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Zarząd działa w oparciu o ramową umowę zawartą z Marszałkiem Województwa 
Dolnośląskiego 17 maja 2016 r. – 00011-6933UM0110011/15. 
Umowa zawarta była okres programowania do roku 2020. Realizacja PROW w bieżącym 
okresie programowania została wydłużona. Koniec realizacji zadań został wydłużony do 30 
czerwca 2024 r. 
 
Pandemia spowolniła i ograniczyła nasze działania. W listopadzie 2020 odwołano wyjazd na 
Targi Żywności Grűne Woche. Podjęto decyzję o przygotowaniu działań promujących produkt 
lokalny w inny sposób i na innych płaszczyznach. Jednym z takich działań było nagranie do 
programu telewizyjnego Agrobiznes. Treścią nagrania było promowanie lokalnego rzemiosła, 
rękodzieła i lokalnych artystów. 
W styczniu podjęto decyzję, zlecono i zamontowano dodatkowe meble na wymiar w biurze. 
Kolejne nabory wniosków na podejmowanie działalności gospodarczych i rozliczenia grantów 
spowodowały, że brakuje w biurze miejsca na przybywające lawinowo dokumenty. 
 
Kontakty z Dolnośląską Siecią Partnerstw LGD, Urzędem Marszałkowskim oraz Bankiem 
Gospodarstwa Krajowego odbywały się głównie poprzez spotkania on-line. Spotkania, 
szkolenia i uzgodnienia prowadzone tą drogą znacznie ograniczały komunikację. 
 
W dniu 28 stycznia odbyło się szkolenie  (on-line) na temat odpowiedzialności organów 
stowarzyszeń, jakie ponoszą one w ramach swoich działań. 
 
W dniu 18 lutego przeprowadziliśmy coroczny Warsztat Refleksyjny, będący podsumowaniem 
roku 2020. Warsztat prowadzony był metodą hybrydową, część uczestników brała udział 
osobiście, część, w tym przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego brali udział w Warsztacie 
on-line. 

Przeanalizowaliśmy osiągnięte wskaźniki, zwróciliśmy uwagę na ewentualne zagrożenia 
związane z pandemią i przesuwaniem w związku z tym naborów.  



 

 

 



Uznano, że należy jak najszybciej ogłosić nabór na podejmowanie działalności gospodarczej. W 
trakcie naboru zorganizować szkolenia w formie niestacjonarnej lub w grupach 
uwzględniających reżimy sanitarne. Z danych oraz indywidualnej oceny wynika, że gminy 
członkowskie w różnym stopniu angażują się w działania LGD. Zarekomendowano 
konsekwentne wspieranie aktywności społecznej w mniej angażujących się gminach, zarówno 
w stosunku do władz samorządowych jak i NGO. 

Pod koniec lutego zostaliśmy zaproszeni na spotkanie do Gminy Niemcza. Spotkanie odbyło się 
w Niemczańskiem Ośrodku Kultury i poświęcone było współpracy w zakresie promocji 
produktu lokalnego. Przedstawiciele Gminy przygotowali informacje o nowych produktach 
jakie pojawiły się na rynku lokalnym, m.in. sosach Piekielny Potok czy Miody od Turka, które 
obok  ceramiki Pani Sabiny Krasnodębskiej, miodów z Gospodarstwa Pasiecznego 
Kossakowski, wina z Winnicy Niemczańskiej, oferty Piernikarni Śląskiej, Muzeum Ziemi 
Niemczańskiej, czy Arboretum w Wojsławicach stanowią solidny pakiet promocyjnych. 
Poinformowano nas, że produkt lokalny dostępny będzie w sklepiku jaki powstanie przy 
punkcie Informacji Turystycznej z siedzibą w remontowanej Baszcie. Z naszej strony padła 
deklaracja, że umieścimy je przygotowywanym wydawnictwie na temat Ślężańskiego produktu 
lokalnego. 

24 lutego, w ramach wymiany doświadczeń wzięliśmy udział w Warsztacie Refleksyjnym w 
LGD Lider A4. Pani Dyrektor Biura tego partnerstwa corocznie bierze udział w naszych 
Warsztatach Refleksyjnych. 

W związku z weryfikacją przez UMWD naszego wniosku o płatność, pod koniec lutego 
przeprowadzona została kontrola dotycząca wsparcia na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji. 
Zakres kontroli obejmował sprawdzenie faktów stanowiących podstawę przyznania pomocy, 
potwierdzenie zgodności danych i informacji zawartych w przekazany przez LGD  wniosku o 
płatność złożonego do UMWD za okres od lipca do grudnia roku poprzedniego. Ze względu na 
czas pandemii czynności kontrolne przeprowadzono zdalnie. W wyniku kontroli nie 
stwierdzono żadnych uchybień. 

Zleciliśmy przygotowanie spersonalizowanych maseczek i kominów jako gadżetów naszego 
Stowarzyszenia stanowiących odpowiedź na potrzebę wywołaną pandemią. 

 



W dniu 1 marca zorganizowaliśmy w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Sobótce spotkanie 
Włodarzy Gmin Członkowskich z przedstawicielami Wałbrzyskiej, Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej. Spotkanie poświęcone było współpracy z gminami. 

Poluzowanie obostrzeń sprawiło, że wystąpiliśmy do Gminy Sobótka o pozyskanie środków 
dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w trybie poza konkursowym, 
na organizację Jarmarku Wielkanocnego z Misiem Ślężysławem. Jarmark planowano 
zorganizować na wolnym powietrzu w bezpośrednim sąsiedztwie Placu Targowego w 
Sobótce. 
 

 

Dzień przed imprezą zaostrzono rygory związane z pandemią i imprezę zmuszeni byliśmy odwołać. 
Przygotowane ozdoby świąteczne przekazano Gminie Sobótka. 

4 marca odbyło się spotkanie on-line Dolnośląskiej Sieci  Partnerstw poświęcone przyszłości Leadera i  
możliwości wprowadzenia w poszczególnych województwach finansowania programu w ramach RLKS 
(Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność)) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. 

W dniu 5 marca przeprowadziliśmy warsztat z Grupą Roboczą ds. Promocji poświęcony przygotowaniu do 
wydania Mapy Produktu Lokalnego. 

Ponieważ zgłaszano nam potrzebę opracowania wizerunku Misia Ślężysława przy pomocy którego można 
będzie promować imprezy lokalne, festyny itp., zleciliśmy opracowanie Misia z gitarą ale też Misia Winiarza, 
Piwowara, Misia Konopnego i  Misi i Misia Czadeckich.              



 

W pierwszych dniach kwietnia odwiedził nas zespół kontrolny z UMWD. Kontrola dotyczyła 
realizacji projektu grantowego pn. „Rozwój Infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na 
obszarze LGD Ślężanie”. W trakcie kontroli potwierdzono, że LGD Ślężanie prowadzi 
szczegółową dokumentację dotyczącą każdego grantu oraz stwierdzono, że LGD realizowała 
projekt grantowy zgodnie z zapisami Umowy o przyznanie pomocy. 

W związku  z przygotowaniami do ogłoszenia naborów na podejmowanie działalności oraz 
naboru grantowego na opracowania i publikacje, a także w związku z intensywnymi 
działaniami Dolnośląskiej Sieci Partnerstw dotyczącymi starań o wprowadzenie na Dolnym 
Śląsku mechanizmu RLKS, Zarząd pracował od kwietnia do czerwca bardzo intensywnie. 
Odbyliśmy 6 posiedzeń, w tym przygotowanie do Walnego Zebrania Członków. 

21 czerwca zakończono nabory w dwóch konkursach;                                                                                            
- na podejmowanie działalności gospodarczej i                                                                                                    
- na publikacje (nabór grantowy).                                                                                                                               
Na podejmowanie Działalności Gospodarczej wpłynęło 34 wnioski, środki jakimi 
dysponowaliśmy wystarczyły na  24 premie.                                                                                                        
W przypadku naboru grantowego, wpłynęło 15 wniosków na kwotę dwukrotnie wyższą niż 
deklarowana kwota grantu, dofinansowanie otrzymało 8 wniosków. 

W ostatnim tygodniu czerwca otrzymaliśmy z drukarni Mapę Ślężańskiego Produktu Lojalnego, 
na której znalazło się 77 produktów. 



 

Mapa ukazała się w formie drukowanej i w wersji elektronicznej na stronie LGD. Inauguracji 
dokonano w trakcie Targów Sobótkowych w dniu 26 czerwca. Na stoisku LGD zaprezentowano 
szerszej publiczności sosy paprykowe Piekielny Potok i chipsy owocowe firmy Kwadratowe 
Jabłko. 



30 czerwca odbyło się Walne Zebranie Członków LGD. Zebranie przeprowadzono w Sali 
kinowej, która pozwalała na zgromadzenie stosunkowo dużej liczby osób i zachowanie reżimu 
sanitarnego związanego z covidem. Walne Zebranie przyjęło sprawozdania i udzieliło 
Zarządowi absolutorium na kolejny rok.  
 

 

W dniach 1 i 2 lipca podpisywaliśmy 25 umów  grantowych z zakresu Infrastruktury 
Turystycznej i Rekreacyjnej. Był to ostatni nabór z tego zakresu. 

   

 

 



    

 

Na początku lipca zorganizowaliśmy spotkanie z producentami produktu lokalnego, na którym 
rozdysponowano część nakładu mapy produktu. Trafiły one do lokali gastronomicznych, hoteli, 
sklepów firmowych z produktem.  

 

W dniu 7 lipca odbyło się kolejne spotkanie Sieci Partnerstw w trybie on-line w sprawie RLKS-
u. Spotkania takie odbywały się w tamtym okresie w każdym tygodniu. 

10 lipca braliśmy udział w dużym wydarzeniu jakim było otwarcie świetlicy i wiatosceny w 
Strzelcach gm.Marcinowice. Dla nas było to ważne wydarzenie ponieważ wiatoscena 



dofinansowana była z grantu na infrastrukturę i jest przykładem jak środki z grantu zostały 
pomnożone o wartość pracy własnej grantobiorcy. W trakcie inauguracji nawiązaliśmy kontakt 
z Panią Magdaleną Salińską, Dyrektor Dolnośląskiego Oddziału Agencji Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa, który to kontakt podtrzymujemy. 

Działania Sieci zmierzające do wprowadzenia na Dolnym Śląsku mechanizmu RLKS 
doprowadziły do wojewódzkiego spotkania on-line włodarzy gmin. Spotkanie odbyło się 13 
lipca, w naszym przypadku Wójtowie i Burmistrzowie Gmin Członkowskich LGD spotkali się w 
Urzędzie w Sobótce. Wspólnie uczestniczyliśmy w spotkaniu, które zakończyło się podpisaniem 
apelu do Marszałka i Zarządu Województwa. 

 

W dniu 16 lipca, po dwóch nieudanych próbach przeprowadziliśmy konferencjęą „KGW – nowa 
jakość życia na wsi”. Gościem konferencji były Dyrektor i pracownice ARiMR, które 
przygotowały prezentację na temat ustawy i KGW. Uczestniczki spotkania dostały pakiety 
gadżetów i materiałów. Uczestniczki spotkania miały okazję do zaprezentowania swojego 
dorobku i specyfiki kół. Pani Dyrektor przedstawiła projekt rozporządzenia dotyczącego 
organizacji festynów promujących ideę szczepień.  

 



TV Regionalna DAM zrealizowała relację z tego wydarzenia. 

W związku z wycofaniem się z realizacji grantów przez kilku grantobiorców 19 lipca 
ogłosiliśmy 2 nabory uzupełniające na realizację grantów z zakresu Wydarzenia Edukacyjne.  

Przygotowania do zakończenia obecnego okresu programowania, do sporządzenia ewaluacji i 
opracowania nowej LSR oraz niejasne wytyczne w tym zakresie sprawiły, że zorganizowaliśmy 
spotkanie z naszą ekspertką Anną Mówińską, która pokazała nam jak w innych regionach kraju 
realizowane są projekty będące przykładami działań realizującymi idee SV.  

 

Duża ilość realizowanych grantów i spływające do LGD sprawozdania pokazały nam potrzebę 
ponownego omówienia zasad realizacji i rozliczania grantów. W dniu 23 lipca zorganizowano 
szkolenie dla grantobiorców.  

 



Dolnośląska Sieć Partnerstw podjęła decyzję o wspólnym udziale w Dożynkach Wojewódzkich 
w Domaniowie, gdzie zdecydowaliśmy zaprezentować nasze oczekiwania do przyszłości PROW 
i LEADERA w kolejnym okresie programowania. 

W pierwszej połowie sierpnia zorganizowaliśmy spotkanie przedstawicieli Wałbrzyskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej z lokalnymi przedsiębiorcami. 

16 sierpnia zakończono nabory uzupełniające. W naborze 13 wpłynęło 5 wniosków, do 
dofinansowania wybrano 3 wnioski, w naborze 14 wpłynęło 2 wnioski wybrano 1. 

Przez sierpień przygotowywaliśmy się do prezentacji na Dożynkach Wojewódzkich 

         

     

 



 

Nasze działania nie przyniosły oczekiwanego rezultatu, ale sprawiły, że władze wojewódzkie 
zauważyły potencjał lokalnych grup działania i to, jak dużo robimy dla rozwoju obszarów 
wiejskich. Ma to też przełożenie na zmianę wysokości środków jakie planowane są na LEADERA 
w nowym okresie programowania. 

W związku ze zwolnieniem kolejnej puli środków z grantów 6 wrzesnia ogłoszono kolejny 
nabór uzupełniający w zakresie Wydarzenia edukacyjne. 

8 września spotkaliśmy się z przedstawicielami LGD Cieszyńska Kraina, którzy brali udział w 
wizycie studyjnej po winnicach Dolnego Śląska. Dolny Śląsk słynie z wina. Na terenie naszego 
LGD mamy 6 winnic działających już oficjalnie oraz  co najmniej 4 przygotowujące się do 
uruchomienia produkcji. 

          



W dniu 11 września braliśmy udział w Dolnośląskim Pożegnaniu Lata w Szczepanowie gm. 
Marcinowice, gdzie prezentowaliśmy materiały o produktach ze Spiżarni Misia Ślężysława i 
wręczyliśmy 6 certyfikatów w tym 4 producentom z Gminy Marcinowice. 

  

       

Kolejne 2 Certyfikaty wręczyliśmy w trakcie Festynu Jesienne Inspiracje w dniu 26 września 
Pod Wieżycą. 

27 września  zorganizowaliśmy spotkanie Wójtów i Burmistrzów z członkami Zarządu. Na 
potkaniu omówiliśmy bieżącą sytuację LGD, jak przygotować się do opracowania kolejnej 
strategii i co ze specyfiki regionu powinno się w niej znaleźć. 

5 października na zaproszenie Wójta Gminy Marcinowice wzięliśmy udział w spotkaniu z 
producentami  produktu lokalnego.  Omówiliśmy plany promocyjne. 



    

15 października zakończył się ostatni nabór uzupełniający, na który wpłynęło 4 wnioski, z 
których do dofinansowania wybrano 1 wniosek.  

 

W dniu 18 października w Dobromierzu wzięliśmy udział w Walnym Zebraniu Związku 
Stowarzyszeń Dolnośląska Sieć Partnerstw LGD. Podczas Walnego; 
- omówiono propozycję zwiększenia wysokości składki członkowskiej na Polską Sieć LGD, 
- przeprowadzono dyskusję na temat zmiany wysokości skadki członkowskiej na rzecz    
   Dolnośląskiej Sieci Partnerstw LGD, 
-  omówiono aktualną sytuację RLKS na Dolnym Śląsku; 
- Przybliżono założenia wyboru LGD na nowy okres programowania. 
 

 
 

 
 

3 listopada odbyło się piąte posiedzenie Rady LGD w 2021 r. Na posiedzeniu oceniono wnioski 
jakie wpłynęły w naborze uzupełniającym. W miarę potrzeby posiedzenia odbywają się w 
różnych miejscach na obszarze LGD.  



 

 

Listopad to był czas intensywnych szkoleń; 

26 listopada – Innowacje społeczne w Twojej Gminie, 

29 listopada – Realizacja LER w okresie przejściowym oraz nowa perspektywa 2021-2023 do 
2027. 

Ostatnie miesiące roku to czas rozliczania grantów; 30 sprawozdań w ostatnim kwartale. 

1 i 10 grudnia odbyły się posiedzenia Zarządu, na których omawiano sprawy bieżące; - zmianę 
składu Rady, podniesienie wynagrodzenia za prace w Radzie, podniesienie składki 
członkowskiej i sprawy związane z okresem przejściowym. Planowano zwołanie Walnego 
Zebrania Członków w grudniu, niestety zmuszeni byliśmy przesunąć je na początek roku. 

2 grudnia we Wrocławiu odbyłą się konferencja podsumowująca realizaję PROW na Dolnym 
Śląsku. W trakcie prezentacji podsumowującej wskaźniki osiągane przez partnerstwa z naszego 
regionu oraz dobre praktyki okazało się, że nasze LGD realizuje 164 zadania, kolejne 



partnerstwo było daleko poza nami. Dodatkowo okazało się, że inne lgd-y mają znacznie 
ograniczony katalog beneficjentów dopuszczonych do ubiegania się o pozyskiwanie środków. 
Informacje te są dla nas istotne w kontekście przygotowań do pracy nad nową strategią.  

6 grudnia braliśmy udział w szkoleniu o możliwości zastosowania OZE na obszarach wiejskich.  

W dniu 16 grudnia przeprowadzono kolejną kontrolę działalności LGD obejmującą;                         
- prowadzenie biura, zatrudnienia, wykonywania zadań i zobowiązań zawartych w umowie 
ramowej, dokumentowania realizacji zadań związanych z LSR                                                                             
- przeprowadzania naborów operacji zgodnie z umową ramową oraz obowiązującym 
oprzepisami. 

Kontroli poddano 4 nabory grantowe oraz nabór na podejmowanie działalności gospodarczej. 
Na podstawie przeprowadzonych czynności kontrolnych nie stwierdzono uchybień oraz 
naruszeń w zakresie obowiązujących przepisów  i wytycznych. 

27 grudnia ogłosiliśmy nabór w trybie konkursowym na Infrastrukturę Turystyczną i 
Rekreacyjną dedykowany dla gmin i ngo. 

29 grudnia w TV Echo 24 odbyło się nagranie na żywo w sprawie Spiżarni Misia Ślężysława i 
naszym działaniom promującym produkt lokalny. 

 

LGD prowadzi 4 fanpeage; LGD, Spiżarnia Misia Ślężysława, Wrota Regionu i Ślężąńskie KGW 
to jest to.  

Bierzemy czynny udział w kampaniach społecznych; dziaamy na rzecz edukacji ekologicznej, 
włączyliśmy się do akcji promocji szczepień,  „zaszczepiliśmy” nawet naszego Ślężysława. 



Włączmy się w podnoszenie estetyki otoczenia poprzez dbanie o wygląd witryny biura i 
pokazując to innym. Okolicznościowe aranżacje maja uczyć dbałości o własne otoczenie. Jeżeli 
chodzi o sąsiedztwo nie zaraziliśmy jeszcze innych do podobnych działań, ale dotarliśmy do 
momentu w którym nikt nie niszczy naszych aranżacji. 

Informujemy o możliwości pozyskiwania środków na działania na obszarach wiejskich, 
promujemy walory naszego obszaru i chwalimy się produktem lokalnym 

Na ostatnim posiedzeniu Zarządu w roku przedyskutowaliśmy wnioski jakie nasuwają się z 
realizacji LSR i będą założeniami do nowej strategii;  

- granty; naszym zdaniem należy utrzymać taką formę realizacji projektów wynikających z 
potrzeb mieszkańców ale zmienić sposób finansowania wprowadzając prefinansowanie i 
przekazywanie grantobiorcom 100 % środków, utrzymanie dotychczasowego katalogu 
beneficjentów z osobami fizycznymi,                                                                                                                        
- uważamy, że należy wprowadzić do LSR operacje własne,                                                                                  
- do prac nas nową strategią należy włączyć organizacje pozarządowe, KGW i Rady Sołeckie 
(konferencje i ankiety). 

W ciągu roku Zarząd odbył 9 posiedzeń w trakcie których decydował o sprawach bieżących, 
przyjął 33 nowych członków, dokonał skreślenia 1 i przyjął rezygnacje 4 członków. LGD liczy 
w tej chwili 141 członków. 

W trakcie całego roku prowadzona była kontrola opłacania składek członkowskich. W roku 
2021 osiągnęliśmy niemal 100 % ściągalność płatności. 

Zarząd i Biuro wywiązało się ze zobowiązań i zrealizowało rekomendacje wynikające z raportu 
po warsztacie refleksyjnym.  

 


