
 

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU  
Stowarzyszenia „WIR” na lata 2016 - 2023 

Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER  

(RLKS - rozwój lokalny kierowany przez społeczność) 

 Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  

Priorytet IV. Zatrudnienie i spójność terytorialna na obszarach rybackich 

MONITORING, REALIZACJA WSKAŻNIKÓW 

Stan na 31.12.2020 r. 
 

  

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”  
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

„Europejski Fundusz Morski i Rybacki”, Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Publikacja opracowana  przez Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju 



LGD  Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju 

1. Prezentacja podsumowująca dotychczasową realizację LSR Stowarzyszenia „WIR”- Wiejska Inicjatywa 

Rozwoju w Stargardzie  i działania Lokalnej  Grupy Działania  wraz z komentarzem na temat zmian w sytuacji 

społeczno-gospodarczej obszaru LGD.  

2. Dyskusja wokół poniższych pytao:  

a. Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznad za 

zadowalającą?  

b. Czy jakośd projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych realizowanych w ramach 

LSR jest zadowalająca?  

c. W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?  

d. Czy z perspektywy wybieranych projektów realizowane w ramach LSR przedsięwzięcia można nadal  

uznad za adekwatne względem kluczowych potrzeb społeczności z obszaru Stowarzyszenia „WIR”-

Wiejska  Inicjatywa Rozwoju?  

e. Czy przyjęty system wskaźników sprawdza się i dostarcza wszystkie potrzebne informacje?  

f. Czy procedury naboru wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?  

3. Podsumowanie spotkania - zebranie wszystkich ustaleo dotyczących koniecznych działao do wdrożenia w 

2021 roku. 

PROGRAM 



LGD  Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju 

Gmina Ińsko 

Gmina Dobrzany 

Gmina Marianowo 

Gmina Suchań 

Gmina Kobylanka 

Gmina Bielice 

Gmina Kozielice Gmina Warnice 

Gmina Stara Dąbrowa 
Gmina Chociwel 

Gmina Stare Czarnowo Gmina Stargard 

Gmina Pyrzyce 

Gmina Dolice 

o powierzchnia obszaru LGD – 2 094 km2 

o ludność – 84 361 ( dane GUS z 31.12.2013r.) 



BUDŻET LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU 

Zakres wsparcia 

Wsparcie finansowe 

PROW 
RPO 

PO RYBY 
Fundusz 

wiodący 
Razem EFSI 

EFS EFRR 

Realizacja LSR 2014-2020  10 000 000,00 0 0 3 607 137,24   13 607 137,24 

Współpraca 2014-2020  500 000,00     72 000,00   572 000,00 

Koszty bieżące 2014-2020  1 600 000,00 0 0 0 1 600 000,00 1 600 000,00 

Aktywizacja 2014-2020  450 000,00 0 0 0 450 000,00 450 000,00 

RAZEM  12 550 000,00 0 0 3 679 137,24 2 050 000,00 16 229 137,24 



Planowane formy animacji i współpracy lokalnej 

1. Podstawy prawne do prowadzenia działalności 
agroturystycznej – aspekty prawno-finansowe - 
szkolenie z wyjazdem studyjnym, 

2. Wspieranie współpracy pomiędzy podmiotami 
gospodarczymi - poszukiwania na drodze tworzenia 
ekomuzeów LGD - szkolenie, publikacja, 

3. Aspekty prawne produkcji produktów lokalnych na 
przykładzie dobrych praktyk - szkolenia, 

4. Podejmowanie działalności - wskazywanie dostępnych 
dróg rozwoju zawodowego, podstawy prawne, dotacje -
szkolenia  



Cel szczegółowy 1.1 
Wzrost innowacyjności gospodarki wpływający na zmniejszenie 

skutków bezrobocia obszaru 

Przedsięwzięcie 1.1.1 
Wspieranie rozwoju działalności przedsiębiorstw na 
obszarach zależnych od rybactwa. 
Plan: 1.252.467,00 ZŁ,  10 zrealizowanych operacji 
polegających na rozwoju istniejącego 
przedsiębiorstwa 
Realizacja: w ramach konkursu nr 7/2017 złożono 9 
wniosków na kwotę 1 467 764 zł, Zrealizowano 4 wnioski na 
kwotę 261 271,00 zł; 5 beneficjentów zrezygnowało z 
realizacji swoich projektów. 
W konkursie nr 1/2019/R złożono 4 wnioski na kwotę  
428 271,00 zł – odmowa przez UM. 
W konkursie  1/2020/R wybrano do dofinansowania  
8 wniosków na kwotę 827 293 zł 

 

CEL OGÓLNY I 
Wzrost aktywności gospodarczej, innowacyjności i atrakcyjności 

przestrzennej obszaru z zachowaniem i ochroną wartości przyrodniczych 
i kulturowych 

- ilość wniosków zrealizowanych 

- ilośd wniosków wybranych do dofinansowania 

Gmina Ińsko 

 

Gmina Pyrzyce 

 

Gmina Dobrzany 

 
 

Gmina Marianowo 

 

Gmina Suchań 

 



Cel szczegółowy 1.1 
Wzrost innowacyjności gospodarki wpływający na zmniejszenie 

skutków bezrobocia obszaru 

Przedsięwzięcie 1.1.2 (konkurs) 
Wspieranie rozwoju mikro i małej przedsiębiorczości 
Plan: 3.404.882,84 zł; Liczba zrealizowanych operacji polegających na rozwoju 
istniejącego przedsiebiorstwa - 15  
Realizacja: w ramach konkursu nr 1/2016 podpisano 8 umów na kwotę 2 275 
665 zł, dwie umowy rozwiązano , zrealizowano  6 operacji – wypłacono 1 615 
563,94 zł dofinansowania 
w ramach konkursu nr 2/2019 wybrano 10 operacji do dofinansowania na kwotę 
1 371 417 zł – konkurs unieważniony przez UM.  
W konkursie 1/2020 wybrano do dofinansowania  
11 operacji na kwotę 1679 351 zł  
- podpisano 1 umowę, trwa ocena 
 pozostałych wniosków przez UM  

 

- ilość realizowanych operacji w  

gminach 
 

 
 

 Ilość złożonych wniosków 

  

 

  

 

 



Cel szczegółowy 1.1 
Wzrost innowacyjności gospodarki wpływający na zmniejszenie 

skutków bezrobocia obszaru 
Przedsięwzięcie 1.1.3(konkurs) 
Wspieranie restrukturyzacji działalności rybaków lub podejmowanie działalności 
Plan: 547.533,00 zł; Liczba zrealizowanych operacji polegających na rozwoju istniejącego 
przedsiębiorstwa - 5 operacji  
Realizacja: 
- w ramach konkursu nr 7/2017 w tym zakresie  złożono 4 wnioski na kwotę  595 793 zł, 
zrealizowano 2 operacje na kwotę 195 865 zł, UM odmówił podpisania  
umów z 2 wnioskodawcami. 
- W ramach konkursu 2/2018/R złożono 4 wnioski  
na kwotę 404 008 zł,  
 zrealizowano 2 - na kwotę 252 718 zł, 
 1 umowę rozwiązano , 1 nie złożono  
jeszcze WOP   

CEL OGÓLNY I 
Wzrost aktywności gospodarczej, innowacyjności i atrakcyjności 

przestrzennej obszaru z zachowaniem i ochroną wartości 
przyrodniczych i kulturowych 

 - liczba zrealizowanych   wniosków  

       konkurs 7/2017 

 

 

- liczba zrealizowanych   wniosków  

       konkurs 2/2018/R  

 

 



Cel szczegółowy 1.1 
Wzrost innowacyjności gospodarki wpływający na zmniejszenie 

skutków bezrobocia obszaru 
 

Przedsięwzięcie 1.1.4 (konkurs) 
Wspieranie włączenia społecznego i kształtowanie postaw 
przedsiębiorczych wśród grup defaworyzowanych 
 Plan: 2.095.117,16 zł; liczba zrealizowanych operacji polegających na 

utworzeniu nowego przedsiębiorstwa - 46 
 Realizacja:  
- w ramach konkursu nr 1/2017  zrealizowano 14 operacji na kwotę  
700 000 zł wskaźnik utworzenia miejsc pracy 16. 
- w ramach konkursu  nr 4/2018  zrealizowano 6 operacji na kwotę 
300 000 zł, 6 miejsc pracy 
- w ramach konkursu  nr 1/2019  podpisano 9 umów na realizację operacji 

na kwotę 450 000 zł. z czego zrealizowano 4 na kwotę 200 000 zł 



Cel szczegółowy 1.1 
Wzrost innowacyjności gospodarki wpływający na zmniejszenie 

skutków bezrobocia obszaru 
 

Przedsięwzięcie 1.1.4 (konkurs) 
Wspieranie włączenia społecznego i kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród 
grup defaworyzowanych 

 - ilość przedsiębiorstw 

 - ilość powstałych miejsc pracy 

 

 
 

  
  

  
 

  

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
Cel szczegółowy 1 

Wzrost innowacyjności gospodarki wpływający na zmniejszenie 
skutków bezrobocia obszaru 

 
Przedsięwzięcie 1.1.5 (animacja) 
Podnoszenie wiedzy, umiejętności i postaw przedsiębiorców  
- Plan: 34.650 zł; liczba wydarzeo - 21  
Realizacja: 16 szkoleo  
Przedsięwzięcie 1.1.6 (animacja) 
Podnoszenie wiedzy, umiejętności i postaw przedsiębiorców z obszarów 
zależnych od rybactwa 
- Plan: Liczba wydarzeo - 9  
-    Realizacja: - 8 szkoleo 



Cel szczegółowy 1.2 
Racjonalne wykorzystanie zasobów środowiska przyrodniczego i 

dziedzictwa historycznego obszaru 

Przedsięwzięcie 1.2.1 (animacja) 
 „WIR w sieci” – wspieranie współpracy sektora publicznego z podmiotami 
społeczno-gospodarczymi. 
Plan: 17 000 zł; Liczba publikacji – 2; Liczba wydarzeo - 1  

Realizacja  1 wydarzenie -wizyta studyjna ekomuzem/40 os./kwota 6 984,70 zł  



Cel szczegółowy 1.2 
Racjonalne wykorzystanie zasobów środowiska przyrodniczego i 

dziedzictwa historycznego obszaru 

Przedsięwzięcie 1.2.2  
Tworzenie, rozwój i wyposażenie publicznej infrastruktury turystyczno-
rekreacyjnej na obszarach historycznie lub terytorialnie związanych z 
działalnością rybacką  
Plan: 1.338.411 zł, Liczba nowych (przebudowanych) obiektów infrastruktury turystycznej 
i rekreacyjnej - 14  
Realizacja: w ramach konkursu nr 7/2017 w tym zakresie  złożono 13 wniosków na kwotę  
1 296 069 zł, zrealizowano 11 na kwotę 963 326 zł, 2 beneficjentów zrezygnowało z 
realizacji 
W ramach konkursu 1/2018/R złożono  i zrealizowano 3 wnioski na kwotę 284 541 zł. 

  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

- ilość zrealizowanych wniosków  

konkurs 7/2017 

- ilość zrealizowanych wniosków  

konkurs 1/2018/R 

 

 
 



Cel szczegółowy 1.2 
Racjonalne wykorzystanie zasobów środowiska przyrodniczego i 

dziedzictwa historycznego obszaru 

 

Przedsięwzięcie 1.2.3 (animacja) 
Kształtowanie postaw innowacyjnych i proekologicznych 
Plan: Liczba spotkao/wydarzeo adresowanych do mieszkaoców – 7 szt. Liczba 
innowacyjnych form poznania dziedzictwa – 2 szt. Liczba osobodni szkoleo dla 
pracowników i organów LGD-53. 91.000zł 
Realizacja: 4 wydarzenia/ 9 110,61 zł  innowacyjne formy 1 (questy)/ 31 152,22 zł,  53 
osobodni/2 szkolenia/ 3 056,35 zł 



Przedsięwzięcie 1.2.4  

Przeciwdziałanie degradacji środowiska i usuwanie skutków 
antropopresji, walka z kłusownictwem, tworzenie i rozwijanie 
instalacji odnawialnych źródeł energii 

Plan: 468.726,24 zł, Liczba podmiotów wyposażonych w sprzęt do walki z 
kłusownictwem – 2, Liczba obiektów wyposażonych w instalację 
odnawialnych źródeł energii 3. 

Realizacja: w ramach konkursu nr 7/2017 w tym zakresie  złożono 3 wnioski 
na kwotę  314 068 zł, zrealizowano 1 na kwotę 173 483,00 zł, złożono 1 
WOP, 1 umowę rozwiązano w 2019 , 1 umowę rozwiązano w II.2020 

w ramach konkursu nr 3/2018/R złożono i zrealizowano 1 wniosek na kwotę 
92 197,00 zł 
W konkursie  2/2020/R wybrano do dofinansowania 5 wniosków na kwotę  
202 146,00 zł. Trwa rozpatrywanie wniosków przez UM. 

 

Cel szczegółowy 1.2 
Racjonalne wykorzystanie zasobów środowiska przyrodniczego i 

dziedzictwa historycznego obszaru 



Przedsięwzięcie 1.2.5 (konkurs) 
Renowacja obiektów zabytkowych, historycznych i cennych przyrodniczo na 
„Szlaku dziedzictwa historyczno-przyrodniczego”  
Plan: 830.532,68 zł, Liczba zabytków poddanych pracom konserwatorskim lub 
restauratorskim - 7 
Realizacja: w ramach konkursu nr 6/2017 złożono 5 wniosków, 1 rezygnacja, 4 
umowy zrealizowane na kwotę  287 534 zł,  
W ramach konkursu 1/2018 złożono i zrealizowano 1 wniosek na kwotę 
dofinansowania EFROW 190 771 zł.  
W ramach konkursu 2/2020 złożono 5 wniosków z czego w limicie 
dofinansowania zmieściły się 3 operacje na kwotę 299 232 zł. Trwa 
rozpatrywanie wniosków przez UM. 
 

Cel szczegółowy 1.2 
Racjonalne wykorzystanie zasobów środowiska przyrodniczego i 

dziedzictwa historycznego obszaru 



Cel szczegółowy 2.1 
Wzrost aktywności i integracji oraz przeciwdziałanie marginalizacji 

społecznej 
Przedsięwzięcie 2.1.1  
Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej  
- Plan: 2. 244.497,92 zł; 14 podmiotów wspartych w ramach operacji obejmujących 

wyposażenie mające na celu szerzenie kultury i dziedzictwa lokalnego  
- Realizacja: w ramach konkursu nr 2/2016 wybrano 8 operacji, 3 beneficjentów 

zrezygnowało. Zrealizowano 5 operacji, wypłacono 911 866,80 zł, 
-  w ramach konkursu nr 5/2017 zrealizowano 1 operację – wypłacono kwotę   
       200 454,79 zł 
- w ramach konkursu nr 2/2018 wybrano 3 operacje, 2 beneficjentów zrezygnowało, 
      Zrealizowana 1 operacja na kwotę 266 419,63 zł. 
- w ramach konkursu nr 4/2019 złożono 8 wniosków na kwotę dofinansowania 634 881 

zł (wszyscy beneficjenci podpisali umowy z UM) 

CEL OGÓLNY II 

Współpraca, integracja i odnowa dla zwiększenia tożsamości i 

więzi społecznych oraz poczucia bezpieczeństwa 

społecznego mieszkańców 

 - ilość wniosków  samorządu 



Cel szczegółowy 2.1 
Wzrost aktywności i integracji oraz przeciwdziałanie marginalizacji 

społecznej 

Przedsięwzięcie 2.1.2 
„Akademia Wolnego Czasu” (Operacje grantowe)  
- Plan: 359.851,60 zł; liczba udzielonych grantów - 62 
- Realizacja: w ramach konkursu nr 3/2017/G zrealizowano 13 operacji- 

wypłacono 86 332,77 zł 
- w ramach konkursu nr 1/2018/G zrealizowano 10 operacji na kwotę 60161 zł 
- W ramach konkursu 1/2019/G złożono wniosek o realizację 23 operacji na 

kwotę 156 191,00 zł, podpisano umowę z UM, realizacja w toku.   
      
 

 



Cel szczegółowy 2.1 
Wzrost aktywności i integracji oraz przeciwdziałanie marginalizacji 

społecznej 

Przedsięwzięcie 2.1.2 
„Akademia Wolnego Czasu” (Operacje grantowe) 

Ilość beneficjentów według gmin: 

 konkurs 3/2017/G 

 Konkurs 1/2018/G 

 Konkurs1/2019/G 

Gmina Ińsko 

 

Gmina Dobrzany 

 

 

Gmina Marianowo 

 

 
 

Gmina Suchań 

 
 

Gmina Bielice 

 

Gmina Chociwel 

 
Gmina Stargard 

 

Gmina Pyrzyce 

 

Gmina Kozielice 

 Gmina Dolice 

 
 

Gmina Stara Dąbrowa 

 
 



Cel szczegółowy 2.1 
Wzrost aktywności i integracji oraz przeciwdziałanie marginalizacji 

społecznej 

Przedsięwzięcie 2.1.3 
Powrót do tradycji (Operacje grantowe) 
 - Plan: 101.822,08 zł; Liczba udzielonych grantów - 14 
- Realizacja: w ramach konkursu nr 4/2017/G zrealizowano 8 operacji 
wypłacono 58 036,00 zł 
 w ramach konkursu nr 2/2018/G podpisano umowę na realizację 7 operacji na 
kwotę 50 953,00 zł 
 



Cel szczegółowy 2.1 
Wzrost aktywności i integracji oraz przeciwdziałanie marginalizacji 

społecznej 

Przedsięwzięcie 2.1.3 
Powrót do tradycji (Operacje grantowe) 
  

Ilość beneficjentów wg gmin: 

w konkursie 4/2017G 

 Konkursie 2/2018/G 

Gmina Ińsko 

 
 

Gmina Marianowo 

 
 

Gmina Bielice 

 

Gmina Chociwel 

 
Gmina Stargard 

 

Gmina Dolice 

 
 

Gmina Suchań 

 

Gmina Stara Dąbrowa 

 

Gmina Dobrzany 

 



Cel szczegółowy 2.1 
Wzrost aktywności i integracji oraz przeciwdziałanie marginalizacji 

społecznej 

Przedsięwzięcie 2.1.4 
 Młodzieżowa Akademia Komunikacji  
Plan: 60.000 zł; Wskaźnik produktu –Liczba LGD biorących udział w projekcie 
międzynarodowym - 11; liczba projektów współpracy - 1 szt; 
Wskaźnik rezultatu- liczba warsztatów dla młodzieży-3 
Realizacja: projekt zrealizowany i rozliczony kwota 60.000,00 zł 
Wskaźnik produktu –Liczba LGD uczestnicząca w projekcie międzynarodowym - 11; 
liczba projektów współpracy- 1 szt 
Wskaźnik rezultatu - liczba warsztatów dla młodzieży -3 



Cel szczegółowy 2.2 
Zwiększenie aktywności sportowej i promocja zdrowego trybu życia  

Przedsięwzięcie 2.2.1  
Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-sportowej  
Plan: 1.963.295,76 zł; Liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – 
34; Liczba przebudowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej - 6 
Realizacja:  w  ramach konkursu nr 2/2017 podpisano 10 umów na kwotę 
      642 983,00 zł, jeden beneficjent rozwiązał umowę. Zrealizowano 9 operacji – wypłacono 
621 803,44 zł 
W ramach konkursu 3/2018 podpisano 5 umów na kwotę 921492,95 zł. Jeden beneficjent 
rozwiązał umowę, zrealizowano 4 operacje – wypłacono kwotę - 819755,79 zł,  
W ramach konkursu 3/2019 wybrano 1 operację  
na kwotę wsparcia 56537 zł. Podpisano umowę z UM, 
Operacja w trakcie realizacji. 
Liczba nowopowstałych i przebudowywanych 
 obiektów - 28 



Cel szczegółowy 2.2 
Zwiększenie aktywności sportowej i promocja zdrowego trybu życia  

Przedsięwzięcie 2.2.2 
„W zdrowym ciele zdrowy duch”- działania promujące zdrowy tryb życia  
– Plan: 28 imprez; 28 000zł  
- Realizacja: wraz z partnerami zorganizowano 21 imprez 

 



Cel szczegółowy 2.3 
Promocja dziedzictwa lokalnego i obszaru objętego LSR  

Przedsięwzięcie 2.3.1 
Bogactwo naszych jezior – promocja obszarów historycznie związanych z rybactwem 
(projekt współpracy w ramach PO RiM).  

Plan: 72.000 zł; liczba LGD 
uczestnicząca w projekcie 
współpracy - 3, liczba 
projektów współpracy - szt 1 
Realizacja:  
projekt zrealizowany 



Cel szczegółowy 2.3 
Promocja dziedzictwa lokalnego i obszaru objętego LSR  

Przedsięwzięcie 2.3.2 
Polskie Trasy.pl (projekt współpracy w ramach PROW). 

Plan:140.000 zł; LGD uczestniczące w projekcie 
współpracy – 11; liczba projektów współpracy - szt 1;  
Wskaźnik rezultatu- opracowanie i uruchomienie 1 
aplikacji 
Realizacja: projekt "Mobilna aplikacja turystyczna 
innowacyjnym sposobem promocji obszaru LSR”, w 
którym udział wzięło 12 LGD. Lider projektu Szanse 
Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego. Projekt 
ukooczony. Zrealizowano wszystkie wskaźniki. 



Cel szczegółowy 2.3 
Promocja dziedzictwa lokalnego i obszaru objętego LSR  

Przedsięwzięcie 2.3.3 
 
WIR w promocji i informacji. 
Plan: 279.350 zł; liczba publikacji – 1; liczba spotów radiowych – 3; liczba artykułów 
prasowych – 18;  liczba stron internetowych – 1; liczba dedykowanych zakładek – 1; 
liczba portali społecznościowych-1; liczba ulotek informacyjnych - 7;  liczba konferencji 
– 2; liczba kompletów materiałów infor.-promocyjnych – 1; liczba konkursów „Znasz li 
swój WIR”- 14;  liczba kompletów gadżetów – 3;  liczba edycji wydanych kalendarzy – 6; 
liczba wydarzeo (szkoleo) – 21; liczba osobodni szkoleo dla pracowników i organów LGD 
- 115 osobodni; liczba badao ewaluacyjnych – 3. 
 
Realizacja: wyemitowano 3 spoty radiowe, 18 artykułów prasowych, 4 razy wydano 
kalendarze tematyczne promujące dziedzictwo, 6 ulotek informacyjnych, zakupiono 
1kpl materiałów informacyjno-promocyjnych, 3 komplety gadżetów z wizualizacją, 
odbyła się 1 konferencja, 10 konkursów „Znasz li swój WIR”, 18 wydarzeo (szkoleo).  
Stowarzyszenie prowadzi stronę internetową, jest także obecne na facebooku.  



Działania animacyjne, informacyjno-promocyjne, doradcze biura LGD 

W ramach tych działao przeprowadzono 10 konkursów „Znaszli  swój WIR”, 2 
konkursy na wypieki i wyroby bożonarodzeniowe, wyemitowano 3 spoty 

radiowe, 18 artykułów prasowych, wydano kalendarze na lata 2017-20, wraz z 
partnerami zorganizowano 20 imprez sportowych w cyklu „W zdrowym ciele 

zdrowy duch”, przeprowadzono 40 szkoleo dla beneficjentów , pracownicy biura 
uczestniczyli w 7 szkoleniach organizowanych przez podmioty zewnętrzne,  
udzielono  porad 349 potencjalnym beneficjentom w ramach doradztwa 

pracowników biura. Stowarzyszenie prowadzi stronę internetową, jest także 
obecne na facebooku. 



Działania animacyjne, promocyjne i współpracy lokalnej 

 12 maja  2019 r.  Stowarzyszenie WIR uczestniczyło w Pikniku nad Odrą. Obok nas 
prezentowały się inne Lokalne Grupy Działania, firmy promujące lokalne 
Zachodniopomorskie produkty. Podczas Pikniku na swoich stoiskach wystawienniczych, 
tworzących wspólne miasteczko prezentowały się regiony, gminy i miasta, firmy z branży 
turystycznej z Polski oraz Niemiec, Czech, Białorusi, Litwy 

  Wyjazd studyjny pn.”Aspekty prawne produkcji produktów lokalnych na przykładzie 
praktyk” w dniu 4 czerwca 2019 r zorganizowany przez Stowarzyszenie „WIR”- Wiejska 
Inicjatywa Rozwoju wraz z Zachodniopomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w 
Barzkowicach 

  Wyjazd studyjny pt. „Podstawy prawne do prowadzenia działalności agroturystyczne - 
aspekty prawno - finansowe” 3 października 2019 r. zorganizowany przez 
Stowarzyszenie „WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju wraz z Zachodniopomorskim 
Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach 



Projekty KSOW 

- Wyjazd studyjny pn. „Aspekty prawne utworzenia i prowadzenia inkubatora przetwórstwa lokalnych produktów” 
zorganizowany w dniu 13 czerwca 2018 r. przez Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju wraz z 
Partnerami - Stowarzyszeniem „Lider Pojezierza”, Zachodniopomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w 
Barzkowicach i Stowarzyszeniem ”Sieja” 

- Wyjazd studyjny pn. „Wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowo- historycznego w rozwoju gospodarczym 
i turystycznym obszaru na przykładzie EKOMUZEUM Polski Południowej” zorganizowany w dniach 19-21 czerwca 
2018 r. przez Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju wraz z Partnerami - Stowarzyszeniem „Lider 
Pojezierza”, Zachodniopomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach i Stowarzyszeniem ”Sieja” 

- Wyjazd studyjny pn. „Upowszechnianie wiedzy na temat wykorzystania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego w 
realizacji projektów na obszarach wiejskich dofinansowanych ze środków unijnych” zorganizowany w dniach 11-13 
czerwca 2019 r. przez Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju wraz z Partnerami - Stowarzyszeniem 
„Lider Pojezierza”, Zachodniopomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach i Stowarzyszeniem 
”Sieja” 



Projekty KSOW 

• Wyjazd studyjny pn. „Inteligentne wioski, a dobre praktyki”, w dniach 04-06.08.2020 r do 
województwa dolnośląskiego, obszaru działania LGD Partnerstwo Izerskie. Partnerami projektu byli 
Stowarzyszenie ”Lider Pojezierza, Stowarzyszenie ”SIEJA”, Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego w Barzkowicach. Celem operacji było zwiększenie wiedzy 24 uczestników na temat 
projektów, które wpłynęły na rozwój gospodarczy obszaru wykorzystując naturalny potencjał 
środowiska, zasoby kulturowe, a także projektów, które wspierały proces aktywizacji mieszkaoców, 
promocję obszaru. Na obszarze LGD Partnerstwo Izerskie wśród  przykładów   „dobrych praktyk” są 
wioski tematyczne , które nawiązują do nowego podejścia w zakresie kształtowania polityki UE tzw. 
Koncepcji inteligentnych Wiosek. Inteligentne wioski to obszary wiejskie w których lokalna 
społecznośd w oparciu o mocne strony i zasoby pragnie rozwijad się, wyróżniad na tle innych 
miejscowości.  W inteligentnych wioskach wychodzi się z założenia, że każdy mieszkaniec wsi ma coś 
do zaoferowania innym, tylko niekiedy trzeba pomóc mu to odnaleźd. Mieszkaocy inteligentnych 
wiosek umieją tworzyd nowe miejsca pracy, dbają o środowisko, wdrażają nowe technologie, ale 
zachowują swoją tożsamośd. 



Funkcjonowanie organów LGD 

 Walne Zebranie: 
W latach 2016 - 2020 odbyło się 5 walnych zebrao członków stowarzyszenia. W ich 
trakcie przedstawiono sprawozdania finansowe, komisji rewizyjnej, z pracy zarządu i 
rady. Członkowie  stowarzyszenia zapoznali się ze zmianami w Statucie i Regulaminie 
Pracy Rady Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju, Lokalnej Strategii 
Rozwoju, kryteriach wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany 
kryteriów, procedur wyboru i oceny operacji w ramach LSR, kryteriów wyboru 
grantobiorców wraz z procedurą ustalania zmiany kryteriów, procedur związanych z 
realizacją projektów grantowych. Podjęto 51 uchwał  dotyczących przedstawionych 
sprawozdao i zmian, zmian statutu odwołania i powołania członków Zarządu, Rady, 
budżetu i planów pracy Zarządu 



Funkcjonowanie organów LGD 

 Zarząd: 
Zarząd Stowarzyszenia „WIR” odbył 41 posiedzeo. W ich trakcie Zarząd 
przygotowywał protokoły z otwarcia poszczególnych konkursów, 
dokonywał zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju, Regulaminie pracy Rady, 
Regulaminie Biura, wybrał swojego przedstawiciela do zespołu ds. 
ewaluacji, powołał Inspektora Ochrony Danych, ustalał wysokośd składki 
członkowskiej, podejmował uchwały w sprawie przyjęcia i skreślenia 
członków stowarzyszenia, rozpatrywał sprawy bieżące i wolne wnioski,  
zapoznawał się z bieżącą pracą biura stowarzyszenia, efektywnością 
udzielanego doradztwa oraz stanem realizacji LSR. Podjęto 70 uchwał  
dotyczących przedstawionych zagadnieo. 
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Funkcjonowanie organów LGD 
 

 Rada: 
W okresie realizacji LSR Rada odbyła 29 posiedzeo.  W ich trakcie członkowie Rady 
oceniali wnioski o przyznanie pomocy złożone w związku z ogłaszanymi przez LGD 
konkursami. Dokonywano oceny pod względem ich zgodności z Lokalną Strategią 
Rozwoju oraz lokalnymi kryteriami. 
Członkowie Rady uczestniczyli w 7 szkoleniach z zakresu oceny projektów (ocena 
formalna i merytoryczna wniosków, ocena zgodności wniosków z LSR, kryteria wyboru)  
oraz na temat stanu realizacji budżetu, celów i wskaźników Lokalnej Strategii Rozwoju, 
wytycznych 6/4/2017, Wytycznej nr 7/1/2020 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
rozporządzenia MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 2 września 2020 r, RODO 
a także wiedzy z zakresu dziedzictwa przyrodniczego i historyczno – kulturowego 
obszaru LGD”  



Funkcjonowanie partnerstwa 

o W ramach partnerstwa zrealizowano międzynarodowy projekt współpracy 
„Młodzieżowa Akademia Komunikacji”, w którym uczestniczyło 11 LGD. 

o W fazie składania wniosku o płatnośd jest projekt "Mobilna aplikacja 
turystyczna innowacyjnym sposobem promocji obszaru LSR”, w którym 
udział wzięło 12 LGD z 3 województw: Zachodniopomorskiego, Lubuskiego i 
Wielkopolskiego. 

o Zrealizowano projekt współpracy „Bogactwo naszych wód” – 3 partnerów. 
o Zrealizowano szkolenie wyjazdowe „Aspekty prawne utworzenia i 

prowadzenia inkubatora przetwórstwa lokalnych produktów”. Partnerami 
projektu byli: Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w 
Barzkowicach, LGD - Stowarzyszenie ”Lider Pojezierza” Barlinek, LGR „Sieja” 
Marianowo. 



Sytuacja społeczno - gospodarcza 

Na obszarze działania naszego LGD następuje stały spadek bezrobocia 

Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym  
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Sytuacja społeczno - gospodarcza 

W powiatach naszego LGD do 2017 roku następował systematyczny wzrost 
ofert pracy , od roku 2018 zarysował się gwałtowny spadek ofert 
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Sytuacja społeczno - gospodarcza 

Po okresie deflacji następuje powolny wzrost cen towarów spożywczych, 
przemysłowych oraz usług 



Sytuacja społeczno - gospodarcza 

W przedsiębiorstwach po latach 2015-16, kiedy następował spadek nakładów 
inwestycyjnych, rozpoczął się wzrost (wyjątek powiat pyrzycki – rok  2018), 
rośnie wartośd brutto środków trwałych wyjątek powiat pyrzycki – w roku 2016 
i 2018 następował spadek. 

Nakłady inwestycyjne w mln zł wartość brutto środków trwałych w mln zł 
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Dziękuję za uwagę 




