
Sprawozdanie Merytoryczne z prac Zarządu 

Stowarzyszenie „Ślężanie - Lokalna Grupa Działania” za rok 2020 

 

Rok zaczęliśmy wyjazdem na Targi Grűne Woche. Na targi pojechaliśmy jak zwykle z chlebem. Był to 
chleb żytni na zakwasie Pana Zenona Feszczuka z Młyna w Jordanowie Śląskim i podobnie chleb żytni 
na zakwasie z Gospodarstwa Joanny Maślukiewicz Kozłonoga z Klecina w Gminie Marcinowice. Chleb 
podawaliśmy ze smalcem Czarownic Ślężańskich i ogórkiem kiszonym z Gospodarstwa Gór-Pak z 
Maniowa Wielkiego. Niestety tego zestawu zabrakło nam już po 3 dniach mimo, że nigdy jeszcze nie 
mieliśmy tak dużo produktów z tej grupy i że Burmistrz Sobótki, który odwiedził nas na stoisku, dowiózł 
nam ogórki. Na stoisku były także pierniki Izy Majeckiej Stasiak z Manufaktury Sweet Atelier także z 
Maniowa Wielkiego Gmina Mietków. Na stoisku częstowaliśmy także wędlinami i serami zagrodowymi 
z Gospodarstwa Szczypiorki z Tuszyna, gmina Dzierżoniów, garmażerką z firmy Sam Smak z Rogowa 
Sobóckiego. Jednak najważniejsze okazały się produkty z konopi; olej, susz, masło konopne i makuchy, 
czyli wytłoki z tłoczenia oleju. O ile dwa lata wcześniej produktami tymi interesowali się nieliczni 
odwiedzający, o tyle w tym roku zainteresowanie było duże. Odwiedzający znali już produkty, Wiele 
osób znało właściwości zdrowotne produktów konopnych.  
 
W dniu 18 lutego przeprowadziliśmy coroczny, trzeci już Warsztat Refleksyjny, będący 
podsumowaniem roku 2019. 

Przeanalizowaliśmy osiągnięte wskaźniki, zwróciliśmy uwagę na ewentualne zagrożenia do drugiego 
kamienia milowego. Przedyskutowaliśmy zaplanowane nabory także w kontekście dodatkowych 
środków. Zwróciliśmy uwagę na potrzeby związane z funkcjonowaniem stowarzyszenia, zagrożenie 
wypaleniem i konieczność wprowadzenia działań przeciwdziałąjących temu negatywnemu zjawisku. 
Jak się niebawem przekonaliśmy realizacja zaleceń musiała odejść na plan dalszy. 

Przełom lutego i marca przyniósł zagrożenie epidemią coronawirusa i wszystkie nasze działania 
nakierowane zostały na zabezpieczenie biura i jego pracowników oraz naszych  grantobiorców, bo to 
oni głównie odwiedzają biuro LGD. 

Żeby zabezpieczyć  biuro, zakupiliśmy rękawiczki jednorazowe i maseczki. Tudniej było ze środkami do 
dezynfekcji, dlatego zakupiliśmy czysty spirytus, którym dezynfekowaliśmy ręce. Z czasem, kiedy na 
rynku pojawiły się środki do dezynfekcji  zaopatrzyliśmy się w ich odpowiednią ilość. Kupiliśmy 
naścienny dystrybutor do środka dezynfekcyjnego, przegrody z tworzywa odgradzającego  klientów 
biura od pracowników  oraz ozonator powietrza.   

Na początku marca spotkaliśmy się w biurze z przedstawicielkami  LGD Gromnik i Lider A4, żeby 
opracować założenia  dwóch projektów współpracy;                                                                                                     
- kontynuację i rozbudowanie projektu Wrota Regionu,                                                                                                              
- międzynarodowego projektu współpracy z partnerem  z Chorwacji.                                                                         
Nad projektami pracowaliśmy później  zdalnie  w każdym z partnerstw. 

W marcu dowiedzieliśmy się, że wypracowaliśmy drugi bonus w wysokości  770 tys. Rozpoczęły się 
prace nad jego rozdysponowaniem i podziałem na poszczególne cele zapisane w LSR.  Środki 
zdecydowano  przeznaczyć na działania budzące największe zainteresowanie; 

- na podejmowanie działalności gospodarczej przeznaczono    420 000,00 

- na granty z zakresu;  



- Infrastruktura turystyczna i  rekreacyjna – 199 626,00 

- Wydarzenia edukacyjne   - 41 205,00 

- Opracowania i Publikacje  - 109 169,00 

Przeprowadzono  w tym zakresie konsultacje społeczne przy użyciu mediów internetowych. 

Wokół odwoływano zaplanowane wcześniej wydarzenia, spotkania, szkolenia itp. A do nas zaczęły 
napływać  ogromne ilości wniosków o przesuwanie terminów realizacji grantów, szczególnie tych z 
zakresu grantów na Wydarzenia. 

Od 16 marca 2020 r. w trakcie szczytu I fali pandemii  zmuszeni zostaliśmy do zamknięcia biura dla 
klientów i wprowadziliśmy pracę zdalną przy jednoosobowych dyżurach przy drzwiach zamkniętych. 
W tym czasie na spotkania należało się umawiać telefonicznie i to tylko w sprawach nie cierpiących 
zwłoki. 

Włączyliśmy się w akcję informowania i edukowania na temat zachorowań  w czasie pandemii . 
włączyliśmy się w akcje szycia maseczek.  Widząc pilną potrzebę pomocy lokalnym producentom 
zaczęliśmy informować  odbiorców naszego fun peaga  o produktach i usługach dostępnych lokalnie. 

Przez cały okres zabiegaliśmy o aktualizację kontaktów mailowych i telefonicznych z naszymi 
członkami.  Na bieżąco kontrolowaliśmy stan opłacania składek członkowskich i  w sytuacjach, gdy tych 
opłat nie było wzywaliśmy do ich uzupełnienie. 

W pierwszej połowie czerwca ogłosiliśmy nabory wniosków na działania grantowe we wszystkich 
zakresach. Sam nabór przeprowadzono na przełomie czerwca i lipca. 

W dniu 29 czerwca 2020 r. przeprowadzono Walne Zebranie Członków. Było to Walne absolutoryjne i  
wyborcze. Zaproszenie na Walne jak zawsze wysłano drogą mailową, zgodnie z ustaleniami 
poczynionymi z członkami LGD. Wybory do organów Stowarzyszenia przeprowadzono zgodnie z 
Regulaminem wyborów i Statutem LGD. 

Walne przeprowadzono ze wszystkimi szykanami obowiązującymi w tym czasie w związku z pandemią  
koronawirusa. 

W pierwszej połowie lipca podpisaliśmy umowy na realizację grantów z naboru przeprowadzonego w 
roku 2019. Był to krótki moment kiedy mogliśmy się spotkać twarzą w twarz. 

Przeprowadzone z początkiem roku szkolenia i doradztwo to jedno z niewielu działań jakie udało się 
zrealizować w 2020 roku. Obostrzenia spowodowały ograniczenie w realizacji planu komunikacji. Bez 
problemów odbywały się działania związane z dbałością o stronę internetową i profil społecznościowy. 
W gminach nie odbywały się jednak imprezy, spotkania i uroczystości więc LGD nie mogła w nich 
uczestniczyć. 

W 2020 roku LGD przeprowadziła 3 nabory wniosków. Wszystkie nabory realizowane były w formule 
grantowej. Dwa pierwsze to realizacja przedsięwzięć: Rozbudowa i poprawa standardu infrastruktury 
turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LSR oraz Opracowanie publikacji i materiałów informacyjno-
promocyjnych dotyczących zasobów obszaru. W naborach tych wpłynęło odpowiednio 31 i 13 
wniosków. Tak wielka liczba wniosków wskazuje nie tylko na duże zainteresowanie ale również na 
pozarządowy potencjał regionu. Nie sposób również nie docenić aktywizacyjnego zaangażowania 



pracowników biura i członków Zarządu LGD. Obydwa nabory grantowe dotyczą działań budowlanych, 
zakupowych lub publikacji co w dużym stopniu „uodparnia” je na ograniczenia i obostrzenia 
wprowadzone wraz z Covid-19.  

Kolejny grant, który dotyczy realizacji wydarzeń edukacyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych i 
artystycznych dla mieszkańców obszaru LSR jest ze swej natury trudniejszy do realizacji w czasach 
ogłoszonej pandemii. Część wniosków już na etapie opracowania została ukierunkowana na warsztaty 
lub szkolenia nieznacznie tylko łatwiejsze w realizacji w reżimie sanitarnym. Pozostałe operacje i 
beneficjenci będą musieli liczyć na łagodzenie obostrzeń.  

Dla zapewnienia możliwości pełnego rozliczenia całego grantu LGD  oferuje beneficjentom wsparcie i 
pomoc na każdym etapie realizacji zadań i ściśle kontroluje cały proces.  

Fundusze powracające do LGD po rozwiązywaniu umów, te uzyskane z drugiego bonusu oraz z 
przeliczenia różnic kursowych pozwoliły na ogłoszenie kolejnych naborów. Analiza potrzeb i oczekiwań 
mieszkańców wskazuje, że kwoty te należy przeznaczyć na podejmowanie działalności gospodarczej.  

Wnioski składane w ramach naborów były dobrej jakości. Zasadnicze znaczenie dla jakości wniosków 
ma doradztwo, ale tylko takie, które wynika z potrzeby piszącego. W ramach wsparcia grantobiorców 
przygotowano i rozesłano instrukcję rozliczania grantów wskazując jednocześnie na ważne elementy 
ich realizacji. W ramach doradztwa udało się również przygotować zadania planowane w ramach 
operacji na możliwe do przewidzenia problemy z ograniczaniem wolności gromadzenia się i organizacji 
spotkań. Wysoką jakość wniosków potwierdzają również pracownicy UMWD weryfikujący poprawność 
grantu. 

Kryteria wyboru operacji są stosowane od wielu lat i pozwalają w obiektywny sposób wybrać do 
realizacji dobrej jakości wnioski. Nie jest to jednak proces łatwy i Rada LGD boryka się z interpretacją 
niektórych kryteriów. Przykładem jest kryterium innowacyjności, jest to dylemat wszystkich LGD. 

Rada LGD dokonała oceny wniosków grantowych i dokumentacja przekazana została do UMWD do 
dalszego procedowania. Jak się później okazało ze względu na ograniczenia w pracy UMWD (duża liczba 
zakażeń wśród pracowników i praca zdalna) umowy na realizację grantów podpisujemy dopiero w 
połowie 2021 r.  Skutkuje to m.in. tym, że przed podpisaniem umowy wycofał się już jeden grantobiorca. 

Przygotowując międzynarodowy  projekt  współpracy, wspólnie z przedstawicielami  partnerskich LGD 
(Gromnik i Lider A 4) udaliśmy się z dwudniową wizytą do Chorwacji w celu podpisania umowy 
partnerskiej.  Przygotowaną przez nas umowę, przetłumaczoną przez tłumaczkę mieszkająca w 
Chorwacji przesłaliśmy do partnera chorwackiego – LAG Zagora wcześniej. Na spotkaniu  
poinformowano nas, że niestety Chorwaci nie mogą podpisać umowy z powodów proceduralnych, 
zaproponowano nam sąsiednie partnerstwo. W trakcie rozmowy telefonicznej przedstawicielka  LAG 
Adrion wyraziła wolę współpracy. Dokumenty tłumaczka przesłała jeszcze tego samego dnia.  

Korespondencję z LAG Adrion prowadziliśmy 6 miesięcy,  po tym czasie okazało się, że i to partnerstwo 
nie jest w stanie przebrnąć przez procedury. Podjęliśmy korespondencję z 18-toma partnerstwami oraz 
siecią partnerstw z czego zainteresowanie wyraziło 3 grupy. Ostatecznie wybraliśmy LAG Bura, którego 
obszar znajduje się u stóp Velebitu. Umowa została już podpisana przez stronę chorwacką. Czekamy na 
dostarczenie nam umów w obu językach żebyśmy mogli podjąć dalsze działania. 

We wrześniu 2 pracownice biura wzięły udział w wyjeździe studyjnym na Podlasie organizowanym w 
ramach projektu KSOW, którego partnerem była Dolnośląska  Sieć Partnerstw LGD. Była to także 



odpowiedź na zalecenia przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu.  Pracownice przywiozły wiele 
ciekawych spostrzeżeń dotyczących głównie produktów lokalnych. Ale po ich powrocie okazało się, że 
jedna z uczestniczek wyjazdu miała bezpośredni kontakt z osobą zarażoną, dlatego obie pracownice 
poddano testom na obecność koronawirusa.  Wyniki okazały się negatywne. 

Kontynuowano działania na rzecz promocji produktu lokalnego. Opracowano 2 artykuły na temat 
promocji Ślężańskiego Produktu Lokalnego, uruchomiono nową stronę na FB pod nazwą – Spiżarnia 
Misia Ślężysława. W TV Wrocław wyemitowano audycję „Sielskie życie” na temat lokalnych 
producentów. 

Podjęliśmy starania w celu nawiązania kontaktów z powstającymi licznie na obszarze LGD  kołami 
gospodyń wiejskich.  Przygotowaliśmy materiały na pierwszą  Konferencję pod nazwą  „KGW nowa 
jakość życia na wsi”. Konferencję zaplanowano na  10 października 2020 r. Niestety z powodu  wzrostu 
liczby zachorowań  i obawą przed zgromadzeniami  konferencję wstępnie przełożyliśmy  na 4 listopada. 
Niestety i w tym terminie nie mogła się ona odbyć.                                                                                        
KGW to ważny partner w naszych działaniach z zakresu aktywizacji mieszkańców. Wśród 
grantobiorców mamy 11 z 32 kół z obszaru LGD.  

Od 13 listopada wprowadziliśmy ponownie pracę zdalną i dyżury przy drzwiach zamkniętych.  
Działania te uchroniły dwie z pracujących osób przez zarażaniem koronawirusem, trzecia pracownica 
niestety nie miała tyle szczęścia. 

Rok 2020 był niezwykle trudny. Postawił przed nami  nowe wyzwania, kazał przeorganizować  system 
pracy biura i działania poza nim. Zmusił nas do działań zdalnych i zdalnych kontaktów. Podjęliśmy 
decyzję o przygotowanie systemu do kontaktów zdalnych. Ma to być przygotowanie się na ewentualną 
kolejna falę pandemii.  

Zdajemy sobie sprawę, że w żadnej z dziedzin życia nie wrócimy już do tego co było wcześniej, dlatego 
wyciągając wnioski z ostatniego okresu staramy się przygotować nasze działania dostosowując je do 
otaczających nas okoliczności. 

 

 


