SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
z działalności stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania „ROZWÓJ ZIEMI LUBACZOWSKIEJ”
w Lubaczowie za 2015 rok
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Numer wpisu do KRS: 0000311738
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REGON: 180356214
Numer identyfikacyjny: 062714735
Dane dotyczące członków Zarządu:
Prezes – Jan Gancarz
Wiceprezes – Elżbieta Igras
Skarbnik – Stanisława Król

Informacja dotycząca najważniejszych wydarzeń w roku 2015:
1. Walne Zebrania Członków:
W roku 2015 miały miejsce 3 Walne Zebrania Członków. Podjęto w sumie 17 uchwał, w tym: 2 uchwały
dotyczące zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju, 1 uchwała w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Lokalnego
Kierowanego przez Społeczność i 14 uchwał wynikających z obowiązków statutowych.
2. Prace Zarządu:
Zarząd LGD podjął w 2015 roku 19 uchwał wynikających z obowiązków statutowych.
3. Nabory wniosków:
W 2015 Lokalna Grupa Działania Rozwój Ziemi Lubaczowskiej nie prowadziła naborów wniosków o przyznanie
pomocy ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”

z uwagi na kończący się okres

programowania.

4. Umowa na funkcjonowanie LGD:
W roku 2015 Biuro LGD przygotowało 2 wnioski o płatność za kolejne kwartały roku

Wniosek za okres
I kwartał
II kwartał

Data
otrzymania
środków
31.03.2015 13 318,65 15.07.2015
30.06.2015 39 394,98 23.10.2015
Data
złożenia

Kwota

5. Umowa w ramach „Wsparcia przygotowawczego”
25 sierpnia 2015 r. w Urzędzie Marszałkowskim została podpisana umowa o przyznaniu pomocy w ramach
poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy
LEADER objętego PROW na lata 2014-2020 na kwotę 110 tys. zł.

W roku 2015 Biuro LGD przygotowało 2 wnioski o płatność

w ramach poddziałania „Wsparcia

przygotowawczego” za kolejne etapy:

Wniosek za etap
I etap
II etap

Data
złożenia
07.09.2015
29.12.2015

Data
otrzymania
środków
77 000 zł 14.10.2015
33 000 zł 23.02.2016
Kwota

6. Wydarzenia:
-Konferencja podsumowującą działalność LGD
19 czerwca 2015 r. - Basznia Dolna
W dniu 19 czerwca 2015 r. w Baszni Dolnej w Kresowej Osadzie odbyła się Konferencja podsumowująca
działalność LGD na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2007-2013. W konferencji udział wzięli
zaproszeni goście, członkowie LGD oraz beneficjenci.
W trakcie konferencji zostały przedstawione efekty wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na obszarze gmin
Lubaczów, Oleszyce i Stary Dzików w okresie 2007-2013.
Został również zaprezentowany folder promujący efekty realizacji podejścia LEADER w ramach Osi 4 PROW na
lata 2007-2013 wydany przez naszą LGD. Po konferencji odbyła się uroczysta obiadokolacja oraz występ kapeli
ludowej.
-Opracowanie nowej Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność:
Lokalna Grupa Działania Rozwój Ziemi Lubaczowskiej w proces przygotowania Strategii Rozwoju Lokalnego
przez Społeczność zaangażowała lokalną społeczność poprzez:
a)Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami – 8 spotkań
W dniach od 26 sierpnia 2015 r. do 16 września 2015 r. Lokalna Grupa Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej"
spotkała się z mieszkańcami gmin Cieszanów, Horyniec-Zdrój, Lubaczów, Narol, Oleszyce, Stary Dzików, Wielkie
Oczy oraz Miasta Lubaczów. Spotkania te były jedną z metod partycypacyjnych technik tworzenia Strategii
Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020. W trakcie tych spotkań mieszkańcy mieli
możliwość przedstawienia swoich pomysłów oraz potrzeb. Wzięli udział w przeprowadzeniu analizy SWOT oraz
wypracowaniu celów i przedsięwzięć. W proces partycypacji zaangażowali się i popierali przedstawiciele z
różnych sektorów. m.in. samorządowcy, przedsiębiorcy, rolnicy, członkowie organizacji społecznych oraz
mieszkańcy. Lokalna Grupa Działania dołożyła wszelkich starań aby w konsultacjach wzięli udział przedstawiciele
wymienionych sektorów w miarę zachowanych proporcjach. Mieszkańcy zaprezentowali pomysły na projekty
jakie chcieliby w przyszłości zrealizować. Spotkania przyczyniły sie do opracowania Strategii Rozwoju Lokalnego
kierowanego przez społeczność w sposób oddolny angażując lokalną społeczność.
b)Spotkania konsultacyjne z przedstawicielami sektora społecznego i przedsiębiorców- 4 spotkania
W dniach od 23 września 2015 r. do 6 października 2015 r. LGD „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” zorganizowała 4
wywiady grupowe z przedstawicielami sektora społecznego i przedsiębiorców tj. grup istotnych z punktu
tworzenia Strategii. Tematyka poszczególnych spotkań była uzależniona od aktualnie opracowywanych części
LSR oraz grup z którymi wywiady były przeprowadzone.
c)Spotkania konsultacyjne otwarte – 2 spotkania
22 września oraz 17 listopada 2015 r. odbyły się również otwarte spotkania konsultacyjne, na które zostali
zaproszeni wszyscy mieszkańcami gmin wchodzących w skład LGD. Pierwsze spotkanie było poświęcone
wypracowaniu celów LSR. Podczas drugiego spotkania poddano konsultacjom wstępny projekt Strategii oraz
dyskutowano nad metodami komunikacji.

d)Spotkania Zespołu ds. opracowywania LSR – 4 spotkania
Do opracowywania poszczególnych elementów Strategii powołano Zespół ds. LSR, który czuwał nad
uporządkowaniem wszystkich zebranych materiałów. Od 31 sierpnia do 16 listopada 2015 r. odbyły się 4
spotkania dla Zespołu ds. LSR.
7. Działania LGD Rozwój Ziemi Lubaczowskiej
W celu pozyskania dodatkowych środków finansowych Lokalna Grupa Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej”
złożyła 2 wnioski:
-wnioski, które uzyskały dofinansowanie:
1) Wniosek o wybór Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność
Lokalna Grupa Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” została wybrana do realizacji Strategii Rozwoju
Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach PROW 2014-2020. Kwota przyznana 8 350 500 zł.
-wnioski, które nie uzyskały dofinansowania:
1) „Tworzenie sieci kontaktów w zakresie współpracy międzynarodowej” złożony do Krajowej Sieci Obszarów
Wiejskich na kwotę 18 562 zł.

Na tym sprawozdanie merytoryczne z działalności stowarzyszenia za 2015 rok zakończono.
Podpisy członków Zarządu Stowarzyszenia:
Prezes – Jan Gancarz
Wiceprezes – Elżbieta Igras
Skarbnik – Stanisława Król

