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HISTORIA

czerwca 2013 r. w Zbuczynie odbyło się
spotkanie założycielskie Lokalnej Grupy Działania
Ziemi Siedleckiej. Wówczas był to wyraźny sygnał,
że większość gmin z terenu powiatu siedleckiego, skupionych dotąd w innej, znacznie większej
LGD, zamierza utworzyć lokalne partnerstwo
w „układzie powiatowym” oraz na poważnie przygotowują się do nowego okresu programowania
Unii Europejskiej 2014-2020. Zarejestrowanie LGD
Ziemi Siedleckiej w Krajowym Rejestrze Sądowym
nastąpiło 21 października 2013 r. W 2014 roku deklaracje członkowskie złożyły kolejno następujące
samorządy gmin: Zbuczyn, Wiśniew, Skórzec, Wodynie, Mokobody, Suchożebry, Mordy, Domanice,
Kotuń, a w 2015 roku gmina Siedlce oraz Powiat
Siedlecki. Równolegle do LGD ZS przystępowały
organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa oraz
mieszkańcy obszaru. W ten sposób staliśmy się silną organizacją pozarządową, którą tworzy ponad
70 członków, reprezentujących sektor publiczny,
podmioty gospodarcze, organizacje pozarządowe
i tzw. „zwykłych” mieszkańców.

TERAŹNIEJSZOŚĆ

W
grudniu 2015 r., po dwóch latach
przygotowań, złożyliśmy Strategię Rozwoju Lo-

kalnego Kierowanego przez Społeczność na Lata
2016-2023 dla Obszaru Objętego Działaniem Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej (LSR).
To efekt ciężkiej pracy nas wszystkich, członków
LGD, pracowników biura, lokalnych liderów i ekspertów, którzy żyją wśród nas! Opracowaliśmy ją
oddolnie, z ogromnym zaangażowaniem i wykorzystaniem wiedzy samorządów, przedsiębiorców,
organizacji pozarządowych i przede wszystkim,
tzw. „zwykłych mieszkańców”. Wspólnym wysiłkiem uzyskaliśmy 10. miejsce na Mazowszu spośród wszystkich LGD i dofinansowanie Strategii
ze środków PROW w wysokości ponad 11 mln zł
(100% wnioskowanego)! Zdecydowana większość
tej puli środków jest do rozdysponowania w ramach konkursów dla beneficjentów z obszaru 10
gmin członkowskich. Naszym głównym zadaniem
jest teraz skuteczne i mądre wydanie tych środków.
Chcemy, aby były one „kołem zamachowym” wielu
cennych dla naszego obszaru projektów i inicjatyw.

Hubert Pasiak
Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania
Ziemi Siedleckiej,
Kierownik Biura LGD

PRZYSZŁOŚĆ

P

otencjał naszej LGD to przede wszystkim ludzie – członkowie, pracownicy i wolontariusze – aktywni, przygotowani merytorycznie

nych mediach. Jednym z ważniejszych elementów tej kampanii będzie biuletyn „Wieści Ziemi
Siedleckiej”. Jego celem jest przekazywanie inforddajemy w Państwa ręce pierwsze
wydanie biuletynu informacyjnego LGD Ziemi macji dotyczących stanu wdrażania naszej LokalSiedleckiej pt. „Wieści Ziemi Siedleckiej”. Na- nej Strategii Rozwoju, planowanych konkursów,
sprawozdań z przeprowadzonych naborów wniosza organizacja w okresie programowania UE
2014-2020 prowadzi zakrojoną na szeroką ska- sków czy opisów projektów, realizowanych w ramach LSR. Chcemy, aby zawierał także informacje
lę kampanię informacyjno-promocyjną, któna temat tego, co ciekawego dzieje się na terenie
rej zasadniczym celem jest dotarcie do wszystkich potencjalnych beneficjentów. Prowadzimy obszaru działania LGD. Będziemy informować
stronę internetową (www.lgdsiedlce.pl), mamy o pracach organów statutowych LGD, działalnoprofile w mediach społecznościowych, organi- ści naszych członków, ale również o działaniach
zujemy spotkania informacyjno-konsultacyjne samych mieszkańców i ich sukcesach.
„Wieści Ziemi Siedleckiej”, to od początdla mieszkańców obszaru LGD, uczestniczymy
ku do końca efekt pracy członków LGD oraz
w Dniach Gmin i innych wydarzeniach promocyjnych, wysyłamy newslettery, jesteśmy w lokal- pracowników Biura. To kolejny przykład sposo-
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i doświadczeni w organizacji licznych inicjatyw
publicznych, komercyjnych i społecznych. Każdego dnia pracujemy, aby w pełni wykorzystać ten
potencjał. Aby jednak zmieniać rzeczywistość,
skutecznie rozwiązywać konkretne problemy społeczne, realizować kolejne wyzwania, nasza organizacja poszukuje nowych idei i partnerów do ich realizowania. Jest otwarta na tworzenie porozumień
i silnych partnerstw różnych instytucji i grup społecznych. Przed nami dużo pracy i daleka droga,
ale dotychczasowa działalność, aktywność, energia
i dobra atmosfera w organizacji pozwalają patrzeć
z nadzieją! W imieniu całej Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej zapraszam do współpracy!

bu działania naszej grupy, opartego na oddolności i wykorzystania potencjału nas samych.
W tym miejscu składam serdeczne podziękowania wszystkim, którzy byli odpowiedzialni za
przygotowanie pisma z Panem Łukaszem Wawryniukiem na czele, który odpowiadał za korektę,
skład i łamanie biuletynu! Zachęcamy Państwa
do przekazywania uwag dotyczących „Wieści
Ziemi Siedleckiej” oraz do jego współtworzenia!
W tym celu prosimy o kontakt z Biurem LGD.
Redaktor naczelny
Hubert Pasiak

Znajdź nas na Facebooku!
www.facebook.com/lgdsiedlce

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestującaw obszary wiejskie.”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwai Rozwoju Wsi. Publikacja opracowana przez Lokalną Grupę Działania Ziemi Siedleckiej,
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” PROW 2014-2020.

WŁADZE STOWARZYSZENIA

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMI SIEDLECKIEJ

WYBRANE PODCZAS WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW W DNIU 9 CZERWCA 2016 ROKU
redaguje Danuta Pasiak
specjalista ds. organizacyjno
-promocyjnych i współpracy
w lgd zs

ZARZĄD:

Hubert Pasiak – Prezes Zarządu
Tomasz Hapunowicz – Wiceprezes
Zarządu
Dariusz Stopa – Wiceprezes Zarządu
Jacek Świrski – Skarbnik
Elżbieta Szopka – Sekretarz
Radosław Strzaliński – Członek Zarządu
Krzysztof Kryszczuk – Członek Zarządu
Komisja Rewizyjna:
Tomasz Miszta – Przewodniczący
Jarosław Dobrowolski
Elżbieta Wojtyra
Bożena Krasnodębska
Rada LGD Ziemi Siedleckiej:
Organ decyzyjny LGD Ziemi Siedleckiej
skupia 11 osób. Zasiadają w nim przedstawiciele wszystkich gmin będących członkami LGD
ZS. Członkowie Rady reprezentują trzy kluczowe
sektory: publiczny, społeczny i gospodarczy.
Skład Rady:
Bobryk Marcin (sektor gospodarczy) – Przewodniczący
Bogdalska-Gałach Renata (sektor gospodarczy)
Dmowska-Paczuska Dorota (sektor publiczny)
Góral Grzegorz (sektor publiczny)
Izdebska Beata (sektor gospodarczy)
Jajszczak Zbigniew (sektor społeczny)
Łastowska-Pietrasik Dominika (sektor społeczny)
– Wiceprzewodnicząca
Paczek Marlena (sektor społeczny)
Pliszka Magdalena (sektor gospodarczy)
Poboży Justyna (sektor społeczny)
Stańczuk Jolanta (sektor społeczny)

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA
LGD ZIEMI SIEDLECKIEJ

Na dzień 30 czerwca 2016 roku stowarzyszenie liczy 71 członków, reprezentujących sektory:
publiczny, gospodarczy i społeczny.
Jednostki samorządu terytorialnego:
Gmina Domanice;
Gmina Kotuń;
Gmina Mokobody;
Miasto i Gmina Mordy;
Gmina Siedlce;
Gmina Skórzec;
Gmina Suchożebry;
Gmina Wiśniew;
Gmina Wodynie;
Gmina Zbuczyn;
Powiat Siedlecki.
Podmioty gospodarcze:
Adam Marciniak (Gmina Mokobody);
Agencja Szkoleniowo-Promocyjna ASP-WY Beata
Izdebska (Gmina Wiśniew);
Biuro Rachunkowe M. Bobryk, O. Michałowska
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Zarząd Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej. Od lewej stoją: Radosław Strzalińki, Hubert Pasiak, Elżbieta Szopka, Jacek Świrski, Krzysztof Kryszczuk, Tomasz Hapunowicz (fot. LGD ZS)

S.C. (Gmina Zbuczyn);
Dworskie Smaki Sp. z o.o. (Gmina Wiśniew);
EMAGNETS Magdalena Pliszka (Gmina Suchożebry);
F.H.U. Diana Tomasz Miszta (Gmina Domanice);
F.H.U. JARK-POL Królak Henryk Jarosław (Gmina Wodynie);
F.H.U. Jarosław Bareja (Gmina Skórzec);
F.H.U. White Studio Paweł Przewoźny (Gmina
Zbuczyn);
Grupa Producentów Owoców i Warzyw PIECZARKI PODLASKIE Sp. z o.o. (Gmina Suchożebry);
P.U.H. PLUS Renata Bogdalska Gałach (Gmina
Siedlce);
Sklep Spożywczo-Przemysłowy Grażyna Konasiuk
(Miasto i Gmina Mordy);
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z/s w Suchożebrach (Gmina Suchożebry);
Zakład Piekarniczo-Cukierniczy Magdalena Wąsowska (Gmina Kotuń);
Związek Spółek Wodnych w Siedlcach (Miasto Siedlce).
Organizacje pozarządowe:
Fundacja Mazowiecka Micha Szlachecka (Gmina
Siedlce);
Ochotnicza Straż Pożarna w Kotuniu (Gmina Kotuń);
Ochotnicza Straż Pożarna w Mordach (Miasto
i Gmina Mordy);
Ochotnicza Straż Pożarna w Przyworach Dużych
(Gmina Domanice);
Ochotnicza Straż Pożarna w Rudniku Małym
(Gmina Wodynie);
Ochotnicza Straż Pożarna w Suchożebrach (Gmina
Suchożebry);
Skórzeckie Stowarzyszenie Dobroczynne (Gmina
Skórzec);
Stowarzyszenie Grupa EkoLogiczna (Miasto Siedlce);
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Global Village
Mokobody (Gmina Mokobody);
Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych „EDO” (Miasto
Wieści Ziemi Siedleckiej
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Siedlce);
Stowarzyszenie Naszym Dzieciom (Miasto i Gmina Mordy);
Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku (Gmina Zbuczyn);
Stowarzyszenie „Otwarte drzwi dla Wszystkich”
(Gmina Siedlce) ;
Stowarzyszenie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne „RAZEM” (Gmina Wiśniew).
Osoby fizyczne:
Adamiak Sławomir (Gmina Kotuń);
Bieniek Mirosław (Gmina Siedlce);
Cizio Ewa (Gmina Wodynie);
Dmowska-Paczuska Dorota (Gmina Mokobody);
Dobrowolski Jarosław Karol (Gmina Kotuń);
Dymecka Małgorzata (Gmina Wiśniew);
Ginter Janusz (Gmina Siedlce);
Góral Grzegorz (Gmina Kotuń);
Hapunowicz Tomasz (Gmina Zbuczyn);
Jastrzębska Dorota Diana (Gmina Wiśniew);
Kaliński Stanisław (Gmina Skórzec);
Kędzierski Jacek Arkadiusz (Gmina Zbuczyn);
Kondraciuk Stanisław (Gmina Zbuczyn);
Kotowska Danuta (Miasto i Gmina Mordy);
Krasnodębska Bożena Małgorzata (Gmina Mokobody);
Kryszczuk Krzysztof (Gmina Wiśniew);
Księżopolska Iwona (Gmina Mokobody);
Łastowska Elżbieta (Gmina Skórzec);
Łęczycki Kazimierz (Gmina Siedlce);
Młyńska Beata (Gmina Zbuczyn);
Osińska Małgorzata (Gmina Suchożebry);
Paczek Marlena Anna (Gmina Domanice);
Pasiak Hubert (Gmina Zbuczyn);
Poboży Justyna (Gmina Suchożebry);
Rozbicka Teresa (Gmina Suchożebry);
Sekulski Marian (Gmina Wodynie);
Strzaliński Radosław (Gmina Skórzec);
Szopka Elżbieta (Miasto i Gmina Mordy);
Świrski Jacek (Gmina Suchożebry);
Tarkowski Adam (Gmina Siedlce);
Wawryniuk Łukasz (Miasto i Gmina Mordy).

LOKALNA
STRATEGIA
ROZWOJU
redaguje Beata Młyńska
specjalista ds. doradztwa
i koordynacji projektów

Strategia rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej realizuje liczne działania na rzecz szeroko rozumianego
rozwoju obszarów wiejskich, głównie poprzez aktywizowanie ludności wiejskiej i wspieranie oddolnych inicjatyw w tym zakresie.
W trakcie prac związanych z tworzeniem Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność wyłoniono następujące grupy docelowe:
1. przedsiębiorcy – podmioty, które tworząc lub rozwijając swoją
działalność mogą przyczynić się do przywrócenia grup defaworyzowanych na rynek pracy.
2. grupy defaworyzowane, w tym: osoby długotrwale bezrobotne (powyżej 1 roku), osoby w wieku 50+, kobiety powracające na
rynek pracy, po przerwie związanej z macierzyństwem oraz osoby
do 30 roku życia. Ponadto grupami, do których skierowane zostaną
działania w ramach LSR, są przedstawiciele trzeciego sektora oraz
samorządy gminne.
Lokalna Strategia Rozwoju LGD ZS znalazła się na 10
miejscu wśród ocenionych strategii w województwie mazowieckim.
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej uzyskało dofinansowanie na poziomie ponad 11 mln zł przeznaczonych na
lata 2016–2023, z czego połowa pozyskanych środków będzie przeznaczona na tworzenie nowych podmiotów gospodarczych i rozwijanie istniejących firm, a tym samym wzrost liczby nowych miejsc
pracy.
W ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Kierowanej przez Społeczność na lata 2016-2023 realizowane będą
następujące cele:

O

G

Ł

Decyzją z dnia 18.10.2016 r. Zarząd Województwa
Mazowieckiego zaakceptował termin naboru wniosków w ramach LSR Lokalnej Grupy Działania Ziemi
Siedleckiej. Poniżej przedstawiamy ogłoszenia o naborach, które zostaną upublicznione w listopadzie br.

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2016
Z DNIA 09.11.2016 roku
Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej (LGD ZS)
działająca na terenie gmin: Domanice, Kotuń, Mokobody, Mordy, Siedlce, Skórzec, Suchożebry, Wiśniew, Wodynie, Zbuczyn,
w uzgodnieniu z Zarządem Województwa Mazowieckiego, informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
1. Termin i miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy:
24.11.2016 r.- 08.12.2016 r. do godz. 16.00.

Wniosek w formie papierowej wraz z załącznikami oraz w wersji elektronicznej na płycie CD należy składać osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika lub przez osobę upoważnioną w siedzibie LGD ZS, ul. Chopina 10, pok.
201, 08-110 Siedlce, od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-16.00. Złożenie
wniosku w LGD ZS potwierdzane jest na kopii pierwszej strony wniosku.
Potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku, liczbę złożonych wraz z wnioskiem załączników oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą w LGD wniosek. O terminie złożenia wniosku decyduje data
wpływu do siedziby LGD ZS.

2. Zakres tematyczny
„Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych oraz podnoszenie
kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie” – przedmiot operacji określony jest w §2 ust. 1 pkt 2 lit. „a” 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 2015 r. poz. 1570, z późn. zm.) oraz we
wniosku na operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w części B.III., pkt 4.1.1. Limit
dostępnych środków na „Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych oraz podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w
tym zakresie” wynosi 420 000 zł.
3.Formy wsparcia:
a.) premia wypłacana w formie ryczałtowej;
b.) wysokość premii dla osób podejmujących działalność gospodar-

Przydatne linki:
www.minrol.gov.pl, www.arimr.gov.pl,
www.mazovia.pl,
www.prow.mazovia.pl, www.ksow.pl,
www.pozytek.gov.pl

Cel główny I: Wzmocnienie kapitału społecznego oraz zachowanie
dziedzictwa lokalnego.
Cel szczegółowy 1: Kształtowanie tożsamości lokalnej, w szczególności poprzez zachowanie dziedzictwa przyrodniczego, historycznego
i kulturowego. Projekt obejmuje wspieranie ochrony środowiska
poprzez inicjatywy proekologiczne i chroniące lokalne zasoby przyrodnicze oraz działania polegające na rewitalizacji obiektówi miejsc
lokalnego dziedzictwa historycznego i kulturowego.
Cel szczegółowy 2: Aktywizacja i integracja mieszkańców oraz poprawa samoorganizacji i zarządzania na poziomie społeczeństw lokalnych.
Przedsięwzięcie będzie polegało na aktywizacji i integracji społeczności lokalnych oraz rozwoju współpracy międzysektorowej, a także wspieraniu rozwoju organizacji pozarządowych i grup
nieformalnych. Pomoc przeznaczona będzie dla jednostek sektora
finansów publicznych, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych
i osób fizycznych. Kwota przeznaczona na ww. działania na lata
2016- 2023 wynosi 1 800 000 zł.
Cel główny II: Rozwój lokalnej przedsiębiorczości oraz wzrost zatrudnienia.
Cel szczegółowy 1: Rozwój przedsiębiorczości w oparciu o lokalne
zasoby z zachowaniem zasad ochrony środowiska.
Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych oraz podnoszenie
kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie oraz rozwijanie działalności poprzez istniejące podmioty gospodarcze oraz
podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie a także tworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego
Cel szczegółowy 2: Promocja współpracy i przedsiębiorczości społecznej. W ramach tego działania planuje się utworzenie miejsc pracy dla osób z grup defaworyzowanych oraz podniesienie ich kompetencji. Z tej formy pomocy będą mogli skorzystać: przedsiębiorcy,
organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą, osoby z grup defaworyzowanych i mieszkańcy obszaru objętego działaniem LSR. Wysokość premii dla osób podejmujących działalność
gospodarczą wynosi 60 000 zł. Limit pomocy na jednego beneficjenta w ramach rozwijania działalności gospodarczej wynosi: 300 000
zł. Limit pomocy dla operacji w okresie realizacji LSR wynosi: 300
000 zł, a w przypadku inkubatora przetwórstwa lokalnego 500 000
zł. Kwota przeznaczona na ww. na lata działanie wynosi: 4 500 000
zł.
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czą wynosi 60 000 zł.
4. Warunki udzielenia wsparcia
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 2015 r. poz. 1570, 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, a ponadto operacja
musi osiągnąć minimalny próg punktowy, o którym mowa w pkt 5.
W przypadku dużej ilości wniosków spełniających warunki wsparcia, mieszczących się w limicie ogłoszonego naboru, o możliwości
uzyskania dofinansowania decyduje większa liczba punktów uzyskanych w ramach poszczególnych kryteriów. Jeżeli metoda selekcji
opisana powyżej okaże się nieskuteczna o miejscu na liście operacji
wybranych decyduje data i godzina złożenia wniosku w Biurze LGD
ZS zgodnie z zasadą, im wcześniejsza data, godzina, minuta złożenia
wniosku, tym wyższe miejsce na liście.
4.1 Informacja o wymaganych dokumentach potwierdzających
spełnienie warunków udzielenia wsparcia
Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielania wsparcia stanowią: wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami.
5. Kryteria wyboru i oceny operacji
Ocena wniosków jest dwuetapowa. W I etapie jest dokonywana
wstępna ocena wniosków w zakresie: złożenia wniosku w miejscu
i w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze, zgodności operacji
z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze, zgodności operacji z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu
o naborze, spełnienia dodatkowych warunków udzielenia wsparcia
obowiązujących w ramach naboru.
Operacje, które nie spełniają ww. warunków, nie podlegają ocenie
zgodności z LSR ZS, stanowiącej II etap oceny wniosków. Przez
operację zgodną z LSR rozumie się operację, która zakłada realizację
celów głównych i szczegółowych LSR przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników oraz jest zgodna z PROW 2014-2020, w ramach którego jest planowana realizacja tej operacji. Wnioski uznane
za niezgodne z LSR są odrzucane. Wnioski uznane za zgodne z LSR
ZS przechodzą do oceny punktowej zgodnie z lokalnymi kryteriami
wyboru. Minimalne wymagania, aby wniosek został wybrany do finansowania, jest uzyskanie minimum 25 punktów w ramach oceny
zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania
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Cel główny III: Zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru
LGD ZS oraz poprawa jakości życia jego mieszkańców.
Cel szczegółowy 1: Wsparcie dla rozwoju infrastruktury kulturalnej,
turystycznej i rekreacyjnej oraz zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
Przedsięwzięcie polegające na wspieraniu działań polegających na
budowie, modernizacji i adaptacji obiektów użyteczności publicznej oraz zmianie zagospodarowywania przestrzeni publicznej oraz
wspieranie działań polegających na poprawie dostępności komunikacyjnej obszaru
Cel szczegółowy 2: Tworzenie i rozwijanie oferty obszaru LGD oraz
jego promocja.
Obejmuje m.in.: tworzenie i rozwijanie oferty obszaru w oparciu
o bazę rekreacyjno-kulturalną, tworzenie sieci współpracy na obszarze działania LSR w szczególności na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz upowszechnianie wiedzy o obszarze.
Projekt kierowany jest dla jednostek sektora finansów publicznych,
organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców.
Kwota przeznaczona na ww. działanie na lata 2016- 2023 wynosi:
2 700 000 zł.
Intensywność wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 jest określone
w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Ziemi Siedleckiej. Warunkiem
otrzymania dotacji będzie złożenie kompletnego wniosku, zgodnego z założeniami Strategii Rozwoju Lokalnego ierowanego przez
Społeczność dostępnej na stronie internetowej www.lgdsiedlce.pl,
w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze na formularzu udostępnionym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Biuro
LGD ZS świadczy bezpłatne doradztwo w zakresie opracowywania
wniosków aplikacyjnych.
Ważne!
Każdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy (na
rozpoczęcie działalności gospodarczej, na rozwój przedsiębiorstwa,
na granty, tworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego itd.) ma
obowiązek posiadać numer identyfikacyjny nadawany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (biuro powiatowe).
Wniosek do pobrania znajduje się na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl w zakładce Wnioski.
Szczegółowe informacje na temat zakresu, formy i wysokości pomocy oraz kryteriów jej przyznawania, a także procedur
wyboru i oceny operacji można uzyskać w Biurze Lokalnej Grupy
Działania Ziemi Siedleckiej ul. Chopina 10, 08-110 Siedlce, pod nr
25 633 01 39 oraz na stronie internetowej:

www.lgdsiedlce.pl
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„Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych oraz podnoszenie
kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie”.
Kryteria wyboru operacji LGD ZS w zakresie „Tworzenia
nowych podmiotów gospodarczych oraz podnoszenia kompetencji
osób realizujących operacje w tym zakresie” preferują m. in. wnioski
złożone przez beneficjentów, którzy przy tworzeniu dokumentów
korzystali z doradztwa LGD ZS (konsultacje stacjonarne przeprowadzone przez Biuro LGD ZS,), a przygotowany wniosek uzyskał
pozytywną, pisemną rekomendację Biura LGD ZS, jako kompletny
i spełniający kryteria dla danego naboru. Wymagane jest wcześniejsze umawianie się beneficjentów na spotkanie z doradcami, w określonych dniach i godzinach. W przeciwnym razie istnieje ryzyko nie
objęcia wsparciem doradczym.
6. Opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium, LSR ZS, a także wykaz niezbędnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie
pomocy znajdują się na stronie internetowej LGD ZS www.lgdsiedlce.pl (w zakładce Pliki). Wykaz niezbędnych dokumentów wraz
z formularzem wniosku o przyznanie pomocy znajduje się również
na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego
www.prow.mazovia.pl oraz na stronie Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl.
7. LGD ZS zapewnia bezpłatne doradztwo oraz udziela informacji
niezbędnych do prawidłowego wypełnienia wniosków, od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-16.00 w biurze Stowarzyszenia. Za
prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.

www.prow.mazovia.pl
www.arimr.gov.pl
OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/2016 Z DNIA 09.11.2016 roku na stronie 4 biuletynu
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OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/2016
Z DNIA 09.11.2016 roku
Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej (LGD ZS),
działająca na terenie gmin: Domanice, Kotuń, Mokobody, Mordy, Siedlce, Skórzec, Suchożebry, Wiśniew, Wodynie, Zbuczyn,
w uzgodnieniu z Zarządem Województwa Mazowieckiego, informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
1. Termin i miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy:
24.11.2016 r. - 08.12.2016 r. do godz. 16.00.

Wniosek w formie papierowej wraz z załącznikami oraz w wersji elektronicznej na płycie CD należy składać osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika lub przez osobę upoważnioną w siedzibie LGD ZS, ul. Chopina 10 pok.
201, 08-110 Siedlce, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00. Złożenie
wniosku w LGD ZS potwierdzane jest na kopii pierwszej strony wniosku.
Potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku, liczbę złożonych wraz z wnioskiem załączników oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą w LGD wniosek. O terminie złożenia wniosku decyduje data
wpływu do siedziby LGD ZS.

2. Zakres tematyczny
„Rozwijanie działalności przez istniejące podmioty gospodarcze
oraz podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym
zakresie” – przedmiot operacji określony jest w §2 ust. 1 pkt 2 lit.
„c” 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 2015 r. poz. 1570 ze zm.) oraz
we wniosku na operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem
projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w części B.III., pkt 4.2.2. Limit dostępnych
środków na „Rozwijanie działalności przez istniejące podmioty
gospodarcze oraz podnoszenie kompetencji osób realizujących
operacje w tym zakresie” wynosi 350 000 zł.
3. Formy wsparcia:
Wsparcie dla operacji obejmujących rozwijanie działalności gospodarczej wynosi do 70% kosztów kwalifikowalnych wskazanych we
wniosku oraz biznesplanie. Pomoc na operację przyznawana jest w
formie refundacji kosztów. Wysokość wsparcia uzależniona jest od
liczby tworzonych miejsc pracy i kształtuje się na następującym poziomie: 100 tys. zł – jeśli w biznesplanie przewiduje się utworzenie

co najmniej 1 miejsca pracy (w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne), co uzasadnione jest zakresem operacji; 200 tys. zł – jeśli
w biznesplanie przewiduje się utworzenie 2 miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne), co uzasadnione jest zakresem
operacji; 300 tys. zł – jeśli w biznesplanie przewiduje się utworzenie
co najmniej 3 miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne), co uzasadnione jest zakresem operacji.
4. Warunki udzielenia wsparcia
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 20142020 (Dz.U. z 2015 r. poz. 1570, ze 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, a po zatym operacja
musi osiągnąć minimalny próg punktowy, o którym mowa w pkt 5.
W przypadku dużej ilości wniosków spełniających warunki wsparcia, mieszczących się w limicie ogłoszonego naboru, o możliwości
uzyskania dofinansowania decyduje większa liczba punktów uzyskanych w ramach poszczególnych kryteriów. Jeżeli metoda selekcji
opisana powyżej okaże się nieskuteczna, o miejscu na liście operacji
wybranych decyduje data i godzina złożenia wniosku w Biurze LGD
ZS zgodnie z zasadą: im wcześniejsza data, godzina, minuta złożenia
wniosku, tym wyższe miejsce na liście.
4.1 Informacja o wymaganych dokumentach potwierdzających
spełnienie warunków udzielenia wsparcia
Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielania wsparcia stanowią: wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami.
5. Kryteria wyboru i oceny operacji
Ocena wniosków jest dwuetapowa. W I etapie dokonywana jest
wstępna ocena wniosków w zakresie: złożenia wniosku w miejscu
i w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze, zgodności operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze, zgodności operacji z formą wsparcia wskazaną
w ogłoszeniu o naborze, spełnienia dodatkowych warunków udzielenia wsparcia obowiązujących w ramach naboru. Operacje, które
nie spełniają ww. warunków, nie podlegają ocenie zgodności z LSR
ZS, stanowiącej II etap oceny wniosków. Przez operację zgodną
z LSR rozumie się operację, która zakłada realizację celów głównych
i szczegółowych LSR przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników oraz jest zgodna z PROW 2014-2020, w ramach, którego jest

nie NASZYM DZIECIOM (zadanie: Płynie Liwiec,
płynie…) oraz grupa nieformalna – lider Krystyna H. Noszczak (zadanie: Zachować tradycję – Dożynki 2016) – ostatni trzej po 3000 zł. Wszystkie
zostały wybrane zgodnie z zasadami przejrzystości
i równego traktowania.

kultura
mieszkańców do aktywności, wspieranie działań
obywatelskich, angażowanie środowiska dotąd
mało aktywnego, a mającego duży potencjał kulturotwórczy zmniejszający bariery, postawy wycofania i wykluczenie społeczne. Do konkursu
zgłoszono 11 inicjatyw. Najlepsze pomysły wybrała
specjalne powołana komisja, złożona z przedstawicieli lokalnej społeczności przy wsparciu eksperta
zewnętrznego – Danuty Pasiak. Wcześniej, podczas trwania I części zadania (od lutego do czerwca
br.), pracownicy ośrodka kultury przeprowadzili
także spotkania z mieszkańcami gminy oraz badania ankietowe, którym efektem jest Diagnoza identyfikująca zasoby i samodzielne inicjatywy miesziejsko-Gminny Ośrodek Kultury
kańców Miasta i Gminy Mordy. Jest ona dostępna
w Mordach kończy II część zadania „Mamy prana stronie internetowej www.mgokmordy.naszgok.
wo do kultury”. Znalazł się on wśród 50 instytucji
pl.
z całej Polski, które zakwalifikowały się do programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2016.
Fundusze podzielone
Jednym z działań było ogłoszenie konkursu na
Zwycięskie inicjatywy zakładały nowatorpozyskanie funduszy na realizację własnych postwo i innowacyjność działań pod kątem pomymysłów przez mieszkańców Miasta i Gminy Morsłu i sposobu realizacji, a jednocześnie wynikały
dy. Wielkość środków przeznaczonych na realizaz oczekiwań i potrzeb mieszkańców. Komisja spocję inicjatyw lokalnych wyniosła aż 23200 zł.
śród wszystkich zgłoszonych inicjatyw wybrała
6 najlepszych. Wśród nich znaleźli się następujący
Konkurs dla mieszkańców i nie tylko
wnioskodawcy: Ochotnicza Straż Pożarna w MorKonkurs był adresowany do działających
dach (zadanie A u nas wszystko gra!, kwota dofinanna terenie Miasta i Gminy Mordy: osób indywisowania: 5600 zł), Magdalena Papakul (zadanie:
dualnych (animatorów, artystów, hobbystów, paTkane barwami Podlasia, kwota dofinansowania:
sjonatów itp.), grup nieformalnych oraz organi4700 zł), Stowarzyszenie KGW Wyczółki (zadanie:
zacji pozarządowych. Ważna była użyteczność ich
Ekologia na ruszcie, kwota dofinansowania: 3800
pomysłów dla społeczności lokalnej, to znaczy:
zł), grupa nieformalna – lider Luiza Domańska
wpływanie na odkrywanie talentów, pobudzanie
(zadanie: Grzybobranie z kulturą), Stowarzyszeredaguje Łukasz A. Wawryniuk

W Mordach mają prawo
do kultury
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planowana realizacja tej operacji. Wnioski uznane za niezgodne
z LSR są odrzucane. Wnioski uznane za zgodne z LSR ZS przechodzą do oceny punktowej zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru.
Minimalne wymagania, aby wniosek został wybrany do finansowania jest uzyskanie minimum możliwych do zdobycia punktów
w ramach oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru: dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy
w ramach działania „Rozwijanie działalności przez istniejące podmioty gospodarcze oraz podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie” – 25 punktów.
Kryteria wyboru operacji LGD ZS w zakresie „Rozwijania działalności przez istniejące podmioty gospodarcze oraz podnoszenia
kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie” preferują
m. in. wnioski złożone przez beneficjentów, którzy przy tworzeniu
dokumentów korzystali z doradztwa LGD ZS (konsultacje stacjonarne przeprowadzone przez Biuro LGD ZS), a przygotowany wniosek uzyskał pozytywną pisemną rekomendację Biura LGD ZS jako
kompletny i spełniający kryteria dla danego naboru. W związku
z powyższym wymagane jest wcześniejsze umawianie się beneficjentów na spotkanie z doradcami w określonych dniach i godzinach. W przeciwnym razie istnieje ryzyko nie objęcia beneficjenta
wsparciem doradczym.
6. Opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium LSR ZS, a także wykaz niezbędnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie
pomocy znajdują się na stronie internetowej LGD ZS www.lgdsiedlce.pl w zakładce Pliki. Wykaz niezbędnych dokumentów wraz
z formularzem wniosku o przyznanie pomocy znajduje się również
na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego
www.prow.mazovia.pl oraz na stronie Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl.
7. LGD ZS zapewnia bezpłatne doradztwo oraz udziela informacji
niezbędnych do prawidłowego wypełnienia wniosków, od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-16.00 w biurze Stowarzyszenia. Za
prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.
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Działania podejmowane przy realizacji
zadania „Mamy prawo do kultury” miały służyć
przede wszystkim inicjowaniu nowych praktyk
w zarządzaniu instytucją kultury, odkrywaniu
i pobudzaniu aktywności społecznej, realizacji niestandardowych, autorskich, obywatelskich pomysłów, wspomaganiu rozwoju kapitału społecznego
i kulturowego, a także poznawaniu nowych możliwości współpracy z mieszkańcami Miasta i Gminy
Mordy. Jednym z oczekiwanych efektów programu
DK+ jest wzmocnienie roli M-GOK-u jako miejsca otwartego, wspólnego dla wszystkich mieszkańców. Poprzez ten program zostanie wdrożony
także partycypacyjny model zarządzania instytucją
kultury.
Program Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne
został przygotowany w ramach współpracy Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowego
Centrum Kultury z ekspertami i przedstawicielami
Obywateli Kultury (§14 Paktu dla Kultury). Projekt
„Mamy prawo do kultury” został dofinansowany
w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury
– Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne.
Tytuł projektu: „Mamy prawo do kultury”
Autor: Łukasz A. Wawryniuk
Koordynator: Łukasz A. Wawryniuk
Kwota projektu: 26200,00 zł
Wartość dofinansowania: 25000,00 zł
Wkład własny: 1200,00 zł
Okres realizacji: 22.02 – 21.11.2016 r.

redaguje Danuta Pasiak
specjalista ds. organizacyjno
-promocyjnych i współpracy
w lgd zs

Od 2014 roku Lokalna Grupa Działania
Ziemi Siedleckiej znajduje się w gronie Ambasadorów FIO-Mazowsze Lokalnie. Oprócz promowania programu „FIO-Mazowsze Lokalnie” oraz
pomagania młodym organizacjom i grupom społecznym w napisaniu projektów, LGD ZS użycza
także osobowości prawnej grupom nieformalnym.

FIO Mazowsze Lokalnie jest programem wsparcia dla młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i samopomocowych, działających na terenie województwa
mazowieckiego.
W 2014 roku grupie nieformalnej „Koło Gospodyń Mokobody”, gmina Mokobody, projekt pt.

Projekty zrealizowane ze
wsparciem LGD ZS
w 2016 roku
„WIEJSKA STRZECHA”
W trakcie realizacji projektu pt. Wiejska strzecha wyraźnie widoczna była aktywizacja
mieszkańców do wspólnej pracy na rzecz społeczności lokalnej. Przedsięwzięcie zainicjowane zostało przez grupę nieformalną „Aktywni na wesoło”
z miejscowości Borki Siedleckie (gmina Suchożebry). Realizacja projektu przyniosła zamierzone
cele, a głównym z nich była integracja mieszkańców. Kilkakrotnie gromadzili się oni na placu świetlicy wiejskiej i wspólnymi siłami wznosili altanę.
Niektórzy odkryli nowy talent ciesielski. Altana
znakomicie wkomponowała się w krajobraz placu
przy świetlicy. Wszyscy budowniczowie doskonale
wiedzieli, że już niedługo pod tą altaną będą odbywać się wspaniałe imprezy. I mieli rację. Jedną
z takich imprez był Piknik Rodzinny z okazji Dnia
Dziecka. Jak się okazało, ta altana była „strzałem
w dziesiątkę”. Na pikniku odbyła się także zbiórka
funduszy na Dom Dziecka. Poza altaną ze środków
FIO-Mazowsze Lokalnie został zakupiony grill
ogniskowy oraz zorganizowany cykl warsztatów
edukacyjno-przyrodniczych dla dzieci i młodzieży.
Pierwsze warsztaty, poprowadzone przez przyrodnika i ornitologa Ireneusza Kaługę, odbyły się na
pikniku. Zwieńczeniem projektu było ustawienie
przy altanie tablic przyrodniczo-edukacyjnych.
Autor: Mariusz Dorosz –
członek grupy nieformalnej „Aktywni na wesoło”

Żwawe babki robią bigos, pierogi i sałatki-spotkania kulinarne gospodyń z Mokobód, kwota dofinansowania
3091,23 zł.
W 2015 roku 4 grupom nieformalnym:
- „Koło Gospodyń Mokobody”, gmina Mokobody,
projekt pt. Żwawe babki poznają smaki Polski, kwota dofinansowania 3 500 zł;
- „Gosposie Kisielińskie”, gmina Mokobody, projekt pt. Spotkania międzypokoleniowe z Kisielińskim
jabłkiem w tle, kwota dofinansowania 4 800 zł;
- „Grupa Artystyczna TWÓRCZE ŻYCIE”, gmina
Wodynie, projekt pt. Przygoda z teatrem, kwota dofinansowania 4 000 zł.
- „Klub Aktywnych”, gmina Wodynie, projekt pt.
Od 6-latka do 60-latka, kwota dofinansowania
3 000 zł.
W 2016 roku 3 grupom nieformalnym:
- KREATYWNI MIESZKAŃCY, gmina Wodynie,
projekt pt. ŚCIEŻKA ZDROWIA, kwota dofinansowania 5 000 zł;
- „AKTYWNI NA WESOŁO”, gmina Suchożebry,
projekt pt. WIEJSKA STRZECHA, kwota dofinansowania 5 000 zł;
- „Żwawe Babki”, gmina Mokobody, projekt pt.
Żwawe Babki – kulinarnie z Europą, kwota dofinansowania 3 600 zł.
Wszystkie projekty finansowane są ze środków
Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich-Ma-

„PRZYJAŹNI DLA ŚRODOWISKA”
Grupa nieformalna „Aktywni mieszkańcy” z Tarcz z dużym sukcesem zrealizowała projekt
Przyjaźni dla środowiska. To już czwarty projekt
zrealizowany w Tarczach dofinansowany ze środków Programu „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”
- Mazowsze Lokalnie. W realizację projektu zaangażowała się licznie
lokalna społeczność,
począwszy od dorosłych po dzieci,
radnych gminnych,
władze gminy oraz
innych partnerów.
Wolontariusze oczyścili ze śmieci teren
miejscowości Tarcze
i przyległego do niej
lasu. Na skraju lasu zamontowano nowatorską makietę promującą ochronę środowiska. Wykonano
nasadzenia roślinności w formie nazwy miejscowości Tarcze. W celu zapobiegania zaśmiecaniu
zamontowano kosze na śmieci w okolicach 2 przystanków autobusowych, placu, świetlicy i stawu
wiejskiego. W ramach projektu zorganizowano
również spotkanie integracyjne wszystkich mieszkańców Tarcz oraz zaproszonych gości. Na pikniku była świetna zabawa i integracja, prowadzono
konkursy edukacyjne promujące ochronę środowiska. Przeprowadzone działania w ramach projektu wzbudziły duże zainteresowanie lokalnych
mediów i uznanie mieszkańców gminy Zbuczyn
oraz gmin ościennych. Realizacja projektu zaowocowała zwiększeniem wiedzy i świadomości na
temat potrzeby ochrony środowiska, zacieśnieniem więzi sąsiedzkich, nawiązaniem współpracy na rzecz dobra
wspólnego. Miejscowość Tarcze
dzięki realizacji projektu jeszcze
bardziej wypiękniała, jest wzorem do naśladowania dla innych
miejscowości. Mieszkańcy Tarcz,
realizując projekt, lepiej się poznali, bardziej utożsamiają się
z miejscem, w którym żyją, co zaWieści Ziemi Siedleckiej
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zowsze Lokalnie.
W programie FIO-Mazowsze Lokalnie
można uzyskać dotację do 5000 zł. Program powstał z inicjatywy trzech organizacji pozarządowych: Fundacji Fundusz Współpracy, Stowarzyszenia Europa i My oraz Stowarzyszenia Biuro
Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS.
Celem Programu jest zwiększenie zaangażowania obywateli w życie publiczne, szczególnie
w małych społecznościach lokalnych, ale też małych wspólnot w dużych miastach, które mają ograniczony dostęp do zasobów materialnych, wiedzy
czy innowacji. Wsparcie skierowane jest
do zwykłych ludzi, którzy chcą wspólnie działać na
rzecz swojej społeczności. Szczegółowe informacje
na temat programu można znaleźć na stronie www.
mazowszelokalnie.pl.
W kolejnych numerach Biuletynu LGD
Ziemi Siedleckiej prezentowane będą inicjatywy
zrealizowane na terenie objętym działaniem LGD
bądź ze wsparciem pracowników LGD Ziemi Siedleckiej.

owocowało kolejną inicjatywą pt. Bierzmy się
i róbmy. Piękna miejscowość jest dumą dla mieszkańców. Wszystkim żyje się tu lepiej i przyjemniej,
w zgodzie z naturą i drugim człowiekiem, a przyjeżdżający tu turyści na odpoczynek i
grzyby spędzają mile czas na łonie nie
zanieczyszczonej przyrody.
Autor: Beata Młyńska –
członek grupy nieformalnej
„Aktywni mieszkańcy”

Dzięki zaangażowaniu w tego typu projekty Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej stała się bardziej rozpoznawalna wśród lokalnych społeczności z terenu działania LGD.
W trakcie realizacji przedsięwzięć pracownicy
oraz zarząd LGD ZS mieli okazję poznać bliżej potrzeby i problemy społeczności lokalnych.
Jestem pod wrażeniem, jak tak małe środki finansowe (do 5 tys. złotych) mogą zmotywować
mieszkańców do wspólnych działań na rzecz
swojej najbliższej okolicy. W trakcie współpracy z realizatorami projektów FIO-Mazowsze
Lokalnie na terenie działania LGD ZS spotkałam się z ogromnym zaangażowaniem i troską
o sprawy lokalnej społeczności.
DP
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EKoLOGIA
redaguje Ireneusz Kaługa
Grupa EkoLogiczna

Siedleckie bociany mają
się dobrze!

P

olskę zamieszkuje jedna z największych światowych populacji bociana białego. Ornitolodzy szacują, że w naszym kraju gnieździ się
co najmniej 45 000 bocianich par.
Postępujące zmiany środowiskowe, tj. osuszanie terenów podmokłych, intensyfikacja rolnictwa czy odrutowanie krajobrazu, powodują, że liczba bocianów w ostatnich latach drastycznie spada.
Takie informacje docierają do nas z wielu rejonów
Europy, a w ostatnich latach również z Polski.
Ornitolodzy badający bociany na Śląsku
czy Opolszczyźnie szacują, że w ciągu ostatnich 10
lat tamtejsze populacje zmniejszyły swoją liczebność nawet o 40 %. Nie wszędzie jednak boćkowi
dzieje się aż tak źle. Wyjątkiem chlubnym w tej statystyce jest powiat siedlecki, gdzie bociany jeszcze
chętnie się gnieżdżą i wyprowadzają dość liczne
lęgi. Istotnym powodem, dla którego tak się dzieje, jest jakość naszego środowiska naturalnego. Na
terenie powiatu mamy stosunkowo dużo łąk i pastwisk (około 25% wszystkich użytków) stanowiących podstawowe, bocianie żerowiska.
Z licznych badań, wynika, że właśnie użytki zielone stanowią ponad 90 % wszystkich miejsc,
na których bociany zdobywają pokarm. Na terenie
powiatu nie występują wielkoobszarowe uprawy
w monokulturach, które dla bocianów nie są atrakcyjne jako żerowiska. W ostatnich latach zwiększa
się udział powierzchniowy upraw kukurydzy, nie
wywiera to jeszcze jednak zdecydowanie negatywnego wpływu na nasze bociany.
Siedleckie bociany
w liczbach
Sy s t e m at y c z n e ,
coroczne kontrole bocianiej populacji odbywają
się na terenie powiatu siedleckiego od roku 2011.
Na podstawie danych
zgromadzonych w latach 2011-2016 możemy
stwierdzić, że w powiecie
gnieździło się od 355 do
426 bocianich par. Najbardziej „bocianim” rokiem
okazał się rok 2013, kiedy to bociany odchowały
1188 młodych. W tym też
roku notowano rekordowe lęgi (w 18 gniazdach
znajdowało się po 5 młodych). Najmniej udanym
był rok 2015. Wszystkie gniazda opuściło wówczas
zalewdwie 842 młode. Do roku 2014 siedleckie bociany odchowywały najczęściej 3 młode.
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W latach 2015 i 2016 gniazda opuszczało najczęściej 2 młode, co może być zjawiskiem niepokojącym.
Jak pomagamy naszym bocianom ?
Od kilku lat na terenie powiatu siedleckiego
prowadzony jest program ochrony bociana białego.
Najważniejsze jego elementy to: ochrona zagrożonych gniazd, edukacja związana z bocianem, badania
i
współpraca
międzynarodowa.
Ochrona gniazd jest realizowana przy współpracy
z niektórymi urzędami gminnymi oraz Rejonem
Energetycznym w Siedlcach. Pracom renowacyjnym poddawane są gniazda zlokalizowane na
drzewach, budynkch czy słupach energetycznych.
Każdego roku jest remontowanych od kilku do kilkunastu zagrożonych gniazd.
Wielkim przedsięwzięciem jest „bociania
edukacja”. W corocznym obraczkowaniu piskląt,
odbywającym się w czerwcu, bierze udział około 2500 osób. Największą grupę stanowią dzieci
i młodzież ze szkół
i przedszkoli powiatu siedleckiego
oraz z okolicy. Osoby
zaangażowane
w to przedsięwzięcie
mają okazję uczestniczyć bezpośrednio
w akcji oraz mają
możliwość nadania
imion „swoim” bocianom.
Każdego
roku na terenie powiatu obraczkuje się
ponad 500 młodych,
a tylko w roku 2016 oznakowano ich ponad 800.
Obrączkowanie pozwala uzyskać wiele interesują-

obrączkowaniu wiemy jakie żerowiska wykorzystują bociany pochodzące z konkretnych gniazd
i że mogą wracać do nich corocznie.
Wiedza ta pozwala skuteczniej chronić bocianią populację powiatu.
Ważnym
elementem
programu
jest
również
monitorowanie bocianów przy pomocy logerów (nadajników) GSM.
W ostatnich latach zainstalowaliśmy
5 takich urządzeń. Dzięki nim dowiedzieliśmy się, że w ciągu 3 tygodni siedleckie bociany mogą dolatywać na swoje
zimowiska w Sudanie i Czadzie. Wiemy też, że na

zimowiskach, w poszukiwaniu pokarmu, pokonują
nawet kilka tysięcy kilometrów oraz, że już w drugim roku kalendarzowym mogą wracać do Polski.
Potwierdza to trasa bocianicy Iriny, która od sierpnia 2015 r. do czerwca 2016 r. pokonała ponad 17
000 km i przyleciała w okolice
Ciechanowca, na
Podlasiu.
Wa ż n y m
elementem programu jest współpraca
międzynarodowa.
Jej
założeniem jest
ochrona
bocianów w krajach
położonych
na
trasie, którą pokonują bociany lecąc na zimowiska
w Afryce. W takich krajach jak np. Liban do bocianów strzela się dla sportu. Działania w tym kraju
prowadzimy od roku 2013 wspólnie z Ambasadą
Polską w Bajrucie oraz organizacją T.E.R.R.E Liban.
Dotychczas przekazaliśmy naszym partnerom w Libanie film nt. obrączkowania bocianów
na terenie powiatu siedleckiego, ulotki informacyjne oraz gościliśmy laureatów konkursu na najpiękniejsze zdjęcie bocianów. Na przełomie lutego
i marca 2017 roku przekażemy do wszystkich libańskich szkół film animowany pt. Reksio i bocian.

Bocian biały jest jednym z najbardziej charakterystycznych gatunków ptaków występujących na terenie powiatu siedleckiego. Pamiętajmy
jednak, że dobra kondycja populacji tego gatunku zależy od nas wszystkich. Dbajmy o bociany
i otaczajmy je opieką, byśmy mogli cieszyć się widokiem tych ślicznych ptaków powracających do
swoich gniazd.
cych wiadomości na temat bocianów.
Więcej informacji na www.grupaekoloDzięki obrączkom dowiedzieliśmy się m.in., giczna.org.pl.
że siedleckie bociany zimują na pograniczu Sudanu
Chętnych do udziału w akcji obrączkowai Czadu, a mogą lecieć nawet do Zambii. Po- nia prosimy o kontakt mailowy: ekogrupa@o2.pl.
konują wówczas około 8000 km. Dzięki
Wieści Ziemi Siedleckiej
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Interesuje Cię rozwój
Twojej organizacji?
Skorzystaj z oferty

Nasze
NGO
Stowarzyszenie Ośrodek Kultury

redaguje Andrzej Rybus-Tołłoczko
Specjalista ds. monitoringu

Zmiany w prawie

R

ok 2015 i 2016 obfitował w zmiany
w prawie dla organizacji pozarządowych. W tej
rubryce będziemy o nich pisać, by wszystkim
przedstawicielom trzeciego sektora było łatwiej
poruszać się w tym gąszczu przepisów.
W zeszłym roku zmieniła się ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
W związku z tą zmianą zmieniły się wzory ofert,
umowy i sprawozdania dla organizacji, które pozyskują środki finansowe z urzędów. I tak jeżeli ubiegają się o środki w ramach tzw. małych grantów,
czyli trybu z art. 19a, muszą korzystać od 10 maja
tego roku ze wzorów określonych w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz.U. poz.
570). Tam są znacznie prostsze niż dotychczas wzór
oferty. Teraz wystarczy tylko wypełnić dwie strony
i złożyć gotowy wniosek.
Jeszcze większe zmiany wprowadziło rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie
wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów
sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. poz.
1300). Mamy nowy wzór oferty, którą składa się,
gdy urząd ogłosi konkurs. Jest znacznie prościej
formalnie, ale trzeba pamiętać, by dokładnie czytać ogłoszenie o konkursie. Pojawić się mogą trzy
nowe elementy, które trzeba wypełnić tylko wówczas, gdy będzie to wskazane. Dotyczy to dodatkowych informacji o rezultatach, wykazaniu wkładu
rzeczowego i dodatkowych oświadczeń, które trzeba będzie ewentualnie dopisać. Do oferty, szczególnie jak jest działanie jednoroczne, nie załącza się
żadnych dodatkowych dokumentów. Po wygraniu
konkursu wkład własny – nareszcie – będzie mógł
rosnąć dowolnie, byleby się nie zmniejszył. Co
ważne, nie będzie też już aneksów do umów, a jedynie zgłoszenie do urzędu i odpowiedź z urzędu
czy zgadza się lub nie na zmianę.
Ważną zmianą dla stowarzyszeń jest również zmiana osób, które mogą podpisywać umowy
z członkami zarządu. Do tej pory robiło się to zgodnie ze sposobem reprezentacji. Teraz w umowach
między stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz
w sporach z nim stowarzyszenie reprezentuje członek komisji rewizyjnej wskazany w uchwale lub
pełnomocnik powołany uchwałą walnego zebrania
członków. Trzeba pamiętać, że ten przepis obowiązuje od 20 maja 2016 roku.
O kolejnych zmianach w prawie będziemy
pisać w kolejnych numerach.

i Aktywności Lokalnej w Krzesku, członek LGD Ziemi Siedleckiej, w partnerstwie z Dworem Mościbrody realizują
projekt „Ośrodek Wsparcia Organizacji
Pozarządowych Subregionu Siedleckiego”
(OWOP). Patronat nad projektem objął
Starosta Siedlecki.
To już IV edycja projektu, z którego skorzystało
setki organizacji i lokalnych liderów.
Realizatorzy zapraszają organizacje pozarządowe,
lokalnych liderów z powiatu siedleckiego, łosickiego, sokołowskiego, węgrowskiego, mińskiego, garwolińskiego, Miasta Siedlce do udziału w projekcie.
Cel główny projektu:
Wzrost profesjonalizacji działań organizacji pozarządowych oraz rozwój kompetencji ich liderów,
a także animowanie i prowadzenie współpracy na
poziomie lokalnym i subregionalnym.
Cele szczegółowe:
1. Podniesienie umiejętności skutecznego zarządzania w minimum 30 organizacjach pozarządowych poprzez zwiększenie dostępu do specjalistycznych usług informacyjnych, doradczych,
edukacyjnych oraz animacyjnych, dających wiedzę
i umiejętności prowadzenia działalności w III sektorze w subregionie siedleckim.
2. Wzrost wiedzy i umiejętności przedstawicieli
grup docelowych dotyczących działalności NGO,
współpracy wewnątrzsektorowej i międzysektorowej lub aktywności obywatelskiej w okresie realizacji projektu.
3. Rozwój współpracy wewnątrzsektorowej i międzysektorowej Obszaru, w szczególności poprzez
budowanie trwałości partnerstw istniejących oraz
budowanie nowych partnerstw lokalnych oraz
form aktywności obywatelskiej.
W ramach realizacji projektu planowane są następujące działania:
1. przeprowadzenie 6 szkoleń ukierunkowanych
na wzrost wiedzy członków organizacji pozarządowych w zakresie działalności NGO, współpracy
wewnątrzsektorowej i międzysektorowej;
2. świadczenie usług animacyjnych oraz doradczych dla osób biorących udział w projekcie. Obejmować one będą m.in.: inicjowanie kontaktów
z liderami organizacji i liderami lokalnymi, pomoc
w formułowaniu inicjatyw społecznych, pomoc
w zakresie tworzenia organizacji pozarządowej,
przygotowania strategii finansowania działalności,
tworzenia projektów o dofinansowanie, realizacji
projektów, współpracy organizacji pozarządowych
z samorządem terytorialnym, pomoc w obsłudze
finansowo księgowej organizacji itp.
DANE KONTAKTOWE:
Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej
Krzesk-Królowa Niwa 45, 08-111 Krzesk
e-mail: biuro@krzesk.pl
kierownik projektu: Beata Młyńska, tel. 608455692
www.owop.krzesk.pl

L
okalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej, jako Partner Wiodący, wspólnie z Gminnym
Ośrodkiem Kultury w Wodyniach (Partner nr 1)
oraz Restauracją „Zaścianek Polski” (Partner nr
2) realizują projekt pt. „Partnerstwa lokalne”

Zapraszamy mieszkańców gmin Domanice, Kotuń, Mokobody, Mordy, Siedlce, Skórzec, Suchożebry, Wiśniew, Wodynie i Zbuczyn,
w szczególności przedstawicieli organizacji pozarządowych i sektora publicznego oraz przedsiębiorców, do wzięcia udziału w niniejszym projekcie.
Główne cele projektu:
1. rozwój kompetencji i umiejętności liderów lokalnych społeczności z obszaru funkcjonowania
LGD Ziemi Siedleckiej;
2. aktywizacja i zwiększenie aktywności organizacji pozarządowych;
3. rozwój współpracy wewnątrzsektorowej (pomiędzy sektorem publicznym, gospodarczym
i społecznym) oraz współpracy międzysektorowej.
W ramach realizacji projektu „Partnerstwa lokalne” planowane są następujące działania:
1. przeprowadzenie 6 szkoleń mających na celu
pogłębienie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie zasad funkcjonowania lidera społeczności lokalnej w swoim środowisku, metod
i sposobów aktywizacji miejscowych społeczności
oraz form współpracy organizacji pozarządowych,
przedsiębiorców oraz jednostek administracji publicznej;
2. świadczenie usług animacyjnych oraz doradczych dla osób biorących udział w projekcie. Obejmować one będą m. in.: pomoc w formułowaniu
inicjatyw społecznych, wypracowywaniu trwałych
koncepcji współpracy, koncepcji współpracy w ramach poszczególnych sektorów oraz między nimi
jak również tworzeniu partnerstw na rzecz rozwoju;
3. organizacja 3-dniowej wizyty studyjnej dla
uczestników projektu do innej Lokalnej Grupy
Działania o większym doświadczeniu w organizowaniu działalności LGD;
4. zorganizowanie 2 konferencji tematycznych, dotyczących partnerstw lokalnych;
5. organizacja 5 wieczorów integracyjnych, połączonych z występami artystycznymi oraz spotkaniami informacyjno-konsultacyjnymi. Umożliwią
one nawiązanie kontaktów oraz wymianę posiadanych doświadczeń w organizowaniu działalności
organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorstw.
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt:
- biuro LGD Ziemi Siedleckiej, ul. Chopina 10,
p. 201, 08-110 Siedlce
- tel. (25) 633 01 39, e-mail: biuro@lgdsiedlce.pl
- kierownik Projektu: Kazimierz Łęczycki, tel.: 662
217 745

Projekt „Partnerstwa lokalne”
jest realizowany przez Lokalną Grupę Działania Ziemi Siedleckiej
w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Wodyniach
oraz Restauracją Zaścianek Polski

Facebook: Ośrodek Wsparcia Organizacji Pozarządowych: SOKIAL

Projekt współfinansowany ze
środków Samorządu Województwa Mazowieckiego
Projekt „Ośrodek Wsparcia Organizacji Pozarządowych Subregionu Siedleckiego ” jest realizowanyprzez Stowarzyszenie
Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku w partnerstwie z Dworem Mościbrody
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ZAPRASZAMY NA NASZĄ STRONĘ

Kadra LGD

WWW.LGDSIEDLCE.PL

Hubert Pasiak – Kierownik biura
e-mail: hubert.pasiak@lgdsiedlce.pl
Zakres obowiązków: Kompleksowe kierowanie pracami organizacyjnymi i przygotowawczymi Stowarzyszenia, a w szczególności koordynowanie pracy Biura LGD ZS, nadzór nad przygotowaniem i wdrażaniem projektów w ramach LSR, nadzór nad realizacją budżetu LGD, wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków i Zarządu Stowarzyszenia, prowadzenie spraw Stowarzyszenia, nadzór nad obsługą wniosków, nadzór
i wsparcie techniczne Rady LGD, nadzór nad prowadzeniem monitoringu realizowanych operacji, nadzór nad przygotowaniem wniosków o płatność, nadzór nad przygotowywaniem odpowiednich sprawozdań, nadzór, opracowanie i publikowanie naborów wniosków, inicjowanie i prowadzenie działań
związanych ze współpracą międzyregionalną i międzynarodową, nadzór nad prawidłowością sprawdzania końcowych rozliczeń rzeczowych pod względem
zgodności z warunkami Umów o pomoc, nadzór nad prawidłowym przygotowaniem sprawozdań/sprawozdań końcowych.
Danuta Pasiak – Specjalista ds. organizacyjno-promocyjnych i współpracy
e-mail: danuta.pasiak@lgdsiedlce.pl
Zakres obowiązków: Prowadzenie działań informacyjnych, promocyjnych i kulturalnych związanych z obszarem LGD, realizacją LSR oraz działalnością LGD, udzielanie informacji o działalności LGD, przygotowanie udziału LGD w targach, konferencjach, szkoleniach, imprezach społeczno-kulturalnych służących promocji LGD, współpraca z mediami, nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem i aktualizacją strony internetowej
LGD, obsługa techniczna spotkań w ramach LGD, organizacja szkoleń, konferencji i innych imprez zaplanowanych przez LGD oraz w LSR,
zamawianie materiałów promocyjnych, koordynacja działań związanych z aktualizacją LSR, realizacja projektów Stowarzyszenia w szczególności w zakresie
monitoringu i ewaluacji, monitorowanie problematyki związanej z Funduszami Unii Europejskiej, wykonanie innych prac wynikających z bieżących działań
Biura LGD, w tym prowadzenie sekretariatu.
Beata Siedlecka – Specjalista ds. rozliczeń
e-mail: beata.siedlecka@lgdsiedlce.pl
Zakres obowiązków: Przygotowanie i składanie wniosków o płatność, ocena zgodności projektów z LSR, koordynacja działań związanych z aktualizacją LSR, ocena zasadności projektów, udzielanie informacji o działalności LGD, bezpłatne świadczenie doradztwa w zakresie przygotowywania wniosków o przyznanie pomocy i wniosków o płatność na operacje realizujące cele LSR, inicjowanie i prowadzenie działań związanych ze
współpracą międzyregionalną i międzynarodową, realizacja projektów Stowarzyszenia, w szczególności w zakresie organizacyjno-promocyjnym,
monitorowanie problematyki związanej z Funduszami Unii Europejskiej.
Andrzej Rybus-Tołłoczko – Specjalista ds. monitoringu i ewaluacji
e-mail: Andrzej.rybustolloczko@lgdsiedlce.pl
Zakres obowiązków: Monitorowanie i ewaluowanie założeń LSR, przygotowywanie sprawozdań, raportów ewaluacyjnych, projektów uchwał,
monitoring prawidłowości wypełniania przez beneficjentów ankiet monitorujących w ramach wdrażania LSR, udzielanie informacji o działalności LGD, koordynacja działań związanych z aktualizacją LSR, prowadzenie monitoringu realizowanych operacji pod względem zgodności z LSR
i zaplanowanych w niej wskaźników, monitorowanie sprawozdań składanych przez beneficjentów pod względem ich prawidłowości, bezpłatne
świadczenie doradztwa w zakresie przygotowywania wniosków o przyznanie pomocy i wniosków o płatność na operacje realizujące cele LSR, inicjowanie
i prowadzenie działań związanych ze współpracą międzyregionalną i międzynarodową, realizacja projektów Stowarzyszenia, w szczególności w zakresie monitoringu i ewaluacji.
Małgorzata Sadło – Specjalista ds. rozliczeń
e-mail: biuro@lgdsiedlce.pl
Zakres obowiązków: Przygotowanie i składanie wniosków o płatność, udzielanie informacji o działalności LGD – telefonicznie, ustnie, pisemnie
lub za pośrednictwem Internetu, koordynacja działań związanych z aktualizacją LSR, w tym w szczególności związanych z rozliczaniem, realizacja
projektów Stowarzyszenia, w szczególności w zakresie organizacyjno-promocyjnym i rozliczeniowym, monitorowanie problematyki związanej
z Funduszami Unii Europejskiej, wykonywanie innych prac wynikających z bieżących działań Biura LGD, w tym prowadzenie sekretariatu.
Beata Młyńska
– Specjalista ds. doradztwa
i koordynacji projektów
e-mail: beata.mlynska@lgdsiedlce.pl
Elżbieta Szopka
– Specjalista ds. doradztwa
i koordynacji projektów
e-mail: elzbieta.szopka@lgdsiedlce.pl

Wieści Ziemi Siedleckiej
Biuletyn Lokalnej Grupy
Działania Ziemi Siedleckiej

Redaktor naczelny: Hubert Pasiak
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Zakresy obowiązków: Obsługa naborów wniosków składanych w ramach realizacji Lokalnej
Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD Ziemi Siedleckiej, prowadzenie doradztwa dla beneficjentów w sprawie warunków i możliwości otrzymania dofinansowania oraz rozliczenia
dofinansowania, bezpłatne świadczenie doradztwa w zakresie przygotowywania wniosków
o przyznanie pomocy i wniosków o płatność na operacje realizujące cele LSR, przygotowanie
i składanie wniosków o pomoc finansową na funkcjonowanie LGD i realizację przedsięwzięć
określonych w LSR, przygotowywanie sprawozdań, monitorowanie podpisywania i realizacji
umów, przygotowanie sprawozdań z realizacji LSR, koordynowanie projektów współpracy,
poszukiwanie możliwości dofinansowania i realizacja projektów Stowarzyszenia, koordynowanie realizacji szkoleń przewidzianych dla pracowników LGD oraz członków Rady w LSR
i członków LGD.
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