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INFORMACJE

LGD „Kraina Drwęcy i Pasłęki” podsumowuje rok 2011

Wydarzenia z ubiegłego roku

 W ramach Wdrażania Lokalnej Strategii 
Rozwoju ogłosiliśmy 5 konkursów w ramach 4 
działań:  Małe projekty, Odnowa i rozwój wsi, 
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, 
Różnicowanie w kierunku działalności nie-
rolniczej. Łącznie wpłynęło 60 wniosków 
z czego 44 wnioski dotyczyły konkursów 
Małe projekty.
 Przed każdym naborem wniosków odbyły się 

szkolenia dla potencjalnych bene� cjentów 
dotyczące zasad ubiegania się o do� nansowa-
nie i praktycznego wypełniania wniosków.
 We współpracy z Departamentem Polityki 

Jakości uczestniczyliśmy w 2 imprezach: pn. 
„Regionalny Dzień Placków Ziemniaczanych” 
w Ostródzie i pn. „Regionalne Święto Agro-
kuchni” w Morągu. Zorganizowaliśmy nabór 
ekip konkursowych reprezentujących nasz re-
gion w konkursach kulinarnych.
 Odbył się 3-dniowy rajd rowerowy pn. 

„Rowerowy Świat w Krainie Drwęcy i Pasłęki” 
dla 50 uczestników. Rajd miał na celu pro-
mocję szlaków rowerowych Lokalnej Grupy 
Działania.
 Rozpoczęliśmy realizację projektu współpra-

cy z 3 innymi LGD z naszego województwa 
pn. „Cztery Zakątki Aktywnej Rekreacji”, który 
potrwa do 2013 roku. Celem projektu jest pro-
mocja regionu. W ramach projektu powstała 
strona internetowa www.czarlgd.pl na której 
znajdują się informacje turystyczne dotyczące 
38 gmin z woj. warmińsko-mazurskiego.
 Uczestniczyliśmy w V Targach Organizacji 

Pozarządowych Powiatu Ostródzkiego 
w Ostródzie.
 Od III kwartału wydawany jest folder infor-

macyjny pod nazwą „Kraina Drwęcy i Pasłęki”, 
którego zadaniem jest przybliżenie założeń 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2007-2013 ze szczególnym wskazaniem 
na oś IV LEADER. W biuletynie przedstawia-
my m.in. informacje o planowanych konkur-
sach, sprawozdania z przeprowadzonych 
działań, przykłady dobrych praktyk oraz opi-
sujemy podejmowane działania promujące 
obszar LGD. 

 Wraz z partnerskimi gminami wyemito-
waliśmy 10-minutowy film w programie 
„Telewizja lato” w TVP Olsztyn i w siedmiu 
innych stacjach regionalnych promujący 
teren LGD.
 Do grona członków Związku Stowarzyszeń 

dołączyła Zachodnio-Mazurska Lokalna 
Organizacja Turystyczna z Ostródy.

To był dobry rok a następny będzie jeszcze lepszy…

Plany na przyszły rok

Przed nami nowe ambitne plany, które w du-
żej mierze będą dotyczyć aktywizowania lud-
ności wiejskiej i promocji obszarów wiejskich. 
Przewidujemy następujące działania:
 Zorganizowanie dwudniowego rajdu rowe-

rowego szlakami rowerowymi „Krainy Drwęcy 
i Pasłęki”. 
 Organizację konkursu kulinarnego pn. 

„Smakowy produkt lokalny” z atrakcyjnymi na-
grodami.
 Organizację konkursu fotogra� cznego i ręko-

dzielniczego.
 Przeprowadzanie warsztatów terapeutycz-

no-aktywizujących połączonych z wyjazdami 
edukacyjnymi w ciekawe miejsca naszego 
kraju. Działania te skierowane będą do dzieci 
i młodzieży z terenu LGD. 
 Współuczestnictwo w organizacji „Regional-

nego Festiwalu Potraw z Ziemniaków” 
w Ostródzie.
 Udział w targach turystycznych i produktu re-

gionalnego.
 Ogłoszenie 4 konkursów w ramach czterech 

działań na rozwój obszarów wiejskich.
 Szkolenia dla potencjalnych bene� cjentów 

z zakresu poprawnego wypełniania wnio-
sków w ramach ogłoszonych konkursów. 
 Kontynuacja publikacji biuletynu „Kraina 

Drwęcy i Pasłęki”.
Pozostajemy w nadziei, że szereg inicjatyw i dzia-
łań jakie podejmujemy dla aktywizacji naszej 
społeczności lokalnej i rozwoju obszarów wiej-
skich będzie cieszyć się Państwa dalszym, nie-
słabnącym zainteresowaniem!

To był dobry rok a następny będzie jeszcze lepszy…
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KONKURS

Warmia i Mazury czarują…

Wszystkich, którzy kochają warmińską i mazur-
ską wieś, przyrodę, kulturę i tradycję zaprasza-
my serdecznie do krainy Czterech Zakątków 
Aktywnej Rekreacji (tj. LGD Brama Mazurskiej 
Krainy, LGD Partnerstwo dla Warmii, Warmiński 
Zakątek, LGD Związek Stowarzyszeń „Kraina 
Drwęcy i Pasłęki”). 

Oferujemy:
- relaks i odpoczynek w urokliwie położonych 

hotelach, dworkach, pensjonatach i gospo-
darstwach agroturystycznych,

-  malownicze szlaki rowerowe i piesze,
-  spływy kajakowe,
-  turystykę konną,
-  warsztaty rękodzielnicze i rzemiosło artystyczne,
-  szlaki bitewne, wioski tematyczne oraz liczne 

zabytki,
-  tradycyjne potrawy, miody, nalewki.

Odwiedzając każdy Zakątek zdobądź folder 
i zbierz naklejki, które udostępnione są 
w miejscach wymienionych na stronie inter-
netowej. Jeżeli uzbierasz 4 naklejki, po jednej 
z każdego Zakątka, możesz odebrać atrakcyj-
ną nagrodę – kubek izotermiczny z podgrze-

waczem samochodowym. Więcej informacji 
na stronie internetowej www.czarlgd.pl.

Zapraszamy do odkrywania czarujących miejsc 
na Warmii i Mazurach!
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INFORMACJE

Wybory nowych władz Związku 

W dniu 15 grudnia 2011 r. w siedzibie Lokalnej 
Grupy Działania odbyło się posiedzenie Walne-
go Zebrania Członków Związku. Na zebraniu 
podsumowano i oceniono działalność za okres 
kadencji tj. 2008-2011. Walne Zebranie Człon-
ków zatwierdziło sprawozdania Zarządu, Rady 
i Komisji Rewizyjnej oraz udzieliło absoluto-
rium Zarządowi za ten okres. Zostały wybrane 
również nowe władze Związku, a mianowicie:

Skład osobowy Zarządu: 

Prezes – Pani Wanda Łaszkowska – Dyrektor Fun-
dacji Rozwoju Regionu Łukta,
Wiceprezes – Pan Aleksander Gawryluk – Bur-
mistrz Miasta Miłakowa,
Skarbnik – Pani Elżbieta Piotrak – Radna Gminy 
Łukta,
Członek Zarządu – Pani Zo� a Stankiewicz – re-
prezentantka Warmińsko – Mazurskiej Izby Rolni-
czej w Olsztynie,

Członek Zarządu – Pan Janusz Sypiański – Wójt 
Gminy Świątki.

Skład osobowy Rady:

Przewodnicząca – Pani Sylwia Wyszyńska – re-
prezentantka Lokalnej Organizacji Turystycznej 
w Morągu,
Wiceprzewodniczący – Pan Ryszard Bogucki 
– reprezentant Wydawnictwa Drwęcy z Ostródy,
Członek Rady – Pani Marta Podgórska – repre-
zentantka Gminy Ostróda,
Członek Rady – Pan Tomasz Faraś – reprezentant 
Miasta i Gminy Morąg,
Członek Rady – Pan Krzysztof Kowalczyk – miesz-
kaniec Starych Jabłonek,
Członek Rady – Pan Zbigniew Szal – reprezen-
tant Gminy Jonkowo,
Członek Rady – Pan Wiesław Skrobot – reprezen-
tant Ostródzkiego Stowarzyszenia Kulturowego 
„SASINIA”,
Członek Rady – Pan Benedykt Puczkowski 
– mieszkaniec Starych Jabłonek.

Skład osobowy Komisji Rewizyjnej:

Przewodniczący – Pan Tadeusz Malinowski – re-
prezentant Ochotniczej Straży Pożarnej z Łukty,
Wiceprzewodniczący – Pan Jan Wróbel – repre-
zentant Pałacu w Klonowie,
Członek Komisji Rewizyjnej – Pan Waldemar 
Toński – reprezentant Gminnego Ludowego Klu-
bu Sportowego „WARMIAK” w Łukcie.
Gratulujemy i życzymy samych sukcesów!



5KWARTALNIK INFORMACYJNY LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ KRAINA DRWĘCY I PASŁĘKI”

INFORMACJE

Dobre praktyki w realizacji małych projektów

„Aktywny wypoczynek dzieci i młodzieży 
w przyjaznym otoczeniu” to tytuł tzw. „Małego 
projektu”, który uzyskał do� nansowanie w ra-
mach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007-2013. W ramach projektu został 
zaadaptowany budynek położony w malow-
niczej okolicy wsi Molza i wyposażony w nie-
zbędny sprzęt i urządzenia. Dla uatrakcyjnienia 
pobytu gości gospodarstwa agroturystyczne-
go został również zakupiony sprzęt sportowy. 

Aktywnie i zdrowo u Adama i Ewy”
Ośrodek agroturystyczny w Molzie (Gmina Łukta)

Serdecznie zaprasza zorganizowane 12-osobowe grupy dzieci i młodzieży z opiekunami 
oraz całe rodziny.

Piękna okolica, atrakcyjnie położony domek, w pełni wyposażony  kompleks sportowo-rekrea-
cyjny oraz bardzo przystępna cena, są wspaniałą okazją do czynnego i zdrowego wypoczynku 
i alternatywą  dla uczniów w szkołach zamiast biwaków. Telefon do kontaktu: 666 571 487.

Lp. Konkurs I półrocze II półrocze

1 Małe Projekty MAJ

2 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw WRZESIEŃ

3 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej WRZESIEŃ

4 Odnowa i rozwój wsi WRZESIEŃ

Ramowy harmonogram ogłaszania konkursów na 2012 rok 
w ramach Wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju

Z myślą o turystach powstała w pobliżu obiektu, 
ścieżka edukacyjna o długości 400 m. Gospodar-
stwo to nastawione jest na całoroczne przyjmo-
wanie gości, zwłaszcza dzieci i młodzieży. Bę-
dzie również pełniło funkcję świetlicy wiejskiej. 
Właściciele obiektu agroturystycznego oferują 
możliwość spędzenia czasu wolnego za przy-
stępną cenę. Pragną stworzyć dla dorosłych jak 
i najmłodszych gości warunki, w których mogą 
aktywnie spędzić czas na świeżym powietrzu 
w bezpiecznym i przyjaznym otoczeniu.
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PORADY

Poradnik bene� cjenta

W 2012 roku w zakresie „Małych projektów” ogłoszony zostanie jeden konkurs w terminie od 7 
maja do 31 maja. O do� nansowanie mogą ubiegać się: osoby � zyczne, podmioty prowadzące 
działalność gospodarczą, organizacje pozarządowe, jednostki organizacyjne związków wyznanio-
wych i kościoła. Najniższa kwota dotacji wynosi 4.500 a maksymalna 25.000 zł. Refundacji podle-
ga 70% kosztów kwali� kowanych, 30 % stanowi wkład własny wnioskodawcy. Limit środków na 
jednego bene� cjenta przewidziany w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2007-2013 wynosi 100.000 zł.

Wzory dokumentów aplikacyjnych do konkursu umieszczone będą przed naborem na stronie 
internetowej www.leader.frrl.org.pl. Chcąc złożyć wniosek Bene� cjent powinien posiadać numer 
producenta rolnego, taki numer w przeciągu 7 dni nadaje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa zgodnie z miejscem zamieszkania. Przed naborem zostanie zorganizowane szkolenie 
z zakresu poprawnego wypełniania wniosku. Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się do pra-
cowników biura Związku Stowarzyszeń. 
Złożony wniosek podlega ocenie 2 etapowej. W pierwszym etapie oceniany jest przez Radę Związ-
ku Stowarzyszeń pod kątem zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju i według lokalnych 
kryteriów. Lista rankingowa zamieszczana jest na w/w stronie internetowej. Wnioskodawca rów-
nież uzyskuje pisemną decyzję czy operacja została rekomendowana do do� nansowania. Od de-
cyzji przysługuje prawo odwołania do Rady w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia otrzyma-
nia pisma.
W drugim etapie wnioski podlegają ocenie formalnej i merytorycznej przez Departament Rozwoju 
Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskie-
go w Olsztynie. Po zakończonej ocenie wnioskodawca również powiadamiany jest pisemnie o de-
cyzji przyznania do� nansowania.
Bene� cjent realizuje projekt z własnego budżetu. Po złożeniu wniosku o płatność otrzymuje refun-
dację poniesionych kosztów zgodnie z zawartą umową. Miesiąc po płatności ostatecznej bene� -
cjent ma obowiązek złożenia ankiety monitorującej Wdrażanie LSR, która znajduje się na stronie 
internetowej Związku. 
Zachęcamy do udziału w konkursie. 

Zadania, które mogą być realizowane w ramach Małego projektu:

1. Podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR,
2. Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej,
3. Rozwijanie turystyki lub rekreacji na obszarze objętym LSR,
4. Promowanie, zachowanie, odtworzenie, zabezpieczenie lub oznakowanie cennego lokal-

nego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego w szczególności obszarów objętych 
poszczególnymi formami ochrony przyrody, w tym obszarów Natura 2000,

5. Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego,
6. Inicjowanie powstania, przetwarzania lub wprowadzania na rynek produktów i usług, 

których podstawę stanowią lokalne zasoby, tradycyjne sektory gospodarki lub lokalne 
dziedzictwo w tym kulturowe, historyczne lub przyrodnicze, albo podnoszenie jakości 
takich produktów lub usług- z wyłączeniem działalności rolniczej,

7. Wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w celu poprawienia warun-
ków prowadzenia działalności kulturalnej lub gospodarczej w tym podlegającej na wy-
najmie pokoi w gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem działalności rolniczej.
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Lp. Przykłady zrealizowanych małych projektów
1 Przygotowanie i wydanie przewodnika turystycznego

2 Dni Miłakowa i wsparcie zespołu folklorystycznego „Warmianki” – promocja dziedzictwa 
kulturowego Miłakowa

3 Dzień dobry Świątki plenerowe imprezy integracyjne – Dożynki i Jarmark Rozmaitości

4 Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Bogaczewo

5 III Mazurski Dzień Ziemniaka

7 Festyn Strażacki „Ochotnicza Straż Pożarna – nasz drugi dom”

6 IV Rekreacyjny Bieg Rolkarski – Półmaraton Mała Dylewska

7 Utworzenie, umundurowanie i wyposażenie grupy rekonstrukcji historycznej 1-go 
Pułku Artylerii Pieszej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Jonkowie

8 Budowa boiska sportowego w Łącznie w Gminie Morąg

9 Zakup niezbędnego wyposażenia dla prawidłowego funkcjonowania świetlicy wiejskiej 
w Rolnowie

10 Spływy kanu – nowa usługa oparta o wykorzystanie lokalnych zasobów 
przyrodniczych

11 Zakup sprzętu muzycznego oraz strojów dla powstającego zespołu ludowego w 
Rolnowie

12 „Wypożyczalnia rowerów – szansą na aktywne życie”

13 „Aktywny wypoczynek dzieci i młodzieży w przyjaznym otoczeniu”

Najczęściej popełniane błędy w dokumentacji konkursowej:

*  oświadczenie wypełnione na niewłaściwym formularzu,
*  niezgodna liczba mieszkańców ze stanem faktycznym,
* miejsce realizacji projektu (najczęściej podawana jest siedziba wnioskodawcy 
 a nie faktyczne miejsce realizacji),
* powoływanie się na miejsca/inwestycje/obiekty nieistniejące np. szlaki rowerowe 
 w miejscach gdzie ich nie ma,
* wpisywanie partnerów bez ich wiedzy i zgody,
* wnioskowanie o inwestycję, która już została zrealizowana przez inny podmiot,
* przedstawione doświadczenie w realizacji projektów nie dotyczy wnioskodawcy

W dniu 14 lutego 2012 r. zmarł Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej 
Związku Stowarzyszeń „Kraina Drwęcy i Pasłęki”

Jan Wróbel
Rodzinie zmarłego składamy szczere wyrazy współczucia.

Członkowie Związku Stowarzyszeń „Kraina Drwęcy i Pasłęki”.
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Kwartalnik współ� nansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 431 „Funkcjonowanie Lokalnej Grupy 
Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

Wydawca: 
Lokalna Grupa Działania Związek Stowarzyszeń „Kraina Drwęcy i Pasłęki”

Nakład: 500 egzemplarzy
Zdjęcia: Ryszard Bogucki, archiwum LGD

Teksty: biuro LGD,  UG Miłakowo
Druk: Art-Print Olsztyn

Biuro LGD Związek Stowarzyszeń 
„Kraina Drwęcy i Pasłęki” 
jest czynne od poniedziałku do piątku 
w godzinach 8.00 – 16.00
Kontakt:
Ul. Mazurska 30, 14-105 Łukta
Tel./fax. (0-89) 647 57 45
e-mail: leader@frrl.org.pl, www.leader.frrl.org.pl

Konkurs kulinarny pn. „Smakowity produkt lokalny”

Prezes Zarządu: Wanda Łaszkowska
Pracownicy biura: 
Agnieszka Chudaś – specjalista 
ds. animacji społecznej i promocji
Magdalena Klukowska – specjalista 
ds. projektów i edukacji nieformalnej
Ilona Grabowska – referent ds. obsługi 
administracyjno-biurowej

Lokalna Grupa Działania Związek Stowarzyszeń 
„Kraina Drwęcy i Pasłęki” z siedzibą w Łukcie zapra-
sza organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, 
osoby indywidualne oraz restauratorów do udzia-
łu w konkursie „Smakowity produkt lokalny”  
– nawiązujący do smaków Warmii i Mazur.

W konkursie mogą wziąć udział podmioty, któ-
rych miejscem zamieszkania i/lub działania są 
gminy zrzeszone w LGD „Kraina Drwęcy i Pa-
słęki” są to gminy: Jonkowo, Gietrzwałd, Łukta, 
Miłakowo, Morąg, Ostróda, Świątki.
Uczestnicy konkursu mogą wybrać jedną po-
trawę spośród takich kategorii jak: ryby, dania 
mięsne, zupy, dania mączne, ciasta i desery.
Przy ocenie potraw będą brane pod uwagę 

następujące kryteria: smak, dobór składników, 
estetyka, regionalizm i oryginalność. 
Oceny dokona profesjonalne jury, którego prze-
wodniczącym będzie telewizyjna gwiazda sztu-
ki kulinarnej.
Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 18 wrześ-
nia 2012 r. Wszystkie dania zgłoszone do konkur-
su ukażą się w publikacji kulinarnej wydanej przez 
LGD „Kraina Drwęcy i Pasłęki” ze wskazaniem ich 
autorów.
Regulamin i formularz zgłoszeniowy można po-
brać ze strony internetowej www.leader.frrl.
org.pl w zakładce aktualności.
Zapraszamy do udziału w konkursie, w którym 
przewidziane są atrakcyjne nagrody.

Formularz zgłoszeniowy oraz przepis wraz ze zdjęciem 
potrawy prosimy nadsyłać drogą pocztową na adres: 
Związek Stowarzyszeń „Kraina Drwęcy i Pasłęki” 
ul. Mazurska 30 14-105 Łukta 
lub pocztą elektroniczną na adres: leader@frrl.org.pl.
Na zgłoszenia czekamy do 24.08.2012 r.

Poszukujemy!
W związku z uczestnictwem w imprezach regionalnych Warmii i Mazur poszukujemy osób 
� zycznych, formalnych lub nieformalnych grup w branży kulinarnej, które reprezentowałby 

nasze LGD na tych imprezach i konkursach.
Zapraszamy do zgłaszania się do biura Związku Stowarzyszeń.


