SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
z działalności stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania „ROZWÓJ ZIEMI LUBACZOWSKIEJ”
w Lubaczowie za 2010 rok
Nazwa: Lokalna Grupa Działania „ROZWÓJ ZIEMI LUBACZOWSKIEJ”
Siedziba: ul. Mickiewicza 45, 37-600 Lubaczów
Numer wpisu do KRS: 0000311738
NIP: 793-15-91-627
REGON: 180356214
Numer identyfikacyjny: 062714735
Dane dotyczące członków Zarządu:
Prezes – Jan Gancarz
Wiceprezes – Monika Harasymowicz
Skarbnik – Jolanta Kudła.

Informacja dot. najważniejszych wydarzeń w roku 2010:
- 21 stycznia 2010
V Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania „ROZWÓJ ZIEMI LUBACZOWSKIEJ”
Podjęte zostały uchwały w sprawach:
- Zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju:
-- procedury wyboru i oceny operacji
-- lokalnych kryteriów naboru
-- harmonogramu działań
-- procedury naboru pracowników
-- innych.
- Zmian w Regulaminie Rady LGD, uwzględniających aktualne procedury z LSR.
- Zmian w Statucie LGD.
- 19 lutego 2010
W Urzędzie Marszałkowski Województwa Podkarpackiego podpisana została Umowa przyznania pomocy nr
00054-6932-UM0900062/09 na rok 2010.
- 18 marca 2010
VI Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania „ROZWÓJ ZIEMI LUBACZOWSKIEJ”
Podjęte zostały uchwały w sprawach:
- Przyjęcia sprawozdania merytorycznego z działalności LGD „RZL” za 2009 rok,
- Przyjęcia sprawozdania finansowego za 2009 rok,
- Przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2009 rok
- Udzielenia absolutorium Zarządowi LGD „RZL” za 2009 rok.
- Składek członkowskich dla samorządów
- Wynagrodzenia dla Rady za udział w wyborze operacji do dofinansowania
- Zatwierdzenia Regulaminu Zarządu
- Zatwierdzenia Regulaminu Komisji Rewizyjnej
- Zatwierdzenia Regulaminu Biura LGD
- Zmian w Statucie LGD.
- 02-30 kwietnia 2010

Trwały nabory wniosków w działaniach "Odnowa i rozwój wsi" oraz "Małe projekty". Do "Odnowy..." złożono trzy
wnioski, do "Małych projektów" - 6 wniosków. Wnioski z „Odnowy…” zostały zaakceptowane do dofinansowania
przez Radę LGD. Z 6 wniosków z „Małych projektów” 5 zostało zaakceptowanych przez Radę LGD.
- 22 września - 21 października 2010
Trwał nabór wniosków w działaniu "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw". Nie zarejestrowano żadnego
wniosku.
- 26 grudnia 2010 - 25 stycznia 2011
Trwał nabór wniosków w działaniu "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej". Wpłynął 1 wniosek –
oceniony negatywnie przez Radę LGD.

Informacja dodatkowa:
- od 1 lutego do 15 września 2010 r. Biuro LGD zatrudniało specjalistę ds. funduszy EU, wyłonionego w wyniku
naboru przeprowadzonego na przełomie 2009/2010.
- 26 lutego 2010 zostało przeprowadzone szkolenie Rady LGD nt. "Procedury oceny i wyboru operacji"
- 27 lutego 2010 zostało przeprowadzone szkolenie dla beneficjentów nt. „Zasady przyznawania pomocy w
ramach małych projektów”
- w kwietniu 2010 roku reprezentacja LGD uczestniczyła w Konkursie Wielkanocnym, organizowanym przez
Urząd Marszałkowski. W wyniku oceny konkursowej Kapituła Konkursowa przyznała w kategorii „Stół
wielkanocny” dla KGW w Lisich Jamach IV miejsce i wyróżnienie, natomiast w kategorii „Koszyk jajek
wielkanocnych” KGW w Dąbrowie zajęło I miejsce.
- W dniach 7-9 czerwca miał miejsce wyjazd szkoleniowo-poglądowy na teren działania LGD "Dunajec-Biała.
Celem wyjazdu było zapoznanie się z doświadczeniami oraz dorobkiem LGD „Dunajec-Biała”, funkcjonującej na
terenie powiatu tarnowskiego w Małopolsce. Lokalna Grupa Działania "Dunajec-Biała", gospodarz naszego
pobytu, to grupa obejmująca swoim działaniem cztery gminy: Ciężkowice, Pleśna, Wojnicz i Zakliczyn. Jest jedną
z najaktywniejszych i najlepiej funkcjonujących lokalnych grup w regionie.
- 13 czerwca LGD była współorganizatorem i wystawcą podczas Wojewódzkiej Majówki Pszczelarskiej w Załużu.
- 26 czerwca 2010 r. zostały przeprowadzone szkolenia dla potencjalnych beneficjentów nt. "Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw" oraz "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej".
- 8 sierpnia LGD była współorganizatorem i fundatorem nagród podczas Festiwalu Kultur i Kresowego Jadła w
Baszni Dolnej.
- 17 października LGD była uczestnikiem II Targów Lokalnych Grup Działania, zorganizowanych przez Urząd
Marszałkowski. Naszą LGD reprezentowały panie ze Stowarzyszenia Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Lubaczów
a także lokalni twórcy: Józef Horajski - rzeźbiarz ze Starego Dzikowa i Jerzy Witek rękodzielnik - artysta z
Krowicy Samej, gospodarstwo pasieczne Lesława Hypiaka z Oleszyc oraz dwie grupy specjalizujące się w
tworzeniu i produkcji ręcznej ozdób i dekoracji z KGW w Lisich Jamach i Domu Kultury w Młodowie.
Towarzyszyła nam kapela podwórkowa „Pawlaki”, która dzięki piosenkom lwowskim i kresowym zyskała sobie
uznanie większości widzów, czego dowodem były towarzyszące jej tłumy widzów oraz tańczących par. LGD
„Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” została uhonorowana II miejscem na Targach.

- W dniach 12-13 listopada miał miejsce wyjazd szkoleniowy, przygotowujący do działania na rzecz rozwoju
lokalnej społeczności. Udział wzięli przedstawiciele organów i pracownik biura LGD oraz osoby będące liderami
lokalnych społeczności w poszczególnych gminach z obszaru działania LGD. Był to zintegrowany, dwudniowy
kurs, realizowany podczas jednego cyklu szkoleniowego, połączony z wyjazdem i jednym noclegiem w
Roztokach Górnych.
Tematyka szkolenia obejmowała kilka zagadnień niezbędnych przy działaniach służących realizacji LSR, tj.:
1. Ewaluacja Lokalnych Strategii Rozwoju.
2. Doświadczenia LGD w realizacji LSR.
3. Agroturystyka szansą polskiej wsi.
4. Rozwój przedsiębiorczości na wsi.
5. Instrumenty wsparcia MŚP, programy operacyjne wspierające przedsiębiorczość.
6. Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych i zarządzanie projektami w kulturze.
- Wzorem roku ubiegłego Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął uchwałę o organizacji konkursu
bożonarodzeniowego. Zasadniczym celem konkursu jest wspieranie rozwoju wsi poprzez integrację środowiska
wiejskiego oraz pobudzenie aktywności mieszkańców, poznawanie i upowszechnianie tradycji, a także
promowanie potraw bożonarodzeniowych. Konkurs promuje także działania związane z rozwijaniem wrażliwości
estetycznej inspirowanej kulturą, tradycją i folklorem oraz wzmacnianiem poczucia tożsamości. Celem
szczegółowym jest wyłonienie i promowanie najlepszych potraw i aranżacji stołu wigilijnego oraz poznawanie i
kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych regionu. LGD Rozwój Ziemi Lubaczowskiej w dniu 29 grudnia 2010 r.
reprezentowało Koło Gospodyń Wiejskich w Wólce Krowickiej, znane z kultywowania tradycji kulinarnych w swej
miejscowości. Tym razem jednak miejsca na podium przypadły innym grupom.

Informacja nt. podpisanych umów:
Jak informuje Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, podpisane zostały umowy z wnioskodawcami
działania "Odnowa i rozwój wsi" w ramach "Wdrażania lokalnych strategii rozwoju" PROW 2007-2013. Trzy
przyjęte wnioski opiewają na sumę 710.759 zł. Wnioski zostały wybrane do dofinansowania przez Lokalną Grupę
Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej" w wyniku naboru przeprowadzonego w kwietniu 2010 roku.
1. Gmina Oleszyce – 224 999 zł,
2. Gmina Stary Dzików – 155 760,00 zł,
3. Gmina Lubaczów – 330 000,00 zł.
Umowy z „Małych projektów” jeszcze nie są podpisane. Urząd Marszałkowski ma problemy z oceną i weryfikacją
wniosków, które wpłynęły w naborach, problemy dotyczą „przepustowości” departamentu PROW.
Na tym sprawozdanie merytoryczne z działalności stowarzyszenia za 2010 rok zakończono.
Podpisy członków Zarządu Stowarzyszenia:
Prezes – Jan Gancarz
Wiceprezes – Monika Harasymowicz
Skarbnik – Jolanta Kudła

