
Sprawozdanie Merytoryczne z prac Zarządu 

Stowarzyszenie „Ślężanie - Lokalna Grupa Działania” za rok 2019 

 

Rok 2019 był niezwykle pracowity, przyniósł wiele zmian jakościowych w pracy Zarządu i Biura 
LGD. Zaczął się od przygotowań do Warsztatu Refleksyjnego; wyliczanie  ilości naborów, 
przyznanych środków,  osiągniętych wskaźników.   

W dniach od 17 do 23 stycznia uczestniczyliśmy w Międzynarodowych Targach Żywności Grűne 
Woche, na których prezentowaliśmy lokalne produkty; chleb na zakwasie z Młyna Jordanów Śląski, 
Smalczyk Czarownic Ślężańskich, wędliny i sery zagrodowe z Gospodarstwa Szczypiorki  z Tuszyna 
w Gminie Dzierżoniów, Soki tłoczone na zimno z Sadów Ślężańskich z Sobótki, pierniki artystyczne 
z Pracowni Sweet Atelier, pierogi z firmy Sam Smak z Rogowa Sobóckiego, Miody Ślężańskie z 
Jordanowa Śląskiego, ogórki i kapusta kiszona z Gospodarstwa Gór-Pak z Maniowa Wielkiego z 
Gminy Mietków oraz Wino Spod Ślęży i Piwo Wieżyca.  Stoisko nasze cieszyło się dużym 
powodzeniem, podejmowani gości próbowali naszych wyrobów. Ogromnym powodzeniem cieszył 
się sok z burakiem ćwikłowym.  W pierwszych dniach targów gospodarzem stoiska był 
Wicemarszałek Marcin Gwóźdź, który podejmował m.in. Ministra Rolnictwa  Krzysztofa 
Ardanowskiego, Ministra Rolnictwa Rządu Branderburgii Jörga Vogelsänger oraz Ministra 
Rolnictwa  i Środowiska Rządu Saksonii  Thomasa Schmidta. 

14 grudnia zakończył się nabór wniosków na tworzenie i rozwój działalności gospodarczej. 
Łącznie na te dwa działania wpłynęło 32 wnioski. 8 i 10 stycznia Zespół ds Wstępnej oceny 
wniosków bardzo dokładnie zapoznał się ze wszystkimi wnioskami i wezwał wnioskodawców do ich 
uzupełnienia. Rada w pełnym składzie rozpoczęła pracę nad ich oceną 21 i 24 stycznia. 

Pierwsze spotkanie Grupy Roboczej ds. promocji odbyło się 25 stycznia. Poświęcone było 
aktualizacji portalu Wrota Regionu oraz stworzeniu wspólnego kalendarza imprez na rok 2019. 
Pierwsze powiedzenie Zarządu poświęcone m.in. organizacji Warsztatu Refleksyjnego oraz planom 
na cały 2019 r. przeprowadzono 28 stycznia. 

Warsztat Refleksyjny zorganizowano 1 lutego.  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 
trzeciego 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 co potwierdził także raport 
NIK. Po przeprowadzeniu analizy zaawansowania realizacji strategii oraz osiągniętych wskaźników 
prowadzący wysoko ocenił  dotychczasowe działania LGD. Uznał jednak, że działania związane z 
realizacją grantów są niezwykle absorbujące i trudne na każdym etapie ich realizacji.  



W lutym odbyły się spotkania z dwoma grupami  inicjatywnymi  deklarującymi  założenie 
stowarzyszeń na obszarze LGD. Grupy te otrzymały wsparcie w postaci wymaganych do rejestracji 
dokumentów oraz instrukcji jak należy przeprowadzić proces utworzenia i rejestracji. 

W dniu 19 lutego rozpoczęliśmy podpisywanie umów na powierzenie grantów.  Pierwszych                           
9 umów podpisaliśmy uroczyście w Urzędzie Gminy Dzierżoniów. 

Po ocenie poziomu realizacji założeń strategii dolnośląskich partnerstw przyznano nam Bonus 
finansowy na tzw. I kamieniu Milowym w wysokości 770 000,00 zł. Bonus ten w całości 
przeznaczony został na realizację  
celu ogólny 1: Wsparcie rozwoju gospodarczego obszaru LSR do 2022 r. na który w budżecie 
pierwotnym znajdowało się 3 500 000 zł z bonusem kwota ta wzrosła do wysokości 4 270 000 zł. 

Przyjęcie bonusa wymagało zmiany LSR w tym zakresie, czyli zmiany budżetu i zwiększenie 
wskaźników proporcjonalnie do kwoty. 

 

5 marca spotkaliśmy się z Burmistrzami i Wójtami Gmin Członkowskich, na którym przedstawiliśmy 
aktualną sytuację LGD i plany naborów do końca roku 2019. Ustalono termin naboru na tzw. dużą 
infrastrukturę realizowaną w trybie konkursowym na środki niewykorzystane przez Gminę Sobótka i 
część środków dla Gminy Marcinowice. 

W dniu 14 marca odbyło się kolejne spotkanie Grupy Roboczej ds. Promocji. Omówiono po raz kolejny 
funkcjonalność portalu Wrota Regionu oraz ustalono wydanie wspólnego plakatu promującego 
największe imprezy folklorystyczne realizowane przez gminy członkowskie. Plakat został przyjęty 
bardzo pozytywnie zarówno przez organizatorów imprez jak i miłośników folkloru. Była to promocja o 
przedłużonym okresie oddziaływania na odbiorcę. Zaplanowaliśmy, że w kolejnych latach będziemy 
powielać ten sposób promocji.  

 

Kolejne posiedzenie Zarządu odbyło się 16 kwietnia, na posiedzeniu omówiono zasady konsultacji 
społecznych koniecznych do przeprowadzenia zmiany LSR w związku z przyznanym bonusem, termin i 
program Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków. 

 
Cały czas prowadzone były działania zmierzające do ściągania zaległych składek członkowskich oraz 
analiza aktywności członków LGD.  
Zgodnie z zapisami § 12  Statutu  
1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest zobowiązany: 

1) propagować cele Stowarzyszenia i aktywnie uczestniczyć w realizacji tych celów, 
2) aktywnie uczestniczyć w działalności i przedsięwzięciach Stowarzyszenia,  
3) przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia, 
4) opłacać składki członkowskie w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie 

Członków, 
5) brać udział w Walnych Zebraniach Członków, 
6) dbać o mienie Stowarzyszenia, 

zweryfikowano listę członków Stowarzyszenia. 
 
W dniach 26 i 27 marca przeprowadzono 2 spotkania informacyjno-szkoleniowe na temat 
zasad realizacji grantów oraz ich rozliczania. 
 
3 kwietnia wzięliśmy udział w ogólnopolskiej konferencji  pt. „Współpraca samorządu 
terytorialnego z organizacjami pozarządowymi”, której organizatorami byli; Narodowy 
Instytut Wolności oraz Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego.  
 



W ramach działań z zakresu wsparcia lokalnych producentów serów, po otrzymaniu z 
Urzędu Marszałkowskiego 1 egzemplarza Poradnika, udało nam się pozyskać z 
województwa podlaskiego ponad 20 egzemplarzy, które przekazaliśmy lokalnym 
producentom. Poradnik zawiera kompendium wiedzy na temat zasad budowy serowarni i 
prowadzenia produkcji. 
 
23 kwietnia przeprowadziliśmy spotkanie konsultacyjne dot. zmiany strategii oraz 
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków, na którym wprowadzono zmiany. Ponadto 
dokonano zmian składów Rady i Komisji Rewizyjnej. 
 
Od 7 do 22 maja przeprowadzono nabór uzupełniający na działanie „Realizacja wydarzeń 
edukacyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych i artystycznych dla mieszkańców obszaru LSR”. Było to 
działanie ratujący cały duży grant na wydarzenia, przeprowadzony po tym jak wycofała się jedna 
grantobiorczyni.  Grant został uratowany. 
 
W dniach od 8 do 31 maja przeprowadzono szkolenia, konsultacje i nabór grantowy na 
zadanie promocyjne; Opracowanie publikacji i materiałów informacyjno-promocyjnych  
dotyczących zasobów obszaru LSR.  Wpłynęło 18  wniosków do dofinansowania  przyjęty 
15 wniosków. 
 
16 maja w restauracji Zielone Wzgórze odbyło się spotkanie Zarządu z Wicemarszałkiem 
Marcinem Gwoździem, którego interesowały plany Stowarzyszenia. Marszałek zapoznał się 
z obiektem i Mini Browarem uruchomionym z dofinansowania LGD. 
 
Stowarzyszenie nasze jest członkiem Dolnośląskiej Sieci Partnerstw LGD. 14 czerwca 
odbyło się Walne sieci i spotkanie z Wicemarszałkiem Marcinem Gwoździem. Organizację 
II części Walnego przekazano Ślężanom. 
 
Posiedzenie Rady oceniające wnioski grantowe odbyło się 24 czerwca w Tuszynie. 
 
W dniu 27 czerwca, w Winiarni Celtica w Sobótce odbyło się spotkanie z delegacją 
Ministerstwa Rolnictwa Rządu Branderburgii oraz przedstawicielami Zarządu Sejmiku 
Województwa Dolnośląskiego. W trakcie spotkania zaprezentowaliśmy zebranym 
Ślężański Produkt Lokalny, zasady funkcjonowania LGD, a gospodarz obiektu 
przeprowadził degustację rodzajów produkowanych win i opowiedział o tworzeniu 
winnicy oraz winiarstwie na Dolnym Śląsku. 
 
Absolutoryjne Walne Zebranie Członków odbyło się 28 czerwca.  
 
8 lipca w Sobótce odbyło się kolejne Walne Zebranie Dolnośląskiej Sieci Partnerstw LGD, 
na którym dokonano zmiany Zarządu Sieci. 
 
W dniach 11 i 12 lipca zorganizowaliśmy szkolenie na temat programu Excel. 
 
Kolejnymi gośćmi, którzy odwiedzili nas w celu poznania Ślężańskich Produktów 
Lokalnych  byli przedstawiciele Zarządu Powiatu Wrocławskiego i ich goście z 
niemieckiego miasta Borken. 
 
Przez całe lato trwała intensywna realizacja grantów. Przebieg i wyniki tych działań 
prezentowaliśmy na Fanpagu LGD. Były to zarówno działania inwestycyjne jak organizacja  



warsztatów z dorosłymi i dziećmi. Tematyka grantów jest bardzo szeroka i odpowiada na 
potrzeby środowisk lokalnych. 
19 lipca przeprowadziliśmy kolejne szkolenie na temat ”Jak zrealizować i rozliczyć grant” 
 
Pracownice Biura LGD w ramach współpracy z sąsiednim LGD – Lider A4, wzięły udział w 
szkoleniu na temat mediów społecznościowych. Szkolenie odbyło się 22 i 23 lipca. 
 
W dniu 24 lipca odbyło się kolejne spotkanie Grupy Roboczej ds. Promocji. Spotkanie 
przeprowadzono w siedzibie RCKS.  W spotkaniu poza osobami zajmującymi się w gminach 
promocja udział wzięli dyrektorzy ośrodków kultury. Tematem wiodącym było wspólne 
promowanie imprez lokalnych. Omówiono także kalendarz i  przygotowania do dożynek 
gminnych i dożynek wojewódzkich. 
 
W okresie lata LGD włączyło się do kampanii edukacyjnej na temat zasad sortowania 
odpadów.  Propagowaliśmy także torby wielorazowego użytku jako alternatywę dla 
plastikowych reklamówek.  Miś Ślężysław zyskał tytuł Misia Eko. 
 
14 sierpnia wzięliśmy udział w nagraniu telewizyjnym poświęconym uprawie konopi pod 
Ślężą oraz produktom z konopi dostępnym na naszym terenie. 
 
Pod koniec sierpnia przeprowadziliśmy niewielki remont biura, którego celem było 
zwiększenia bezpieczeństwa oraz docieplenia poprzez zamurowanie nieużywanego 
wyjścia dostawczego. W ten sposób uzyskaliśmy także dodatkową wnękę do 
przechowywania sprzętów. 
 
Pod koniec sierpnia w miesięczniki Gmina Polska ukazał się artykuł pt. LGD Ślężanie – 
Gorące Lato. Artykuł o działaniach z zakresu promocji produktów lokalnych oraz planach 
na przyszłość w kontekście kolejnego  okresu programowania. 
 
Gazetę z tym artykułem rozdawaliśmy podczas Dożynek Wojewódzko-Diecezjalnych w 
Niemczy w dniu 8 września. Na stoisku prezentowaliśmy nasze produkty w tym konopie, 
ziarno, olej i chleb z nasionami konopi. 
 
Po Dożynkach spotkaliśmy się w Urzędzie Gminy w Jordanowie Śląskim z grupą 
inicjatywną zamierzającą powołać stowarzyszenie. Stowarzyszenie Seniorów „Młodzi 
Duchem uzyskało wpis do KRS, a co za tym idzie osobowość prawną i już sięgnęło po grant. 
 
W sierpniu zaczęły spływać pierwsze rozliczenia grantów, których w tamtym momencie 
było realizowanych w jednym czasie 65. 
 
W dniu 3 października rozpoczęły się kolejne nabory grantowe na; wydarzenia i 
infrastrukturę rekreacyjną.  Nabór zakończono 29 października. Na wydarzenia wpłynęło 
21 wniosków do dofinansowania przyjęto 18 wniosków,  na infrastrukturę rekreacyjną 
wpłynęło 29 wniosków, dofinansowanie otrzymało 24 wnioski. 
Jak przy każdym naborze, tak przy tym przeprowadzono 4 szkolenia na oba zakresy. 
 
2 grudnia Rada LGS zakończyła ocenę wniosków. Dokumentacja przekazana została do 
UMWD, niestety ciągle czekamy na podpisanie umów. 
 



22 października przeprowadziliśmy szkolenie dla organizacji pozarządowych, KGW oraz 
sołectw z zakresu tworzenia i prowadzenia fanpagów jako bezpłatnego kanału dystrybucji 
informacji i komunikacji. 
 
24 października odbyło się kolejne Walne Zebranie Członków, niestety ze względu na brak 
wymaganego quorum nie udało się dokonać zmiany Statutu stowarzyszenia.  
 
12 listopada ogłoszono nabór wniosków na dotacje w zakresie podejmowania działalności 
gospodarczej  i  na rozwój działalności już działających. Nabór zakończono 11 grudnia. 
 
W drugiej połowie roku doszło do zmiany zatrudnienia; odeszła od nas dotychczasowa 
księgowa, zadania te powierzono firmie zewnętrznej. Z końcem roku odeszła osoba 
koordynująca realizację projektów. Przeprowadzono konkurs na to stanowisko, wpłynęły  
4 oferty. Od 1 stycznia zatrudniono nową pracownicę. 
 
Kolejne Walne Zebranie Członków zwołano na 26 listopada., tym razem członkowie stanęli 
na wysokości zadania i stawili się niemal gremialnie. Uzyskane quorum pozwoliło zmienić 
statut LGD. 
 
Zbliżamy się pomału do końca obecnego okresu programowania i przygotowujemy się już 
do planowania zakresu nowej strategii i sposobu jej finansowania. Aby rozpocząć dyskusję  
na ten temat zorganizowaliśmy spotkanie Zarządu i włodarzy Gmin Członkowskich LGD. 
Gościem naszego spotkania Dyr. Paweł Czyszczoń. Spotkanie nasze to początek działań związanych 
z diagnozą pod potrzeby nowej strategii. Zapoznaliśmy się z ideą "Inteligentnych Wiosek". 
Inteligentne Wioski to stosunkowo nowe podejście w zakresie kształtowania polityki UE. Koncepcja 
Inteligentnych Wiosek odnosi się do obszarów wiejskich i społeczności, które chcą rozwijać nowe 
możliwości w oparciu o swoje mocne strony i zasoby.  
 
Nowa strategia, to nowe wyzwania; ratowanie środowiska naturalnego; zmniejszenie konsumpcji, 
rozwój odnawialnych źródeł energii, dbałość o skąpe zasoby wodne. Działania oddolne w tym 
zakresie dają szansę na ich dużą skuteczność. Kolejnym wyzwaniem jest tworzenie systemowej 
oferty dla społeczeństwa starzejącego się; wykorzystywanie umiejętności i doświadczenia 
seniorów, wydłużanie ich aktywności społecznej i równolegle tworzenie systemu opieki. 
Ja mam nadzieję, że jednym z ważnych celów będzie dla nas rozwój uprawy konopi, jako rośliny 
pozwalających ratować środowisko naturalne.  
Do realizacji tych działań niezbędne są środki finansowe. Nasze przyszłe działania mogą być 
wspomagane np. ze środków na rozwój regionalny w ramach narzędzia jakim jest 
Wielofunduszowość (RLKS). Włodarzy naszych gmin prosiliśmy o wsparcie tej idei i lobbowanie 
za jego wprowadzeniem także w naszym Województwie. 

W dniu 14 grudnia, przy ogromnym udziale  Władz Gminy Jordanów I Festiwal Rzemiosł w Ich 
Gminie. 

W kolejnym dniu, 15 grudnia w Sobótce odbyła się XIII edycja Festiwalu. 

W ciągu całego roku wspieraliśmy organizacje pozarządowe z naszego terenu służąc im 
podpowiedziami , poradami  oraz informując je o możliwościach pozyskiwania środków z różnych 
źródeł.  

2019 rok był bardzo pracowity. O ile jesienią współpracowaliśmy z grantobiorcami w zakresie 
realizacji  65 grantów, to na koniec roku było to już ponad 100 grantów.  To ogrom zadań i bardzo 
różnorodna tematyka. Ale cieszy nas, że granty przyczyniają się do aktywizacji mieszkańców, 
widocznej poprawy infrastruktury i promocji obszaru. 
 



 


