_2020_01_10

00._I-IV_2020_ Protokół Rady 20_2019_PI odwoławcze

Zaktualizowana

LISTA

RANKINGOWA_WYBRANE_podejmowanie

działalności_2020_01_10

01._I-IV_2020_07. Rejestr interesów
S.Pańczuk

-

Życzenia Świąteczne
Stanisława Pańczuk | 24 grudzień 2019. Opublikowano w Aktualności

Najlepsze życzenia świąteczne i niech się darzy w 2020
roku. Zarząd i pracownicy biura Kanał Elbląski LGD

-

Rada Stowarzyszenia wybrana
Stanisława Pańczuk | 24 grudzień 2019. Opublikowano w Aktualności Podczas
XXIII Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski
Lokalna Grupa Działania została m.in. wybrana Rada Stowarzyszenia. Oto jej
skład:
Lp. Członek Rady Reprezentowany Sektor/grupa
Reprezentowana Gmina
Funkcja
1 GABRIELA EFFENBERG MIESZKANIEC GODKOWO PRZEWODNICZĄCA
2 GMINA ELBLĄG
PUBLICZNY ELBLĄG WICEPRZEWODNICZĄCY
3 GMINA SUSZ PUBLICZNY SUSZ CZŁONEK
4 GMINAZALEWO
PUBLICZNY ZALEWO CZŁONEK
5
GMINNY OŚRODEK KULTURY W LASECZNIEPUBLICZNY IŁAWA
6 STOWARZYSZENIE
NA
RZECZ
ROZWOJU
WSI
„ANIOŁOWO” SPOŁECZNY PASŁĘK CZŁONEK
7 WARMIŃSKO-MAZURSKA IZBA ROLNICZA SPOŁECZNY GRONOWO
ELBLĄSKIE CZŁONEK
8
ZDZISŁAWA JÓZEFOWICZ MIESZKANIEC MARKUSY
CZŁONEK
9
WIOLETA LECH GOSPODARCZY
MAŁDYTY
CZŁONEK
10 JADWIGA MICHALCZYK GOSPODARCZY MIŁOMŁYN
CZŁONEK
11 HENRYK PLIS MIESZKANIEC IŁAWA CZŁONEK
12 MAREK SERDYŃSKIMIESZKANIEC ELBLĄG CZŁONEK
13 ZOFIA ROMANOWSKA MIESZKANIEC RYCHLIKI CZŁONEK

14
15

ERYK WĄSOWSKI GOSPODARCZY MAŁDYTY
JOANNA WŁODARSKA GOSPODARCZY ELBLĄG

CZŁONEK
CZŁONEK

-

Walne Zebranie Członków - XXIII-2-2019
Stanisława Pańczuk | 13 grudzień 2019. Opublikowano w Aktualności
Zapraszamy na XXIII-2-2019 POSIEDZENIA WALNEGO ZEBRANIA
CZŁONKÓW (WZC)
Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania
Termin spotkania:
17 grudnia 2019 r., od godz.10.00 – I termin, 10.15 – II
termin
Miejsce spotkania:
Elbląg, ul. Komeńskiego 40, sala nr 8 Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie
PROPONOWANY
PORZĄDEK
OBRAD
WALNEGO
ZEBRANIA
CZŁONKÓW obejmuje:
h. Otwarcie i przedstawienie celu Walnego Zebrania Członków.
i. Przyjęcie wniosków i porządku obrad XXIII-2-2019 Walnego Zebrania
Członków.
j. Wyłożenie protokołu z WZC XXII-1-2019 posiedzenia WZC zwołanego na 22
marca 2019 roku.
k. Sprawozdanie z realizacji zadań Rady Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał
Elbląski Lokalna Grupa Działania za l. 2015-2019.
ƒ. Przeprowadzenie wyborów Rady Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski
Lokalna Grupa Działania.
‡. Dyskusja nad projektami uchwał i głosowanie nad podjęciem:
○ UCHWAŁY nr XXIII/2/1/2019 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej.
○ UCHWAŁY nr XXIII/2/2/2019 w sprawie przyjęcia planu finansowego
Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania na
2020 rok.
○ UCHWAŁY nr XXIII/2/3/2019 w sprawie przyjęcia planu pracy
Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania na
2020 rok.
○ UCHWAŁY nr XXIII/2/4/2019 w sprawie upoważnienia Zarządu
Stowarzyszenia do zaciągania zobowiązań finansowych.
○ UCHWAŁY nr XXIII/2/5/2019 w sprawie wyboru Rady Stowarzyszenia
Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania
ˆ. Wolne głosy i wnioski.
‰. Przyjęcie protokołu XXIII/2/2019 z bieżącego posiedzenia Walnego
Zebrania Członków.

Ž. Zamknięcie posiedzenia.
Elbląg, 17 grudnia 2019 roku

-

Filmowo o LGD, LSR i LEADER
Stanisława Pańczuk | 12 grudzień 2019. Opublikowano w Aktualności
Do obejrzenia i poczytania. Jest też o LGD, LSR i LEADER. Także o Kanał
Elbląski LGD :)
Zachęcam :)
https://warmia.mazury.pl/obszary-wiejskie/aktualnosci/5150-poprawa-jakoscisrodowisk-lokalnych-materialy-filmowe
S.Pańczuk

-

Pomoc pogorzelcom Dworek Sople
Stanisława Pańczuk | 27 listopad 2019. Opublikowano w Aktualności
APELUJEMY O POMOC
Pożar z 23/24 listopada 2019 roku zniszczył piękny zabytkowy Dworek Sople.
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania otworzyło
rachunek pomocniczy o numerze:
38 1020 1752 0000 0002 0245 4833. Cel: "DWOREK SOPLE".
Można przekazywać darowizny. Wiele osób spędziło w nim wiele dobrych chwil,
bo to było wspaniałe miejsce do twórczej pracy, do odpoczynku, regeneracji sił.
Teraz Dworek Sople wymaga odbudowy. Potrzebne są na ten cel środki
finansowe. Pilnie trzeba zabezpieczyć dach przed zimą ok. 250 m 2!!!!!!! Bardzo
prosimy o wsparcie ratowania tego zabytku. S.Pańczuk

-

Posiedzenie Zarządu KE LGD XII-6-2019
Stanisława Pańczuk | 26 listopad 2019. Opublikowano w Aktualności Posiedzenie
Zarządu (XII-IV-6/2019), które odbędzie się 27 listopada 2019 roku o godz.
10.00 w Elblągu, ul. Komeńskiego 40, pokój nr 24 ma następujący porządek
obrad:

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD:
1. Stwierdzenie kworum XII-IV-6/2019 posiedzenia Zarządu.
2. Przyjęcie porządku obrad XII-IV-6/2019 posiedzenia Zarządu.
3. Przyjęcie protokołu z XI-IV-5/2019 posiedzenia Zarządu z 18
lipca 2019 r.
4. Informacja o wynikach oceny wniosków przez Radę
Stowarzyszenia na posiedzeniu 25 października 2019 roku z
naborów 6-20 września 2019 roku.
5. Informacja o odwołaniach od decyzji Rady Stowarzyszenia i
podjęcie stanowisk Zarządu w tych sprawach.

6. Informacja o realizacji LSR OW KE na lata 2016-2023.
7. Informacja o realizacji operacji własnych KE LGD na lata
2016-2023 i w okresie trwałości.
7.1. Wsie tematyczne Krainy Kanału Elbląskiego (I projekt).
7.2. EkoMuzeum Krainy Kanału Elbląskiego.
7.3. Szlaki rowerowe Krainy Kanału Elbląskiego.
7.4. Szlaki kajakowe Krainy Kanału Elbląskiego.
7.5. Wsie tematyczne Krainy Kanału Elbląskiego (II projekt).
8. Informacja o realizacji Projektów Współpracy KE LGD na lata
2016-2023 i w okresie trwałości.
8.1. PW SMAK
8.2. PW MPT
8.3. PW QPW
8.4. PW SZLAK Francja
8.5. PW PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Hiszpania
9. Informacja o zadaniach w ramach rozwoju i promocji turystyki
KKE w 2019 roku.
10. Plany LGD KE na 2019 rok, w tym zadania fiszki do Strategii
Rozwoju Obszaru Kanału Elbląskiego na lata 2021-2030.
11. Analiza zadań i finansowania biura KE LGD oraz ustalenie
wynagrodzenia pracowników.
12. Ocena możliwości zmiany siedziby Stowarzyszenia Łączy Nas
Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu
12. Ustalenie terminu i porządku obrad WZC w związku z
wyborem Rady Stowarzyszenia.
13. Wolne głosy i wnioski, uwagi, sprawy różne.
14. Zamknięcie posiedzenia.
-

Zaproszenie na cykl szkoleń w ramach tworzenia ofert
turystycznych Wsi Tematycznych Krainy Kanału
Elbląskiego
Stanisława Pańczuk | 12 listopad 2019. Opublikowano w Aktualności
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu
serdecznie zaprasza mieszkańców obszarów wiejskich na cykl szkoleń w
ramach tworzenia ofert turystycznych Wsi Tematycznych Krainy Kanału
Elbląskiego.
Szkolenia zaplanowane zostały z myślą o stworzeniu we wsiach produktów
turystycznych związanych z tematycznością wsi/ obiektów z terenu objętego

Lokalną Strategią Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego na lata
2016-2023.
Cykl spotkań rozpoczyna się szkoleniem marketingowym dotyczącym budowy
relacji z klientem. Na drugim szkoleniu uczestnicy będą tworzyć ofertę produktu
turystycznego opartą o tematyczność wsi czy obiektów, szacować jej koszt i
ustalać harmonogram jej sprzedaży. Oferty turystyczne mają opierać się na
wykorzystaniu naturalnych surowców w różnych dziedzinach życia codziennego.
Kolejne ze szkoleń będzie dotyczyło zagadnień promocji i organizacji sprzedaży
ofert turystycznych w internecie. Zwieńczeniem szkoleń będą wizyty studyjne w
ogrodach zielarskich w woj. podlaskim i zachodniopomorskim.
Wynikiem warsztatów mają być opracowane co najmniej dwie oferty turystyczne
gotowe do sprzedaży w II kwartale 2020 r. W ramach operacji własnej LGD
powstanie również sprzedażowa strona internetowa pakietów produktów
turystycznych, na której oferty będą bezpłatnie zamieszczone.
Uczestnictwo w szkoleniach jest bezpłatne. Uczestnicy szkolenia ponoszą
jedynie koszty dojazdu na miejsce szkolenia.
Ilość miejsc jest ograniczona, dlatego liczy się kolejność zgłoszeń.
Na zgłoszenia czekamy do 29 listopada do g. 12. Serdecznie zapraszamy do
zapisów.
Harmonogram szkoleń:
- 2-3 grudnia szkolenie dot. budowania relacji z klientem
- 12-13 grudnia szkolenie dot. kreacji ofert turystycznych
- I kwartał 2020 r. szkolenie dot. promocji i organizacji sprzedaży w internecie
- II kwartał 2020 r. wizyty studyjne
W załączeniu:
Zaproszenie
Karta zgłoszenia na cykl szkoleń wraz z klauzulą RODO
S.Pańczuk
-

Rejestr interesów w naborach 17-20/2019
Stanisława Pańczuk | 07 listopad 2019. Opublikowano w Aktualności
Poniżej publikujemy tzw. "Rejestr interesów" Rady Stowarzyszenia Łączy Nas
Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w naborach przeprowadzonych od 6 do 20
września 2019 roku. Rejestr dotyczy oceny wniosków przeprowadzonej przez
Radę 25 października 2019 roku z naborów:
17/PI/2019 - rozwijanie działalności gospodarczej, ocenionych 12 wniosków, 6

wybranych;
18/PI/2019 - tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego, oceniony
1 wniosek, 1 wybrany;
19/PG/2019 - projekt grantowy, ocenione 3 wnioski, 3 wybrane; 20/PI/2019 podejmowanie działalności gospodarczej, ocenionych 6 wniosków, 2 wybrane.

Rejestr interesów_2019_10_25
S.Pańczuk

-

Wyniki naboru 20/PI/2019
Stanisława Pańczuk | 06 listopad 2019. Opublikowano w Aktualności
Wyniki oceny i wyboru Rady Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna
Grupa Działania w naborze nr 20/PI/2019 - podejmowanie działalności
gospodarczej.
Nabory wniosków trwały od 6 do 20 września 2019 roku.
Posiedzenie Rady Stowarzyszenia odbyło się 25 października 2019 roku.
Wnioski wybrane zostały przekazane do Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego 4 listopada 2019 roku.
Lista rankingowa niewybranych w naborze 20_2019_PI

Lista rankingowa wybranych w naborze 20_2019_PI

Protokół Rady naboru 20_2019_PI

Uchwała Rady dot. list rankingowych w naborze 20_2019_PI
S.Pańczuk
-

Wyniki naboru 19/PG/2019
Stanisława Pańczuk | 06 listopad 2019. Opublikowano w Aktualności
Wyniki oceny i wyboru Rady Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna
Grupa Działania w naborze nr 19/PG/2019 - o powierzenie grantu o temacie
"Aktywna świetlica, świadomy obywatel".
Nabory wniosków trwały od 6 do 20 września 2019 roku.
Posiedzenie Rady Stowarzyszenia odbyło się 25 października 2019 roku.
Wnioski wybrane zostały przekazane do Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego 4 listopada 2019 roku.

Lista rankingowa niewybranych w naborze 19_2019_PI

Lista rankingowa wybranych w naborze 19_2019_PI

Protokół Rady naboru 19_2019_PI

Uchwała Rady dot. list rankingowych w naborze 19_2019_PI
S.Pańczuk

-

Wyniki naboru 18/PI/2019
Stanisława Pańczuk | 06 listopad 2019. Opublikowano w Aktualności
Wyniki oceny i wyboru Rady Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna
Grupa Działania w naborze nr 18/PI/2019 - tworzenie lub rozwój inkubatorów
przetwórstwa lokalnego.
Nabory wniosków trwały od 6 do 20 września 2019 roku.
Posiedzenie Rady Stowarzyszenia odbyło się 25 października 2019 roku.
Wnioski wybrane zostały przekazane do Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego 4 listopada 2019 roku.
Lista rankingowa niewybranych w naborze 18_2019_PI

Lista rankingowa wybranych w naborze 18_2019_PI

Protokół Rady naboru 18_2019_PI

Uchwała Rady dot. list rankingowych w naborze 18_2019_PI
S.Pańczuk

-

Wyniki naboru 17/PI/2019
Stanisława Pańczuk | 06 listopad 2019. Opublikowano w Aktualności

Wyniki oceny i wyboru Rady Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna
Grupa Działania w naborze nr 17/PI/2019 - rozwijanie działalności gospodarczej.
Nabory wniosków trwały od 6 do 20 września 2019 roku.
Posiedzenie Rady Stowarzyszenia odbyło się 25 października 2019 roku.
Wnioski wybrane zostały przekazane do Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego 4 listopada 2019 roku.
Lista rankingowa niewybranych w naborze 17_2019_PI

Lista rankingowa wybranych w naborze_17_2019_PI

Protokół Rady naboru 17_2019_PI

Uchwała Rady dot. list rankingowych w naborze 17_2019_PI
S.Pańczuk

-

Listy wniosków po poprawkach 17-20/2019
Stanisława Pańczuk | 22 październik 2019. Opublikowano w Aktualności Za nami
ocena wstępna i uzupełnianie wniosków. Przed nami ocena Rady Stowarzyszenia
zgodności operacji i zadań z PROW i LSR oraz z lokalnymi kryteriami wyboru i
ustaleniu kwoty wsparcia. Posiedzenie Rady Stowarzyszenia jest planowane na 25
października 2019 roku.
W załącznikach listy wniosków po poprawkach na wezwanie po wstępnej
weryfikacji:
IX-III-2019_001 po poprawkach 17_2019_PI Lista złożonych wniosków Rozwijanie działalności gospodarczej

IX-III-2019_001 po poprawkach 17_2019_PI Lista złożonych wniosków Rozwijanie działalności gospodarczej

IX-III-2019_001 po poprawkach 18_2019_PI Lista złożonych wniosków Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego

IX-III-2019_001 po poprawkach 18_2019_PI Lista złożonych wniosków Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego

IX-III-2019_001 po poprawkach 19_2019_PG Lista złożonych wniosków - Projekt
Grantowy

IX-III-2019_001 po poprawkach 19_2019_PG Lista złożonych wniosków - Projekt
Grantowy

IX-III-2019_001 po poprawkach 20_2019_PI Lista złożonych wniosków Podejmowanie działalności gospodarczej

IX-III-2019_001 po poprawkach 20_2019_PI Lista złożonych wniosków Podejmowanie działalności gospodarczej_
S.Pańczuk

-

Listy wniosków po wstępnej weryfikacji
Stanisława Pańczuk | 18 październik 2019. Opublikowano w Aktualności
IX-III-2019_00 po wstępnej weryfikacji 20_2019_PI Lista złożonych wniosków Podejmowanie działalności gospodarczej_
Listy po wstępnej weryfikacji wnioksów przez biuro Kanal Elbląski LGD w
naborach:
IX-III-2019_00 po wstępnej weryfikacji 17_2019_PI Lista złożonych wniosków Rozwijanie działalności gospodarczej

IX-III-2019_00 po wstępnej weryfikacji 17_2019_PI Lista złożonych wniosków Rozwijanie działalności gospodarczej

IX-III-2019_00 po wstępnej weryfikacji 18_2019_PI Lista złożonych wniosków Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego

IX-III-2019_00 po wstępnej weryfikacji 18_2019_PI Lista złożonych wniosków Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego

IX-III-2019_00 po wstępnej weryfikacji 19_2019_PG Lista złożonych wniosków Projekt Grantowy

IX-III-2019_00 po wstępnej weryfikacji 19_2019_PG Lista złożonych wniosków Projekt Grantowy

IX-III-2019_00 po wstępnej weryfikacji 20_2019_PI Lista złożonych wniosków Podejmowanie działalności gospodarczej_
S.Pańczuk
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Szkolenie i posiedzenie Rady KE LGD
Stanisława Pańczuk | 01 październik 2019. Opublikowano w Aktualności
25 października 2019 roku odbędzie się szkolenie i ocena wniosków przez
Radę Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania.
SZKOLENIE obejmie wdrażanie LSR OW KE 2016-2023 poprzez projekty
indywidualne i projekty grantowe oraz kryteria, zasady i procedury wyboru i
oceny operacji i zadań
PORZĄDEK OBRAD IX-III/2019 POSIEDZENIA RADY STOWARZYSZENIA ŁĄCZY

NAS KANAŁ ELBLĄSKI LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA przewiduje:
1. Otwarcie posiedzenia RADY Stowarzyszenia. Stwierdzenie kworum.
2. Wybór Sekretarzy posiedzenia – Komisji Skrutacyjnej.
3. Przyjęcie Porządku Obrad IX-III/2019 posiedzenia RADY Stowarzyszenia.
4. Informacja Zarządu o limicie dostępnych środków zadysponowanych w
naborach 17/2019/PI, 18/2019/PI, 19/2019/PG i 20/2019/PI oraz wyniku naborów
wniosków w terminie 6 do 20 września 2019 roku.
5. Informacja o wynikach losowania wniosków i ich przydziale do oceny w
naborach 17/2019/PI, 18/2019/PI, 19/2019/PG i 20/2019/PI.
6. Pisemny wybór i ocena operacji oraz ustalenie kwoty wsparcia wraz z
uzasadnieniem przez członków Rady, zgodnie z Kryteriami wyboru i oceny
operacji i zadań oraz ustalenia kwoty wsparcia operacji i zadań, przyjętymi
przez WZC i zatwierdzonymi przez Urząd Marszałkowski Województwa
Warmińsko-Mazurskiego, kartami weryfikacji i wyboru podanymi w
dokumentacji konkursowej z naborów: 17/2019/PI, 18/2019/PI, 19/2019/PG,
20/2019/PI.
7. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru i oceny operacji i zadań w projekcie

grantowym oraz ustalenie list operacji wybranych do wsparcia w ramach LSR
OW KE 2016-2023, wybranych do finansowania, niewybranych do
finansowania, niepodlegających ocenie pod względem zgodności z PROW
2014-2020 w naborach: 17/2019/PI, 18/2019/PI, 19/2019/PG i 20/2019/PI.
8. Wolne głosy, wnioski, zapytania i zamknięcie posiedzenia RADY
Stowarzyszenia.
Przewodnicząca Rady

Listy złożonych wniosków w naborach 06-20_09_2019
Stanisława Pańczuk | 24 wrzesień 2019. Opublikowano w Aktualności
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania informuje o
listach złożónych wniosków o przyznanie pomocy na wdrażanie operacji przez
podmioty inne niż LGD w ramach LSR OW KE na lata 2016-2023 realizowanej w
ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy
LEADER, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Listy złożonych wniosków wg zakresu tematycznego z LSR OW KE 20162023, limity dotacji, liczba i kwota wniosków:
20/2019/PI - podejmowanie działalności gospodarczej - limit 200.000,00 PLN,
liczba złżonych wniosków - 6 wniosków, kwota wnioskowanej dotacji 551.232,00
PLN
lista złożonych wniosków_20_2019_PI_tworzenie firm
19/2019/PG - projekt granbtowy - limit 87.906,05 PLN, liczba złżonych wniosków 3 wnioski, kwota wnioskowanej dotacji 92.740,00 PLN
lista złożonych wniosków_19_2019_PG_granty
18/2019/PI - tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokjalnego - limit
300.000,00 PLN, liczba złżonych wniosków - 1 wniosek, kwota wnioskowanej
dotacji 299.222,00 PLN
Listy złożonych wniosków_nabór 18_2019_PI_inkubator
17/2019/PI - rozwijanie działaności gospodarczej - limit 1.072.229,97 PLNliczba
złżonych wniosków - 14 wniosków, kwota wnioskowanej dotacji 2.094.797,62 PLN

Listy złożonych wniosków_nabór 17_2019_PI_rozwijanie firm
S.Pańczuk

Kartoflane Świętowanie
Stanisława Pańczuk | 23 wrzesień 2019. Opublikowano w Aktualności
W piątek 27 września 2019 roku w godz. 16.00-19.00 odbędzie się we
Władysławowie "Kartoflane Świętowanie". Ufamy, że jak co roku nie zabraknie, na
placu rekreacyjno –sportowym przy Stanicy rowerowej, miłośników kartoflanych
przysmaków i sympatyków naszej społeczności. Zapraszamy słoneczną pogodę,
uśmiechniętych mieszkańców okolicznych miejscowości, zaprzyjaźnionych
cyklistów i motocyklistów oraz wszystkich, którzy razem z nami chcą na wesoło
zacząć „kartoflakiem” ostatni wrześniowy weekend.
Organizatorami przedsięwzięcia, współfinansowanego przez Wójta Gminy Elbląg,
są Stowarzyszenie IWA w partnerstwie z Domem Pomocy Społecznej „Krokus” i
Warsztatami Terapii Zajęciowej we Władysławowie. Gospodarze wydarzenia
zapewniają, że będą: kluchy, sałatka kartoflana, babka ziemniaczana oraz na
wejściu gorąca miska tradycyjnej kartoflanki z wkładką. Niespodzianką wieczoru
będzie degustacja placuszków Paratha, wykonanych przez gościa specjalnego z
Indii.
Zaprasza Stowarzyszenie IWA
w partnerstwie DPS KROKUS
WTZ Władysławowo

Odkryj swój skarb - konkurs
Stanisława Pańczuk | 17 wrzesień 2019. Opublikowano w Aktualności

„Odkryj Swój Skarb” – rusza konkurs na najciekawsze inicjatywy
lokalne!
Konkurs na najciekawsze inicjatywy edukacyjno-kulturalne dotyczące dziedzictwa
lokalnego i umacniania tożsamości lokalnej

Jeśli mieszkasz w małej miejscowości, zorganizowałeś/aś i przeprowadziłeś/aś
akcję lub projekt dotyczący lokalnej historii, budynku, drzewa bądź
zwyczaju,działasz lokalnie na rzecz edukacji i kultury – ten konkurs jest dla Ciebie!
Konkurs ma za zadanie wypromować inicjatywy edukacyjno-kulturalne

ukazujące „skarby” małych i średnich miejscowości w Polsce (do 30 000
mieszkańców). Konkurs przeznaczony jest do każdego/ej, komu nie jest obojętne
kulturowe dziedzictwo lokalne, a przeprowadzone przez niego/nią działania mają
na celu rozbudzenie zainteresowania miejscem zamieszkania – zarówno samych
jego mieszkańców jak i osób odwiedzających.
Nie zgadzasz się z tym, że małe miejscowości są nudne? Działasz lokalnie i leży
Ci na sercu tożsamość Twojej małej ojczyzny? Zachęcasz innych do „odkrywania
skarbów”?
ŚWIETNIE! Pochwal się tym i zgłoś do konkursu!
Formularz zgłoszeniowy →
Termin zgłoszeń: 4.11.2019 r.
Przed wysłaniem zgłoszenia zajpoznaj się z załączonym poniżej regulaminem. Dla
zwycięzców przewidujemy 3 nagrody x 3 000 zł i 2 wyróżnienia x 2 000 zł!
Wybrane 20 inicjatyw planujemy umieścić w „Lokalnych Inspiracjach” – publikacji
elektronicznej prezentującej najciekawsze biorące udział w Konkursie inicjatywy
edukacyjno-kulturalne! Daj się poznać w całej Polsce – publikacja będzie do
pobrania za darmo!
Do Konkursu mogą być zgłaszane inicjatywy edukacyjno-kulturalne, których celem
i wynikiem jest pielęgnowanie i popularyzowanie dziedzictwa lokalnego
(materialnego i niematerialnego) oraz umacnianie tożsamości lokalnej, dotyczące
między innymi:
● lokalnych zabytków (w tym: sztuki świeckiej i sakralnej, zabytków
archeologii, zabytków przemysłowych, etnograficznych i innych),
● lokalnego dziedzictwa przyrodniczego (parki narodowe, krajobrazowe,
rezerwaty, obszary chronionego krajobrazu, pomniki przyrody itp.),
● twórczości lokalnych artystów (sztuk plastycznych, pisarzy, poetów,
rzemieślników, muzyków i muzykantów),
● lokalnych gwar i dialektów,
● mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych,
● sztuki i obrzędowości ludowej dotyczącej regionu (świeckiej i religijnej),
● lokalnych historii rodzinnych, społecznych („małe i duże historie”),
● zwyczajów kulinarnych,
● numizmatyki i innych rodzajów kolekcjonerstwa przedmiotów związanych z
dziedzictwem,
● odpowiedzialności obywatelskiej za posiadane dziedzictwo.
Kwalifikujące się Inicjatywy mogą mieć różnorodne formy, na przykład:
* zwiedzanie * zajęcia edukacyjne * warsztat * gawęda * zajęcia plastyczne *
zajęcia teatralne i spektakle * zajęcia śpiewu * występy * oprowadzanie * zajęcia
rękodzielnicze * publiczne odczyty * tworzenie gier i zabaw związanych z lokalną
historią * opowieści i wspomnienia * zajęcia kulinarne * obrzędy świeckie i religijne
* spotkania i wspólne aktywności dotyczące integracji różnorodnych grup
społecznych (np. różnych grup etnicznych czy religijnych) * plenery malarskie *
spotkania z lokalnymi mieszkańcami * spotkania z zarządcami zabytków
materialnych i przyrodniczych, instytucji kultury * inicjatywy społeczne związane z
lokalnym dziedzictwem kulturalnym *

opracowanie kampanii edukacyjno-informacyjnych * nagranie i pokazy filmu
*pokaz fotografii * murale * performance * stworzenie ścieżki turystycznej
dotyczącej okolicy * wspólne działania na rzecz ochrony dziedzictwa
przyrodniczego i wiele innych.

Questing w małym paluszku
Stanisława Pańczuk | 10 wrzesień 2019. Opublikowano w Aktualności Zapraszamy
na szkolenia z tworzenia questów pn. "Questing w małym paluszku". Questing to
metoda narracji o dziedzictwie miejsca. Szkolenia odbędą się w godz. 9.00 - 17.00
kolejno:
18 września 2019 roku w Pasłęku, Urząd Miejski, sala rycerska
19 września 2019 roku w Miłomłynie, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
20 września 2019 roku w Suszu, Urząd Miejski, sala sesyjna
Efektem szkolenia będą wyłonione zespoły do tworzenia questów i nowe
questy.
Zadanie jest realizowane w Questingowym Projekcie Współpracy trzech LGD:
LGD Krzemienny Krąg w Bałtowie
LGR Wielkie Jeziora Mazurskie w Węgorzewie
LGD Kanał Elbląski w Elblągu
S.Pańczuk

SMAK wyróżniony
Stanisława Pańczuk | 06 wrzesień 2019. Opublikowano w Aktualności
Miło mi poinformować, że Kapituła Konkursu im. Czernieckiego na najlepszą
publikację o lokalnych i regionalnych kulinariach postanowiła przyznać w 2019
roku wyróżnienia zgłoszonym publikacjom.
Wśród wyróżnionych jest też SMAK - wspólne dzieło 4 LGD:
LGD Barcja
LGD Kanał Elbląski
LGD Trzy Doliny
LGD Ziemia Łańcucka
Jesteśmy więc zaproszeniu po odbiór nagród 14 września 2019 roku do
Bacówki na Zadzielu w miejscowości Rozdziele, gm. Żegocina podczas IX
Festiwalu Rosołu. Festiwal rozpoczyna się o 14c00, wręczenie Pucharu
odbędzie się o godz. 17c00.
- zaprasza Krzysztof Kwatera
To już druga wyróżniona publikacja. Pierwsze wyróżnienie otrzymaliśmy za
przewodnik kajakowy "Od Wisły do Wisły" - współpraca z LGD Ziemia
Lubawska.
S.Pańczuk

Równać szanse 2019
Stanisława Pańczuk | 06 wrzesień 2019. Opublikowano w Aktualności

Zapraszamydoudziałuwkonkursiegrantowym "Równać
Szanse" skierowanym do lokalnych organizacji pozarządowych, gminnych domów
kultury i bibliotek, Ochotniczych Straży Pożarnych oraz nieformalnych grup
dorosłych (które chcą założyć organizację pozarządową), z małych miejscowości
do 20 000 mieszkańców. Równać Szanse to program Polsko-Amerykańskiej
Fundacji Wolności, a jego operatorem jest Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży.
Partnerem regionalnym jest Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych „STOPA”.
Maksymalna kwota dotacji w konkursie wynosi 8.500 zł na działania z
młodzieżą. Termin składania wniosków konkursowych mija 7.10.2019. Więcej
informacji w załączeniu.
Pozdrawiam,
Agata Markuszewska
Dział Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Tel.: +48 22 623 2838
E-mail: a.markuszewska@cdr.gov.pl
www.ksow.pl

Szkolenie i doradztwo w naborach wniosków
Stanisława Pańczuk | 04 wrzesień 2019. Opublikowano w Aktualności
3 września 2019 roku pracownicy biura Kanał Elbląski LGD przeprowadzili
szkolenie nt. ogłoszonych naborów wniosków. Było w wnioskach, o kryteriach
wyboru, o biznesplanach na tworze i rozwijanie firm, tworzenie i rozwijanie
inkubatora przetwórstwa lokalnego. Miało być o projektach grantowych. Poniżej
prezentacje z warsztatów.
Prezentacja Warsztaty Elbląg 03.09.2019 kryteria wyboru operacji (1)

Prezentacja Warsztaty Elbląg 03.09.2019 WoPP

Razem można więcej Warsztaty Elbląg 03.09.2019 biznesplan

Razem można więcej Warsztaty Elbląg 03.09.2019 Projekty Grantowe
Doradzamy wnioskodawcom co i jak, w godzinach 7.00-15.00, w dniach
roboczych. Nie doradzamy w ostatnim dniu naboru wniosków. Regulamin
doradztwa poniżej:
XXVIII_III_4_Z_04_Uchwala Nr XXVIII_III_4_1_2017- Regulamin doradztwa
S.Pańczuk

Nabory 20/2019/PI - tworzenie firm
Stanisława Pańczuk | 04 wrzesień 2019. Opublikowano w Aktualności
Od 6 do 20 września 2019 roku trwają nabory wniosków na tworzenie firm na
obszarze LGD Kanału Elbląskiego. Zadysponowana kwota dotacji to 200.000,00
zł.
Komplet dokumentacji konkursowej pod linkiem:
20/2019/PI - tworzenie firm
Doradzamy wnioskodawcom co i jak, w godzinach 7.00-15.00, w dniach
roboczych. Nie doradzamy w ostatnim dniu naboru wniosków. S.Pańczuk

Nabory 19/2019/PG - projekt grantowy
Stanisława Pańczuk | 04 wrzesień 2019. Opublikowano w Aktualności
Od 6 do 20 września 2019 roku trwają nabory wnioków na projekt grantowy
Aktywna Wieś, Świetlica, Świadomy Obywatel na obszarze LGD Kanału
Elbląskiego. Zadysponowana kwota dotacji to 87.906,05 zł. Komplet dokumentacji
konkursowej pod linkiem:
19/2019/PG - projekt grantowy
Doradzamy wnioskodawcom co i jak, w godzinach 7.00-15.00, w dniach
roboczych. Nie doradzamy w ostatnim dniu naboru wniosków.
S.Pańczuk

Nabory 18/2019/PI - inkubator przetwórstwa lokalnego
Stanisława Pańczuk | 04 wrzesień 2019. Opublikowano w Aktualności
Od 6 do 20 września 2019 roku trwają nabory wniosków na tworzenie i rozwój
inkubatora przetwórstwa lokalnego na obszarze LGD Kanału Elbląskiego.
Zadysponowana kwota dotacji to 300.000,00 zł. Komplet dokumentacji
konkursowej pod linkiem:
18/2019/PI - inkubator przetwórstwa lokalnego
Doradzamy wnioskodawcom co i jak, w godzinach 7.00-15.00, w dniach
roboczych. Nie doradzamy w ostatnim dniu naboru wniosków.
S.Pańczuk

Nabory 17/2019/PI - rozwijanie firm
Stanisława Pańczuk | 04 wrzesień 2019. Opublikowano w Aktualności

Od 6 do 20 września 2019 roku trwają nabory wniosków na rozwijanie
działalności gospodarczej na obszarze LGD Kanału Elbląskiego. Zadysponowana
kwota dotacji to 1.072. 223, 97 zł. Komplet dokumentacji konkursowej pod linkiem:

17/2019/PI - rozwijanie firm
Zapraszamy od 7.00 do 15.00. W tych godzinach świadczymy też usługi
doradcze (poza ostatnim dniem naboru wniosków). S.Pańczuk

Nabory wniosków z działaniach 19.2 PROW
Stanisława Pańczuk | 23 sierpień 2019. Opublikowano w Aktualności
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania ogłasza
nabory wniosków o przyznanie pomocy na wdrażanie operacji przez podmioty inne
niż LGD w ramach LSR OW KE na lata 2016-2023 realizowanej w ramach
działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Termin składania wniosków:
Wnioski można składać w terminie od 6 września 2019 roku do 20 września
2019 roku, w dniach roboczych, w godzinach od 7c00 do 15c00.
Zakres tematyczny operacji zgodny z LSR OW KE 2016-2023 i limity
dotacji:
20/2019/PI - podejmowanie działalności gospodarczej - limit 200.000,00 PLN
19/2019/PG - projekt granbtowy - limit 87.906,05 PLN
18/2019/PI - tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokjalnego limit 300.000,00PLN
17/2019/PI - rozwijanie działaności gospodarczej - limit 1.072.229,97 PLN
Pełna dokumentacja konkursowa znajduje się w OGŁOSZENIACH:
http://www.kanal-elblaski-lgd.pl/ogloszenia/2280-og%C5%82oszenie-naboruwniosk%C3%B3w-17-2019-pi-rozwijanie-firm.html

http://www.kanal-elblaski-lgd.pl/ogloszenia/2281-og%C5%82oszenie-naboruwniosk%C3%B3w-18-2019-pi-inkubator-przetw%C3%B3rstwa-lokalnego.html

http://www.kanal-elblaski-lgd.pl/ogloszenia/2282-og%C5%82oszenie-naboruwniosk%C3%B3w-w-konkursie-nr-19-2019-pg-projekt-grantowy.html

http://www.kanal-elblaski-lgd.pl/ogloszenia/2283-og%C5%82oszenie-naboruwniosk%C3%B3w-w-konkursie-nr-20-2019-pi-tworzenie-firm.html
S.Pańczuk

Chcą wygrać - pomóżmy "Dożynki niepodległościowe"
Stanisława Pańczuk | 07 sierpień 2019. Opublikowano w Aktualności
Ludu Warmiński nie śpij !
Niech każda wieś, każde miasto, każdy stan, każdy lud na Warmii się zorganizuje i
pomoże nam w przeprowadzeniu Wiejskich Dożynek Niepodległościowych,
oddając swój głos na projekt nr 65 „Niepodległej-Nieuległa”– wiejskie dożynki
niepodległościowe” –woj. warmińsko-mazurskie. Projekt realizowany jest w
ramach ogólnopolskiego konkursu „Pro defensione pro historia” i ma na celu
uczczenie 101 rocznicy niepodległości Polski. bit.ly/
pdph_warm_mazur_k2,
http://pdph.pl/aktualnosci/, Głosowanie trwa do 9 sierpnia 2019 roku.
Organizatorami wydarzenia jest Koło Gospodyń Wiejskich w Dobrym.
Dożynki Niepodległościowe rozpoczną się 28 września (sobota) o godz. 13c00
uroczystym apelem połączonym z mszą polową. Przedstawiona zostanie krótka
historia walk niepodległościowych Polaków i walki o polskość Warmiaków. Po
odsłonięciu tablicy upamiętniającej tą rocznicę, druhowie z OSP w Dobrym przez
101 min. pełnić będą wartę honorową.
Po części oficjalnej, na boisku szkolnym rozpocznie się sztafetą sołectw 4 x 101 m
część sportowo – zabawowa. W programie m.in. zawody strzeleckie, konkursy
zespołowe (bieg z noszami do rannego żołnierza), wyścigi konne – na koniach na
patyku, toczenie fajerki pogrzebaczem i wiele innych ciekawych konkurencji. Na
koniec o godz. 19c00 zostanie wypuszczonych w górę 101 świecących balonów i
zacznie się zabawa taneczna.
A gdy już dostaniemy Wasze wsparcie, niech wiedzą bracia nasi z Podlasia,
Podkarpacia, Śląska, Mazowsza, Pomorza, Wielkopolski, że na Warmii lud nie
spał lecz pracował, że łączy nas nie tylko Kanał Elbląski ale jedność, która
zwycięża.
„Projekt będzie dofinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Funduszu Inicjatyw
Obywatelskich 2014-2020”. Operator konkursu: Pomorskie Stowarzyszenie
Aktywności Terenowej PSAT
Koło Gospodyń Wiejskich w Dobrem

Trasy rowerowe Krainy Kanału Elbląskiego
Stanisława Pańczuk | 10 lipiec 2019. Opublikowano w Aktualności
Trwa monitoring tras rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego i odnowienie
oznakowania Szlaku Pocztyliona. Sprawozdania z konserwacji i monitoringu trzech
tras rowerowych wskazują na bardzo duże braki w oznakowaniu i

konieczność jego uzupełnienia.
Odnowieniu podlega w całości Szlak Pocztyliona z Elbląga do Gorynia. Łącznie
128,9 km. Monitoring obejmuje pozostałe szlaki rowerowe - łącznie 540,95 km.
Zadanie jest realizowane w ramach operacji własnej KE LGD pn. "Odnowienie
oznakowania szlaków rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego".
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa
inwestująca w obszary wiejskie". Operacja jest współfinansowana ze środków Unii
Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w
ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zadanie realizuje Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa
Działania.
Rozpoczyna się także znakowanie trasy rowerowej Kanału Elbląskiego z Elbląga
do Ostródy oraz tras łącznikowych Rychliki - Bartno i Wenecja - Kanał Bartnicki.
S.Pańczuk

Moja SMART wieś - konkurs
Stanisława Pańczuk | 08 lipiec 2019. Opublikowano w Aktualności
Szanowni Państwo,
Zapraszamy serdecznie do udziału w konkursie „Moja SMART wieś”. Poszukujemy
pomysłów i inicjatyw, które poprawiają jakość życia na wsi. Czekamy na opisy
rozwiązań, w których wykorzystano nowoczesne technologie, między innymi w
zakresie edukacji, usług społecznych, zdrowia, transportu, energii, handlu, czy też
gospodarki odpadami. Jednak zakres tematyczny nie jest ograniczony wyłącznie
do wskazanych dziedzin. Liczymy również na opisy wszelkich innych inicjatyw,
które sprawiły, że dzięki wykorzystaniu innowacyjnych technologii Państwa wieś
stała się bardziej przyjazna.
Zgłoszenia do konkursu oraz prace konkursowe należy składać do 15 września
2019 roku.
Konkurs organizowany jest przez Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN wraz z
partnerami - Fundacją Wspomagania Wsi, Związkiem Gmin Wiejskich RP,
RURBAN Wieś-Miasto-Region w ramach programu Krajowej Sieci Obszarów
Wiejskich. Współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej.
Więcej informacji o konkursie przedstawiamy na Witrynie Wiejskiej.
https://witrynawiejska.org.pl/component/k2/item/51059-konkurs-moja-smart-wiesopisz-jak-twoja-wies-stala-sie-inteligentna
Zachęcamy Państwa do pobrania, wydrukowania i powieszenia w widocznym
miejscu w Państwa miejscowości plakatu reklamującego konkurs. [Plakat do
ściągnięcia]
Z wyrazami szacunku
Zespół Fundacji Wspomagania Wsi

LSR i załączniki obowiązujące w naborach 14/2019/PI, 15/2019/ PI,
16/2019/PG
Stanisława Pańczuk | 02 lipiec 2019. Opublikowano w Aktualności
LSR i załączniki obowiązujące w naborach:
14/2019/PI - podejmowanie działalności gospodarczej
15/2019/PI - rozwijanie działalności gospodarczej
16/2019/PG - aktywna wieś, świetlica, świadomy obywatel w projekcie grantowym
zostały przeniesione do ARCHIWUM i znajdują się pod linkami:
1. LSR z 7 listopada 2018 roku - aneks nr 6 z 28.11.2019 roku:
1_LSR_OW_KE_06_2018_11_07
2. Zał. z 10 kwietnia 2018 roku
LSR_i_zal_2018_05_07
3. Historia naborów wniosków 14/2019/PI, 15/2019/PI, 16/2019PG znajduje się
pod linkiem:
http://www.kanal-elblaski-lgd.pl/konkursy.html
Zmiany zostały wprowadzone ze wględu na czytelność dla wnioskodawców. Za
utrudnienia przepraszamy.
S.Pańczuk

Zmiana LSR OW KE i dodatkowe środki
Stanisława Pańczuk | 02 lipiec 2019. Opublikowano w Aktualności
27 czerwca 2019 roku Zarząd Województwa przyjął zmiany Lokalnej Strategii
Rozwoju pod dodatkowe środki PROW 2014-2020. W zawiązku z tym planowany
limit dotacji wynosi odpowiednio:
1.172.229,96 PLN na zakres: rozwijanie działalności gospodarczej, a tym 840.000
PLN z dodatkowych środków PROW 2014-2020;
300.000 PLN na zakres: tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa
lokalnego, w tym 300.000 PLN z dodatkowych środków PROW 2014-2020;
87.905,94 PLN - projekt grantowy - aktywna wieś, świetlica, świadomy obywatel na
zakres: rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub
rekreacyjnej lub kulturalnej z oszczędności limitu w poprzednich naborach. Wnioski
na zadania projektu grantowego.
Nabory wniosków w ww zakresach planowane są na 6-20 września 2019 roku.
Nabory wniosków poprzedzą warsztaty tworzenia wniosków i biznesplanów.
Czekamy również z doradztwem w biurze Kanał Elbląski LGD od poniedziałku do
piątku w godz. 7.00-15.00. Za doradztwo w biurze Kanał Elbląski LGD przysługuje
wnioskodawcom 1 punkt w kryteriach oceny operacji i zadań.
Nie będzie natomiast spotkań informacyjnych w gminach przed planowanymi
naborami wniosków.
Poniżej Lokalna Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego i
zmienione załączniki oraz harmonogram ogłaszania naborów wniosków,

przyjęty przez Zarząd KE LGD 28 maja 2019 roku i zatwierdzony przez Zarząd
Województwa 27 czerwca 2019 roku aneksem Nr 7 do umowy ramowej LSR OW
KE 2016-2023.
LSR_i_zal_2019_06_27
Starsze wersje LSR i załączników oraz dokumentacja z naboru znajduje się w
ARCHIWUM pod linkiem:
http://www.kanal-elblaski-lgd.pl/download/category/482lsr_i_zal_2018_11_28.html
http://www.kanal-elblaski-lgd.pl/download/category/456lsr_i_zal_2018_05_07.html
S.Pańczuk

Questingowy projekt współpracy w realizacji
Stanisława Pańczuk | 02 lipiec 2019. Opublikowano w Aktualności
25 lipca 2019 roku została zawarta partnerska umowa na realizację
Questingowego Projektu Współpracy 3 LGD:
1. LGD Krzemienny Krąg
2. LGD Kanał Elbląski
3. LGR Wielkie Jeziora Mazurskie
W lipcu rozpoczynamy testowanie 12 questów, potem tworzymy 12 nowych
questów i promujemy. Gościmy też u nas LGR Wielkie Jeziora Mazurskie z wizytą
studyjną.
W załączeniu Umowa:
umowa o przyznaniu pomocy QPW
S.Pańczuk

Zmieniony Statut Kanał Elbląski LGD
Stanisława Pańczuk | 02 lipiec 2019. Opublikowano w Aktualności
Informuję, że Walne Zebranei Członków Stowarzyszenia przyjęło zmiany Statutu
i KRS dokonał wpisu tych zmiian.
Statut w załączeniu.
Statut_2019_03_22
S.Pańczuk

-

Listy rankingowe w naborach 14,15,16 PROW 2014-2020
Stanisława Pańczuk | 27 czerwiec 2019. Opublikowano w Aktualności
W naborach trwających od 6 do 20 maja 2019 roku wnioski zostały poddane
ocenie przez Radę Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa
Działania. Poniżej zamieszczam Listy rankingowe wniosków niewybranych i
wybranych w działaniu 19.2 PROW poprzez LEADERa w poszczególnych
naborach:
14/2019/PI - podejmowanie działalności gospodarczej złożono 14 wniosków na
kwotę dotacji 1.381.741 PLN, przy limicie dotacji 600.000 PLN. Rada wybrała 8
wniosków, w tym 6 mieszczących się w limicie dotacji:
UCHWAŁA RADY_14_2019_PI_2019_06_18
Lista
Lista

rankingowa
rankingowa

niewybranych_14_2019_PI_2019_06_18
wybranych_14_2019_PI_2019_06_18

Protokól Rady_14_2019_PI

Pozostały limit dotacji 1 PLN.
15/2019/PI - rozwijanie działalności gospodarczej - 0 wniosków, przy limicie dotacji
181.923,29 PLN.
UCHWAŁA RADY_15_2019_PI_2019_06_18
Lista
Lista

rankingowa
rankingowa

niewybranych_15_2019_PI_2019_06_18
wybranych_15_2019_PI_2019_06_18

Protokól Rady_15_2019_PI

Pozostały limit dotacji 181.923,29 PLN.
16/2019/PG - w zakresie rozwoju niekomercyjnej infrastruktury turystycznej - 3
wnioski na kwotę dotacji 58.275 PLN przy limicie 145.765,62 PLN oraz w zakresie
edukacji - 1 wniosek na kwotę 10.000 PLN, limit 10.000 PLN.
Lista
Lista

rankingowa
rankingowa

niewybranych_16_2019_PG_2019_06_18_skan
wybranych_16_2019_PG_2019_06_18_skan

Protokół Rady_16_2019_PG

Pozostały limit dotacji 77.194,62 PLN.
Protokół z oceny operacji własnych KE LGD:
Protokół Rady_OW_KE_LGD
Rejestr Interesów Rady Stowarzyszenia:
Rejest interesów_2019_06_18_skan
Kolejne nabory wniosków planowane są na jesień 2019 roku w zakresie rozwijania
działalności gospodarczej i projektu grantowego.
S.Pańczuk

Wyniki oceny wstępnej PROW 2014-2020
Stanisława Pańczuk | 12 czerwiec 2019. Opublikowano w Aktualności
W naborach trwających od 6 do 20 maja 2019 roku wnioski zostały poddane
ocenie wstępnej i uzupełnione. Listy wniosków złożonych, ocenionych,
uzupełnionych i odrzuconych po ocenie wstępnej w działaniu 19.2 PROW
poprzez LEADERa:
14/2019/PI - podejmowanie działalności gospodarczej 14 wniosków na kwotę
dotacji 1.381.741 PLN, przy limicie dotacji 600.000 PLN.
14_2019_PI Lista złożonych wniosków - Podejmowanie działalności
gospodarczej

VIII-III_2019_00 po wstępnej weryfikacji 14_2019_PI Lista złożonych wniosków Podejmowanie działalności gospodarczej

VIII-III_2019_00 po wstępnej weryfikacji 14_2019_PI Lista złożonych wniosków Podejmowanie działalności gospodarczej odrzucone

VIII-III_2019_001 po poprawkach 14_2019_PI Lista złożonych wniosków Podejmowanie działalności gospodarczej
15/2019/PI - rozwijanie działalności gospodarczej - 0 wniosków, przy limicie
dotacji 181.923,29 PLN.
15_2019_PI Lista złożonych wniosków - Rozwijanie działalności gospodarczej

VIII-III_2019_001 po poprawkach 15_2019_PI Lista złożonych wniosków Rozwijanie działalności gospodarczej

VIII-III_2019_00 po wstępnej weryfikacji 15_2019_PI Lista złożonych wniosków Rozwijanie działalności gospodarczej odrzucone

VIII-III_2019_00 po wstępnej weryfikacji 15_2019_PI Lista złożonych wniosków Rozwijanie działalności gospodarczej_
16/2019/PG - w zakresie rozwoju niekomercyjnej infrastruktury turystycznej - 3
wnioski na kwotę dotacji 58.275 PLN przy limicie 145.765,62 PLN oraz w
zakresie edukacji - 1 wniosek na kwotę 10.000 PLN, limit 10.000 PLN.
VIII-III_2019_000 16_2019_PG Lista złożonych wniosków - Projekt Grantowy

VIII-III_2019_00 po wstępnej weryfikacji 16_2019_PG Lista złożonych wniosków Projekt Grantowy

VIII-III_2019_00 po wstępnej weryfikacji 16_2019_PG Lista złożonych wniosków Projekt Grantowy odrzucone

VIII-III_2019_001 po poprawkach 16_2019_PG Lista złożonych wniosków Projekt Grantowy
Kolejne nabory wniosków planowane są na jesień 2019 roku w zakresie
rozwijania działalności gospodarczej i projektu grantowego. S.Pańczuk

Posiedzenia Rady Stowarzyszenia
Stanisława Pańczuk | 07 czerwiec 2019. Opublikowano w Aktualności
18 czerwca 2019 r. od godz. 9.00-16.00 w siedzibie Kanał Elbląski Lokalna
Grupa Działania, ul. Jana Amosa Komeńskiego 40, 82-300 Elbląg, sala nr 8
odbędzie sięposiedzenei Rady Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski LGD
poświęcone ocenie i wyborowi wniosków w naborach: 14/2019/PI, 15/2019/PI,
16/2019/PG i 2 operacji własnych KE LGD.
PORZĄDEK OBRAD POSIEDZENIA RADY STOWARZYSZENIA ŁĄCZY
NAS KANAŁ ELBLĄSKI LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
Czas:
18 czerwca 2019 roku, godz. 9c00-16c00
Miejsce:
82-300 Elbląg, ul. Jana Amosa Komeńskiego 40, sala nr 8
SZKOLENIE:
Wdrażanie LSR OW KE 2016-2023 PI
Kryteria, zasady i procedury wyboru i oceny operacji
h. Otwarcie posiedzenia RADY Stowarzyszenia. Stwierdzenie kworum.
i. Wybór Sekretarzy posiedzenia – Komisji Skrutacyjnej.
j. Przyjęcie Porządku Obrad VIII-III/2019 posiedzenia RADY Stowarzyszenia. k.
Informacja Zarządu o limicie dostępnych środków zadysponowanych w
naborach 14/2019/PI, 15/2019/PI, 16/2019/PG i 2 operacji własnych KE LGD
oraz wyniku naborów wniosków w terminie 6 do 20 maja 2019 roku.
ƒ. Informacja o wynikach losowania wniosków i ich przydziale do oceny w
naborach 14/2019/PI, 15/2019/PI, 16/2019/PG i 2 operacji własnych KE LGD.
‡. Pisemny wybór i ocena operacji oraz ustalenie kwoty wsparcia wraz z
uzasadnieniem przez członków Rady, zgodnie z Kryteriami wyboru i oceny
operacji i zadań oraz ustalenia kwoty wsparcia operacji i zadań, przyjętymi
przez WZC i zatwierdzonymi przez Urząd Marszałkowski Województwa
Warmińsko-Mazurskiego, kartami weryfikacji i wyboru podanymi w
dokumentacji konkursowej z naborów: 14/2019/PI, 15/2019/PI, 16/2019/PG.

Ocenie i wyborowi podlegać będą także 2 operacje własne Kanał Elbląski
LGD.
ˆ. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru i oceny operacji i zadań w projekcie
grantowym oraz ustalenie list operacji wybranych do wsparcia w ramach
LSR OW KE 2016-2023, wybranych do finansowania, niewybranych do
finansowania, niepodlegających ocenie pod względem zgodności z PROW
2014-2020 w naborach: 14/2019/PI, 15/2019/PI, 16/2019/PG i 2 operacji
własnych Kanał Elbląski LGD.
‰. Wolne głosy, wnioski, zapytania i zamknięcie posiedzenia RADY
Stowarzyszenia.

Otrzymują: członkowie RADY Stowarzyszenia – wszyscy

Trening kreatywności
Stanisława Pańczuk | 04 czerwiec 2019. Opublikowano w Aktualności
Jeszcze do jutra można zgłosić się na bezpłatne szkolenie "Trening kreatywności",
dedykowane przedstawicielom organizacji pozarządowych z Elbląga, szczególnie
osobom pracującym z dziećmi, młodzieżą i zajmującym się działalnością
edukacyjną. To szkolenie rozwojowe, z którego umiejętności wykorzystać można
także przy tworzeniu projektów, rozwiązywania problemów itd. Więcej informacji
znajdą
Państwo
tu:
http://centrumelblag.pl/strefaorganizacji/aktualnosci/1072,zglos-sie-na-trening-kreatywnosci
W razie pytań zapraszam do kontaktu.
Justyna Duks ESWIP Elblag

Decyzje Zarządu KE LGD
Stanisława Pańczuk | 04 czerwiec 2019. Opublikowano w Aktualności
28 maja 2019 roku obradował Zarząd Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski
Lokalna Grupa Działania w Elblągu. Podjęto decyzje dotyczące:
1. Zmian Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego na
lata 2016-2020 pod dodatkowe środki PROW 2014-2020.
2. Przyjęcia założeń do Projektu Współpracy 5 LGD o akronimie SZLAK.
3, Przyjęcia założeń do opracowania wniosku w ramach operacji własnej Kanał
Elbląski LGD.
S.Pańczuk

-

Lista wybranych wniosków PO FIO WML3_2019
Stanisława Pańczuk | 24 maj 2019. Opublikowano w Aktualności
W naborach 2019 w ramach PO FIO Warmia Mazury Lokalnie 3 komisja

oceniajaca wybrała wnioski do finansowania. z obszaru Punktu AnimacyjnoDradczego w Elblągu prowadzonego przez Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał
Elbląski Lokalna Grupa Działania do dofinansowania wybrano 7 wniosków na
kwotę 25.000 PLN.
Oto listy wybranych wniosków do dofinansowania:
Lista rankingowa MOP

Listy dofinansowanie uop i GN
S.Pańczuk

Listy złożonych wniosków w konkursach PROW
Stanisława Pańczuk | 24 maj 2019. Opublikowano w Aktualności
W naborach trwających od 6 do 20 maja 2019 roku wpłynęły następujące wnioski
w działaniu 19.2 PROW w konkursach:
14/2019/PI - podejmowanie działalności gospodarczej 14 wniosków na kwotę
dotacji 1.381.741 PLN, przy limicie dotacji 600.000 PLN.
14_2019_PI Lista złożonych wniosków - Podejmowanie działalności
gospodarczej
15/2019/PI - rozwijanie działalności gospodarczej - 0 wniosków, przy limicie dotacji
181.923,29 PLN.
15_2019_PI Lista złożonych wniosków - Rozwijanie działalności gospodarczej
16/2019/PG - w zakresie rozwoju niekomercyjnej infrastruktury turystycznej - 3
wnioski na kwotę dotacji 58.275 PLN przy limicie 145.765,62 PLN oraz w zakresie
edukacji - 1 wniosek na kwotę 10.000 PLN, limit 10.000 PLN.
16_2019_PG Lista złożonych wniosków _ Projekt Grantowy
Kolejne nabory wniosków planowane są na jesień 2019 roku w zakresie rozwijania
działalności gospodarczej i projektu grantowego.
S.Pańczuk

Najlepszy beneficjent poprosił nas o promocję swojego projektu!
Stanisława Pańczuk | 20 maj 2019. Opublikowano w Aktualności Najlepszy
Beneficjent Kanał Elbląski LGD i najbardziej zadowolony z przedsięwzięcia,
poprosił nas o wspólną promocję swojego projektu. Jesteśmy z tego bardzo
dumni. Dobry plan, dobry wniosek, dobry biznesplan i wykonanie

przynoszą efekty.
Oto OGŁOSZENIE - tablica informacyjna o projekcie:
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa
inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja pn. Modernizacja i rozwój firmy Nowapol poprzez zakup mini
koparki gąsienicowej z przyczepą transportową mająca na celu Wzrost
poziomu zatrudnienia i dochodów firmy poprzez zakup mini koparki oraz
utworzenie 2 miejsc pracy, oraz zachowanie trwałości projektu przez 3 lata od
płatności końcowej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach
działania 19.Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Źródło: Artur Ragin
Zamieściła Stanisława Pańczuk

Pierwsze projekty przyjęte
Stanisława Pańczuk | 16 maj 2019. Opublikowano w Aktualności
Od 6 do 20 maja 2019 roku trwają nabory wniosków na podejmowanie
działalności gospodarczej, rozwijanie działalności gospodarczej, zadania do
projektu grantowego.
Przyjęliśmy już dwa pierwsze wnioski na podejmowanie działalności gospodarczej.
Przyjęte wnioski będą podlegać ocenie wstępnej przez pracowników biura Kanał
Elbląski LGD, a potem zgodności z LSR przez Radę Stowarzyszenia - na
podstawie kryteriów wyboru i oceny operacji. Mamy na to 52 dni.
Po ocenie wstępnej i ocenie zgodności z LSR wybrane przez Radę wnioski trafiają
do oceny formalnej i merytorycznej do Urzędu Marszałkowskiego.
Z tymi wnioskodawcami, których wnioski przejdą pozytywną ocenę formalną i
merytoryczną Zarząd Województwa podpisuje umowy na dotacje. Od tego
momentu Beneficjenci dotacji mogą realizować zadania (zwane w PROW
operacjami).
Dotacje Beneficjentom są przekazywane na podstawie tzw. wniosków o ptatność z
tym, że w każdym działaniu jest nieco inna procedura.
Dla przypomnienia - kryteria wyboru operacji przez Radę Stowarzyszenia w
projektach indywidualnych i zadań w projekcie grantowym.
00c_Kryteria wyboru operacji - KE LGD_04_2018_04_10_P

03_Kryteria wyboru grantobiorców - KE LGD_03_2018_04_10_
S.Pańczuk

Zamiar realizacji operacji własnych LGD
Stanisława Pańczuk | 09 maj 2019. Opublikowano w Aktualności

Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania informuje, że
nie wpłynął żaden wniosek/informacja o zamiarze realizacji operacji własnych LGD
Kanału Elbląskiego.
Informacja o zakresie tematycznym operacji, była zamieszczona 2 kwietnia
2019 roku i dotyczyła:
nr 4/2019/OWKE - odnowienia oznakowania szlaków kajakowych
nr 5/2019/0wKE - oferty wsi tematycznych
Ponieważ żaden podmiot nie zgłosił zamiaru realizacji operacji własnych LGD,
to wnioski może złożyć LGD Kanału Elbląskiego.
Termin naboru wniosków jest ogłoszony od 6 maja 2019 roku do 20 maja
2019 roku.
S.Pańczuk

-

PILNE i WAŻNE: Zmiana rozporządzenia o wdrażaniu LSR
Stanisława Pańczuk | 08 maj 2019. Opublikowano w Aktualności
Szanowni Wnioskodawcy Działania 19.2 PROW - konkurs 14/2019/PI, 15/2019/ PI,
16/2019/PG
W związku z ogłoszonymi naborami wniosków w konkursie 14/2019/PI, 15/2019/
PI, 16/2019/PG w ramach Działanie 19.2 PROW informuję, że z dniem 9 kwietnia
2019 roku obowiązuje t.j. rozpodządzenia wprowadzony Obwieszczeniem Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego
tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych
warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania
"Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020.
Poniżej t.j. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia
24 września 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania
pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w
ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2019 roku
poz. 664).
D20190664
S.Pańczuk

UWAGA! PILNE I WAŻNE - zmiana rozporządzenia dot. działania
19.2
Stanisława Pańczuk | 08 maj 2019. Opublikowano w Aktualności
Szanowni Wnioskodawcy Działania 19.2 PROW - konkurs 14/2019?PI, 15/2019/

PI, 16/2019/PG
Z dniem 9 kwietnia 2019 roku wszedł w życie t.j. rozpodządzenia do Działania
19.2. PROW wprowadzony Obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z
dnia 12 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu
przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Poniżej t.j. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia
24 września 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania
pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w
ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2019 roku
poz. 664).
D20190664
S.Pańczuk

Nabory wniosków - 2019
Stanisława Pańczuk | 08 maj 2019. Opublikowano w Aktualności
Od 6 do 20 maja 2019 roku trwają nabory wniosków w trzech konkursach,
odpowiednio z limitami dotacji i dokumentacją konkursową:
600.000,00 PLN - konkurs nr14/2019/PI - tworzenie firm http://www.kanalelblaski-lgd.pl/2242-og%C5%82oszenie-naboru-wniosk%C3%B3w-14-2019pi.html
181.923,29 PLN - konkurs nr 15/2019/PI - rozwijanie firm http://www.kanalelblaski-lgd.pl/2243-og%C5%82oszenie-naboru-wniosk%C3%B3w-15-2019-pirozwijanie-firm.html
155.765,62 PLN - konkurs nr 16/2019/PG - projekty grantowe http://
www.kanal-elblaski-lgd.pl/2244-og%C5%82oszenie-naboruwniosk%C3%B3w-16-2019-pg-projekt-grantowy.html
S.Pańczuk

Po warsztatach z pisania wniosków o dotacje PROW
Stanisława Pańczuk | 26 kwiecień 2019. Opublikowano w Aktualności
26 kwietnia 2019 roku w siedzibie Kanał Elbląski LGD odbyły się warsztaty
pisania wniosków o dotacje PROW.
Na prośbę uczestników szkolenia zamieszczam prezentacje szkoleniowe.
Warsztaty LSR-wnioski_wopp_2019-04-26

Warsztaty LSR_biznesplan_ 2019-04-26

Warsztaty LSR_granty_2019-04-26
Diana Rajczyk

Cykl szkoleń Programu LIFE
Stanisława Pańczuk | 25 kwiecień 2019. Opublikowano w Aktualności
Krajowy Punkt Kontaktowy Programu LIFE W Polsce serdecznie zaprasza na
kolejny cykl szkoleń:
Szkolenia: „Przygotowanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach
Programu LIFE 2019”
http://nfosigw.gov.pl/gfx/nfosigw/_thumbs/pl/nfoaktualnosci/113/302/10/
cluEv3mqbK9lVnmnqqjW,life-ke.jpg
Seria bezpłatnych szkoleń dotyczyć będzie tworzenia projektów oraz aplikowania o
środki w ramach Programu LIFE, w naborze 2019. Nasi eksperci przedstawią
zasady tworzenia dokumentów koncepcyjnych (concept note) i składania
wniosków w tegorocznym naborze. Objaśnią również kolejne etapy tworzenia
wniosku, przedstawią tegoroczne zmiany oraz omówią zasady oceny wniosków
przez Komisję Europejską.
W trakcie szkoleń będzie również możliwość rezerwacji konsultacji indywidualnych,
planowanych od 27 maja do 7 czerwca 2019 roku.
Czytaj dalej

Wielkanoc 2019
Stanisława Pańczuk | 19 kwiecień 2019. Opublikowano w Aktualności
Życzymy, aby Święta Wielkanocne przyniosły radość oraz wzajemną
życzliwość. By stały się źródłem wzmacniania ducha. Niech Zmartwychwstanie,
które niesie odrodzenie, napełni Was pokojem i wiarą, niech da siłę w
pokonywaniu trudności
i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość ...
Zarząd i pracownicy biura Kanał Elbląski LGD

Warsztaty pisania wniosków
Stanisława Pańczuk | 19 kwiecień 2019. Opublikowano w Aktualności Zapraszamy
na warsztaty nt. pozyskiwania środków w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju
Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego na lata 2016-2023, 26 kwietnia 2019 roku,
godz. 9.00-15.00 w Elblągu, ul. Jana Amosa Komeńskiego

40.
W programie spotkania przewidziano:
1. Zasady wypełniania formularzy wniosków o przyznanie pomocy w ramach
projektów indywidualnych, dotyczących podejmowania działalności gospodarczej.
2. Zasady wypełniania formularzy wniosków o przyznanie pomocy w ramach
projektów indywidualnych, dotyczących rozwijania działalności gospodarczej.
3. Zasady sporządzania biznesplanów w zakresie tworzenia i rozwijania firm.
4. Zasady wypełniania formularzy wniosków o przyznanie pomocy w ramach
zadań w Projektach Grantowych.
5. Działania Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w
zakresie rozwoju i promocji turystyki Krainy Kanału Elbląskiego.
S.Pańczuk

Ogłoszenie naboru wniosków 16/2019/PG - projekt grantowy
Stanisława Pańczuk | 12 kwiecień 2019. Opublikowano w Aktualności
OGŁOSZENIE NR 16/2019/PG NABORU WNIOSKÓW O POWIERZENIE
GRANTU
W RAMACH LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
KANAŁU ELBLĄSKIEGO
NA LATA 2016-2023 (LSR OW KE 2016-2023)
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania ogłasza nabór
wniosków o powierzenie grantu w ramach LSR OW KE na lata 2016-2023
realizowanej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach
inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
I. Termin składania wniosków o powierzenie grantu
Wnioski o powierzenie grantu można składać w terminie od 6 maja 2019
roku do 20 maja 2019 roku.
Data ogłoszenia naboru wniosków o powierzenie grantu - 12 kwietnia 2019
roku.
II. Miejsce, czas i sposób składania wniosków o powierzenie grantu Miejscem
składania wniosków o powierzenie grantów w ramach projektu grantowego jest
siedziba Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania, ul.
Jana Amosa Komeńskiego 40, 82-300 Elbląg, w dniach roboczych, w godzinach
od 7c00 do 15c00.
Wnioski o powierzenie grantu wraz z załącznikami są składane w formie
papierowej w jednym egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej (na płycie CD lub
innym nośniku), na formularzu udostępnionym przez Stowarzyszenie Łączy Nas
Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania.
Wnioski należy składać osobiście, albo przez pełnomocnika, albo przez osobę
upoważnioną.
III. Forma wsparcia
Prefinansowanie (zaliczka) – 50% wartości grantu w terminie wskazanym w

Umowie o warunkach powierzenia grantu i sposobie realizacji zadania. Refundacja
poniesionych kosztów - 50% wartości grantu po przyjęciu sprawozdania
grantobiorcy.
IV. Uprawnieni wnioskodawcy
Wnioskodawcami mogą być zgodnie z § 3 rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i
trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 772, z późn. zm.):
h. Gminy lub powiaty, jeśli ich obszar jest obszarem wiejskim objętym LSR
OW KE 2016-2023, w tym gminą wiejską Elbląg, gminą wiejską Iława,
Powiatem Elbląskim, Powiatem Iławskim, Powiatem Ostródzkim.
i. Jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, której
ustawa przyznaje zdolność prawną, jeśli siedziba tej osoby lub jej oddziału
znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR OW KE 2016-2023.
j. Osoby fizyczne będące obywatelami państw członkowskich Unii
Europejskiej, pełnoletnie, zamieszkałe na obszarze wiejskim objętym LSR
OW KE 2016-2023, nieprowadzące działalności gospodarczej.
k. Osoby prawne, jeśli siedziba tych osób prawnych lub ich oddziału znajduje
się na obszarze wiejskim objętym LSR OW KE 2016-2023
ƒ. Sformalizowane grupy nieposiadające osobowości prawnej,
reprezentowane przez podmioty posiadające zdolność prawną.
V. Zakres zadań tematycznego projektu grantowego i wysokość dostępnych
środków w Projekcie grantowym oraz intensywność pomocy
h. Tematyczność Projektu grantowego to: „Aktywna wieś, świetlica,
świadomy obywatel”.
i. Zakres zadań zgodny z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z
dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu
przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na
Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 772, z późn. zm.) oraz LSR OW KE
2016-2023, tj.:
1) Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub
rekreacyjnej lub kulturalnej.
2) Wzmocnienie kapitału społecznego.
3. Intensywność przyznania pomocy wynosi do 100% kosztów kwalifikowalnych
operacji; w przypadku JSFP koszty te są redukowane do iloczynu ich sumy i
współczynnika 0,6363.
4. Punktowany wkład własny, jeżeli występuje, wynosi co najmniej 5% wartości
zadania.
5. W przypadku JSFP wartość realizowanych przez nie samodzielnie grantów nie
może przekroczyć 20% Projektu grantowego, tj.: Aktywna wieś, świetlica,
świadomy obywatel”.
VI. Warunki przyznania pomocy, kryteria wyboru i oceny wnioskodawców

oraz ustalenia kwoty wsparcia na zadania w ramach projektu grantowego
Aby wniosek mógł zostać wybrany przez LGD do finansowania, musi spełnić
warunki określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24
września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania
pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w
ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ((Dz. U. z 2017 r.
poz. 772, z późn. zm.), a ponadto:
● spełnić warunki oceny wstępnej,
● zostać uznany za zgodny z LSR, w tym zgodny z warunkami przyznania
pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020,
● należy uzyskać co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów wg kryteriów
wyboru operacji tj. 43,8 pkt.
Kryteria wyboru operacji stanowią załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
VII. Limit środków w ramach naboru oraz maksymalny dopuszczalny poziom
dofinansowania zadań w projektach grantowych
Nr zakresu Nazwa zakresu tematycznego operacji Przedsięwzięcie LSR
OW KE
2016-2023 Limit środków na 2018 r. w zakresie Minimalny i
maksymalny poziom dofinansowania wg rozporządzenia cyt.
w pkt VI „Warunki udzielenia wsparcia oraz kryteria wyboru operacji
16/2019/PG Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury
turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej 1.3.1 145 765,62 PLN 5
000,00-50 000,00 PLN
5 000,00-50 000,00 PLN
RAZEM
155 765,62 PLN
5 000,00-50 000,00 PLN
VIII. Miejsce, termin, rodzaj i tryb udzielanych porad wnioskodawcom
Doradztwo prowadzone jest przez pracowników biura Stowarzyszenia Łączy Nas
Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w zakresie opracowywania wniosków wraz
z załącznikami:
● osobiście w siedzibie biura KE LGD (ul. Jana Amosa Komeńskiego 40,
82-300 Elbląg),
● telefonicznie oraz e-mailowo w godzinach pracy Biura, tj. w dni robocze od
7c00 do 15c00,
● zgodnie z Regulaminem świadczonych usług doradczych Stowarzyszenia
Łączy Nas Kanał Elbląski
Lokalna Grupa Działania z 26 czerwca 2017 roku.
IX. Miejsce udostępniania dokumentacji konkursowej
Lokalna Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego na lata 20162023, Regulamin wyboru grantobiorców, formularze wniosków o powierzenie
grantu, karty wstępnej weryfikacji wniosków o powierzenie grantu na realizację
zadania, karty wyboru grantobiorców, umowy o warunkach powierzenia grantu i
sposobie realizacji zadania, karty monitoringu realizacji

zadania dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał
Elbląski Lokalna Grupa Działania – www.kanal-elblaski-lgd.pl.
X. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielania kwoty grantu
Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielania kwoty grantu zawiera
wniosek o powierzenie grantu
w ramach projektu grantowego wraz z załącznikami.
16/2019 - projekt grantowy
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S.Pańczuk

-

Ogłoszenie naboru wniosków 15/2019/PI - rozwijanie firm
Stanisława Pańczuk | 12 kwiecień 2019. Opublikowano w Aktualności
OGŁOSZENIE NR 15/2019/PI O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE
POMOCY NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH LOKALNEJ STRATEGII
ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH KANAŁU ELBLĄSKIEGO NA LATA 20162023 (LSR OW KE 2016-2023)
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania ogłasza nabór
wniosków o przyznanie pomocy na wdrażanie operacji przez podmioty inne niż
LGD w ramach LSR OW KE na lata 2016-2023 realizowanej w ramach działania
19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie
19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020.
I. Termin składania wniosków
Wnioski można składać w terminie od 6 maja 2019 roku do 20 maja 2019
roku, w dniach roboczych, w godzinach od 7]00 do 15]00.
Data ogłoszenia naboru wniosków – 12 kwietnia 2019 roku.
II. Miejsce składania wniosków
Miejscem składania wniosków o przyznanie pomocy na wdrażanie operacji przez
podmioty inne niż LGD w ramach LSR OW KE na lata 2016-2023 jest siedziba
Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania, ul.

Jana Amosa Komeńskiego 40, 82-300 Elbląg.
Wnioski o przyznanie pomocy wraz z załącznikami są składane w formie
papierowej w dwóch egzemplarzach oraz
w wersji elektronicznej (na płycie CD lub innym nośniku), na formularzu
udostępnionym przez ARiMR.
Wnioski należy składać osobiście, albo przez pełnomocnika albo przez osobę
upoważnioną.
III. Forma wsparcia
Refundacja kosztów kwalifikowalnych.
IV. Uprawnieni wnioskodawcy
Wnioskodawcami mogą być zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i
trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 772, z późn. zm.):
h. Osoby fizyczne będące obywatelami państw członkowskich Unii
Europejskiej, pełnoletnie, zamieszkałe na obszarze wiejskim objętym LSR
OW KE 2016-2023 lub wykonujące działalność na obszarze wiejskim
objętym LSR OW KE.
i. Osoby prawne, jeśli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na
obszarze wiejskim objętym LSR OW KE 2016-2023.
V. Zakres tematyczny operacji zgodny z LSR OW KE 2016-2023
h. Rozwijanie działalności gospodarczej.
VI. Warunki udzielenia wsparcia na wdrażanie operacji oraz kryteria wyboru
operacji
Aby wniosek mógł zostać wybrany przez KE LGD do finansowania, musi spełnić
warunki określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24
września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania
pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w
ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz.
772, z późn. zm.), a ponadto:
● spełnić warunki oceny wstępnej,
● zostać uznany za zgodny z LSR, w tym zgodny z warunkami przyznania
pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020,
● należy uzyskać co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów wg kryteriów
wyboru operacji tj.:
Nr zakresu
Nazwa zakresu tematycznego operacji
Przedsięwzięcie
LSR OW KE 2016-2023 Minimalna, niezbędna liczba punktów
15/2019/PI
Rozwijanie działalności gospodarczej 1.1.1. 27,0 pkt
Kryteria wyboru operacji stanowią załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
VII. Limit środków w ramach naboru oraz maksymalny dopuszczalny poziom
dofinansowania operacji w projektach indywidualnych
Nr zakresu
Nazwa zakresu tematycznego operacji
Przedsięwzięcie

LSR OW KE 2016-2023 Limit środków na 2018 rok w zakresie
Maksymalny poziom dofinansowania wg rozporządzenia cyt. w pkt VI
Warunki udzielenia wsparcia oraz kryteria wyboru operacji
15/2019/PI
Rozwijanie działalności gospodarczej
1.1.1. 181 923,29 PLN
300 000,00 PLN
RAZEM NABÓR NR 15/2019/PI
181 923,29 PLN
X
VIII. Miejsce, termin, rodzaj i tryb udzielanych porad wnioskodawcom
Doradztwo prowadzone jest przez pracowników biura Stowarzyszenia Łączy Nas
Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w zakresie opracowywania wniosków wraz
z załącznikami:
● osobiście w siedzibie biura KE LGD (ul. Jana Amosa Komeńskiego 40,
82-300 Elbląg),
● telefonicznie oraz e-mailowo w godzinach pracy Biura, tj. w dni robocze od
7c00 do 15c00,
● zgodnie z Regulaminem świadczonych usług doradczych Stowarzyszenia
Łączy Nas Kanał Elbląski
Lokalna Grupa Działania z 26 czerwca 2017 roku.
IX. Miejsce udostępniania dokumentacji konkursowej
Lokalna Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego na lata 20162023, formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność oraz
formularze umowy o udzielenie wsparcia dostępne są na stronie internetowej
Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania
– www.kanal-elblaski-lgd.pl oraz na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa - www.arimr.gov.pl.
X. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielania pomocy na
wdrażanie operacji
Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielania pomocy na wdrażanie
operacji zawiera wniosek
o przyznanie pomocy wraz z załącznikami.
15/2019 - rozwijanie firm
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Ogłoszenie naboru wniosków 14/2019/PI - tworzenie firm
Stanisława Pańczuk | 12 kwiecień 2019. Opublikowano w Aktualności
OGŁOSZENIE NR 14/2019/PI O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE
POMOCY NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH LOKALNEJ STRATEGII
ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH KANAŁU ELBLĄSKIEGO NA LATA 20162023 (LSR OW KE 2016-2023)
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania ogłasza nabór
wniosków o przyznanie pomocy na wdrażanie operacji przez podmioty inne niż
LGD w ramach LSR OW KE na lata 2016-2023 realizowanej w ramach działania
19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie
19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020.
I. Termin składania wniosków
Wnioski można składać w terminie od 6 maja 2019 roku do 20 maja 2019
roku, w dniach roboczych, w godzinach od 7]00 do 15]00. Data ogłoszenia
naboru wniosków – 12 kwietnia 2019 roku.
II. Miejsce składania wniosków
Miejscem składania wniosków o przyznanie pomocy na wdrażanie operacji przez
podmioty inne niż LGD w ramach LSR OW KE na lata 2016-2023 jest siedziba
Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania, ul. Jana
Amosa Komeńskiego 40, 82-300 Elbląg.
Wnioski o przyznanie pomocy wraz z załącznikami są składane w formie
papierowej w dwóch egzemplarzach oraz
w wersji elektronicznej (na płycie CD lub innym nośniku), na formularzu
udostępnionym przez ARiMR.
Wnioski należy składać osobiście, albo przez pełnomocnika albo przez osobę
upoważnioną.
III. Forma wsparcia
Premia dla operacji związanych z podejmowaniem działalności gospodarczej.
IV. Uprawnieni wnioskodawcy
Wnioskodawcami mogą być zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i
trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 772, z późn. zm.):
h. Osoby fizyczne będące obywatelami państw członkowskich Unii
Europejskiej, pełnoletnie, zamieszkałe na obszarze wiejskim objętym LSR
OW KE 2016-2023.
V. Zakres tematyczny operacji zgodny z LSR OW KE 2016-2023
h. Podejmowanie działalności gospodarczej.
VI. Warunki udzielenia wsparcia na wdrażanie operacji oraz kryteria wyboru
operacji
Aby wniosek mógł zostać wybrany przez KE LGD do finansowania, musi spełnić

warunki określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24
września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania
pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w
ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz.
772, z późn. zm.), a ponadto:
● spełnić warunki oceny wstępnej,
● zostać uznany za zgodny z LSR, w tym zgodny z warunkami przyznania
pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020,
● należy uzyskać co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów wg kryteriów
wyboru operacji tj.:
Nr zakresu
Nazwa zakresu tematycznego operacji
Przedsięwzięcie
LSR OW KE 2016-2023 Minimalna, niezbędna ilość punktów
14/2019/PI
Podejmowanie działalności gospodarczej
1.1.1. 27,0 pkt
Kryteria wyboru operacji stanowią załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
VII. Limit środków w ramach naboru oraz maksymalny dopuszczalny poziom
dofinansowania operacji w projektach indywidualnych
Nr zakresu
Nazwa zakresu tematycznego operacji
Przedsięwzięcie
LSR OW KE 2016-2023 Limit środków na 2018 rok w zakresie
Maksymalny poziom dofinansowania wg rozporządzenia cyt. w pkt VI
Warunki udzielenia wsparcia oraz kryteria wyboru operacji
14/2019/PI
Podejmowanie działalności gospodarczej
1.1.1. 600 000,00
PLN 100 000,00 PLN
RAZEM NABÓR NR 14/2019/PI
600 000,00 PLN
X
VIII. Miejsce, termin, rodzaj i tryb udzielanych porad wnioskodawcom
Doradztwo prowadzone jest przez pracowników biura Stowarzyszenia Łączy Nas
Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w zakresie opracowywania wniosków wraz
z załącznikami:
● osobiście w siedzibie biura KE LGD (ul. Jana Amosa Komeńskiego 40,
82-300 Elbląg),
● telefonicznie oraz e-mailowo w godzinach pracy biura, tj. w dni robocze od
7c00 do 15c00,
● zgodnie z Regulaminem świadczonych usług doradczych Stowarzyszenia
Łączy Nas Kanał Elbląski
Lokalna Grupa Działania z 26 czerwca 2017 roku.
IX. Miejsce udostępniania dokumentacji konkursowej
Lokalna Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego na lata
2016-2023, formularze wniosków
o przyznanie pomocy, wniosków o płatność oraz formularze umowy o
udzielenie wsparcia dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia Łączy
Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania – www.kanal-elblaski-lgd.pl oraz na
stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - www.arimr.gov.pl.
X. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielania pomocy na

wdrażanie operacji
Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielania pomocy na wdrażanie
operacji zawiera wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami.
14/2019 - tworzenie firm
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Harmonogram spotkań informacyjnych o LSR - 2019
Stanisława Pańczuk | 10 kwiecień 2019. Opublikowano w Aktualności
Harmonogram spotkań informacyjnych nt. możliwości pozyskania dotacji w
ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego (LSR
OW KE) na lata 2016-2023:
10.04.2019 r., godz. 11.00 - Gronowo Elbląskie, ul. Łączności 3, sala sesyjna
10.04.2019 r., godz. 14.00 - Elbląg, ul. Browarna 85, sala sesyjna
15.04.2019 r., godz. 10.00 - Małdyty, ul. Kopernika 10, sala sesyjna
15.04.2019 r., godz. 13.00 - Godkowo, sala sesyjna
17.04.2019 r., godz. 13.00 - Markusy, świetlica wiejska
18.04.2019 r., godz. 09.00 - Iława, ul. Generała Władysława Andersa 2A, sala
sesyjna
18.04.2019 r., godz. 09.00 - Zalewo, ul. Częstochowska 8, sala sesyjna
18.04.2019 r., godz. 12.00 - Kisielice, ul. Daszyńskiego 5, sala sesyjna
18.04.2019 r., godz. 12.00 - Miłomłyn, ul. Nadleśna 1a, Miejsko-Gminny Ośrodek
Kultury
18.04.2019 r., godz. 15.00 - Susz, ul. Józefa Wybickiego 6, sala sesyjna
19.04.2019 r., godz. 10.00 - Rychliki, Biblioteka Publiczna
23.04.2019 r., godz. 13.00 - Pasłęk, Plac Świętego Wojciecha 5, Sala Rycerska
26.04.2019 r. godz. 09.00 - Elbląg, ul. Jana Amosa Komeńskiego 40, sala nr 8
Ogłoszenie naborów wniosków - 12 kwietnia 2019 roku w zakresach:
- podejmowanie działalności - limit 600.000 PLN
- rozwijanie działalności - limit 181.923,29 PLN
- operacje własne LGD - limit 100.000,00 PLN
- projekt grantowy - limit 155.765,62 PLN
Nabory wniosków - od 6 maja 2019 roku do 20 maja 2019 roku w godz. od
07.00 do 15.00
Grażyna Wasilewska

Informacja nr 4/2019/OWKE i nr 5/2019/OWKE o planowanej do
realizacji operacji własnej KE LGD
Stanisława Pańczuk | 04 kwiecień 2019. Opublikowano w Aktualności
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania informuje o
zamiarze realizacji operacji własnych LGD Kanału Elbląskiego.
Informację o zakresie tematycznym operacji, zgodnie z zamieszczoną procedurą,
zawierają załączniki nr 2 do procedury i dotyczą:
nr 4/2019/OWKE - odnowienia oznakowania szlaków kajakowych
nr 5/2019/0wKE - oferty wsi tematycznych
Zamiar realizacji operacji własnej LGD, zgodnie z zamieszczoną niżej procedurą,
należy zgłaszać na formularzu wg załącznika nr 3. Termi zgłoszenia zamiaru: 30
dni od ogłoszenia informacji, tj. do 4 maja 2019 roku.
Kryteria wyboru operacji zawiera załącznik nr 4 (wspólny dla wszystkich zakresów
tematycznych).
W sytuacji gdy żaden podmiot nie zgłosi zamiary realizacji operacji własnych
LGD, to wnioski może złożyć LGD Kanału Elbląskiego.
Termin naboru wniosków jest planowany od 6 maja 2019 roku do 20 maja
2019 roku.
IX_IV_3_Z_04_Procedury realizacji operacji własnych KE LGD_OW

IX_IV_3_Z_04_Zal_2_Informacja
LGD_OW KAJAK

o

zamiarze

realizacji

operacji

KE

IX_IV_3_Z_04_Zal_2_Informacja o zamiarze realizacji operacji KE LGD_OW
wieś tematyczna

IX_IV_3_Z_04_Zal_3_Zgłoszenie gotowości realizacji OW LGD

IX_IV_3_Z_04_Zal_4_Kryteria wyboru operacji_infrastruktura turystyczna
niekomercyjna
Stanisława Pańczuk

Spotkanie informacyjne o LSR OW KE w Gminie Elbląg
Stanisława Pańczuk | 04 kwiecień 2019. Opublikowano w Aktualności
ZAPRASZAMY mieszkańców Gminy Elbląg na spotkanie informacyjne nt.

realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału
Elbląskiego (LSR OW KE) na lata 2016-2023 Termin i miejsce:
10 kwietnia 2019 roku
godz. 14]00-16]00
Urząd Gminy Elbląg, ul. Browarna 85, sala sesyjna
Program spotkania:
h. Prezentacja LSR OW KE na lata 2016-2023
i. Kryteria wyboru operacji/grantobiorców j.
Harmonogram naboru wniosków
Wójt Gminy Elbląg
Prezes Zarządu LGD Kanał Elbląski

Spotkanie informacyjne o LSR OW KE w Gminie Gronowo
Elbląskie
Stanisława Pańczuk | 04 kwiecień 2019. Opublikowano w Aktualności
ZAPRASZAMY mieszkańców Gminy Gronowo Elbląskie na spotkanie
informacyjne nt. realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich
Kanału Elbląskiego (LSR OW KE) na lata 2016-2023 Termin i miejsce:
10 kwietnia 2019 roku
godz. 11]00-13]00
Urząd Gminy Gronowo Elblaskie, ul. Łączności 3, sala sesyjna
Program spotkania:
h. Prezentacja LSR OW KE na lata 2016-2023
i. Kryteria wyboru operacji/grantobiorców j.
Harmonogram naboru wniosków
Wójt Gminy Gronowo Elbląskie
Prezes Zarządu LGD Kanał Elbląski

Po Walnym Zebraniu Członków KE LGD
Stanisława Pańczuk | 03 kwiecień 2019. Opublikowano w Aktualności
Materiały z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski
Lokalna Grupa Działania to ciekawa lektura o działalności, finansach, planach - nie
tylko LGD. Miłej lektury.
XXII_WZC_2019_03_22
S.Pańczuk

-

Spotkanie informacyjne LSR OW KE w Małdytach
Stanisława Pańczuk | 02 kwiecień 2019. Opublikowano w Aktualności
ZAPRASZAMY mieszkańców Gminy Małdyty na spotkanie informacyjne nt.
realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału
Elbląskiego (LSR OW KE) na lata 2016-2023 Termin i miejsce:
15 kwietnia 2019 roku
godz. 10]00-12]00
Urząd Gminy Małdyty, ul. Kopernika 10,sala sesyjna
Program spotkania:
h. Prezentacja LSR OW KE na lata 2016-2023
i. Kryteria wyboru operacji/grantobiorców j.
Harmonogram naboru wniosków
Wójt Gminy Małdyty
Prezes Zarządu LGD Kanał Elbląski

Spotkanie informacyjne LSR OW KE w Godkowie
Stanisława Pańczuk | 02 kwiecień 2019. Opublikowano w Aktualności
ZAPRASZAMY mieszkańców Gminy Godkowo na spotkanie informacyjne nt.
możliwości uzyskania dotacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju
Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego (LSR OW KE) na lata 2016-2023
Termin i miejsce:
15 kwietnia 2019 roku
godz. 13]00-15]00
Urząd Gminy w Godkowie,
Godkowo 14, Sala Narad
Program spotkania:
h. Prezentacja LSR OW KE na lata 2016-2023
i. Kryteria wyboru operacji/grantobiorców
j. Harmonogram naboru wniosków
Wójt Gminy Godkowo
Prezes Zarządu LGD Kanał Elbląski

Zakończony nabór na szkolenie przewodników turystycznych
Stanisława Pańczuk | 02 kwiecień 2019. Opublikowano w Aktualności
Zakończyliśmy nabór na szkolenie przewodników turystycznych Krainy Kanału
Elbląskiego. Lista uczestników została zapełniona w ciągu kilkunastu godzin.
Pomyślimy o zwiększeniu częstotliwości tego typu szkoleń w przyszłości :). Chyba
czas pomyśleć o kursie przewodnickim, bo przewodnicy uczą partiotyzmu, bo to
sól ziemi w turystyce :)
Jest nam przytkro, że nie będziemy mogli przyjąć wszystkich chętnych :)
S.Pańczuk

-

Szkolenie przewodników turystycznych - Elbląg
Stanisława Pańczuk | 01 kwiecień 2019. Opublikowano w Aktualności
Zarząd Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania
SERDECZNIE ZAPRASZA NA SZKOLENIE TERENOWE PRZEWODNIKÓW
TURYSTYCZNYCH KRAINY KANAŁU ELBLĄSKIEGO w zakresie wymiany
dobrych praktyk w zawodzie przewodnika turystycznego, w tym wymiany
uwag, rad, wskazówek i doświadczeń pomiędzy przewodnikami
turystycznymi
Zadanie jest realizowane przez Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna
Grupa Działania w ramach zadania publicznego Samorządu Województwa
Warmińsko–Mazurskiego z zakresu rozwoju turystyki w latach 2018-2019 pt.
Rozwój i promocja turystyki Krainy Kanału Elbląskiego oraz POROZUMIENIA
O WSPÓŁPRACY z 17 stycznia 2017 roku między Województwem WarmińskoMazurskim, Powiatem Elbląskim, Powiatem Iławskim, Powiatem Ostródzkim i
Miastem Elblągiem
13 kwietnia 2019 roku
HOTEL ELBLĄG, ul. Stary Rynek 54-59, 82-300 Elbląg Zaproszenei,
program, karta zgłoszenia wraz z załącznikiem RODO w załącznikach:

Zaproszenie na szkolenie przewodników - Elbląg 2019_04_13__

Program szkolenia - Elbląg 2019_04_13__

Karta zgłoszenia na szkolenie przewodnikow - Elbląg 2019_04_13__

Załącznik nr 1 do karty zgłoszenia 2019_04_13__

-

Zaproszenie Walne Zebranie Członków
Stanisława Pańczuk | 08 marzec 2019. Opublikowano w Aktualności
W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa
Działania uprzejmie zapraszam na XXII/1/2019 posiedzenie Walnego Zebrania
Członków w Elblągu, ul. Saperów 14A, Sala Sesyjna Starostwa Powiatowego – 22
marca 2019 roku w godz. 12.00-13.45 w I terminie lub 12.15-14.00 w II terminie.
Bardzo proszę o udział w XXII/1/2019 posiedzeniu Walnego

Zebrania Członków.
PROPONOWANY
PORZĄDEK
OBRAD
WALNEGO
ZEBRANIA
CZŁONKÓW obejmuje:
h. Otwarcie i przedstawienie celu Walnego Zebrania Członków.
i. Przyjęcie wniosków i porządku obrad XXII-1-2019 Walnego Zebrania
Członków.
j. Przyjęcie protokołu z WZC XXI-1-2018 posiedzenia WZC zwołanego na 19
lutego 2018 roku.
k. Sprawozdanie z realizacji zadań organów Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał
Elbląski Lokalna Grupa Działania za 2018 rok, w tym Zarządu i Komisji
Rewizyjnej oraz Rady.
ƒ. Wyniki warsztatu refleksyjnego nad realizacją LSR OW KE na lata
2016-2023 i propozycją podziału dodatkowych środków LSR OW KE
2016-2023.
‡. Dyskusja nad projektami uchwał i podjęcie:UCHWAŁY nr XXII/1/1/2019 w
sprawie zmian w statucie Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna
Grupa Działania.
○ UCHWAŁY nr XXII/1/2/2019 w sprawie przyjęcia sprawozdań
merytorycznych Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna
Grupa Działania za 2018 rok.
○ UCHWAŁY nr XXII/1/3/2019 w sprawie przyjęcia sprawozdań
finansowych Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa
Działania za 2018 rok wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium
Zarządowi.
○ UCHWAŁY nr XXII/1/4/2019 w sprawie raportu z monitoringu i ewaluacji
wewnętrznej Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału
Elbląskiego na lata 2016-2023, funkcjonowania Stowarzyszenia Łączy
Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania i sytuacji społeczno–
gospodarczej za lata 2016-2018
○ UCHWAŁY nr XXII/1/5/2019 w sprawie raportu z monitoringu rozwoju i
promocji turystyki Krainy Kanału Elbląskiego za kres 2017-2018.
○ UCHWAŁY nr XXII/1/6/2018 w sprawie przyjęcia Planu finansowego
Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania na
2019 rok.
○ UCHWAŁY nr XXI/I1/7/2019 w sprawie przyjęcia Planu pracy
Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania na
2019 rok.
○ UCHWAŁY nr XXII/1/8/2018 w sprawie upoważnienia Zarządu
Stowarzyszenia do zaciągania zobowiązań finansowych.
ˆ. Wolne głosy i wnioski.
‰. Przyjęcie protokołu XXII/IV/1/2019 z bieżącego posiedzenia Walnego
Zebrania Członków.
Ž. Zamknięcie posiedzenia.
S.Pańczuk

-

Spotkanie informacyjne FIO WML 3
Stanisława Pańczuk | 06 marzec 2019. Opublikowano w Aktualności
Zapraszamy na spotkanie informacyjne Programu Mikrodotacji Funduszu
Inicjatyw Obywatelskich Warmia Mazury Lokalnie 3 15 marca 2019 roku w
godz. 12.00-14.00 w Elblągu, ul. Komeńskiego 40, sala nr 8. Przedstawimy:
1) cel konkursu mikrodotacji PO FIO WML 3
2) Warunki i zasady ubiegania się mikrodotacje PO FIO WML 3
3) Koszty kwalifikowalne
4) Obowiązki RODO w naborze wniosków
5) skonsultujemy pomysły na mikrodotacje
Zapraszamy! Dowiesz się co i jak z finansowaniem młodych organizacji
pozarządowych i grup nieformalnych, warunkami składania wniosków i
dofinansowania zadań.
S.Pańczuk

Granty na współpracę międzynarodową
Stanisława Pańczuk | 06 marzec 2019. Opublikowano w Aktualności
Granty na współpracę ponadnarodową.
Zapraszamy na spotkanie informacyjne w OLSZTYNIE obędzie się dnia
11.03.2019 r. (poniedziałek) o godz. 14]00, Miejsce: Olsztyńskie Centrum
Organizacji Pozarządowych, sala na parterze, ul. Tarasa Szewczenki 1
Zapisy uczestników prowadzone są poprzez stronę: https://
832406-112341.evenea.pl/ Udział jest bezpłatny.
Podczas spotkania zostaną omówione zasady ubiegania się o granty na
wypracowanie i wdrożenie nowych rozwiązań we współpracy ponadnarodowej.
Strona projektu: https://grupaprofesja.com/mwso
„Międzynarodowa współpraca się opłaca. Granty na komponent współpracy
ponadnarodowej dla beneficjentów projektów standardowych realizowanych
w zakresie celów tematycznych 8-11 współfinansowanych z EFS w ramach
PO WER lub RPO w perspektywie finansowej 2014-2020.” POWR.04.03.00-000093/17
Dofinansowanie z UE: 11 832 722,70 zł
Operator grantów: Grupa Profesja,
EURO-CAPITAL Doradztwo Gospodarcze, Fundacja Partycypacji Społecznej,
Grone NRW
Kontakt
z
Zespołem
Projektowym
telefoniczny: 663 667 883 570 683 776
mailowy: pytaniapower@grupaprofesja.com

Ogłoszenie naboru PO FIO WML 3 - 2019
Stanisława Pańczuk | 28 luty 2019. Opublikowano w Aktualności
OGŁOSZENIE O NABORZE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W
RAMACH
PROGRAMU
MIKRODOTACJI
FUNDUSZ
INICJATYW
OBYWATELSKICH WARMIA MAZURY LOKALNIE
Lokalna Grupa Działania "WARMIŃSKI ZAKĄTEK" w Partnerstwie ze
Stowarzyszeniem „PRZYSTAŃ”, Nidzickim Funduszem Lokalnym, Ełckim
Stowarzyszeniem Aktywnych "STOPA", Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom i
Młodzieży, Lokalną Grupą Działania Stowarzyszeniem „Południowa Warmia” i
Stowarzyszeniem Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania ogłasza
nabór wniosków na realizację projektów w ramach Programu mikrodotacji
FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH WARMIA MAZURY
LOKALNIE. Więcej pod linkiem LGD Warmiński Zakątek
http://warminskizakatek.com.pl/wz3/index13.php?sit
e = f i o / artykul&cat=4&art=538

Po warsztacie refleksyjnym
Stanisława Pańczuk | 26 luty 2019. Opublikowano w Aktualności
25 lutego 2019 roku odbył się warsztat refleksyjny dotyczący realizacji LSr i
funkcjonowania LGD. Zaprezentowane zostały:
1) wskaźniki makroekonomiczne
2) wyniki wdrażania LSR OW KE na lata 2016-2023
3) funkcjonowanie LGD Kanału Elbląskiego
4) koordynacja Krainy Kanału Elbląskiego
5) zebrane wyniki ankiet monitorujących i ewaluacyjnych dityczących: a)
oceny wdrażania LSR i funkcjonowania LGD
b) planowania nowych zadań pod dodatkowe środki PROW 2016-2023
Prezentacja z warsztatu refleksyjnego znajduje się pod poniższym linkiem:
Razem można więcej warsztat refleksyjny 2019_02_25 Miłomłyn
S.Pańczuk

-

Zaproszenie na szkolenie - promocja MPT
Stanisława Pańczuk | 15 luty 2019. Opublikowano w Aktualności
Zapraszamy na szkolenie z promocji mikroproduktów turystycznych
wypracowanych w Projekcie Współpracy 3 LGD pn. Markowy Produkt Turystyczny
(MPT).
PROGRAM
SZKOLENIA
PROMOCJA
MIKROPRODUKTÓW
TURYSTYCZNYCH 11 i 18 marca 2019 roku
Miejsce: Port Śródlądowy w Iławie, ul. Chodkiewicza 5, 14-200 Iława

Prowadzący szkolenie: Michał Młotek
WAŻNE: PROSIMY UCZESTNIKÓW O PRZYBYCIE NA SZKOLENIE
Z WŁASNYM LAPTOPEM,
BY MÓC PRACOWAĆ BEZPOŚREDNIO NA STRONACH
SWOICH ORGANIZACJI (FACEBOOK).
11.03.2019, godz. 10]00:
09d40-10d00 Rejestracja uczestników
● Otwarcie, cel szkolenia
● Facebook dla początkujących
11d20 – 11d35 Przerwa kawowa
● Oprawa wizualna kont biznesowych
13d00 – 14d00 obiad
● Przykłady dobrych praktyk
● Budowanie zasięgów i pozyskiwanie fanów
15d30 – 15d45 Przerwa kawowa
● Typy wpisów na Facebooku
18.03.2019, godz. 10]00:
09d40-10d00 Rejestracja uczestników
● Płatne reklamy na Facebooku
● Plan promocji firmy na Facebooku
11d20 – 11d35 Przerwa kawowa
● Grupy docelowe
● Statystyki
13d00 – 14d00 obiad
● Twitter i Instagram
15d30 – 15d45 Przerwa kawowa
● Wycieczka
praktyczna
Zaproszenie MPT 11 i 18.03.2019 r

Program 11,18.03.2019

Karta zgłoszenia MPT 11 i 18.03.2019

Załącznik nr 1 do karty zgłoszenia 11 i 18.03.2019
Diana Rajczyk

-

Ankieta monitorująca LSR OW KE

Stanisława Pańczuk | 13 luty 2019. Opublikowano w Aktualności
https://goo.gl/forms/TW4rMQaANWzBEm8Q2
W związku z monitoringiem Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich
Kanału Elbląskiego jesteśmy zobowiązani zbadać wskażniki produktu i
rezultatu oraz oodziaływania i zastosować 4 metody badań ewaluacyjnych.
Jedną z nich jest badanie ankietowe on-line.
Bardzo proszę o wypełnienie ankiety ewaluacyjnej. Jest to dla nas niezwykle
ważne w kontekście możliwości uzyskania dodatkowych środków na realizację
LSR OW KE.
S.Pańczuk

-

Warsztat refleksyjny LSR II - zaproszenie
Stanisława Pańczuk | 12 luty 2019. Opublikowano w Aktualności Zapraszam na
warsztat refleksyjny Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału
Elbląskiego (LSR OW KE) na lata 2016-2023 do Miłomłyna 25 lutego 2019 roku,
godz. 10.00-15.00.
Program warsztatu refleksyjnego Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał
Elbląski Lokalna Grupa Działania
Termin: 25 lutego 2019 roku, godz. 10]00
Miejsce: MGOK w Miłomłynie, ul. Nadleśna 1a, 14-140 Miłomłyn
10]00 Otwarcie warsztatu refleksyjnego – Stanisław Siwkowski Burmistrz
Miłomłyna
10]15 Sytuacja społeczno-gospodarcza obszaru objętego Lokalną Strategią
Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego na lata 2016 – 2023 – Krzysztof
Oksiędzki, pracownik biura KE LGD
10]25 Monitoring Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału
Elbląskiego na lata 2016-2023 poddziałania 19.2 i 19.3 – operacje i zadania
beneficjentów – Grażyna Wasilewska, pracownik biura KE LGD
10]35 Monitoring Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału
Elbląskiego na lata 2016-2023 poddziałania 19.4 – koszty bieżące i
administracja – Diana Rajczyk, pracownik biura KE LGD
10]45 Zaplanowane działania Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski
Lokalna Grupa Działania na lata 2019 – 2020 – Stanisława Pańczuk, prezes
Zarządu, kierownik biura KE LGD
11]00 Ankieta dot. ewaluacji wewnętrznej LSR OW KE na lata 2016-2023,
ankieta dot. przeznaczenia nowych środków w ramach LSR OW KE na lata
2016-2023
11]45
Warsztat - Analiza SWOT
12]30 Warsztat – Analiza problemów i celów
13]00 Przerwa
13]30
Warsztat – perspektywa nowych środków oraz scenariusze ich

wykorzystania w ramach LSR OW KE na lata 2016-2023
14]45 Podsumowanie warsztatu refleksyjnego – wnioski i analizy
15]00 Zakończenie warsztatu refleksyjnego

-

Magia gier planszowych
Stanisława Pańczuk | 11 luty 2019. Opublikowano w Aktualności
Tytuł: MAGIA GIER PLANSZOWYCH Realizator: AKTYWNE
WARSZEWO
Wnioskodawca: Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Sąpy
Wartość projektu: 6 900,00
Kwota dotacji: 5 000,00
Opis projektu: W miejscowości Warszewo mieszkańcy pozyskali środki
zewnętrzne na realizację zadania Magia Gier Planszowych. W ramach projektu
odbył się cykl spotkań edukacyjnych z grami planszowymi. Dzięki dotacji z
programu FIO WML III zakupiono gry planszowe oraz wyposażono świetlicę
wiejską w regały, stoły i krzesła oraz wieszak na ubrania.
Projekt realizowany w ramach PO FIO Warmia Mazury Lokalnie III.
Grażyna Wasilewska

-

FIO - wzmocnienie NGO Nasza Wenecja
Stanisława Pańczuk | 11 luty 2019. Opublikowano w Aktualności
4/IL/2018
Tytuł: Zwiększenie potencjału organizacyjnego Stowarzyszenia „Nasza
Wenecja”
Młode organizacja pozarządowa: Stowarzyszenie „Nasza Wenecja”
Wartość projektu: 5 780,00
Kwota dotacji: 5 000,00
Opis projektu: Stowarzyszenie "Nasza Wenecja" zrealizowało projekt, który miał
na celu wzmocnienie potencjału organizacyjnego Stowarzyszenia poprzez
zakupienie sprzętu tj.: komputer przenośny, urządzenie wielofunkcyjne, projektor
multimedialny oraz wzmacniacz sygnału do Internetu, przygotowanie lokalu.
Realizacja zadania przyczyniła się do zwiększenia zakresu możliwości
rozwojowych, integracji społeczności lokalnej, pobudzenia społeczności lokalnej do
udziału w życiu publicznym, wszechstronnego rozwoju wsi, upowszechnianiu
kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży. Projekt realizowany w ramach
PO FIO Warmia Mazury Lokalnie III.
Grażyna Wasilewska

-

Równać szanse - zgłoś swoją ofertę
Stanisława Pańczuk | 07 luty 2019. Opublikowano w Aktualności

Szanowni Państwo,
trwa Ogólnopolski Konkurs Grantowy ogłoszony w ramach Programu PolskoAmerykańskiej Fundacji Wolności "Równać Szanse 2019". Jest on skierowany do
organizacji pozarządowych, z nastawieniem na organizacje z małych miejscowości
(do 20 tysięcy mieszkańców), zarejestrowane jako stowarzyszenia i fundacje, ale
mogą wziąć w nim udział także domy kultury i biblioteki. Warunkiem udziału jest
otrzymanie co najmniej jednej dotacji w Regionalnym Konkursie Grantowym
Programu Równać Szanse od 2007 roku. Celem Programu jest wyrównywanie
szans młodych ludzi (13-19 lat) z małych miejscowości na dobry start w dorosłym
życiu.
Lokalne projekty dla młodych ludzi mają być ciekawym wyzwaniem i szansą
współpracy z innymi, by razem osiągnąć wspólny cel, ucząc się po drodze, jak
radzić sobie z zupełnie nową rolą i jak wykorzystywać nowe kontakty, które
nawiązują. Wszechstronne umiejętności społeczne to cecha człowieka
kompetentnego, budzącego zaufanie, pomocnego innym i zaradnego w jak
najbardziej pozytywnym sensie. Umiejętności zdobyte w trakcie realizacji
konkretnego projektu przydadzą się na całe życie niezależnie od tego, co robimy i
z kim planujemy wspólne działania. Udział w programie ma nauczyć młodych ludzi
i pokazać im, że człowiek za małej miejscowości potrafi samodzielnie i świadomie
osiągać wyznaczone przez siebie cele, myśląc perspektywistycznie o własnej
przyszłości. Dzięki tego typu działaniom, młodzież może się sprawdzić, ale
jednocześnie przekonać, iż mieszkanie w małych miejscowościach nie wyklucza
osiągnięcia sukcesu w dorosłym życiu.
Konkurs składa się z dwóch etapów. Pierwszy z nich polega na złożeniu wniosków
do dnia 14 marca 2019 roku, do godziny 12.00.
Na stronie rowneszanse.pl znajdują się informacje o konkursie i dostęp do
generatora wniosków (https://rownacszanse.pl/system/ ).
Informacje o samym programie można znaleźć pod następującym adresem:
https://rownacszanse.pl/o-programie
Wprzypadkudodatkowychpytań,możejekierowaćna
adres: rownacszanse@pcyf.org.pl lub telefonicznie 22-826-10-16
Z poważaniem
Maja Zakrzewska
Inspektor
Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego

Zapytanie ofertowe - szkolenie z promocji w Internecie
Stanisława Pańczuk | 06 luty 2019. Opublikowano w Aktualności
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/KE LGD/2019
do projektu realizowanego na podstawie umowy o przyznaniu pomocy nr 000036936-UM1420002/17 z 18 czerwca 2018 roku pt.: „Markowy Produkt Turystyczny”
realizowanego w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i r e a l i z a c j a d z i a
ł a ń w z a k r e s i e w s p ó ł p r a c y z l o k a l n ą g r u p ą działania”.
Zamawiający: Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna
Grupa Działania, ul. Jana Amosa
Komeńskiego 40, 82-300 Elbląg, NIP:
5782930542, REGON: 28010727 zaprasza do złożenia ofert
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem
zamówienia jest wykonanie
usługi polegającej na przeprowadzeniu 2-dniowego szkolenia z promocji
internetowej mikroproduktów turystycznych, trwającego po 8 godz. lekcyjnych d z i
ennie,dlagrupyliczącej9osób.Szkoleniepowinnobyćpr
o w a d z o n e g ł ó w n i e w f o r m i e warsztatów poprzedzonych krótkim
wykładem (praca warsztatowa z własnymi komputerami z dostępem do Internetu).
Odbiorcami szkolenia będą m in. przedstawiciele baz noclegowych i
gastronomicznych, przedstawiciele aktywnych organizacji pozarządowych, wsi
tematycznych z obszarów wiejskich objętych LSR OW KE, który obejmuje 12 gmin,
w tym 5 gmin miejsko-wiejskich: Kisielice, Miłomłyn, Pasłęk, Susz, Zalewo i 7
wiejskich: Elbląg, Godkowo, Gronowo Elbląskie, Iława, Małdyty, Markusy, Rychliki.
Standard wymagań: efektem realizacji szkolenia ma być podniesienie
wiedzy i kompetencji uczestników m.in. z zakresu promocji w Internecie,
dobierania treści przekazu do wybranych kanałów komunikacji,
korzystanie z narzędzi promocji: Facebook, Instagram, You Tube, Twitter,
Snapchat.
● Termin realizacji zamówienia: marzec 2019 roku.
● Lokalizacja wykładów i warsztatów: Elbląg
2. Wykonawca będzie zobowiązany do:
1) przygotowania ostatecznego oraz szczegółowego programu szkolenia i
przesłania do akceptacji Zamawiającego co najmniejna 7 dni przed szkoleniem;
2) merytorycznego przygotowania materiałów szkoleniowych dla uczestników
szkoleń uzgodnionych z Zamawiającym. (W skład materiałów szkoleniowych
wchodzą: prezentacja, przykładowe druki, itp.);
3) przekazania prezentacji do uzgodnienia z Zamawiającym na 3 dni przed
szkoleniem, a jej ostateczna wersja (wraz z uzupełnionymi uwagami zgłoszonymi
przez Zamawiającego) ma być dostępna na 1 dzień przed szkoleniem (w wersji
elektronicznej);
4) przeprowadzenia zajęć.
3. Oferta powinna zawierać:
● Cenę brutto wyrażoną w złotych polskich. Podana w ofercie cena powinna
●

obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia (podatki i
składki ubezpieczeniowe). Podana wartość zamówienia w przypadku
kandydata prowadzącego działalność gospodarczą jest ceną brutto, a w
przypadku umowy zlecenia obejmuje również wszystkie koszty zleceniodawcy.
Cena brutto obejmuje również koszty dojazdu wykładowcy/ trenera do miejsca
szkolenia.
● Zamawiający zapewnia wyżywienie podczas szkolenia (obiad, przerwy
kawowe) oraz druk materiałów szkoleniowych.
● Zamawiający nie zapewnia noclegu podczas szkolenia.
● Obowiązkowo do oferty należy przedłożyć propozycję programu szkolenia.
4. Miejsce, termin i forma złożenia oferty:
Ofertę wraz z propozycją programu należy złożyć do 11 lutego 2019 roku w
formie elektronicznej na adres mailowy: biuro@kanal-elblaski-lgd.pl.
S.Pańczuk

-

Posiedzenie Zarządu KE LGD VII-IV-1-2019
Stanisława Pańczuk | 01 luty 2019. Opublikowano w Aktualności

Na 5 lutego jest planowane pierwsze w 2019 roku posiedzenie Zarządu
LGD Kanału Elbląskiego. Oto czas, miejsce i planowany porządek obrad:
CZAS:
5 lutego 2019 roku, od godz. 10.00
MIEJSCE:
82-300 Elbląg, ul. Komeńskiego 40, biuro KE LGD, pokój nr 24.
PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD:
1. Stwierdzenie kworum VII-IV-1/2019 posiedzenia Zarządu.
2. Przyjęcie porządku obrad VII-IV-1/2019 posiedzenia Zarządu.
3. Przyjęcie protokołu z VI-IV-8/2018 posiedzenia Zarządu z 11 grudnia 2018
roku.
4. Podjęcie uchwał w sprawie członkostwa w Stowarzyszeniu.
5. Podsumowanie 2018 roku i plany na 2019 rok – sukcesy i porażki.
6. Informacja z realizacji zadań w 2018 roku, w tym o realizacji LSR OW KE
2016-2023.
7. Stan przygotowania planowanych wniosków w zakresie projektów
współpracy:
7.1.Questingowy Projekt Współpracy II.
7.2. Zintegrowany Produkt Turystyczny SZLAK (zmiana nazwy ze SMAK – ZPT

SMAK).
8. Informacja z realizacji operacji własnych KE LGD, tj.:
8.1. Ekomuzeum Krainy Kanału Elbląskiego;
8.2. Wsi Tematycznych Krainy Kanału Elbląskiego;
8.3. Odnowienie oznakowania tras rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego.
9. Informacja z realizacji projektów współprac KE LGD, tj.:
9.1. PW SMAK (4 LGD: Barcja, Kanał Elbląski, Trzy Doliny, Ziemia Łańcucka);
9.2. PW MPT (3 LGD: Kanał Elbląski, Mazurskie Morze, Ziemia Lubawska);
9.3. Hiszpański Projekt Współpracy 4 LGD: Warmiński Zakątek, Południowa
Warmia, Brama Mazurskiej Krainy, Kanał Elbląski, konferencja z Hiszpanami;
10. Informacja o realizacji kosztów bieżących i aktywizacji w ramach działania
19.4 PROW 2014-2020 (LEADER).
11. Informacja o koordynacji marki Krainy Kanału Elbląskiego.
12. Informacja o wdrażaniu projektu FIO Warmia Mazury Lokalnie 3 na lata
2018-2019.
13. Uzgodnienia terminu i porządku Obrad Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia.
14. Wolne głosy i wnioski, uwagi, sprawy różne.
15. Zamknięcie posiedzenia.
S.Pańczuk

-

Terminy monitoringu operacji raz jeszcze
Stanisława Pańczuk | 31 styczeń 2019. Opublikowano w Aktualności

Szanowni Państwo
Obliczanie terminów monitoringu operacji 19.2 PROW nie jest takie trudne. Oto
objaśnienia na grafach. Pisze w tej sprawie Agencja Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa. Prosze zaglaac na 3 i 4 stronę pisma :)
ARiMR DDD-WL.6935.12.2019.EC z 25.01.2019
S.Pańczuk

-

Informacja monitorująca z realizacji wszystkich operacji
poddziałania 19.2 PROW
Stanisława Pańczuk | 26 styczeń 2019. Opublikowano w Aktualności

Na stronie www.PROW.WARMIA.MAZURY.pl została zamieszczona
zaktualizowana wersja informacji w sprawie składania informacji monitorującej z
realizacji biznesplanu / po realizacji operacji w ramach poddziałania 19.2.
Składają ją wszyscy beneficjenci działania 19.2. (link przekierowujący oraz
treść wpisu znajduje się poniżej):
https://prow.warmia.mazury.pl/informacja-monitorujaca-z-realizacjibiznesplanu-po-realizacji-operacji-w-ramach-poddzialania-19-2/
Informację monitorującą z realizacji biznesplanu / Informację po realizacji
operacji (IMRB/ IPRO) składa Beneficjent realizujący operację w zakresie:
● rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym LSR dla:
● podejmowania działalności gospodarczej (§ 2 ust. 1 pkt 2 lit. a
rozporządzenia);
● tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów
rolnych, będących przedsiębiorstwami spożywczymi, w których jest
wykonywana działalność w zakresie produkcji, przetwarzania lub dystrybucji
żywności pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego lub wprowadzania tej
żywności na rynek, przy czym podstawą działalności wykonywanej w tym
inkubatorze jest przetwarzanie żywności (§ 2 ust. 1 pkt 2 lit. b
rozporządzenia);
● rozwijania działalności gospodarczej (§ 2 ust. 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia);
● wspierania współpracy między pomiotami wykonującymi działalność
gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR w ramach krótkich
łańcuchów dostaw lub w zakresie świadczenia usług turystycznych, lub w
zakresie rozwijania rynków zbytu produktów lub usług lokalnych (§ 2 ust.1
pkt 3 rozporządzenia);
● rozwoju rynków zbytu produktów i usług lokalnych z wyłączeniem operacji
polegających na budowie lub modernizacji targowisk objętych zakresem
wsparcia w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach
wiejskich (§ 2 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia);
● zachowania dziedzictwa lokalnego (§ 2 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia);
● rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub
rekreacyjnej, lub kulturalnej (§ 2 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia);
● a także operacji realizowanych w innych zakresach niż wymieniono
powyżej, jeżeli w wyniku ich realizacji zostaną utworzone miejsca pracy.
Terminy składania (IMRB/ IPRO)

h. Beneficjenci realizujący operacje w zakresach o których mowa w § 2 ust. 1
pkt 2-4 rozporządzenia, tj. wyszczególnionych w punktach A – C, (IMRB/
IPRO) składają w terminie do końca kwartału, następującego po pierwszym
roku, liczonym od dnia wypłaty przez Agencję płatności końcowej / drugiej
transzy.
Jeżeli data płatności końcowej nastąpiła w terminie:
● 01.2017 – 31.03.2017 – beneficjent ma obowiązek złożyć (IMRB/ IPRO) do
końca czerwca 2018 r.,
● 04.2017 – 30.06.2017 – beneficjent ma obowiązek złożyć (IMRB/ IPRO) do
końca września 2018 r.,
● 07.2017 – 30.09.2017 – beneficjent ma obowiązek złożyć (IMRB/ IPRO) do
końca grudnia 2018 r.,
● 10.2017 – 31.12.2017 – beneficjent ma obowiązek złożyć (IMRB/ IPRO) do
końca marca 2019 r.
i. Beneficjenci realizujący operacje w zakresach o których mowa w § 2 ust. 1
pkt 5 lub 6 rozporządzenia tj. wyszczególnionych w punktach D i E oraz
operacje realizowane w zakresach innych niż wymieniono wyżej, w wyniku
których zostaną utworzone miejsca pracy, składają (IMRB/ IPRO) w
terminie od 1 stycznia do 31 stycznia drugiego roku kalendarzowego
liczonego od roku otrzymania płatności końcowej lub od 1 do 30 dnia
roboczego po zakończeniu roku obrachunkowego następującego po
roku obrachunkowym, w którym beneficjent otrzymał płatność
końcową.
Przykład rok kalendarzowy
05.2017
data płatności końcowej
01.01.2018 – 31.12.2018
pierwszy rok kalendarzowy
01.01.2019 – 31.12.2019
drugi rok kalendarzowy
Beneficjent ma obowiązek złożenia (IMRB/ IPRO) w terminie 01 do 31 stycznia
2019 r.
Przykład rok obrachunkowy
05.2017
data płatności końcowej
do końca maja 2018 r.
pierwszy rok obrachunkowy
do końca maja 2019 r.
drugi rok obrachunkowy
Beneficjent ma obowiązek złożenia (IMRB/ IPRO) w terminie 01 do 30 czerwca
2019 r.
● Za dzień dokonania płatności końcowej/płatności drugiej transzy
należy uznać dzień, w którym ARiMR wypłaciła środki na rzecz
Beneficjenta.

-

Monitoring rozwoju przedsiębiorczości
Stanisława Pańczuk | 24 styczeń 2019. Opublikowano w Aktualności

Zgodnie z zapisami umowy o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania
19.2. "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność", Beneficjenci, którzy otrzymali drugą
transzę pomocy w przypadku podejmowania działalności, lub płatność
końcową, w przypadku rozwijania działalności, zobowiązani są do złożenia w
Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego informacji
monitorującej z biznesplanu, lub informacji po realizacji operacji.
Zobowiązanie to wynika:
- z paragrafu 5 pkt 15 Umowy o Przyznaniu Pomocy dla osób podejmujących
działalność gospodarczą: "Beneficjent zobowiązuje się do spełnienia warunków
określonych w Programie, przepisach ustawy, rozporządzenia oraz realizacji
operacji zgodnie z postanowieniami umowy, a w szczególności do złożenia w
Zarządzie Województwa informacji monitorującej z realizacji biznesplanu, zgodnie
ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do umowy, z zachowaniem terminu
określonego w par. 6 ust. 5.", tj. do końca kwartału następującego po
pierwszym roku, liczonym od dnia wypłaty przez Agencję drugiej transzy
pomocy.
- z paragrafu 5 pkt 24 Umowy o Przyznaniu Pomocy dla osób rozwijających
działalność gospodarczą: "Beneficjent zobowiązuje się do spełnienia warunków
określonych w Programie, przepisach ustawy, rozporządzenia oraz realizacji
operacji zgodnie z postanowieniami umowy, a w szczególności do złożenia w
Zarządzie Województwa informacji monitorującej z realizacji biznesplanu, zgodnie
ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do umowy, z zachowaniem terminu
określonego w paragrafie 8 ust.5.", tj. do końca kwartału, następującego po
pierwszym roku, liczonym od dnia wypłaty przez Agencję płatności
końcowej.
W związku z powyższym, w dalszej treści wiadomości znajdują się
przedmiotowe załączniki:
- Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji
operacji (.pdf): POBIERZ
- Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji
operacji (.xlsx): POBIERZ
- Informacja pomocnicza przy wypełnianiu formularza informacji
monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (.pdf):
POBIERZ
Więcej informacji znaleźć można w wyjaśnieniach ARiMR dotyczących
informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / Informacji po realizacji
operacji: TUTAJ

źródło:
ttps://prow.warmia.mazury.pl/informacja-monitorujaca-z-realizacjibiznesplanu-po-realizacji-operacji-w-ramach-poddzialania-19-2
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Sposób na sukces 2019
Stanisława Pańczuk | 23 styczeń 2019. Opublikowano w Aktualności

CentrumDoradztwaRolniczegowBrwinowieogłaszaXIX
edycję ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces” na najlepsze działania
kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich.
Ideą konkursu jest promowanie interesujących przedsięwzięć gospodarczych,
innowacyjnych rozwiązań, działań na rzecz ograniczenia skutków niekorzystnych
zmian klimatu, włączenia społecznego, a także aktywizacji lokalnych społeczności.
Konkurs nie ma charakteru komercyjnego. Zgłaszający się do udziału nie ponoszą
żadnych opłat. Realizowany jest w ramach zadań statutowych przez Centrum
Doradztwa Rolniczego w Brwinowie we współpracy z instytucjami, organizacjami i
przedstawicielami mediów, w tym TVP Program 1 oraz redakcjami pism i portali
internetowych zajmującymi się tematyką rozwoju obszarów wiejskich.
Zgłoszenia konkursowe należy składać do właściwego Wojewódzkiego
Doradztwa Rolniczego (WODR) w terminie do 15 marca 2019 roku. Zgłoszenia
do WODR można składać osobiście lub za pośrednictwem innych instytucji lub
organizacji (np. starostwa, urzędu miasta i gminy, urzędu gminy, lokalnej grupy
działania, organizacji branżowej itp., WODR też mogą zgłaszać przedsięwzięcia).
Dokonkursu„SposóbnaSukces”mogąbyćzgłaszane
przedsięwzięcia uruchomione w okresie od 1 lipca 2017 do 28 lutego 2019
roku.
Wszystkie
załączniki
oraz
szczegóły
pod
adresem:
https://www.cdr.gov.pl/upowszechnianie-i-promocja/konkursy/konkurs-sposob-nasukces

Pomagamy, nie marnujemy
Stanisława Pańczuk | 21 styczeń 2019. Opublikowano w Aktualności

Tytuł: Pomagamy i nie marnujemy
Młoda organizacja pozarządowa: STOWARZYSZENIE PAJDKA
Wartość projektu: 5 778,89
Kwota dotacji: 4 478,89
Opis projektu: czynić dobro wspólne to wielka rzecz. Pomaga w tym nieco PO
FIO Warmia Mazury Lokalnie, udzielając mikrograntów.
Stowarzyszenie Pajdka, które jest młodą organizacją założoną w celu wspierania
osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym pozyskało niezbędny sprzęt
biurowy - komputer z oprogramowaniem i drukarką, który umożliwi prowadzenie
niezbędnej dokumentacji biurowej i magazynowej oraz księgowej, a także dostęp
do internetu. Stowarzyszenie w ramach projektu opracowało również plan rozwoju
i dalszych działań w oparciu o wyznaczone cele statutowe.
Grażyna Wasilewska

Wioska Wiatru i Podcieni
Stanisława Pańczuk | 19 styczeń 2019. Opublikowano w Aktualności

Kolejny mikroprojekt w ramach PO FIO Warmia Mazury Lokalnie 3. Czy taniec z
wiatrem to #DobroWspólne? Oceńcie sami :)
Tytuł: Organizacja Święta Wiatru w Łęczu – Wiosce Wiatru i Podcieni
Realizator: Miłośnicy Wiatru w Łęczu – Wiosce Wiatru i Podcieni
Wnioskodawca: Polska Izba Dziedzictwa Kulturowego
Wartość projektu: 6 040,00
Kwota dotacji: 4 800,00
Opis projektu: Łęcze-Wioska Wiatru i Podcieni należy do Partnerstwa
Miejscowości Tematycznych Miejsca z Duszą. Swój temat przewodni zawdzięcza
m.in. wiejącym tu silnym wiatrom oraz zabytkowemu wiatrakowi.
W ramach zadania zrealizowano pierwsze z corocznych wydarzeń-Święto Wiatru.

Odbył się pokaz profesjonalnego puszczania latawców, warsztaty tworzenia
latawców, balonów, a także jarmark i inne aktywności związane z wiatrem,
wiatrakami i wietrznymi atrybutami Łęcza-warsztaty wykonywania wiatraków z
różnych surowców, m.in drewna.
Z wydarzenia stworzono fotoreportaż oraz film promujący wieś i Święto Wiatru.
Grażyna Wasilewska

Młodzi z Gronowa Elbląskiego
Stanisława Pańczuk | 16 styczeń 2019. Opublikowano w Aktualności

Tytuł: Działaj z nami
Realizator: Razem można więcej
Wnioskodawca: Ochotnicza Straż Pożarna w Gronowie Elbląskim
Wartość projektu: 3 530,00 PLN
Kwota dotacji: 2 900,00 PLN
Opis projektu: Młodzi ludzie z Gronowa Elbląskiego załozyli nieformalną grupę
"Działaj z nami". Aktywizują mieszkańców Gminy Gronowo Elbląskie. Piszą
projekty, zdobywają środki, ludzi, szkolą członków "Młodzieżowej Drużyny
Pożarniczej" w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Zdobytą wiedzę młodzież przekazuje poprzez pokazy w placówkach oświatowych
na terenie Gminy Gronowo Elbląskie.
Wartością dodaną projektu jest stworzenie pozytywnych wzorców do naśladowania
dla najmłodszych. Poprzez wspólną zabawę integrujemy społeczność gminy.
Szkolimy, ćwiczymy, bawimy.
Tworzymy #DobroWspólne w ramach #POFIO #WarmaiMazuryLokalnie 3.
Grażyna Wasilewska

Bielnik II spełnia marzenia
Stanisława Pańczuk | 11 styczeń 2019. Opublikowano w Aktualności

Tytuł: ŻYJMY ZDROWO I KOLOROWO

Realizator: Grupa Nieformalna „Bielnikowo”
Wnioskodawca: Janów-Drużno-Truso
Wartość projektu: 6 095,00 PLN
Kwota dotacji: 4 434,99 PLN
Opis projektu: Projekt zakładał urozmaicenie placu zabaw poprzez ustawienie
betonowego stołu do gry w ping-ponga. Niewielkim kosztem stworzono miejsce
idealne do aktywnego spędzania wolnego czasu z przyjaciółmi, do integracji
społeczności Bielnika Drugiego i okolic, relaksu i dobrej zabawy. Ma również na
celu zapewnienie atrakcyjności spędzania czasu przez dzieci i młodzież na grach
w zespołach na świeżym powietrzu. Realizacja projektu ma pozytywny wpływ na
mieszkańców wsi. Dodatkowo mamy możliwość wspólnego spędzenia czasu co
wpływa pozytywnie na integrację międzypokoleniową - pisza aktywni mieszkańcy.
Grażyna Wasilewska

Szkolenie - tworzymy event Krainy Kanału Elbląskiego
Stanisława Pańczuk | 10 styczeń 2019. Opublikowano w Aktualności

Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania serdecznie
zaprasza na 2 - dniowe wykłady i warsztaty pn. ORGANIZACJA EVENTU.
Celem szkolenia będzie przygotowanie scenariusza do zorganizowania i
przeprowadzenia wydarzenia tematycznie związanego z Krainą Kanału
Elbląskiego.
Prowadzącym szkolenie będzie Pan Piotr Lisowski z Zachodniomazurskiego
Stowarzyszenia Przewodników.
Szkolenie odbędzie się w dniach 21-22 stycznia 2019 roku w Dworku Sople,
Sople 17, 14-330 Małdyty.
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, bardzo proszę o potwierdzenie
udziału
w szkoleniu do 10 stycznia 2019 roku telefonicznie, faxem lub mailem na
adres: biuro@kanal-elblaski-lgd.pl. Więcej informacji na stronie
LGD: www.kanal-elblaski-lgd.pl lub pod nr tel. 55 239 49 61, 55 643 58 45
Diana Rajczyk

Miejsce spotkań w Babiej Dolinie
Stanisława Pańczuk | 07 styczeń 2019. Opublikowano w Aktualności

Mikroprojekt "Miejsce spotkań w Babiej Dolinie" to zadanie realizowane
wspólnie przez mieszkańców sołectwa Sąpy i Fundację "Teraz My". W ramach
projektu powstały 2 wiatki, huśtawka, miejsce na ognisko z 4 ławkami. Były też
warsztaty z budowy karmników dla ptaszków. I pięknie i pożytecznie. Tytuł
mikroprojektu: Miejsce spotkań w Babiej Dolinie
Realizator: Babia Dolina z inicjatywą
Wnioskodawca: FUNDACJA „Teraz My”
Wartość projektu: 5 750,00 PLN
Kwota dotacji: 4 000,00 PLN
Cel projektu: stworzenie miejsca rekreacyjnego z którego mieszkańcy, jak i

przyjezdni będą mogli skorzystać. Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych,
kształtowanie umiejętności obserwacji przyrody, zdobycie umiejętności
rozpoznawania ptaków, poprzez warsztaty z budowy karmników.
Tekst i foto: Karol Jóźwiak

Wydarzenia w LGD KE w 2018 roku w szczegółach
Stanisława Pańczuk | 03 styczeń 2019. Opublikowano w Aktualności
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Było ogólne podsumowanie 2018 roku w LGD Kanału Elbląskiego, a teraz
podsumowanie dla tych którzy lubią być szczegółowo poinformowani:
2018-12-20 - złożone sprawozdanie z wykonania zadań rozwoju i promocji
Krainy Kanału Elbląskiego do Miasta Elbląga
2018-12-27 - podpisanie umowy na realizację projektu grantowego
"Rekreacja wodna" w Olsztynie
2018-12-20 - złożone sprawozdania z wykonania zadań rozwoju i promocji
Krainy Kanału Elbląskiego do Powiatów: Elbląskiego, Iławskiego i
Ostródzkiego
2018-12-18 - organizacja spotkania podsumowującego rok koordynacji
Marki Krainy Kanału Elbląskiego w Ostródzie
2018-12-13-14 - udział w spotkaniu szkoleniowym LGD Warmii i Mazur w
Starych Sadach
2018-12-12 - warsztaty planu odnowy miejscowości we Władysławowie
2018-12-11 - posiedzenie Zarządu KE LGD (VI-IV-8-2018) w Elblągu
2018-11-23 - organizacja warsztatów Sztuki Skutecznej Komunikacji w
Ostródzie
2018-11-28 - podpisany ANEKS NR 5 do Umowy ramowej na realizację LSR
OW KE
2018-11-19-20 - organizacja warsztatów z tworzenia Markowego Produktu
Turystycznego 3 LGD w Soplach, gmina Markusy
2018-11-16 - organizacja spotkania członków EkoMuzeum Krainy Kanału
Elbląskiego w Soplach, gmina Małdyty
2018-11-07 - posiedzenie Zarządu KE LGD (V-IV-7-2018) w Elblągu
2018-11-02 - udział w spotkaniu animacyjnym powołania nowego
stowarzyszenia
2018-10-26 - organizacja posiedzenia Rady Stowarzyszenia Łączy Nas
Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania
2018-10-19 - organizacja szkolenia przewodników turystycznych Krainy
Kanału Elbląskiego w Elblągu
2018-10-15-16 - organizacja warsztatów 3 LGD w ramach Projektu
Współpracy MPT
2018-10-12 - podpisywanie umów w ramach PO FIO Warmia Mazury
Lokalnie III
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2018-10-08-09 - udział w Forum LGD Warmii i Mazur w Mortęgach
2018-10-05 - organizacja szkolenia przewodników Krainy Kanału
Elbląskiego w Iławie
2018-10-03-04 - udział w szkoleniu "SZTUKA SKUTECZNEJ
KOMUNIKACJI" z cyklu "Wzmocnienie kompetencji przedsiębiorczych
kobiet z Krainy Kanału Elbląskiego" w Oleśnie i Karnitach
2018-09-29 - prezentacja potencjału KKE Radzie Naukowo-Programowej ds.
Szlaku Kanału Elbląskiego podczas rejsu statkiem z Ostródy do Elbląga
2018-09-28 - udział w V posiedzeniu Rady Naukowo-Programowej ds.
Szlaku Kulturowego Kanału Elbląskiego
2018-09-19-20 - organizacja szkolenia Markowy Produkt Turystyczny
2018-09-17-18 - udział w II bloku szkoleniowym EFEKTYWNE
ZARZĄDZANIE CZASEM I SAMOROZWOJEM z cyklu "Wzmocnienie
kompetencji przedsiębiorczych kobiet z Krainy Kanału Elbląskiego" w
Pasłęku, Krasinie i Dobrym
2018-09-12 - podpisana umowa na rozwój i promocję turystyki w
Krainie Kanału Elbląskiego z Powiatem Iławskim
2018-09-11 - posiedzenie Zarządu Kanał Elbląski LGD
2018-09-10 - udział w komisji oceniającej wnioski FIO WARMIA MAZURY
LOKALNIE
2018-08-29-30 - udział w szkoleniu "OD KREATYWNOŚCI DO
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI"
z
cyklu:
"Wzmocnienie
kompetencji
przedsiębiorczych kobiet z Krainy Kanału Elbląskiego" w Elblągu i we
Władysławowie z udziałem dotacji PROW 2014-2020, działanie 19.2 za
pośrednictwem LEADERa
2018-08-29 - udział w uroczystym otwarciu tężni w Pasłęku z udziałem
dotacji PROW 2014-2020, działanie 19.2 za pośrednictwem LEADERa
2018-08-16 - przekazane wnioski z oceny Rady Stowarzyszenia do Urzędu
Marszałkowskiego w Olsztynie
2018-08-09 - posiedzenie Rady Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski
LGD
2018-08-04 - zmarł prof. dr hab. Janusz Hochleitner Członek Rady NaukoProgramowej ds. Szlaku Kanału Elbląskiego
2018-08-03 - spotkanie informacyjno-doradcze nt. mikrograntów Po FIO
Warmia-Mazury Lokalnie 3
2018-07-18 - udział w konferencji nt. finansowania rozwoju lokalnego w
polsko-hiszpańskim projekcie współpracy
2018-07-13-08-12 - nabór wniosków na mikrogranty w projekcie PO FIO
Warmia Mazury Lokalnie 3
2018-07-14-16 - spotkanie nt. polsko-francuskiego projektu współpracy
dotyczącego Zintegrowanego Produktu Turystycznego
2018-07-14 - udział z produktami lokalnymi LGD Krainy Kanału Elbląskiego w
Zlocie Miłośników Aniołów w Aniołowie
2018-07-10 - spotkanie nt. kreacji artystycznej marki Krainy Kanału
Elbląskiego i realizacji Projektu Współpracy Markowy Produkt Turystyczny
2018-07-05 - podpisana umowa na rozwój i promocję turystyki w
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Krainie Kanału Elbląskiego z Powiatem Elbląskim
2018-06-26 - III-IV-5/2018 posiedzenie Zarządu KE LGD
2018-06-24 - udział z produktami lokalnymi LGD Krainy Kanału Elbląskiego,
LGD Ziemi Łańcuckiej, LGD Trzy Doliny i LGD Barcja w Święcie Indyka w
Nowej Wsi k. Iławy
2018-06-23 - organizacja konferencji Szlaki Kulinarne i Sloow Food z LGD
Krainy Kanału Elbląskiego, LGD Ziemi Łańcuckiej, LGD Trzy Doliny i LGD
Barcja w Karnitach
2018-06-22 - 2018-07-05 - nabory wniosków LEADER działanie 19.2.
PROW 2014-2020
2018-06-21 - organizacja szkolenia z geocachingu w Małdytach
2018-06-18 - udział w posiedzeniu Rady Naukowo-Programowej ds. Szlaku
Kulturowego Kanału Elbląskiego w Olsztynie
2018-06-18 - udział w uroczystości podpisania umów o przyznanie pomocy w
ramach PROW działania 19.2 i 19.3 - podpisywanie umowy na projekt
współpracy 3 LGD: Kanał Elbląski LGD, Mazurskie Morze LGD, Ziemia
Lubawska LGD pn. "Markowy Produkt Turystyczny" w Tolkmicku
2018-06-12-13 - udział w WZC Forum Warmia Mazury Lokalnie w Rucianem
Nidzie
2018-06-08-10 - udział w Pikniku Naukowym Polskiego Radia i Centrum
Nauki Kopernik RUCH w Warszawie z wystawą Wsie Tematyczne Krainy
Kanału Elbląskiego
2018-06-05 - podpisana umowa na rozwój i promocję turystyki w
Krainie Kanału Elbląskiego z Powiatem Ostródzkim
2018-05-24-25 - udział w konferencji i warsztatach "Kształtowanie oferty
turystycznej Warmii i Mazur w Olsztynie
2018-05-22 - II-IV-4-2018 posiedzenie Zarządu KE LGD
2018-05-22 - warsztaty pisania wniosków i biznesplanów działanie 19.2 w
Miłomłynie
2018-05-20 - udział w Rowerowym Zawrocie Głowy we Władysławowie
2018-05-17 - spotkanie informacyjne o funduszach na rozwój w Miłomłynie
2018-05-15 - spotkanie informacyjne o funduszach na rozwój w Kisielicach i
Suszu
2018-05-14 - spotkanie informacyjne o funduszach na rozwój w Iławie
2018-05-11 - certyfikacja Ekomuzeum Krainy Kanału Elbląskiego w
Chmielówce
2018-05-11 - spotkanie informacyjne o funduszach na rozwój w Zalewie i
Małdytach
2018-05-10 - spotkanie informacyjne o funduszach na rozwój w Rychlikach i
Pasłęku
2018-05-09 - spotkanie informacyjne o funduszach na rozwój w Elblągu
2018-05-08 - spotkanie informacyjne o funduszach na rozwój w Gronowie
Elbląskim
2018-05-07 - podsumowanie FIO w 2017 roku w Dobrym Mieście
2018-05-07 - spotkanie informacyjne o funduszach na rozwój w Markusach
2018-04-23-24 - warsztaty produktu lokalnego SMAK pod Kłobukiem w
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ramach działania 19.3. Wdrażanie projektów współpracy
2018-04-14 - prezentacja KE LGD podczas warsztatów Smaki Warmii i
Mazur w Elblągu
2018-04-14 - prezentacja możliwości dofinansowania przedsiębiorczości
podczas spotkania Smaki Warmii i Mazur w Zespole Szkół Gospodarczych w
Elblągu
2018-04-10 - posiedzenie Zarządu I-IV-3-2018
2018-04-06 - szkolenie przewodników Krainy Kanału Elbląskiego w
Ostródzie
2018-04-05 - podpisanie umowy na projekt współpracy SMAK
2018-04-04 - WZC LGD Warmii i Mazur w Łajsach
2018-03-28 - udział w posiedzeniu Rady Naukowo-Programowej ds. Szlaku
Kanału Elbląskiego
2018-03-15 - udział w szkoleniu: Dziś na Szlaku Kopernikowskim we
Fromborku
2018-03-09 - wystawa KE LGD podczas Samorządowego Dnia Sołtysa na
Warmii i Mazurach w Ostródzie
2018-02-27 - udział w rozprawie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym
2018-02-23 - spotkanie członków Ekomuzeum Krainy Kanału Elbląskiego
2018-02-21 - XXI-1-2018 posiedzenie Walnego Zebrania Członków
2018-02-21 - XXXIII-III-2-2018 posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia
2018-02-19 - XX-III-1-2018 posiedzenie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia
2018-02-14 - udział w spotkaniu Marszałka Województwa WarmińskoMazurskiego z przedsiębiorcami Powiatu Ostródzkiego
2018-02-01 - podpisana umowa na rozwój i promocję turystyki w
Krainie Kanału Elbląskiego z Miastem Elblągiem
2018-02-01 - udział w uroczystości pierwszej rocznicy prowadzenia
informacji turystycznej Miasta Elbląga przez PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej
2018-01-25 - XXXII-III-1-2018 posiedzenie Zarządu Kanał Elbląski LGD
2018-01-18 - 13-ta rocznica powstania Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał
Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu
2018-01-17 - rocznica podpisania porozumienia o współpracy na rzecz
koordynacji marki Krainy Kanału Elbląskiego
2018-01-05 - złożone sprawozdanie z realizacji 13 zadań PO FIO Warmia
Mazury Lokalnie 2
2018-01-03 - złożony wniosek aplikacyjny "Oznakowanie tras rowerowych
Krainy Kanału Elbląskiego" do Ministerstwa Sportu i Turystyki
2018-01-03 - złożony wniosek aplikacyjny "Wspieranie tworzenia, rozwoju i
promocji turystycznej marki Krainy Kanału Elbląskiego" do Ministerstwa
Sportu i Turystyki

-

Podsumowanie 2018 roku i plany na 2019 rok
Stanisława Pańczuk | 28 grudzień 2018. Opublikowano w Aktualności

W 2018 roku udało się nam wspólnie zrealizować wiele spraw i były to:
h. Monitoring i aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich
Kanału Elbląskiego na lata 2016-2023, kryteriów i procedur wyboru operacji
oraz zadań grantowych.
i. Ogłoszenie i wykonanie naborów wniosków w ramach Lokalnej Strategii
Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego w 3 zakresach:
○ podejmowania działalności gospodarczej,
○ rozwijania działalności gospodarczej,
○ rozwoju niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub
kulturalnej.
j. Ogłoszenie i wykonanie naboru wniosków w ramach Projektu Grantowego:
Rekreacja Wodna.
k. Realizacja i rozliczenie dwóch operacji własnych KE LGD, tj.:
○ EKOMUZEUM Krainy Kanału Elbląskiego
○ Wsie Tematyczne Krainy Kanału Elbląskiego.
ƒ. Realizacja dwóch projektów współpracy, tj.:
○ Symbioza Małych Atrakcji Kulinarnych (SMAK)
○ Markowy Produkt Turystyczny (MPT).
‡. Koordynacja marki Krainy Kanału Elbląskiego.
ˆ. Współpraca, doradztwo i monitoring przy realizacji 10 zadań w ramach PO
FIO Warmia Mazury Lokalnie 3.
W 2019 roku będziemy kontynuować rozpoczęte działania i planujemy nowe, a
w tym:
h. Monitoring Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału
Elbląskiego na lata 2016-2023.
i. Aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału
Elbląskiego na lata 2016-2023 pod dodatkowe środki PROW 2014-2020.
j. Posiedzenie Walnego Zebrania Członków związane ze:
○ sprawozdawczością merytoryczną i finansową za 2018 rok,
○ aktualizacją LSR pod dodatkowe środki.
k. Przeprowadzenie naboru wniosków z podejmowania działalności
gospodarczej w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich
Kanału Elbląskiego.
ƒ. Ogłoszenie naboru w ramach operacji własnej LGD pn.:
○ Oznakowanie kajakowe
○ Oferta biznesowa wsi tematycznych.
‡. Realizacja operacji własnej pn. Odnowienie oznakowania szlaków
rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego.
ˆ. Organizacja trzech szkoleń terenowych przewodników turystycznych i

spotkania podsumowującego w ramach zadania publicznego pn. Rozwój i
promocja turystyki Krainy Kanału Elbląskiego.
‰. Kontynuacja realizacji projektu współpracy trzech LGD (MPT) i jego
rozliczenie.
Ž. Wdrażanie dwóch projektów współpracy, tj.:
○ Questingowy Projekt Współpracy II
○ Zintegrowany produkt turystyczny SMAK II.
h˜. Kontynuacja wdrażania PO FIO oraz kreacji artystycznej marki Krainy
Kanału Elbląskiego.
S.Pańczuk

-

Rekreacja wodna - umowa podpisana
Stanisława Pańczuk | 28 grudzień 2018. Opublikowano w Aktualności

27 grudnia 2018 roku w Olsztynie została podpisana umowa na wdrożenie projektu
grantowego "Rekreacja wodna" - między Stowarzyszeniem Łączy Nas Kanał
Elbląski Lokalna Grupa Działania a Województwem Warmińsko-Mazurskim.
Projekt grantowy obejmuje utworzenie 2 obiektów infrastruktury turystycznej i
rekreacyjnej w:
1) Kwirach, gmina Iława na. zagospodarowanie plaży nad Jeziorakiem
2) Oleśnie, gmina Gronowo Elbląskie na zagospodarowanie oczka wodnego w
centrum wsi.
Przyznane środki finansowe na te zadania wynoszą 97.402 zł i jest to 100%
intensywność pomocy.
Umowy podpisywali także inni beneficjenci działania "wsparcie dla rozwoju
lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego PROW 2014-2020 w
zakresach:
1) Podejmowanie działalności gospodarczej:
● Wojciech Szulc - kwota dofinansowania 100.000 zł na utworzenie nowej
firmy turystyki wodnej w Gminie Zalewo;
● Beata Marta Leńska-Słoń - kwota dofinansowania 100.000 zł na
utworzenie gabinetu diagnostyki, doradztwa zdrowotnego i terapii;
● Sławomir Żbikowski - kwota dofinansowania 100.000 zł na zakup sprzętu
komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz sprzętu do wykonywania
usług remontowo-budowlanych w celu podjęcia działalności gospodarczej i
utworzenie nowych miejsc pracy.

2) Rozwijanie działalności gospodarczej:
Nowapol sp. z o.o. - kwota dofinansowania 100.000 zł na modernizację i
rozwój firmy Nowapol poprzez zakup mini koparki gąsienicowej z przyczepą
transportową.
3) Rozwój niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej:
● Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Chrystusa Króla w
Jarnołtowie - kwota dofinansowania 199.751 zł na zagospodarowanie
terenu wokół Kościoła Rzymskokatolickiego p.w. Chrystusa Króla w
Jarnołtowie z dostosowaniem do potrzeb turystyki "Zakątek Immanuela
Kanta".
S.Pańczuk
●

Święta Bożego Narodzenia 2018
Stanisława Pańczuk | 22 grudzień 2018. Opublikowano w Aktualności
Radosnych Świąt Bożego Narodzenia 2018 składają Zarząd i
pracownicy
Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu

Wigilia 2018 - biuro Kanał Elbląski LGD nieczynne
Stanisława Pańczuk | 22 grudzień 2018. Opublikowano w Aktualności

24 grudnia 2018 roku biuro Kanału Elbląskeigo LGD będzie nieczynne.
Informacje można uzyskać pod nr tel. 602-516 830

Diamenty Krainy Kanału Elbląskiego
Stanisława Pańczuk | 22 grudzień 2018. Opublikowano w Aktualności

DIAMENTY
KRAINY
KANAŁU
ELBLĄSKIEGO
to
KONFERENCJA
SZKOLENIOWA zorganizowana przez Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Lokalna Grupa Działania 18 grudnia 2018r. w Ostródzie
Konferencję prowadziły:
● Stanisława Pańczuk - prezes Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski
Lokalna Grupa Działania
● Beata Bednarczyk - trener, doradca, coach, senior konsultant Leadership
Performance Institute®, certyfikowany trener Points of You®, członek
Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców
Gości przywitał Andrzej Wiczkowski – Starosta Ostródzki
Celem spotkania było zaprezentowanie Diamentów Krainy Warmii i Mazur,
unikatowych w skali całej Polski, czy Europy i ich oszlifowanie.
Na wstępie Beata Bednarczyk podkreśliła, że niełatwo jest znaleźć diament w
dzisiejszym świecie imitacji. Diament jest bardzo rzadkim minerałem. Nazwa
diament, pochodzi od starej greki i oznacza, niepokonany i niezniszczalny.
Odpowiednio oszlifowane diamenty noszą nazwę brylantów.
Zacytowała Karola Webera, inspektora hotelowego i autora bloga enjoy your stay,
który obserwując zmiany na przestrzeni kilku ostatnich lat, pisze jak zmieniają się
oczekiwania klientów: „z jednej strony, nowoczesne technologie popychają rynek w
kierunku smart pensjonatów i hoteli, które oferują wszystko w telefonie
komórkowym – od rezerwacji on – line po temperaturę w pokoju. Z drugiej strony,
turyści poszukują niezwykłych miejsc blisko natury. Do bardzo silnych trendów
należy ekologia”.
● Siła przeżyć to coś co szczególnie cenią sobie turyści. Karol Weber
podkreśla, że obiekty turystyczne powinny rozwijać się w kierunku
zaskakujących i wyjątkowych doświadczeń.
● Nowy luksus - nowe pokolenie turystów przewartościowało tradycyjne
pojęcie luksusu. Nowy luksus, to wyjątkowe doświadczenie,
spersonalizowane przygody, pozwalające na indywidualne i osobiste
spełnienie.
● Aktywny wypoczynek - bardzo często nowe pokolenie turystów, chce
podczas podróży uczyć się nowych umiejętności, poznawać wciągające
opowieści i ludzi, którzy dzielą się swoimi pasjami.
Prelegentami konferencji byli:
Michał Młotek, regionalista z Iławy. Zaprezentował Jeziorak jakiego nie znamy. W
swoim wystąpieniu poruszył kilka wątków rozpalających wyobraźnię a
dotyczących:

Pana Samochodzika, historii i tajemnic opisanych przez Zbigniewa
Nienackiego
● Jerzwałdu i śladów osady handlowej ze wczesnego średniowiecza
● Gubławek i odkrytego archiwum rodziny von Finckenstein
● Szymbarka i prawdopodobnych skarbów ukrytych w ruinach XIV-wiecznego
zamku
● Ogrodzieńca i ruin pałacu Paula von Hindeburga
● Zagospodarowania Wielkiej Żuławy na Jezioraku
● Obozu jenieckiego w Iławie
Lech Słodownik, regionalista z Elbląga przedstawił Kanał Elbląski jakiego nie
znamy i opowiedział o:
● Kanale Elbląskim widzianym oczami dziecka, potem młodzieńca. Wyjazdach
rowerami przez Lasy Buczyniec i kąpielisko przy pochylni.
● Nazwach pochylni Oleśnica: dlaczego? - pochylni Jelenie: dlaczego?
● Problemach z "kanałowym" herbem wsi i gminy Rychliki, który nie wszedł
do użytku.
● Książce Roberta Janzena o Buczyńcu, o leśnictwie, o Kanale, o
maszynowym Lange, który uratował obelisk inż. G. J. Steenke, wizycie
delegacji FDJ i likwidacji obelisku (wg Hansa-Jürgena Schucha),
wrażeniach z lat młodości, gdy postument leżał na leśnym stoku.
● Returnie obelisku i "koślawej" inskrypcji w języku polskim i holenderskim,
literki "A”.
● Znalezionych rogach tura, "Prussia Muzeum" w Królewcu i przy budowie 7mki w Awajkach.
● Schronisku dla żeglarzy w Buczyńcu.
● Parkingu dla pojazdów "napędzanych owsem", metalowych kółeczkach,
detalach poręczy z zakończeniem aʼla głowa węża, detalach poręczy na
mostku z szyn i napisem "Hoesch", krześle w budce przy pochylni w
Oleśnicy ze stemplem "Wasseramt in Dirschau".
● Czołgach w Kanale Elbląskim wg opowieści Czesława Frączka z Krasina.
● Kanale Elbląskim jako granicy między Gminami Pasłęk i Rychliki oraz historii z
Milicją Obywatelską w tle.
● Jelonkach "Kanal-Fabrik", Ladeplatz, kanale transportowym, lotnisku
Luftwaffe po drugiej stronie rz. Klepiny.
● Budwitach i dziedzicu von Eben oraz budowie prywatnego kanału do jez.
Piniewo.
● Problemach z portretem inż. G. J. Steenke i portrecie "Lentze-Steenke" w
Muzeum Historii Kanału Elbląskiego w Buczyńcu.
● Burłakach (niem. Treidel) na Kanale Elbląskim - Treideldamm w Elblągu i
dlaczego byli potrzebni?
● Odnalezieniu zdjęcia inż. G. J. Steenke niemożliwego bez dociekliwości i
dobrej lupy!
Ryszard Kowalski, regionalista z Ostródy mówił o Georgu Jacobie Steenke mniej
znanym, i tym co go ukształtowało, czyli o:
● Dzieciństwie i młodości.
● Humaniście i miłośniku natury.
●

Inspektorze, masonie i zwolenniku rozwoju przedsiębiorczości.
Prekursorze turystyki i logistyki.
● Steenkem jako piarowcu i w końcu o jego drugim ożenku!
W drugiej części konferencji Diamenty Krainy Kanału Elbląskiego swoje oferty
przedstawiali kolejno:
Piotr Lisowski – pilot wycieczek i prezes stowarzyszenia przewodników
turystycznych opowiedział o tworzeniu produktów turystycznych i ofercie Mazury
jakich nie znacie.
Anna Brędowska zaprezentowała ofertę Sielsko-Anielsko – Różnowo, Budzisz,
Dzierzgoń (4 podmioty: W Malinowym Chruśniaku, Na Słonecznym Wzgórzu,
Finezyjnie, Słowiańsko i Artystyczne - lalki motanki, słowiańskie skrzaty, animacja
artystyczna).
Halina Cieśla przedstawiła ofertę wsi tematycznej Sielsko-Anielsko –
Aniołowo - Myślęcin - Kupin (5 podmiotów: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju
„Aniołowa”, Gospodarstwo Agroturystyczne Raj U Dany - Aniołowo, Gospodarstwo
Agroturystyczne Anielska Dolina - Aniołowo, Gospodarstwo Agroturystyczne Cicha
Woda - Kupin, Gospodarstwo Agroturystyczne Dom Pod Lasem - Myślęcin).
●
●

Marlena Szwemińska opowiedziała o ofercie wsi tematycznej – Oleśno wioska
sztuki naturalnej.
Elżbieta Mieczkowska jako animator czasu wolnego zapowiedziała ofertę
Krzyżacy i Mennonici na Żuławach (2 podmioty: Elbląg - Żuławy Elbląskie,
Folwark Żuławski - Władysławowo) oraz ofertę wsi tematycznej „Rowerowy Zawrót
Głowy”.
Paweł Chomnicki sprzedawał ofertę SMAK MUZYKI (1 podmiot - Apartamenty
Kamienica i partnerzy, 3 trasy: piesza, rowerowa i samochodowa). Rafał
Baranowski – kreator 19 ofert produktów turystycznych przedstawił pozostałe
propozycje, tj.:
● Browarnicze tradycje Elbląga oraz Legendarny Port Truso – PTTK
Oddział Ziemi Elbląskiej;
● Aktywnie wśród przyrody – 4 pory roku w Krainie Kanału Elbląskiego
(7 podmiotów: Elbląg, Pasłęk, Krasin, Miłomłyn, Ostróda, Szałkowo, Stare
Jabłonki);
● Odkryj Krainę Kanału Elbląskiego (1 podmiot: Zajazd pod Kłobukiem,
Małdyty);
● Rejsy po Ewingach, Jezioraku i Kanale Elbląskim (3 trasy: Iława, Zalewo,
Ostróda);
● Pałace, dworki i folwarki w Krainie Kanału Elbląskiego (11 podmiotów:
Willa Piękny Widok, Folwark Żuławski, Pałac w Janowie, Dwór Dawidy, Pałac
Drulity, Folwark Karczemka, Dworek Sople, Zajazd pod Kłobukiem, Pałac
Pozorty, Pałac Bałoszyce, Dwór Kraplewo).
W ramach kreacji artystycznej marki Krainy Kanału Elbląskiego opracowane
zostały takie oferty jak:
● Słonik zaprasza na spływ (1 podmiot: Jażdżówki - spływy, historie,
przyroda);
● Weekendy w Krainie Kanału Elbląskiego (1 podmiot: Dworek Sople);

KAJAKI I SMAKI (6 podmiotów, 5 tras: Przystań na Wyspie, Lawendowy
Winiec, Zajazd Pod Kłobukiem, Letnisko Chmielówka, Przystanek Piławki);
● Szałkowo Aktywnie (3 podmioty: Pod Omegą - Iława, Zielone Ranczo i
Partnerzy, Przystań Maribo);
● Tour rowerowy w Krainie Kanału Elbląskiego (tematyczne wyprawy
rowerowe);
● Śladami Elbląskiego Piwa (6 punktów: Browarnicze Tradycje Elbląga);
● Zima w Krainie Kanału Elbląskiego – bojery na Ewingach, narciarstwo
biegowe (4 podmioty: Stara Szkoła, Ekomarina Zalewo, Tawerna Ostróda,
Pałac Pozorty);
● Birdwatching w Krainie Kanału Elbląskiego;
● Legendarny Port Truso;
● Poznaj Miasto z Przewodnikiem - poczuj klimat Krainy Kanału
Elbląskiego z przewodnikiem z zupełnie innej strony - (Historia
elbląskich browarów z degustacją, Elbląg jakiego nie znacie, Tajemnice
Starej Ostródy, Iława jakiej nie znacie);
Na konferencji Diamenty Krainy Kanału Elbląskiego swoją ofertę na żywo
zaprezentowały 4 Wsie Tematyczne Krainy Kanału Elbląskiego jako zalążek
sieci:
● Aniołowo-Miejsce z Duszą – Anielskie Smaki Diabelskie Atrakcje,
● Oleśno - Wioska Sztuki Naturalnej,
● Kazimierzowo – Gliniana Wioska,
● Władysławowo – Żuławskie Smaki i Rowerowy Zawrót Głowy.
Za zakończenie konferencji Diamenty Krainy Kanału Elbląskiego zapytano kto jest
gotowy do sprzedaży diamentów i brylantów. Kolejny rok w Krainie Kanału
Elbląskiego powinien być zatem pod znakiem promocji i sprzedaży.
Kreację artystyczną marki Krainy Kanału Elbląskiego oraz konferencję Diamenty
Krainy Kanału Elbląskiego sfinansowały samorządy: Miasto Elbląg, Powiat
Elbląski, Powiat Iławski, Powiat Ostródzki oraz Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał
Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu.
W imieniu Stowarzyszenia i swoim własnym chciałabym podziękować wszystkim,
którzy przyczynili się do tego, że mieliśmy możliwość spotkać się na konferencji
Diamenty Krainy Kanału Elbląskiego.
Konferencję dofinansowali Partnerzy Porozumienia o WSPÓŁPRACY z 17
stycznia 2017 roku między Województwem Warmińsko-Mazurskim, Powiatem
Elbląskim, Powiatem Iławskim, Powiatem Ostródzkim i Miastem Elblągiem
dotyczącego rozwijania i promocji turystyki KRAINY KANAŁU ELBLĄSKIEGO.
●

Stanisława Pańczuk

Szkolenie LGD Warmii i Mazur
Stanisława Pańczuk | 15 grudzień 2018. Opublikowano w Aktualności
13-14 grudnia 2018 roku odbyło się szkolenie Lokalnych Grup Działania Warmii i
Mazur. Pierwszy dzień szkolenia był poświęcony promocji dobrych praktyk
lokalnych grup działania, natomiast drugi produktom lokalnym i tradycyjnym oraz
oznakowaniu turystycznemu regionu Warmii i Mazur. Jako prelegenci wystąpili:
Małgorzata Wasilenko - Biuro Regionalne w Brukseli
Katarzyna Panfil - Europejska Sieć Rozwoju Obszarów Wiejskich, w tym sieć
LEADERa w Brukseli
Wiesława Bojarska - Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Anna Jaroszuk - Departament Turystyki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Przedstawiciele Lokalnych Grup Działania Warmii i Mazur, w tym: Barbara
Dawcewicz, Jarosław Franczuk, Stanisława Pańczuk, Bartosz Zięba, Agnieszka
Stajszczak, Ilona Grabowska, Małgorzata Ofierska, Krzysztof Margol, Dariusz
Kizling, Damian Niski i Tomasz Piłat.
O czym było z LGD Kanał Elbląski? Można zobaczyć pod linkiem: https://
drive.google.com/open?id=1Twj2XX7ZFAx2Rfw9r2nyRpG5N8pWAJy2
S.Pańczuk

