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Kilka słów o LGD 
Lokalną Grupę Działania „Lider w EGO” tworzy obecnie 11 gmin położonych na wschodzie 
województwa warmińsko-mazurskiego. W 2014 r. Gmina Ełk wyraziła chęć współpracy na 
rzecz wspólnego wypracowania założeń Lokalnej Strategii Rozwoju „Lider w EGO” na lata 
2014-2020(23), a w dniu 22 maja 2015 r. została przyjęta do LGD (dotychczas Gmina Ełk 
tworzyła LGD „Razem Silniejsi”).   
W skład rozszerzonej LGD, w nowej perspektywie finansowej wchodzi: 9 gmin wiejskich oraz 
2 gminy miejsko-wiejskie należące do następujących powiatów województwa warmińsko- 
mazurskiego:  
 

L.p.  Powiat  Gmina  Typ gminy  
Powierzchnia 
w km

2
  

Liczba 
mieszkańców  

1 

ełcki 

Ełk wiejska 380 11147 

2 Kalinowo wiejska 284 7064 

3 Prostki wiejska 231 7519 

4 Stare Juchy wiejska 197 3957 

5 

olecki 

Kowale Oleckie wiejska 251 5286 

6 Olecko miejsko-wiejska 267 22196 

7 Świętajno wiejska 215 4023 

8 Wieliczki wiejska 141 3382 

9 

gołdapski 

Banie Mazurskie wiejska 205 3926 

10 Dubeninki wiejska 205 3096 

11 Gołdap miejsko-wiejska 362 20438 

- -  RAZEM LGD  -  2738  92034  

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO” działając na rzecz obszarów wiejskich 
ma na celu ochronę oraz promocję środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów 
historyczno – kulturowych. Organizacja skupia najbardziej aktywnych i zaangażowanych 
liderów reprezentujących trzy sektory: społeczny, publiczny i gospodarczy.  
W dniu 20 maja 2016 r. województwo warmińsko-mazurskie reprezentowane przez Zarząd 
Województwa, w imieniu którego działają Pan Gustaw Marek Brzezin – Marszałek 
Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz Pani Sylwia Jaskulska – Członek Zarządu 
Województwa Warmińsko – Mazurskiego zawarło z Lokalną Grupą Działania „Lider w EGO”  
umowę o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność. 
Na realizację programu w ramach LSR przeznaczono kwotę 2.612.500 Euro, na projekty 
współpracy 52.500 Euro, na wsparcie funkcjonowania  LGD kwotę 581.875 Euro. 
  



Kilka słów o metodologii  
Zgodnie z Lokalną Strategią Rozwoju ewaluacja bieżąca (on-going) przeprowadzana została w trakcie 
realizacji, oparta o analizę i ocenę wyników monitoringu, powiązana z kamieniem  milowymi 
wdrażania LSR w trzecim roku realizacji LSR, za lata 2016-2018. Ewaluacja on-going obejmuje 
zarówno funkcjonowanie LGD jak i wdrażanie LSR. 
Dokumentami użytymi do wykonania ewaluacji skorzystano z następujących źródeł: dokumenty 
wewnętrzne (głównie sprawozdania merytoryczne Zarządu oraz efekty naborów), ankiety i badania 
poprzedzające warsztaty refleksyjne oraz informacje od Samorządu województwa. 
Funkcjonowanie LGD było oceniane pod kątem merytorycznym oraz finansowym przez walne 
zebrania członków w trakcie corocznego obowiązku udzielenia Zarządowi absolutorium. 
(Sprawozdania stanowią załączniki do niniejszej ewaluacji.) 
 

Warsztaty Refleksyjne 
Przeprowadzono dwukrotnie warsztaty refleksyjne zgodnie z Wytycznymi MRiRW nr 5/3/2017 w 
zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność 
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 
Merytoryczną podstawą przeprowadzenia warsztatu były dane zgromadzone prze biuro LGD, 
a pochodzące z monitoringu realizacji Strategii, informacji pozyskanych od Samorządu Województwa, 
danych na temat funkcjonowania LGD, wywiadów z beneficjentami, opinii ekspertów, informacji z 
gmin na temat sytuacji społeczno-gospodarczej i ankiet internetowych. 
Warsztat przeprowadzono w dniu 18 czerwca 2018 roku w Olecku oraz w dniu 15 lutego 2019 roku w 
Prostkach.  Moderatorem obu warsztatów był Mariusz Wachowicz. 
Przed warsztatem przeprowadzono trzy ankiety: 

I. Ocena funkcjonowania biura LGD Lider w EGO 
II. Poziom satysfakcji mieszkańców obszaru EGO 
III. Rozpoznawalność marki LGD 

 
 
Ad I.  
Ankieta oceny funkcjonowania biura skierowana była do beneficjentów programu. 100% osób 
wypełniających ankietę oceniło pracę biura dobrze i bardzo dobrze: 

 
Również wysoko oceniono wiedzę i zaangażowanie pracowników biura: 



 
 
Ad II. 
W ankiecie mierzącej poziom satysfakcji mieszkańców obszaru EGO celem było sprawdzenie poziomu 
satysfakcji z zamieszkiwania na obszarze objętym LSR, oceny rozwiązywania problemów przez lokalne 
władze oraz ocena potrzeb inwestycyjnych mieszkańców. Ankieta skierowana była do mieszkańców 
obszaru poprzez kampanię internetową przez własną stronę i strony WWW gmin. 
 

 
 
 

 
 
Z porównania wyników powyższych ankiet można wnioskować, że mieszkańcy są zdecydowanie 
zadowoleni z zamieszkiwania ale jednocześnie nie widzą poprawy jakości życia w najbliższym 
otoczeniu.  



 
Wynik tej ankiety wskazuje, że oczekiwania mieszkańców są bardzo różnorodne, choć oprócz potrzeb 
poprawy jakości drogi takie potrzeby jak „Działania ułatwiające założenie i prowadzenie działalności 
gospodarczej”, „Promocja obszaru, dziedzictwa kulturowego…”, infrastruktura kulturalna i społeczna 
i sportowa to razem ponad 30% oczekiwań może być zaspokajana przez środki LGD. 
 
Ad III.  
Korzystając ze spotkania zorganizowanego przez LGD, w którym brały udział osoby związane z 
organizacjami społecznymi (w tym nowe KGW) oraz przedstawicielami domów kultury w dniu 16 
stycznia 2019 roku poproszono o wypełnienie ankiety dotyczącej rozpoznawalności marki LGD Lider 
w EGO. 

 
 
Wynik wskazuje, że LGD wpisało się już w pamięć mieszkańców, przynajmniej tych aktywnych, 
poszukujących możliwości wsparcia rozwoju lokalnego. 



 
Ankieta wielokrotnego wyboru wskazuje oczekiwania mieszkańców: możliwość uzyskania 
dofinansowania oraz promowaniem regionu.  

 
Celem tego pytania było znalezienie kanału komunikacji, który jest najskuteczniejszy i oczekiwany 
przez ankietowanych. Jednoznacznie wskazano na stronę internetową LGD i portale 
społecznościowe, znacznie mniejsze oczekiwania są od plakatów i ulotek. 
 
W trakcie warsztatów analizowano następujące problemy: 

Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za 
zadowalającą? 
Czy jakość projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych jest zadowalająca? 
W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę? 
W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do osiągnięcia celów 
LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD? 
Czy przyjęty system wskaźników sprawdza się i dostarcza wszystkich potrzebnych informacji? 
Czy procedury naboru, wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów? 



Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, 
doradczych)? 
Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR? 
 
 

Informacje od Samorządu Wojewódzkiego 
Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO” spełniła wymogi zawarte w umowie ramowej dotyczące 
wykonania poziomu wskaźników na dzień 31 grudnia 2018 roku. 
 LGD „Lider w EGO” wykorzystała 62% całego budżetu przeznaczonego na operacje w ramach 
działania 19.2 wyniosło 62%, a wykonanie budżetu  (wg wartości zawartych umów) na lata 2016-2018 
wyniosło 82%. 
 
Z informacji uzyskanych od Samorządu Województwa na koniec roku 2018 liczba umów oraz kwot 
przedstawiała się następująco: 
 

NAZWA ZAKRESU OPERACJI 
LICZBA 
UMÓW 

ŁĄCZNA 
KWOTA 

ŁĄCZNA 
KWOTA 
ZAWARTYCH 
UMÓW 

BUDŻET NA 
19.2 WG 
UMOWY 
RAMOWEJ 

% 
WYKORZYS
TANIA 
BUDŻETU 

Podejmowanie działalności gospodarczej 24 2 400 000,00 

5 591 054,00 10 450 000,00 50,31% 

Rozwijanie działalności gospodarczej 3 568 465,00 

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej 
infrastruktury turystycznej lub 
rekreacyjnej, lub kulturalnej 

21 1 964 413,00 

Wzmocnienie kapitału społecznego 10 421 658,00 

Zachowanie dziedzictwa lokalnego 2 236 518,00 

 
 
Natomiast osiągnięcie wskaźników produktu w okresie 2016-2018 przedstawiały się następująco: 

Liczba porządkowa 
wskaźnika 

Wartość liczbowa danego 
wskaźnika wskazanego w LSR 

do osiągnięcia 

Osiągnięta wartość liczbowa 
danego wskaźnika 

wskazanego 
w LSR do osiągnięcia 

% osiągnięcia danego 
wskaźnika 

1 26 24 92 

2 4 3 75 

3 1 0 0 

4 12 22 183 

5 1 1 100 

6 1 1 100 

7 1 2 200 

8 1 3 300 

9 1 13 1300 

10 1 1 100 

11 12 8 67 

12 5 9 180 

 

Rekomendacje  
W toku przygotowania ewaluacji on-going proponuje się następujące rekomendacje: 
 

1. Systematycznie monitorować postępy realizacji operacji w UM, tak by szybko reagować na 
jakiekolwiek problemy (szczególnie związane z rozwiązywaniem umów lub dokonywaniu 
wypłat poniżej wartości zapisanych w umowach).  

2. Skoncentrować wysiłki na podniesieniu jakości wniosków grantowych. Pozostać w pełnym 
kontakcie z wnioskodawcami z sektora NGO i wspierać ich nie tylko na etapie doradztwa i 
opracowywania wniosków o dofinansowanie. Utrzymywać wysoką jakość doradztwa. 

3. Poddać analizie racjonalność zmiany kryteriów na obecnym etapie wdrażania LSR. 



4. Konsekwentnie wspierać aktywność społeczną w mniej angażujących się gminach, zarówno w 
stosunku do władz gminnych jak i NGO. Zmienić system równomiernego planowania szkoleń i 
spotkań informacyjnych tak, by wyrównywać poziom aktywności  społecznej.  

5. Wprowadzić rozwiniętą formę ankiety monitorującej, która pozwoli na weryfikację realizacji 
wskaźników LSR oraz obowiązkowych dezagregacji PROW. Wziąć pod uwagę możliwość 
uruchomienia procedury zmiany wskaźników w przypadku wystąpienia zagrożenia ich 
realizacji. 

 
Podsumowanie 
Ocena jakości i skuteczności osiągania założonych celów jest jednym z podstawowych narzędzi 
strategicznych. Doświadczenia z realizacji działań ewaluacyjnych  w okresie 2007-2013 oraz  
wdrożone rekomendacje wskazują na potrzebę oceny procesu zachodzących zewnętrznie zmian oraz 
jak najlepsze dostosowanie zapisów LSR do realiów długiego okresu programowania. 
Procedura monitoringu i ewaluacji została szczegółowo opisana w załączniku do LSR.  
Ewaluacja dokonywana będzie przy zastosowaniu stosownych do rodzaju i aspektów oceny kryteriów 
ewaluacyjnych, zgodnie z praktyką ewaluacji .  Wśród nich m.in. w kontekście ewaluacji 
funkcjonowania LGD i wdrażania LSR, każdorazowo, w zależności od zakresu ewaluacji uwzględnione 
zostaną: 
• Trafność (relevance) - kryterium to pozwala ocenić, w jakim stopniu przyjęte cele LSR 
odpowiadają zidentyfikowanym problemom na obszarze LGD i/lub realnym potrzebom 
beneficjentów; 
• Efektywność (efficiency) - kryterium to pozwala ocenić poziom „ekonomiczności” wdrażania 
LSR, czyli stosunek poniesionych nakładów do uzyskanych wyników i rezultatów. Nakłady rozumiane 
są jako zasoby finansowe, ludzkie i poświęcony czas; 
• Skuteczność (effectiveness) - kryterium to pozwala ocenić, do jakiego stopnia cele LSR 
zdefiniowane na etapie przygotowywania zostały osiągnięte; 
• Użyteczność – na ile potrzeby beneficjentów zostały zaspokojone; 
• Trwałość efektów (sustainability) – kryterium to pozwala ocenić czy pozytywne efekty 
projektu na poziomie celu mogą trwać po zakończeniu finansowania zewnętrznego, a także czy 
możliwe jest utrzymanie się wpływu tego projektu w dłuższym okresie na procesy rozwoju. 
  
Raport z ewaluacji poddany zostanie ocenie Komisji Rewizyjnej, która dokona oceny i wyda 
rekomendacje po przeanalizowaniu wszystkich zrealizowanych działań i operacji, pod kątem 
określenia efektów tych przedsięwzięć, a także wpływu, jaki miała ich realizacja na osiągnięcie celów 
zakładanych w LSR. 
 
 
  



Załączniki: 
  



 
Sprawozdanie merytoryczne za 2016 

 

Sprawozdanie merytoryczne z działalności  

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO”  

za rok 2016 

1. Instytucja  

Dane podmiotu, którego dotyczy sprawozdanie: 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO” 

Adres:  ul. Plac Wolności 2   19-400 Olecko,   pow. olecki,  woj. warmińsko-mazurskie 

       Data wpisu do rejestru KRS: 13.03.2006r.    

       Numer w rejestrze  KRS:   0000251950 

       REGON:   280113135 

       NIP:          848-175-78-43 

       Tel./faks: 087 610 11 83 

       e-mail: biuro@liderwego.pl 

       Strona www: www.liderwego.pl 

 

Dane dotyczące członków organów : 

Walne Zebranie Członków 

 Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.  

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy m.in.: 

 Uchwalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia 

 Uchwalanie „Lokalnej Strategii Rozwoju” 

 Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej 

 Uchwalanie zmian Statutu 

 

Zarząd Stowarzyszenia  

Do kompetencji Zarządu należy m.in.: 

 Przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia 

 Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu 

 Kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia 

 Zwoływanie Walnego Zebrania Członków 

 

Skład Zarządu do dnia 17.06.2016r. 

1. Jarosław Franczuk - prezes 

2. Celina Górska - wiceprezes  

3. Krzysztof Locman - sekretarz 

4. Janusz Hendzel – skarbnik 

5. Jerzy Machnacz - członek Zarządu 

6. Marek Chojnowski - członek Zarządu 

7. Zbigniew Mieruński- członek Zarządu 

 

Skład Zarządu od dnia 17.06.2016r. 

1. Jarosław Franczuk - prezes 

mailto:biuro@liderwego.pl
http://www.liderwego.pl/


2. Celina Górska - wiceprezes  

3. Krzysztof Locman - sekretarz 

4. Janusz Hendzel – skarbnik 

5. Andrzej Kułakowski - członek Zarządu 

6. Marek Chojnowski - członek Zarządu 

7. Jacek Morzy- członek Zarządu 

 

 

Komisja Rewizyjna 

 

Do kompetencji Komisji należy: 

 Kontrola bieżącej działalności Stowarzyszenia 

 Ocena prac i składnie wniosków w przedmiocie udzielenia absolutorium dla Zarządu 

na Walnym Zebraniu Członków 

 Występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków 

 Dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe 

Stowarzyszenia zgodnie z przepisami o rachunkowości. 

 

Skład Komisji Rewizyjnej do dnia 17.06.2016r: 

1. Stanisław Ciechanowicz – przewodniczący 

2. Ryszard Skawiński – wiceprzewodniczący 

3. Kazimierz Nitkowski - członek Komisji 

4. Wiesława Zielant - członek Komisji 

5. Ewa Ratkiewicz - członek Komisji 

 

Skład Komisji Rewizyjnej od dnia 17.06.2016r: 

1. Stanisław Ciechanowicz – przewodniczący 

2. Ryszard Skawiński – wiceprzewodniczący 

3. Kazimierz Nitkowski - członek Komisji 

4. Andrzej Kisiel - członek Komisji 

5. Ewa Ratkiewicz - członek Komisji 

 

 

Rada Stowarzyszenia 

Do wyłącznej kompetencji Rady należy wybór operacji, które mają być finansowane w 

ramach Lokalnej Strategii Rozwoju. 

 

Skład Rady: 

1. Justyna Charkiewicz – członek 

2. Urszula Hendzel - członek 

3. Aneta Milczarek – członek 

4. Mariusz Klepacki –członek 

5. Barbara  Kowalewska – członek 

6. Justyna Naruszewicz – członek 

7. Ireneusz Gryniewicz– członek 

8. Tomasz Klekotko – członek 

9. Michał Łebski – członek 

10. Robert Kuczyński – członek 



11. Kazimierz Oszmiański – członek 

12. Beata Otto – członek 

13. Andrzej Wojczulewicz - członek 

 

2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO” jest dobrowolnym, samorządnym, 

trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. 

 

Cele Stowarzyszenia: 

1. Wdrażanie projektów w ramach opracowanej  Lokalnej Strategii Rozwoju  

2.Kreowanie i wspieranie inicjatyw w zakresie: 

a) rozwoju przedsiębiorczości, 

b) edukacji, kultury, sportu, turystyki, 

c) ochrony zabytków i dziedzictwa historycznego regionu, 

d) ochrony zdrowia, 

e) ochrony środowiska, 

f) porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym, 

g) ograniczania negatywnych skutków bezrobocia, 

h ) rozwoju technologii informatycznej. 

3.Prowadzenie badań nad obszarem działania Stowarzyszenia. 

4.Organizowanie przedsięwzięć o charakterze informacyjnym, szkoleniowym, rozrywkowym 

i sportowym. 

5.Organizowanie imprez kulturalnych służących promocji terenu realizacji Lokalnej Strategii 

Rozwoju.  

6.Prowadzenie działalności promocyjnej i informacyjnej; 

7.Prowadzenie doradztwa w zakresie przygotowywania projektów zgodnych z Lokalną 

Strategią Rozwoju. 

8.Współpraca i wymiana doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami 

pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celem Stowarzyszenia na poziomie 

krajowym i międzynarodowym. 

9.Opracowywanie planów rozwoju dla terenu objętego Lokalna Strategią Rozwoju . 

10.Realizacja innych działań służących realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.  

11.Podejmowanie wszelkich działań zgodnych z prawem zmierzających do osiągnięcia celów 

Stowarzyszenia. 

12.Promocja lokalnych produktów i atrakcji z terenu Lokalnej Strategii Rozwoju. 

13.Doskonalenie liderów lokalnych dla potrzeb rozwoju obszarów wiejskich. 

14.Zwiększenie aktywności i świadomości obywateli i wspólnot lokalnych. 

15.Rozwój potencjału sektora organizacji pozarządowych. 

16.Działania  na rzecz rozwoju  usług społecznych w zakresie integracji i aktywizacji 

społecznej oraz zabezpieczenia  społecznego. 

17.Wspieranie rozwoju polskiego modelu ekonomii społecznej. 

18.Rozwój i wspieranie wolontariatu. 

19.Działania edukacyjne na różnych szczeblach kształcenia. 

Działania na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz dorosłych  

ze   szczególnymi potrzebami edukacyjnymi. 

 

3. Walne Zebrania Członków i Uchwały Walnego Zebrania. 

W roku 2016 odbyły się 3 Walne Zebrania Członków Stowarzyszenia, na których zostało podjęte 

14 uchwał. WZC odbywały się w następujących terminach: 

 17.02.2016 

 17.06.2016 

 16.09.2016 



 

4. Posiedzenia i Uchwały Zarządu. 

W roku 2016 odbyły się 4 posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia. Zarząd obradował w następujących 

terminach: 

 19.05.2016 

 26.07.2016 

 10.10.2016 

 16.12.2016 

5. Posiedzenia i Uchwały Komisji Rewizyjnej. 

W dniu 16.06.2016 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej, na którym zostały podjęte 2 

uchwały.  

 

6. Posiedzenia i Uchwały Rady. 

W 2016 roku odbyło się jedno posiedzenie Rady, na którym została podjęta jedna uchwała. 

  

7. Podpisane umowy. 

 

a) Umowa o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego 

Kierowanego przez Społeczność  

 

W dniu 20 maja 2016 r. podpisano umowę z Samorządem Województwa Warmińsko –Mazurskiego  

w zaresie warunków i sposobu realizacji LSR, która przewiduje finansowanie w ramach programu 

PROW 2014-2020, ze środków EFRROW. Umowa określa wysokość środków finansowych na 

realizację LSR na poszczególne działania oraz obowiązki i prawa LGD w trakcie wdrażania strategii. 

  Wsparcie realizacji operacji w ramach LSR – 10 450 000,00 zł; 

  Wsparcie wdrażania projektów współpracy  - 209 000,00 zł; 

  Wsparcie funkcjonowania LGD  – 2 327 000,00 zł. 

 

Dnia 11 sierpnia 2016 r. do umowy podpisano Aneks nr 1 do Umowy nr 00003-6933-UM1410001/15 

z dnia 20 maja 2016 r. dotyczący zmian w załączniku nr 1 do Umowy (Lokalna Strategia Rozwoju).   

 

b) Umowa w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących                

i aktywizacji”  

 

W dniu 11 sierpnia 2016 r. podpisano umowę z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

w zakresie warunków i sposobu realizacji operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz 

kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania „Wsparcie dla Rozwoju lokalnego w ramach 

inicjatywy LEADER” objętego Programem. Na podstawie umowy udzielono LGD wsparcia 

wyprzedzającego w kwocie 846 508,00 zł 

 

 

8. Utrzymanie i funkcjonowanie biura. 

 

W roku 2016 koszty związane z funkcjonowaniem biura tj.: koszty wynajmu i utrzymania 

pomieszczeń, zakup urządzeń, wyposażenia i materiałów biurowych, zakup tonerów do urządzeń 

wielofunkcyjnych  oraz koszty usług telekomunikacyjnych, Internetu, opłat pocztowych sfinansowano 

ze środków własnych, umowy z dnia 28.09.2015 r. na „Wsparcie przygotowawcze”, działanie 

Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  oraz w ramach umowy z dnia 20 maja 2016 r. 



W czerwcu 2016r. zatrudniono na cały etat 2 osoby: Panią Ewę Daniszewską na stanowisko 

koordynatora ds. wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju oraz Panią Martę Boguszewską   na 

stanowisko pracownika biurowego. 

 

9. Informowanie o obszarze objętym LRS, o realizacji LRS oraz działalności LGD                   

- realizacja planu komunikacji  

 

    -  prowadzono i aktualizowano stronę internetową i profil w mediach społecznościowych , 

    -  w dniu 16 września 2016 r. odbyła się konferencja otwierająca realizację LSR , 

  - pracownicy biura przeprowadzili 11 spotkań informacyjnych dla mieszkańców obszaru LGD                   

    w gminach, 

    - w ramach pracy biura udzielono doradztwa 118 podmiotom, 

    - w dniach 9-12 czerwca 2016 r. zorganizowano wyjazd szkoleniowo – warsztatowy dla  Rady                  

i  pracowników Biura do Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Krakowie, 

    -  odbyły się dwa spotkania szkoleniowe dla członków Rady w siedzibie LGD, 

    -  pracownicy Biura uczestniczyli w 10 szkoleniach zewnętrznych, 

     

                    

10. Konkursy przeprowadzone w ramach realizacji działania „Wdrażanie lokalnej strategii 

rozwoju” 

W 2016 roku ogłoszono 6 konkursów 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 na poszczególne przedsięwzięcia z LSR: 

 

a) 1.1.1. Podejmowanie działalności gospodarczej na obszarze EGO, 

b) 1.1.2. Rozwijanie działalności gospodarczej, 

c)          2.1.1. Ogólnodostępna infrastruktura turystyczna i rekreacyjna, 

d)          2.2.1. Dbałość o obiekty kultury i zabytki na terenie LGD „Lider w EGO”, 

e)          2.3.2. Podnoszenie wiedzy na rzecz ochrony środowiska i zmian klimatycznych, 

f)       3.1.1. Inicjatywy lokalne na rzecz kapitału społecznego i dziedzictwa lokalnego, 

g)       3.2.1. Podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej. 

 

Nabory wniosków zakończyły się 28 grudnia 2016 r.. W ramach ogłoszonych konkursów złożono  80 

wniosków.  

11. Informacja o przeprowadzonych kontrolach 

W okresie sprawozdawczym Stowarzyszenie było kontrolowane przez: 

1) Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – 19.12.2016 

r. Kontrola obejmowała funkcjonowanie LGD. Zakończyła się bez uwag.   

  



 
Sprawozdanie merytoryczne za 2017 

 

Sprawozdanie merytoryczne z działalności  

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO”  

za rok 2017 

12. Instytucja  

Dane podmiotu, którego dotyczy sprawozdanie: 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO” 

Adres:  ul. Plac Wolności 2   19-400 Olecko,   pow. olecki,  woj. warmińsko-mazurskie 

       Data wpisu do rejestru KRS: 13.03.2006r.    

       Numer w rejestrze  KRS:   0000251950 

       REGON:   280113135 

       NIP:          848-175-78-43 

       Tel./faks: 087 610 11 83 

       e-mail: biuro@liderwego.pl 

       Strona www: www.liderwego.pl 

 

Dane dotyczące członków organów : 

Walne Zebranie Członków 

 Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.  

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy m.in.: 

 Uchwalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia 

 Uchwalanie „Lokalnej Strategii Rozwoju” 

 Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej 

 Uchwalanie zmian Statutu 

 

Zarząd Stowarzyszenia  

 

Do kompetencji Zarządu należy m.in.: 

 Przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia 

 Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu 

 Kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia 

 Zwoływanie Walnego Zebrania Członków 

 

Skład Zarządu 

8. Jarosław Franczuk - prezes 

9. Celina Górska - wiceprezes  

10. Krzysztof Locman - sekretarz 

11. Janusz Hendzel – skarbnik 

12. Andrzej Kułakowski - członek Zarządu 

13. Marek Chojnowski - członek Zarządu 

14. Jacek Morzy- członek Zarządu 
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Komisja Rewizyjna 

 

Do kompetencji Komisji należy: 

 Kontrola bieżącej działalności Stowarzyszenia 

 Ocena prac i składnie wniosków w przedmiocie udzielenia absolutorium dla Zarządu 

na Walnym Zebraniu Członków 

 Występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków 

 Dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe 

Stowarzyszenia zgodnie z przepisami o rachunkowości. 

 

Skład Komisji Rewizyjnej  

 

6. Stanisław Ciechanowicz – przewodniczący 

7. Ryszard Skawiński – wiceprzewodniczący 

8. Kazimierz Nitkowski - członek Komisji 

9. Andrzej Kisiel - członek Komisji 

10. Ewa Ratkiewicz - członek Komisji 

 

 

Rada Stowarzyszenia 

Do wyłącznej kompetencji Rady należy wybór operacji, które mają być finansowane w 

ramach Lokalnej Strategii Rozwoju. 

 

Skład Rady na koniec 2017 roku : 

14. Justyna Charkiewicz – członek do 18.12.2017 r. –  od 18.12.2017 r. Piotr Wasilewski 

15. Urszula Hendzel - członek 

16. Aneta Milczarek – członek do 18.12.2017 r.   -  od 18.12.2017 r.  Monika Zuber 

17. Mariusz Klepacki –członek 

18. Barbara  Kowalewska – członek 

19. Justyna Naruszewicz – członek 

20. Ireneusz Gryniewicz– członek 

21. Tomasz Klekotko – członek 

22. Michał Łebski – członek do 16.05.2017r.  od 16.05.2017 r.  Helena Penkiewicz  

23. Robert Kuczyński – członek 

24. Kazimierz Oszmiański – członek 

25. Beata Otto – członek 

26. Andrzej Wojczulewicz – członek 16.05.2017 r.  od 16.05.2017 r.  Sławomir Zieliński  

 

13. Zasady, formy i zakres działalności statutowej 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO” jest dobrowolnym, samorządnym, 

trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. 

 

  

Cele Stowarzyszenia: 

 

1. Wdrażanie projektów w ramach opracowanej  Lokalnej Strategii Rozwoju  

2.Kreowanie i wspieranie inicjatyw w zakresie: 

a) rozwoju przedsiębiorczości, 



b) edukacji, kultury, sportu, turystyki, 

c) ochrony zabytków i dziedzictwa historycznego regionu, 

d) ochrony zdrowia, 

e) ochrony środowiska, 

f) porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym, 

g) ograniczania negatywnych skutków bezrobocia, 

h ) rozwoju technologii informatycznej. 

3.Prowadzenie badań nad obszarem działania Stowarzyszenia. 

4.Organizowanie przedsięwzięć o charakterze informacyjnym, szkoleniowym, rozrywkowym 

i sportowym. 

5.Organizowanie imprez kulturalnych służących promocji terenu realizacji Lokalnej Strategii 

Rozwoju.  

6.Prowadzenie działalności promocyjnej i informacyjnej; 

7.Prowadzenie doradztwa w zakresie przygotowywania projektów zgodnych z Lokalną 

Strategią Rozwoju. 

8.Współpraca i wymiana doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami 

pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celem Stowarzyszenia na poziomie 

krajowym i międzynarodowym. 

9.Opracowywanie planów rozwoju dla terenu objętego Lokalna Strategią Rozwoju . 

10.Realizacja innych działań służących realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.  

11.Podejmowanie wszelkich działań zgodnych z prawem zmierzających do osiągnięcia celów 

Stowarzyszenia. 

12.Promocja lokalnych produktów i atrakcji z terenu Lokalnej Strategii Rozwoju. 

13.Doskonalenie liderów lokalnych dla potrzeb rozwoju obszarów wiejskich. 

14.Zwiększenie aktywności i świadomości obywateli i wspólnot lokalnych. 

15.Rozwój potencjału sektora organizacji pozarządowych. 

16.Działania  na rzecz rozwoju  usług społecznych w zakresie integracji i aktywizacji 

społecznej oraz zabezpieczenia  społecznego. 

17.Wspieranie rozwoju polskiego modelu ekonomii społecznej. 

18.Rozwój i wspieranie wolontariatu. 

19.Działania edukacyjne na różnych szczeblach kształcenia. 

Działania na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz dorosłych  

ze   szczególnymi potrzebami edukacyjnymi. 

 

14. Walne Zebrania Członków i Uchwały Walnego Zebrania. 

W roku 2017 odbyły się 2 Walne Zebrania Członków Stowarzyszenia, na których zostało podjęte 

14 uchwał. WZC odbywały się w następujących terminach: 

 16.05.2017  

 18.12.2017 

 

15. Posiedzenia i Uchwały Zarządu. 

 

W roku 2017 odbyło się 11 posiedzeń Zarządu Stowarzyszenia. Zarząd obradował w następujących 

terminach: 

 10.01.2017 

 23.02.2017 

 07.03.2017 

 04.04.2017 

 16.05.2017 

 07.06.2017 

 06.09.2017 

 06.10.2017 

 30.10.2017 



 27.11.2017 

 18.12.2017 

 

16. Posiedzenia i Uchwały Komisji Rewizyjnej. 

 

W dniu 16.05.2017 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej, na którym zostały podjęte 2 

uchwały.  

 

17. Posiedzenia i Uchwały Rady. 

 

W 2017 roku odbyły się trzy posiedzenia Rady:  

 31.01.2017 – 01.02.2017 w Gołdapi,  

 27.02.2017 r. – rozpatrywanie protestów,  

 24.04.2017 r. – w wyniku procedury odwoławczej, 

 na których zostało  podjęte 28  uchwał.  

 

18. Podpisane umowy. 

 

W  2017 roku Samorząd Województwa Warmińsko Mazurskiego podpisał 44  umowy                      

z beneficjentami z obszaru LGD „Lider w EGO” – z zakresu podejmowania działalności 

gospodarczej, Rozwoju działalności gospodarczej, wzmocnienia kapitału społecznego oraz 

budowy lub przebudowy ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub 

kulturalnej.  

 

19. Utrzymanie i funkcjonowanie biura. 

 

W roku 2017 ponoszono  koszty związane z funkcjonowaniem biura : koszty zatrudnienia 

pracowników,  koszty wynajmu i utrzymania pomieszczeń, zakup urządzeń, wyposażenia i materiałów 

biurowych, zakup tonerów do urządzeń wielofunkcyjnych  oraz koszty usług telekomunikacyjnych, 

Internetu. 

We wrześniu zaszła zmiana na stanowisku dyrektora Biura – wypowiedzenie otrzymała Elżbieta 

Jaśkiewicz, pełnienie obowiązków dyrektora powierzono Marcie Boguszewskiej.  Łącznie Biuro 

zatrudniało 3 osoby w pełnym wymiarze czasu pracy.  

 

20. Informowanie o obszarze objętym LRS, o realizacji LRS oraz działalności LGD                   

- realizacja planu komunikacji  

 

    - prowadzono i aktualizowano stronę internetową i profil w mediach społecznościowych , 

    - pracownicy biura przeprowadzili  4 spotkania informacyjne dla mieszkańców obszaru LGD                   

    w gminach, 

    - w ramach pracy biura udzielono doradztwa  44  podmiotom, 

    - w dniu 21 października  zorganizowano wyjazd  dla członków Stowarzyszenia i mieszkańców 

obszaru LGD na Targi Turystyczne do Nadarzyna, 

    - w dniu 1 grudnia 2017 roku zorganizowano wyjazd na Targi Rolnicze do Nadarzyna dla członków  

Stowarzyszenia  i mieszkańców obszaru LGD 

   - pracownicy biura i członkowie organów brali udział w szkoleniach  

                

21. Konkursy przeprowadzone w ramach realizacji działania „Wdrażanie lokalnej strategii 

rozwoju” 

 



W 2017 roku ogłoszono 7  konkursów 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 na poszczególne przedsięwzięcia z LSR: 

 

Nabory wniosków rozpoczęły się 11.12.2017 r.  zakończyły się 29 grudnia 2017 r. W ramach 

ogłoszonych konkursów złożono  33 wnioski .  

- Podejmowanie działalności gospodarczej na obszarze EGO - 19 wniosków 

- Ogólnodostępna infrastruktura turystyczna i rekreacyjna - 5 wniosków 

- Dbałość o obiekty kultury i zabytki na terenie LGD "Lider w EGO" - 1 wniosek 

- Podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej - 5 wniosków 

- Inicjatywy lokalne na rzecz kapitału społecznego i dziedzictwa lokalnego - 2 wnioski 

- Podnoszenie wiedzy na rzecz ochrony środowiska i zmian klimatycznych - 1 wniosek 

- Wspieranie współpracy przedsiębiorstw lokalnych - 0 wniosków 

 

 

22. Informacja o przeprowadzonych kontrolach 

 

W okresie sprawozdawczym Stowarzyszenie było kontrolowane przez: 

2) Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie –  

a) 17-18 maja 2017 r. 

b) 6-7 grudnia 2017 r. 

 Kontrola obejmowała nabory i funkcjonowanie  LGD. Zakończyła się bez uwag.   

  



 
Sprawozdanie merytoryczne za 2018 
 

 

Sprawozdanie merytoryczne z działalności  

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO”  

za rok 2018 

23. Instytucja  

Dane podmiotu, którego dotyczy sprawozdanie: 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO” 

Adres:  ul. Plac Wolności 2   19-400 Olecko,   pow. olecki,  woj. warmińsko-mazurskie 

       Data wpisu do rejestru KRS: 13.03.2006r.    

       Numer w rejestrze  KRS:   0000251950 

       REGON:   280113135 

       NIP:          848-175-78-43 

       Tel./faks: 087 610 11 83 

       e-mail: biuro@liderwego.pl 

       Strona www: www.liderwego.pl 

 

Dane dotyczące członków organów : 

Walne Zebranie Członków 

 Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.  

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy m.in.: 

 Uchwalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia 

 Uchwalanie „Lokalnej Strategii Rozwoju” 

 Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej 

 Uchwalanie zmian Statutu 

 

Zarząd Stowarzyszenia  

 

Do kompetencji Zarządu należy m.in.: 

 Przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia 

 Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu 

 Kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia 

 Zwoływanie Walnego Zebrania Członków 

 

Skład Zarządu na koniec 2018roku. 

15. Jarosław Franczuk - prezes 

16. Celina Górska - wiceprezes  

17. Krzysztof Locman - sekretarz 

18. Janusz Hendzel – skarbnik 

19. Andrzej Kułakowski - członek Zarządu 

20. Marek Chojnowski - członek Zarządu 

21. Jacek Morzy- członek Zarządu 
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Komisja Rewizyjna 

 

Do kompetencji Komisji należy: 

 Kontrola bieżącej działalności Stowarzyszenia 

 Ocena prac i składnie wniosków w przedmiocie udzielenia absolutorium dla Zarządu 

na Walnym Zebraniu Członków 

 Występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków 

 Dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe 

Stowarzyszenia zgodnie z przepisami o rachunkowości. 

 

Skład Komisji Rewizyjnej na koniec 2018 roku. 

 

11. Stanisław Ciechanowicz – przewodniczący do 19.12.2018r. – od 19.12.2018r. Tomasz Skrocki 

12. Ryszard Zieliński – wiceprzewodniczący 

13. Edmund Domalewski - członek Komisji 

14. Andrzej Kisiel - członek Komisji do 19.12.2018r. – od 19.12.2018r. Janusz Zakrzewski 

15. Ewa Ratkiewicz - członek Komisji 

 

 

Rada Stowarzyszenia 

Do wyłącznej kompetencji Rady należy wybór operacji, które mają być finansowane w 

ramach Lokalnej Strategii Rozwoju. 

 

Skład Rady na koniec 2018 roku. 

27. Mariusz Klepacki –przewodniczący 

28. Piotr Wasilewski - członek 

29. Urszula Hendzel - członek 

30.  Monika Zuber - członek 

31. Barbara  Kowalewska – członek 

32. Justyna Naruszewicz – członek 

33. Ireneusz Gryniewicz– członek 

34. Tomasz Klekotko – członek 

35. Helena Penkiewicz - członek  

36. Robert Kuczyński – członek 

37. Kazimierz Oszmiański – członek do 19.12.2018r. – od 19.12.2018r. Jerzy Zagrodzki 

 

38. Beata Otto – członek 

39. Sławomir Zieliński - członek  

 

24. Zasady, formy i zakres działalności statutowej 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO” jest dobrowolnym, samorządnym, 

trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. 

 

  

Cele Stowarzyszenia: 

 

1. Wdrażanie projektów w ramach opracowanej  Lokalnej Strategii Rozwoju  

2.Kreowanie i wspieranie inicjatyw w zakresie: 



a) rozwoju przedsiębiorczości, 

b) edukacji, kultury, sportu, turystyki, 

c) ochrony zabytków i dziedzictwa historycznego regionu, 

d) ochrony zdrowia, 

e) ochrony środowiska, 

f) porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym, 

g) ograniczania negatywnych skutków bezrobocia, 

h ) rozwoju technologii informatycznej. 

3.Prowadzenie badań nad obszarem działania Stowarzyszenia. 

4.Organizowanie przedsięwzięć o charakterze informacyjnym, szkoleniowym, rozrywkowym i 

sportowym. 

5.Organizowanie imprez kulturalnych służących promocji terenu realizacji Lokalnej Strategii 

Rozwoju.  

6.Prowadzenie działalności promocyjnej i informacyjnej; 

7.Prowadzenie doradztwa w zakresie przygotowywania projektów zgodnych z Lokalną Strategią 

Rozwoju. 

8.Współpraca i wymiana doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi 

działającymi w zakresie objętym celem Stowarzyszenia na poziomie krajowym i międzynarodowym. 

9.Opracowywanie planów rozwoju dla terenu objętego Lokalna Strategią Rozwoju . 

10.Realizacja innych działań służących realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.  

11.Podejmowanie wszelkich działań zgodnych z prawem zmierzających do osiągnięcia celów 

Stowarzyszenia. 

12.Promocja lokalnych produktów i atrakcji z terenu Lokalnej Strategii Rozwoju. 13.Doskonalenie 

liderów lokalnych dla potrzeb rozwoju obszarów wiejskich. 

14.Zwiększenie aktywności i świadomości obywateli i wspólnot lokalnych. 

15.Rozwój potencjału sektora organizacji pozarządowych. 

16.Działania  na rzecz rozwoju  usług społecznych w zakresie integracji i aktywizacji społecznej oraz 

zabezpieczenia  społecznego. 

17.Wspieranie rozwoju polskiego modelu ekonomii społecznej. 

18.Rozwój i wspieranie wolontariatu. 

19.Działania edukacyjne na różnych szczeblach kształcenia. 

Działania na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz dorosłych  ze   

szczególnymi potrzebami edukacyjnymi. 

 

 

 

25. Walne Zebrania Członków i Uchwały Walnego Zebrania. 

W roku 2018 odbyły się 2 Walne Zebrania Członków Stowarzyszenia, na których zostało podjęte 

8 uchwał. WZC odbywały się w następujących terminach: 

 18.06.2018r.  

 19.12.2018r. 

 

26. Posiedzenia i Uchwały Zarządu. 

 

W 2018 roku odbyło się 5 posiedzeń Zarządu Stowarzyszenia. Zarząd obradował w następujących 

terminach: 

 05.02.2018r. 

 06.03.2018r. 

 04.06.2018r. 

 11.10.2018r. 

 12.12.2018r. 

 

 

27. Posiedzenia i Uchwały Komisji Rewizyjnej. 

 



W 2018 roku odbyły się dwa posiedzenie Komisji Rewizyjnej, na których zostały podjęte 3 uchwały. 

 

 08.06.2018r. 

 19.12.2018r. 

 

 

28. Posiedzenia i Uchwały Rady. 

 

W 2018 roku odbyły się pięć posiedzeń Rady:  

 13.02.2018r. – ocena złożonych wniosków w naborach nr 1-7/2017,  

 07.03.2018r. – rozpatrywanie protestów,  

 06.04.2018 r. – poprawa błędów i omyłek,  

 24.10.2018 r. – ocena złożonych wniosków w naborze nr 1/2018, 

 04.12.2018r. – ocena złożonych wniosków w naborze nr 2/2018,  

 na których zostało  podjęte 91 uchwał.  

 

29. Podpisane umowy. 

 

W  2017 roku Samorząd Województwa Warmińsko Mazurskiego podpisał 20  umów                                       

z beneficjentami z obszaru LGD „Lider w EGO” – z zakresu podejmowania działalności 

gospodarczej, Rozwoju działalności gospodarczej, wzmocnienia kapitału społecznego oraz budowy 

lub przebudowy ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.  

 

 

 

30. Utrzymanie i funkcjonowanie biura. 

 

W roku 2018 ponoszono  koszty związane z funkcjonowaniem biura: koszty zatrudnienia 

pracowników,  koszty wynajmu i utrzymania pomieszczeń, zakup urządzeń, wyposażenia i materiałów 

biurowych, zakup tonerów do urządzeń wielofunkcyjnych  oraz koszty usług telekomunikacyjnych, 

Internetu. 

W październiku nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora Biura. Martę Boguszewską pełniącą 

obowiązki dyrektora biura zastąpił Prezes Zarządu Jarosław Franczuk, który objął stanowisko  

dyrektora biura. Łącznie Biuro zatrudniało 3 osoby w pełnym wymiarze czasu pracy.  

 

31. Informowanie o obszarze objętym LRS, o realizacji LRS oraz działalności LGD                   

- realizacja planu komunikacji  

 

    - prowadzono i aktualizowano stronę internetową i profil w mediach społecznościowych , 

    - pracownicy biura przeprowadzili  jedno spotkanie informacyjne dla mieszkańców obszaru LGD                   

    w gminach, 

    - w ramach pracy biura udzielono doradztwa  23  podmiotom, 

    - w dniu 26 lutego odbyło się spotkanie Partnerów w sprawie projektu współpracy „Energia 

Odnawialna Lokalnie. Innowacyjna inicjatywa partnerska na rzecz ochrony środowiska i 

zapobiegania zmianom klimatycznym” a następnie 21.12.2018 r. została podpisana umowa z 

zarządem województwa podlaskiego na finansowanie tego projektu. 

 - w dniu 23 maja 2018 r. przedstawiciele LGD „Lider w EGO”, przedsiębiorca z Olecka i prezes 

LGD „Tygiel Doliny Bugu” spotkali się w Klimczycach k/Drohiczyna ze współwłaścicielką tłoczni 

soku „Samo jabłko” w celu stworzenia inkubatora przedsiębiorczości, 

 - w dniu 18 czerwca 2018r. odbył się warsztat refleksyjny prowadzony przez Mariusza 

Wachowicza, którego celem była ocena postępu finansowego i rzeczowego LSR oraz jakie 



działania można podjąć, aby nie było zagrożeń związanych z realizacją umowy i realizacją 

wskaźników, 

- w dniach 13-14 lipca 2018r. odbył się wyjazd edukacyjny Koryciny-Drohiczyn-Mielnik w którym 

uczestniczyło 17 osób z obszaru EGO, 

- w dniu 30 sierpnia 2018 r. został złożony wniosek o wspólnej realizacji projektu współpracy 

„Kulinarna Akademia Cudów” w Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku, 

- w dniu 21 grudnia 2018 r. podpisano umowę na Realizację projektu współpracy Energia 

Odnawialna Lokalnie. Innowacyjna inicjatywa partnerska na rzecz ochrony środowiska                                 

i zapobiegania zmianom klimatycznym.  

 - w dniach 20-21 września 2018r. w Kielcach odbyła się międzynarodowa konferencja na temat 

„Projekty współpracy a rozwój obszarów wiejskich” w której uczestniczył prezes zarządu LGD 

„Lider w EGO”,  

 - w dniach 29-30 listopada 2018 r. została przeprowadzona przez Urząd Marszałkowski kontrola 

funkcjonowania Stowarzyszenia LGD „Lider w EGO”, po zakończeniu której nie stwierdzono 

żadnych uchybień, 

     - pracownicy biura i członkowie organów brali udział w szkoleniach. 

  

                

32. Konkursy przeprowadzone w ramach realizacji działania „Wdrażanie lokalnej strategii 

rozwoju” 

 

W 2018 roku ogłoszono 2  konkursy 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 na poszczególne przedsięwzięcia z LSR: 

 

Nabór wniosków 1/2018 rozpoczął się 24.09.2018 r. a zakończył się 11.10.2018r. W ramach 

ogłoszonego konkursu złożono 1 wniosek. 

- Wspieranie współpracy przedsiębiorstw lokalnych - 1 wniosek. 

 

Nabór wniosków 2/2018 rozpoczął się 12.11.2018r. a zakończył się 26.11.2018r. W ramach 

ogłoszonego konkursu złożono 1 wniosek.  

- Dbałość o obiekty kultury i zabytki na terenie LGD "Lider w EGO" - 1 wniosek. 

  

 

33. Informacja o przeprowadzonych kontrolach 

 

W okresie sprawozdawczym Stowarzyszenie było kontrolowane przez: 

3) Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – 29-30 

listopada 2018 r.  

Kontrola obejmowała nabory i funkcjonowanie  LGD. Zakończyła się bez uwag. 

4) Koniec roku 2018 zobowiązywał nas do realizacji wskaźników, określanych jako „kamień 

milowy”. Zgodnie z informacją Urzędu Marszałkowskiego zrealizowaliśmy wszystkie 

wskaźniki z wyjątkiem jednego: współpraca przedsiębiorstw w zakresie usług 

turystycznych. Ponadto na koniec roku % wykorzystanego całego budżetu 

przeznaczonego na operacje w ramach 19.2 wyniósł 62% w stosunku do całości budżetu, 

a budżet przewidziany na lata 2016-2018 wykonano w 82%. 

   

 


