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Sprawozdanie merytoryczne dotyczące działalności Zarządu oraz Biura LGD ZZ w 2019 r.

W roku 2019 odbyły się dwa konkursy na nabór wniosków. Licząc od początku
perspektywy finansowej 2014- 2020 były to konkursy nr 6 i nr 7. Konkurs nr 6 był
przeprowadzony w terminie 15 marca- 01 kwietnia 2019 r. Beneficjenci złożyli 38 wniosków, z
czego 37 w limicie środków, a jeden poza limitem. Następny konkurs, nr 7 dotyczył projektów
grantowych. Nabory odbyły się w dniach 16 grudnia 2019- 10 stycznia 2020. Dotyczył 4
projektów grantowych, po 10 grantów każdy. Razem przyjęto 40 grantów po 10 tysięcy zł.
Wartość kwotowa projektów grantowych to 400 tysięcy zł. Konkursy były poprzedzone
każdorazowo szkoleniami dla beneficjentów. Szkolenia odbyły się 21 lutego oraz 27 listopada.
W dniu 7 lutego odbyły się warsztaty refleksji, podczas których dokonano przeglądu
sposobu i jakości wdrażania funduszy z których finansowana jest Lokalna Strategia Rozwoju.
((PROW i PO RiM). Ubiegłoroczne warsztaty miały miejsce w Wiejskim Ośrodku Kultury w
Olszewnicy Starej, obiekcie powstałym z pomocą funduszy PO RiM.
Wyjazd studyjny dla naszych członków odbył się w dniach 10- 13 czerwca. Gospodarzami
i współorganizatorami były Lokalne Grupy Działania „ Zaścianek Mazowsza” z siedzibą w
Troszynie, „Kurpsie Razem” w Myszyńcu, oraz „ Mazurskie Morze” w Orzyszu. Wyjazd był
doskonałą okazją do zapoznania się z działaniami i dorobkiem kolegów z regionów Kurpi
Białych, Kurpi Zielonych oraz Mazur.
Jako członek Grupy Tematycznej Leader przy Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich brałem
udział w wyjeździe studyjnym do Szwecji. Wyjazd organizowała Polska Sieć Lokalnych Grup
Działania we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w terminie 15- 20 czerwca.
Tematem wyjazdowego szkolenia było wykorzystanie szwedzkich dobrych praktyk w następnej
perspektywie finansowej 2021- 2027 we wdrażaniu podejścia Leader ( RLKS) w Polsce.
Uczestniczyłem także z konferencjach wyjazdowych: w Koszęcinie – 3-4 czerwca dotyczących
prezentacji dokonań LGD w zakresie tworzenia inkubatorów kuchennych, Mąchocicach k/ Kielc
w zakresie projektów grantowych 1-2 października, oraz w Brukseli 2-4 grudnia gdzie
dyskutowano o funduszach na nową perspektywę finansową.
W roku 2019 rozpoczęła się realizacja międzynarodowych projektów współpracy z
Lokalnymi Grupami Działania. W ciągu lat poprzedzających następowały przygotowania,

poszukiwania partnerów, składanie wniosków i zawieranie umów na finansowanie tych
projektów. Zrealizowano następujące działania:
1. W ramach projektu „ Inteligentne Rybactwo- FIN” odbyło się spotkanie inicjujące projekt
z udziałem dwóch polskich i jednej fińskiej LGD. Uczestnicy odbyli spotkania między
innymi w obiektach rybackich w Wierzbicy na terenie LGD Zalew Zegrzyński, oraz w
Głodowie na obszarze objętym działaniem LGD Mazurskie Morze. Spotkanie miało
miejsce w dniach 8- 11 kwietnia. Następnie odbyło się szkolenie w Lokka w Finlandii.
Wzięło w nim udział 10 osób, w tym 8 rybaków, po 4 z obu LGD. Opracowana została
broszura na temat inteligentnego rybactwa pt. „ Inteligentne Rybactwo, ekologiczne,
ekonomiczne i społeczne efekty nieselektywnych metod połowów w wodach
śródlądowych”. Kolejne zaplanowane na 2020 r. działania uniemożliwił koronawirus.
2. W projekcie „ Dziedzictwo kulinarne i przyrodnicze dla turystyki i tożsamości -HESTIA”
uczestniczą dwie polskie, jedna fińska i jedna węgierska LGD. Odbyło się spotkanie
inicjujące projekt w dniach 3- 5 czerwca w Polsce, a następnie warsztaty kulinarne w
Finlandii w dniach 14- 17 lipca. W spotkaniach brało udział po 5 osób z każdej LGD.
Następnie w dniach 6-9 października odbyły się warsztaty kulinarne w Polsce.
3. Rozpoczęliśmy także realizację projektu „ Dziedzictwo dla przyszłości- ANCHOR”. Projekt
ten realizują 3 polskie i 1 Włoska LGD. Spotkanie inicjujące projekt odbyło się w dniach
21- 25 października.
Wszystkie trzy projekty miały mieć swoją kontynuację w obecnym roku lecz zostały
zawieszone z powodu pandemii koronawirusa COVID 19. Aktualnie negocjujemy aneksy
do umów na ich dalszą realizację i ustalamy nowe harmonogramy wdrażania.
W roku 2019 przeprowadzone zostały postępowania związane z planowaną realizacją 4
projektów własnych. Poprzedziły je konkursy publiczne w celu wyłonienia podmiotu
zewnętrznego, ale nie zgłosił się żaden wykonawca. Projekty te były zaplanowane do realizacji w
2020 roku, lecz z powodu znanych przyczyn losowych- siła wyższa, zostały przełożone na 2021
rok. Są to następujące projekty:
1. Szkolenie wyjazdowe 4- dniowe dla liderów społeczności wiejskich w Dolinie Baryczy
2. Wyjazd studyjny 5- dniowy dla członków LGD na Litwę ( Druskienniki, Sołeczniki, Wilno)
3. Promocja produktu lokalnego na targach AGROTRAVEL w Kielcach ( stoisko własne i
wyjazd grupy uczestników)
4. XI Festiwal Aktywności Społecznej i Kulturalnej Sołectw w Woli Kiełpińskiej.
W 2019 roku odbył się w Popowie Kościelnym Gm. Somianka, Jubileuszowy, X Festiwal
Aktywności Społecznej i Kulturalnej Sołectw. Laureatem konkursu sołectw zostało sołectwo
Dębe, Gm. Serock. Z okazji Jubileuszu wręczone zostały odznaczenia resortowe „Za zasługi dla
Rolnictwa”, medale „PRO MAZOVIA”, oraz Dyplomy Uznania Marszałka Mazowsza. Na wniosek
LGD zostały przyznane 3 Brązowe Krzyże Zasługi Prezydenta RP dla zasłużonych członków, ale
ich wręczenie nastąpiło w lutym 2020 r. podczas uroczystości X- lecia Lokalnej Grupy Rybackiej.

Medal PRO MAZOVIA oraz Dyplom Uznania od Marszałka Województwa otrzymała także
Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński za wybitne zasługi na rzecz Województwa
Mazowieckiego, oraz w podziękowaniu za cenny wkład na rzecz rozwoju obszaru położonego
wokół Jeziora Zegrzyńskiego, pielęgnowania tradycji i kultury lokalnej, a także ochrony
środowiska naturalnego.

W roku 2019 Zarząd odbył 4 posiedzenia plenarne. Rada odbyła jedno posiedzenie, a
także odbyło się jedno posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
Liczba członków Stowarzyszenia na początku 2019 roku wynosiła 142, natomiast na
koniec roku 137. W trakcie roku przybyło 21 członków. Wystąpiło ze Stowarzyszenia 26
członków.
Nastąpiła zmiana personalna w składzie rady, w miejsce Ireneusza Kamińskiego, który
złożył rezygnację został dokooptowany Mateusz Sierawski.
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