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Sprawozdanie Merytoryczne                                                                                                                                               

z prac Zarządu Stowarzyszenie „Ślężanie - Lokalna Grupa Działania”                                                             

za rok 2018 

 

 

Rok 2018 przyniósł wiele zmian jakościowych w pracy Zarządu i Biura LGD.  

Zgodnie z wytyczną Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Wytyczna 5/3/2017 z 18 sierpnia 

2017 r.), na początku każdego roku LGD dokonuje ewaluacji wewnętrznej, której 

kulminacyjnym punktem jest przeprowadzanie ćwiczeń analityczno-refleksyjnych mających 

na celu dokonanie bieżącej oceny procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu 

LSR. Celem warsztatu jest lepsze zrozumienie osiąganych rezultatów, zmian otoczenia oraz 

przewidywanie zagrożeń związanych z realizacją wskaźników, a poprzez to całej Strategii. 

Rozważania przeprowadzone w trakcie warsztatów mogą być również podstawą do 

podejmowania decyzji o ewentualnej zmianie kierunku działań – jeśli to będzie konieczne – 

oraz stanowią wkład w ewaluację ex-post.  

Ewaluacja prowadzona metodą ankiety elektronicznej oraz dyskusji na temat jej wyników i 

osiągniętych wskaźników w trakcie pierwszego Warsztatu Refleksyjnego pokazała, że 

działania prowadzone zgodnie z założeniami strategii przynoszą zakładane efekty. Wysoko 

oceniono realizację naborów i osiągniętych wskaźników oraz pracę biura. Zagrożeń 

upatrywaliśmy w niezwykle długim okresie weryfikacji dokumentacji z naborów 

prowadzonym przez samorząd województwa. 

Do końca roku przeprowadziliśmy 7 naborów, w tym nabory grantowe we wszystkich 

zakresach działania i 3 nabory konkursowe; podejmowanie działalności gospodarczej, rozwój 

działalności gospodarczej i na infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną (nabór uzupełniający). 

Mimo, że dokumentację z naborów grantowych dostarczyliśmy do UMWD w czerwcu to do 

końca roku nie zweryfikowano naszych wniosków. Brak umów w tym zakresie groził tym, że 

nie zrealizujemy wskaźników z tzw. pierwszego kamienia milowego. Wobec powyższego 

Urząd Marszałkowski, pozwolił nam wystąpić o zmianę zapisów LSR i przesunięciem 

wskaźników grantowych na drugi kamień milowy. W ten sposób uzyskaliśmy zaliczenie tego 

progu. Biorąc pod uwagę terminowość realizacji naszych zadań, równomierność realizacji 

zgodną z ustalonym harmonogramem działań i proporcjonalne wykorzystanie środków 

zakwalifikowano nasze LGD do tzw. „bonusa”. Liczyliśmy, że będą to dużo wyższe środki, ale 

ostatecznie przyznano nam kwotę 770 tys. zł, która w całości przeznaczona musi być na 

podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej. Środków tych nie wolno nam przekazać na 

obsługę, a koszt przeprowadzenia jednego naboru to ok. 4 000 zł. 

Każdy nabór poprzedzony jest serią spotkań informacyjnych oraz szkoleń dla potencjalnych 

beneficjentów. W trakcie ogłaszanych nabór prowadzone jest także indywidualne doradztwo.  
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Działalność Biura i polityka w zakresie realizacji naborów została pozytywnie oceniona na 

etapie drugiego Warsztatu Refleksyjnego.  

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.  

Zapisy z raportu po Warsztacie Refleksyjnym 

a. Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za 
zadowalającą? 
LSR realizowana jest zgodnie z planem. Wskaźniki produktu zostały wypełnione na 
właściwym dla osiągnięcia pierwszego kamienia milowego poziomie. Poziom realizacji 
większości wskaźników osiąga 100%, a w niektórych przypadkach wykracza poza tę 
wartość.  
Operacje wybrane w ramach naborów związanych z rozwojem przedsiębiorstw zapewniają 
realizację wskaźników (na poziomie podpisanych umów) w wymiarze całego LSR, a nie tylko 
kamienia milowego. Rozwijanie działalności gospodarczej również przekracza założone na 
2018 rok wartości, jednak w tym przypadku potrzebne będą dodatkowe nabory wniosków. 
Również przedsięwzięcia z zakresu celu 2 zrealizowano na poziomie daleko wykraczającym 
poza obowiązek zawarty w kamieniu milowym.  
Działania w ramach ostatniego celu szczegółowego nie były planowane na pierwszy kamień 
milowy i nie zostały jeszcze rozpoczęte (dot. projektu współpracy). 
Zasadniczą trudnością w realizacji LSR jest ogromna liczba operacji zakwalifikowanych do 
realizacji metodą grantową. Pomimo zaangażowania biura w procesie wnioskowania, 
realizacji i rozliczania projektów grantowych stanowią one nie tylko trudność, ale i poważne 
ryzyko dla LGD, jako instytucji odpowiedzialnej za całość grantu. Część wskaźników została 
zmieniona w ramach korekty błędu obliczeniowego.  
 
Rekomendacja:  
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).  
Dołożyć szczególnych starań w celu zabezpieczenia realizacji zadań grantowych poprzez 
monitorowanie i bezpośrednie wsparcie na każdym etapie trwania projektu.  
Opracować scenariusz awaryjny w przypadku trudności w realizacji kolejnych naborów 
grantowych i przemianowania ich w formę operacji własnych lub projektów „klasycznych”. 
 
b. Czy jakość projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych jest 
zadowalająca? W jakim stopniu, jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich 
obszarach tematycznych wpływa na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie? 
Wnioski składane w ramach naborów są przyzwoitej jakości. Duże znaczenie w tej kwestii 
ma jakość doradztwa. Wnioskodawcy, którzy sumiennie podeszli do możliwości 
skonsultowania pomysłów i zapisów w formularzach osiągnęli wyższy poziom jakości 
wniosków niż ci, którzy zgłosili się tylko by uzyskać dodatkowe punkty. Część 
wnioskodawców lekceważy doradztwo, a przygotowane przez nich wnioski niespełnianą 
nawet podstawowych wymogów.  
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Przedsiębiorcy przygotowują stosunkowo najlepsze jakościowo wnioski, z kolei najsłabsze 
prezentują wnioskodawcy chcący rozpocząć działalność gospodarczą.  
Wnioski wpływające od instytucji sektora finansów publicznych są dzięki doświadczeniu 
pracowników dobrze napisane i dodatkowo dają gwarancję należytej realizacji. 
Projekty grantowe pisane i składane przez doświadczone NGO z pewnością zasługują na 
słowa uznania. Wnioski mniej doświadczonych organizacji pozarządowych osiągają 
odpowiednią jakość dzięki wsparciu urzędników zatrudnionych w gminach. Niemniej 
wszystkie wnioski grantowe wymagają dużego zaangażowania pracowników LGD na 
wszystkich etapach ich tworzenia, realizacji i rozliczenia. 
 
Rekomendacja: 
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.  
 
c. W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę? 
Kryteria wyboru są odpowiedniej jakości. Członkowie Rady posługują się nimi sprawnie, a 
wnioskodawcy nie zgłaszają uwag co do ich brzmienia. Oczywiście obowiązkowe kryteria 
dotyczące innowacyjności i ochrony klimatu nie są do końca jednoznaczne, ale ich 
stosowanie nie nastręcza większych problemów. Na wysoką jakość kryteriów wskazuje 
również niska liczba protestów (4). 
 
Rekomendacja: 
Poddać analizie racjonalność zmiany kryteriów na obecnym etapie wdrażania LSR. 
 
d. 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? 
Wszystkie wybrane projekty przyczyniły się do osiągnięcia celów LSR. LSR została 
opracowana w odpowiedzi na zdiagnozowane problemy społeczne tak, więc każda operacja 
realizująca LSR wpisuje się w odpowiedź na potrzeby społeczne obszaru LGD. Zmiany 
społeczne i gospodarcze, które zachodzą obecnie mają nieznaczny wpływ na aktualność 
dokumentu i w konsekwencji na możliwość realizacji zapisów LSR. Zmiany w sferze 
społecznej i gospodarczej, a szczególnie na rynku pracy powodują, że trudno jest znaleźć 
wykwalifikowanego pracownika. Na szczęście w katalogu grup defaworyzowanych nie ma 
bezrobotnych. 
Na terenie LGD występuje dużo organizacji pozarządowych ale można wyodrębnić białe 
plamy społecznej aktywności. Część organizacji posiłkuje się doświadczeniami z 
poprzedniego okresu programowania, co sprawia, że współpraca z nimi jest zdecydowanie 
łatwiejsza i bardziej skuteczna. 
Ostatnie wybory samorządowe spowodowały zmianę 6 z 8 włodarzy gmin. Wymaga to od 
LGD konsekwentnych działań promocyjnych i informacyjnych by utrzymać jakość 
partnerstwa na właściwie wysokim poziomie.  
 
Rekomendacje:                                                                                                                                 
Konsekwentnie wspierać aktywność społeczną w mniej angażujących się gminach. Podjąć 
działania w celu uaktywnienia tych gmin, w których przepływ informacji i zaangażowania 
jest niewystarczający.  
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e. Czy przyjęty system wskaźników sprawdza się i dostarcza wszystkich potrzebnych 
informacji? 
Zmiana sytuacji gospodarczej i społecznej sprawia, że niektóre wskaźniki produktu stają się 
mniej aktualne, a w konsekwencji trudniejsze do realizacji. Pomyłka pisarska na etapie 
opracowania strategii wymusiła konieczność zmiany wymiaru wskaźnika, zmianie uległa też 
przynależność wskaźnika do kamienia milowego. Obecnie, na tym etapie wypełniania 
strategii nie ma konieczności dokonywania zmian w tym zakresie. 
Dane na temat realizacji wskaźników pochodzą w zdecydowanej mierze od beneficjentów. 
Wprowadzenie przez MRiRW uniwersalnych wskaźników PROW i ich dezagregacji nakłada 
na LGD konieczność pozyskiwania dodatkowych danych w ramach ankiet monitorujących. 
Dane z UM, mimo prób usystematyzowania procesu komunikacji, wydają się mniej 
wiarygodne. Niemniej wymagana jest synchronizacja danych dotyczących wskaźników 
zapisanych we wnioskach o udzielenie wsparcia oraz umowach podpisywanych przez UM. 
 
Rekomendacje:  
Wprowadzić rozwiniętą formę ankiety monitorującej, która pozwoli na weryfikację realizacji 
wskaźników LSR oraz obowiązkowych dezagregacji PROW.  
 
f. Czy procedury naboru, wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów? 
Zmiany procedur wynikały jedynie ze zmian zapisanych w wytycznych, które 
zobowiązywały LGD do uaktualnienia niektórych zapisów. Stosowane procedury, mimo, że 
skomplikowane są powszechnie znane i zrozumiałe przez beneficjentów.  
Opracowanie własnych procedur grantowych wymagało dokładnej analizy zagrożeń i 
zastosowania scenariuszy niwelujących ryzyko.  
 
Rekomendacje:  
wprowadzić do procedury grantowej zapis o naborze uzupełniającym, niwelującym ryzyko 
LGD. !!! 
 
g. Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno-
promocyjnych, doradczych)? 
Funkcjonowanie biura LGD w zakresie obowiązkowych działań informacyjno szkoleniowych 
i doradczych odbyło się na zakładanym, wysokim poziomie. Szkolenia prowadzone w 
związku z ogłaszaniem naborów przyczyniły się do podniesienia poziomu jakościowego 
wniosków.  
Dodatkowo, poza działaniami obowiązkowymi biuro LGD silnie angażowało się w działania 
animacyjne i promocyjne. Do najważniejszych z nich można zaliczyć: kreowanie produktu 
lokalnego, uczestnictwo w festiwalach, dożynkach w Spale, uczestnictwo w konkursie na 
Najpiękniejszą Dolnośląską Wieś, Targi GRUNE WOCHE w Berlinie, Tradycje Stołu 
Wielkanocnego, Festiwal Rzemiosł Rękodzieła i Produktu Lokalnego. 
Jakość pracy biura została potwierdzona bardzo pozytywną opinią przedstawiciela Urzędu 
Marszałkowskiego obecnego na warsztacie.  
 
h. Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR? 
brak 
 
i. Inne zagadnienia związane z procesem realizacji LSR; 
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Podjąć kolejną próbę zobowiązania UM do systematycznego przekazywania danych 
dotyczących podpisywanych umów, zakresu realizowanych wskaźników oraz ostatecznych 
rozliczeń poszczególnych projektów. 
Rekomendacje wypracowane w toku ewaluacji wewnętrznej, której podsumowaniem był 

warsztat refleksyjny sprzed roku zostały zrealizowane. Obecnie przedstawione rekomendacje 

zostaną przeanalizowane przez zespół złożony z pracowników biura, zarządu oraz Rady LGD. 

Realizacja rekomendacji oraz efekty ich wdrożenia będzie elementem oceny w kolejnej 

ewaluacji wewnętrznej. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Zarząd i Biuro LGD prowadzi współpracę i wymianę doświadczeń z innymi lokalnymi grupami 

działania, zarówno poprzez Dolnośląską Sieć Partnerstw, Facebooka (grupa lgd) jak i 

indywidualnie. 

Poza działalnością bieżącą Zarząd i Biuro LGD podejmowało wiele innych działań. 

W styczniu 2018 r. Wydział Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWD zaprosił nas do 

reprezentowania województwa na stoisku Dolnego Śląska na Międzynarodowych Targach 

Żywności Grűne Woche. Byliśmy gospodarzami stoiska na pierwszej części targów w dniach 

od 18 do 24 stycznia. Wraz z przedstawicielkami Biura na stoisku byli; Izabela i Mirosław 

Stasiakowie z pracowni Sweet Atelier z piernikami artystycznymi, Daniel Borak Ślężańskie 

Miody, który specjalnie na targi przygotował kostium pszczoły, w którym zachęcał do 

odwiedzania naszego stoiska. Zarówno pokazy zdobienia pierników jak i występy Pszczoły 

Ślężańskiej przysporzyły nam wielkiej popularności. W niedzielę targową na stoisku obecni 

byli także przedstawiciele Stowarzyszenia Ślężańskie z Jordanowa Śląskiego, których 

produkty konopne (oleje, herbatki, czekoladki, mąka, ziarno) i miód faceliowy 

prezentowaliśmy na stoisku przez cały czas naszego pobytu w Berlinie. Na stoisku 

prezentowaliśmy szeroką gamę Ślężańskich Produktów Lokalnych. Były to; chleb żytni na 

zakwasie z Młyna w Jordanowie Śląskim, ogórki i kapusta kiszona z Gospodarstwa Gór Pak z 

Maniowa Wielkiego w Gminie Mietków, chleb i sery kozie z Kooperatywy 124, konfitury z 

czereśni i mirabelki z Gospodarstwa Agroturystycznego Sady Pod Ślężą, oleje z Firmy Ol’Vita 

z Gminy Marcinowice, sery Michała Mazura ze Sobótki, sery i wędliny z Gospodarstwa 

Szczypiorki Państwa Szczypków z Tuszyna w Gminie Dzierżoniów, pierniki z Piernikarni 

Śląskiej w Niemczy, soki tłoczone na zimno z Sadów Ślężańskich, piwo z Browarni Sobótka, 

wino Sabat z Winnicy Celtica w Sobótce. Poza produktem spożywczym prezentowaliśmy na 

stoisku ceramikę z Pracowni Ceramicznej Unicat oraz szydełkowe Misie i pszczoły Pani 

Jolanty Korty z Marcinowic.  
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W dniu 15 lutego zorganizowaliśmy pierwszy Warsztat Refleksyjny poprzedzony ankietą 

elektroniczną. W trakcie warsztatu przeanalizowano zaawansowanie realizacji LSR oraz 

wyniki oceny pracy Biura. Uznano, że zaawansowanie realizacji wskaźników jest bardzo 

dobre, a zaplanowane na pierwsze półrocze nabory grantowe zapewnią osiągnięcie 

wskaźników zaplanowanych na pierwszy kamień milowy. 
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W ostatniej dekadzie lutego przeprowadzono 8 spotkań informacyjnych w sprawie 

możliwości uzyskania pomocy na działania realizowane w ramach grantów. Uczestnicy 

spotkań otrzymali ulotki informacyjne na temat poszczególnych rodzajów grantów. 

Od 12 do 15 marca zrealizowano 4 szkolenia związane z pierwszym naborem grantowym na 

rozbudowę i poprawę standardu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. 
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Biuro LGD wraz z producentami produktu lokalnego wzięli udział w dorocznej imprezie pod 

nazwą Tradycje Stołu Wielkanocnego. Przed imprezą zorganizowano spotkanie producentów 

produktu, na którym omówiono plany promocyjne. 
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18 maja odwiedziliśmy czeskie partnerstwo MASK (Místní akční skupiny Český ráj a Střední 

Pojizeří), partnera z którym realizować będzie jeden z elementów projektu współpracy 

planowany wstępnie na drugą połowę roku 2018. W efekcie ustaleń pomiędzy partnerami 

polskimi termin realizacji przesunięto na rok 2019. 

W dniu 30 maja odbyło się posiedzenie Rady, na którym oceniono wnioski w naborach 

grantowych. Dla nas wszystkich było to ważne wydarzenie ponieważ po raz pierwszy 

wdrażaliśmy procedury grantowe. Dokumentacja z tych naborów została przekazana do 

UMWD w czerwcu.  

W czerwcu wzięliśmy udział w Walnym Zebraniu Dolnośląskiej Sieci Partnerstw LGD. 

29 czerwca przeprowadziliśmy nasze Walne Zebranie Członków, na którym zatwierdzono 

sprawozdania i udzielono Zarządowi absolutorium. Na zebraniu tym po raz kolejny 

podjęliśmy próbę zmiany zapisów zawartych w Statucie LGD, niestety ze względu na brak 

quorum nie dokonaliśmy tych zmian do dzisiaj. Zarząd prowadzi stałą akcję wzywania 

członków do opłacania składek i aktywności, a przy braku odzewu dokonuje skreśleń z listy 

członków. 

Od sierpnia prowadziliśmy spotkania z producentami produktu lokalnego w sprawie udziału 

w przygotowaniach konferencji o uprawie konopi i udziale naszego LGD w Dożynkach 

Prezydenckich. 

W dniu 11 września zorganizowaliśmy konferencję pn. Uprawa konopi pod Ślężą. Do udziału 

w konferencji zapraszaliśmy lokalnych rolników, którym chcieliśmy przybliżyć zasady i 

korzyści płynące z uprawy konopi, a także zaprezentować lokalny produkt z konopi z obszaru 

Gminy Jordanów Śląski. Przy założeniu, że w konferencji weźmie udział najwyżej 50 

uczestników zainteresowanie tematem bardzo nas zaskoczyło. Na listę obecności wpisało się 

152 osoby. Z rozmów prowadzonych z uczestnikami ustaliliśmy, że przyjechali oni z obszaru 

całego kraju. Niestety z naszego terenu było tylko 8 rolników (poza współorganizatorami). 

Konferencja odbiła się szerokim echem, zaowocowała kilkoma publikacjami w prasie 

branżowej i tv regionalnej i krajowej (3 reportaże). 
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Do dzisiaj odbieramy telefony od zainteresowanych uprawą konopi. Cieszy nas, że mamy swój 

mały udział w odczarowywaniu tej rośliny. 

We wrześniu ogłosiliśmy kolejne nabory grantowe. 

Zarząd Województwa zaprosił nas do reprezentowania naszego województwa na Dożynkach 

Prezydenckich w Spale. Po rozmowach z producentami produktu lokalnego podjęliśmy to 

wyzwanie. Podpisaliśmy umowę i za przekazane nam pieniądze zakupiliśmy u naszych 

producentów produkty, którymi podejmowaliśmy gości na naszym stoisku. Wśród produktów 

znalazł się tradycyjnie chleb, tym razem z gospodarstwa Kozłonogi Joanny Maślukiewicz 

serwowany na stoisku ze smalcem czarownic Ślężańskich i ogórkiem kiszonym z 

gospodarstwa Gór Pak, kołacz z piekarni U Łucji, miody Ślężańskie Daniela Boraka, wędliny i 

sery z Gospodarstwa Szczypiorki, soki tłoczone na zimno i jabłka z Sadów Ślężańskich, wyroby 

garmażeryjne z wytwórni Sam Smak Pani Stanisławy Mielczarek, pierniki zdobione Izabeli 

Majeckiej Stasiak, dżemy i susz z Sadów Pod Ślężą, winogrona z Winnicy Celtica. 
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Jesienią poza naborami grantowymi przeprowadziliśmy nabory na tworzenie i rozwój 

działalności gospodarczej. 

Każdy nabór poprzedzony był spotkaniami informacyjnymi i szkoleniami. Prowadzone było 

także doradztwo dla beneficjentów.  
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Jeżeli chodzi o przedsiębiorczość  były to w zasadzie ostatnie środki z puli 3 500 000 zł.  Do 

rozdysponowania pozostały tylko środki pochodzące z cięć, jakie wychodzą przy weryfikacji 

wniosków o płatność.  

W wyniku wyborów samorządowych pod koniec roku okazało się, że w sześciu z ośmiu gmin 

członkowskich doszło do zmiany na stanowiskach Wójtów i Burmistrzów. Po zakończeniu 

drugiej tury wyborów Zarząd zorganizował spotkanie Włodarzy Gmin, na którym chcieliśmy 

się przedstawić nowym Szefom Gmin, ale też poznać  ich samych. Zależało nam na tym, aby 

Panowie poznali się także między sobą. 

 

   

Najważniejsza w tamtym momencie była  dla nas weryfikacja naszych dokumentów z 

pierwszych naborów grantowych. Nasze dokumenty od czerwca nie były poddane ocenie i nie 

zanosiło się na to, że podpiszemy umowy do końca roku. Po naszych monitach UMWD poprosił 

nas  o wniosek na temat przesunięcia wskaźników, jakie mieliśmy osiągnąć dzięki tym 

naborom na drugi kamień milowy. W związku z zaistniałą sytuacją  Zarząd podjął decyzję o 
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pilnym zwołaniu Walnego Zebrania Członków (05.12), na którym dokonaliśmy zmian w LSR 

i dokumenty te dołączyliśmy do wniosku.  Podpisaliśmy w tej sprawie stosowny aneks  i dzięki 

temu osiągnęliśmy bardzo wysoki wskaźnik realizacji założeń LSR.  

LGD wykonało swoje założenia, a nasze granty wróciły do nas pod koniec I kwartału 2019 r. i 

wtedy też podpisaliśmy pierwsze umowy z grantobiorcami.  

Przez całą jesień trwały przygotowania do XII Festiwalu Rzemiosł, Rękodzieła i Produktu 

Lokalnego, który odbył się 16 grudnia 2018. Impreza finansowana była z dotacji Gminy 

Sobótka. 
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W dniach 17 i 18 grudnia przeprowadziliśmy szkolenie dla Rady, Członków Zarządu i 

pracowników Biura LGD.  Szkolenie dotyczyło  oceny wniosków w oparciu o lokalne kryteria 

oraz założeń do ewaluacji  LSR. 

W 2018 r. przeprowadziliśmy  3 Walne Zebrania Członków,  8 posiedzeń Zarządu, 2 

posiedzenia Komisji Rewizyjnej, 10 spotkań grup roboczych; grupy promocyjnej i 

producentów produktu lokalnego. Opublikowaliśmy 3 artykuły związane z promocją 

produktu lokalnego oraz kampanią Kupuj Lokalnie – lokalne jest lepsze. 
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Przez cały rok na bieżąco aktualizowana jest strona www oraz fanpage na Facebooku. 

Aktualizujemy na bieżąco portal Wrota Regionu  i fanpage do tego portalu. Ważnym  

elementem systemu komunikacji jest też Newsletter, w jaki wyposażona jest nasza strona 

internetowa.   

Na Fanpage-u Stowarzyszenia  na bieżąco przekazujemy informacje o naborach, działaniach 

LGD ale też informacje o możliwości pozyskania środków z innych źródeł, informacje dla NGO 

o terminach, zasadach i zmianach prawnych. Zamieszczamy tam także informacje o 

działaniach na obszarze LGD, organizowanych przez Gminy Członkowskie, instytucji 

samorządowych, lokalnych organizacji i sołectw, promujemy produkt lokalny.   

 

 


