Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska za rok 2013
W ramach realizacji Statutu oraz Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015,
w roku 2013 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska wykonało
następujące działania:
1. W styczniu ogłoszono III edycję konkursu „LEADER – razem możemy więcej”

skierowanego do organizacji pozarządowych z obszaru LGD na najciekawszą
inicjatywę integrującą i aktywizującą mieszkańców obszaru. W drodze konkursu,
który trwał do 8 marca, złożono łącznie 11 projektów, z których Komisja wybrała 2
zwycięskie. Autorami najciekawszych projektów były: Stowarzyszenie Przyjazny
Zabrzeg oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza.

W ramach realizacji zwycięskich inicjatyw odbyły się dwa wydarzenia:
- Konkurs filmowy „Ja to kręcę” oraz Piknik Filmowy „Nakręcona Ziemia Bielska”
w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Przyjazny Zabrzeg. Konkurs filmowy na krótki
film na temat obszaru LGD trwał w dniach 1 czerwca – 14 sierpnia 2013 r. Złożono
łącznie 11 filmów. Wszystkie zostały wyświetlone podczas Pikniku Filmowego
„Nakręcona Ziemia Bielska”, który odbył się 31 sierpnia w Zabrzegu i stanowił finał
konkursu. Zgromadzona publiczność wybrała 3 zwycięskie filmy. Ponadto w ramach
wydarzenia zaplanowano m.in. projekcję filmu „O północy w Paryżu” pod gołym
niebem, a także koncert Zespołu „Dzień Dobry”, zajęcia dla dzieci i projekcję bajek
Bielskiego Studia Filmowego.
- „Powrót do przeszłości” – 21 września 2013 r. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem
Przyjaciół Międzyrzecza zorganizowano wydarzenie związane z dawnym życiem na
naszym obszarze. Główne atrakcje programu: obozowisko Bractwa Rycerskiego
Zamku Będzin, skansen z dawnym sprzętem rolniczym, zawody strażackie w stylu
„retro”, zajęcia dla dzieci, koncert, plener malarski, quiz z nagrodami i warsztaty.
2. W dniu 29.01.2013 r. złożono wniosek o płatność za etap VIII (X-XII 2012) na kwotę

106 596,90 zł.
3. W lutym 2013 r. wprowadzono zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju, dotyczące

m.in. celów szczegółowych, wskaźników realizacji celów i przedsięwzięć. Zmiany
zostały zatwierdzone przez Walne Zebranie Członków. Wprowadzono także zmiany
do budżetu i harmonogramu, które zatwierdził Zarząd Stowarzyszenia.
4. W kwietniu 2013 r. wprowadzono zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju w zakresie

budżetu. Zostały one zatwierdzone przez Zarząd Stowarzyszenia.
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5. W dniu 24.04.2013 r. złożono wniosek o płatność za etap IX (I-III 2013) na kwotę

75 075,61 zł.
6. W dniu 6 maja 2013 r. na konto LGD wpłynęły środki przelane przez Agencję

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za VI etap (IV-VI 2012) w kwocie
114 903,87 zł.
7. 17-19 maja 2013 r. LGD miała swoje stoisko promocyjne podczas Targów Turystyki

Weekendowej „Atrakcje Regionów” w Chorzowie. Targi były miejscem spotkania
przedstawicieli różnych stron Polski, prezentujących swoją tradycję, atrakcje regionu
i kulinarne specjały. Na Hali Wystaw „Kapelusz” chorzowskiego Parku Śląskiego
zaprezentowało się około pięćdziesięciu wystawców. Była to pierwsza, innowacyjna
edycja targów. LGD reprezentowali lokalni twórcy z rękodziełem.

8. W dniach 6-21 maja 2013 r. miał miejsce nabór wniosków z działań: „Małe

projekty”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz „Odnowa
i rozwój wsi”. W ramach „Małych projektów” złożono 42 wnioski na łączną kwotę 1
152 642,87 zł (alokacja środków wynosiła 498 476,45 zł), „Odnowa i rozwój wsi” - 9
wniosków na łączną kwotę 1 454 507,00 zł (alokacja środków wynosiła
1 454 605,81 zł), „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” - 5 wniosków na
łączną kwotę 403 472,50 zł (alokacja środków wynosiła 331 343,00 zł). Posiedzenia
Rady dotyczące oceny wniosków odbyły się w dniach 29 maja, 3 czerwca, 19 czerwca
2013 r. 25 czerwca 2013 r. opublikowano ostateczne listy rankingowe, a następnie
wnioski przekazano do odpowiednich instytucji.

9. 13 i 14 maja 2013 r. przedstawiciele LGD brali udział w Forum Lokalnych Grup

Działania w Supraślu. Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń
i podsumowania dokonań organizacji wdrażających program LEADER. W programie
znalazły się panele dyskusyjne, wystąpienia ekspertów oraz warsztaty w małych
grupach.

10. 25 maja 2013 r. LGD miała swoje stoisko promocyjne podczas Majówki Sołeckiej -

Festiwalu Kuchni Regionalnej „Polski i Słowacki sposób na ziemniaka” w Zabrzegu.

11. W 2013 r. LGD brała udział w trzech spotkaniach Sieci SILESIAN LEADER NETWORK –

w Rybniku (24-25.06.2013), w Mierzęcicach (28-29.10.2013) oraz w Raciborzu (1617.12.2013).
12. 20-21 czerwca 2013 r. przedstawiciele LGD brali udział w spotkaniu LeaderFEST,

które odbyło się w Velké Meziříčí w Czechach. Tematyka tego międzynarodowego
wydarzenia dotyczyła przede wszystkim edukacji na terenach wiejskich. Spotkaniu
towarzyszyły warsztaty, wydarzenia kulturalne oraz targi, podczas których
prezentowano tradycyjne rękodzieło oraz lokalne produkty. Było to już czwarte
spotkanie przedstawicieli LGD i innych podmiotów działających na rzecz rozwoju
obszarów wiejskich z krajów europejskich.
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13. W lipcu 2013 r. zatwierdzono zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju, dotyczące m.in.

składu Lokalnej Grupy Działania (aktualizacja członków na dzień 23.07.2013), zmian
w karcie oceny wniosku i karcie zgodności z LSR, a także wzorze uchwały i wniosku
o ponowne rozpatrzenie operacji. Zmiany zostały zatwierdzone przez Walne Zebranie
Członków. Wprowadzono także zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju dotyczące
harmonogramu konkursów i budżetu, które z kolei zostały zatwierdzone przez Zarząd
Stowarzyszenia.
14. W dniu 29.07.2013 r. złożono wniosek o płatność za etap X (IV – VI 2013) na kwotę

119 346,51 zł.
15. 31 sierpnia – 1 września 2013 r. LGD miała swoje stoisko promocyjne podczas XXII

Krajowej Wystawy Rolniczej w czasie „Ogólnoposkich Dożynek Jasnogórskich –
2013”. Prezentacja Lokalnych Grup Działania zlokalizowana była na terenach
wystawowych Miejskiej Galerii Sztuki. LGD była reprezentowana przez rękodzielniczki
z Bazy Twórców.

16. W dniu 12 września 2013 r. na konto LGD wpłynęły środki przelane przez Agencję

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za VII etap (VII – IX 2012) w kwocie
125 221,17 zł.

17. 20-22 września 2013 r. LGD gościła na swoim terenie 43-osobową grupę lokalnych

liderów z LGD Raplamaa Partnerluskogu MTÜ w Estonii. W ramach programu wizyty
uczestnicy zapoznali się z dobrymi praktykami na terenie Gminy Jaworze,
a w Międzyrzeczu Górnym swoją działalność zaprezentowało Stowarzyszenie
Przyjaciół Międzyrzecza. Grupa wzięła także udział w warsztatach rękodzieła oraz
w wydarzeniu „Powrót do przeszłości”, odwiedziła galerię i pracownię Floriana
Kohuta. W ramach programu uczestnicy zwiedzili ponadto kościół w Starej Wsi,
odwiedzili gospodarstwo ogrodnicze Państwa Pudełko, gdzie Kierownik Biura, Pani
Katarzyna Kacorzyk przedstawiła działalność LGD, natomiast przedstawiciele
Stowarzyszenia Na Rzecz Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Miasta Wilamowice
„Wilamowianie” zaprezentowali tradycję związaną ze strojem i językiem
wilamowskim. Ponadto uczestnicy zwiedzili Górę Żar oraz odwiedzili Gminę
Wilkowice pod kątem dobrych praktyk oraz gościli u lokalnego rzeźbiarza – Janusza
Wędzichy.

18. W październiku 2013 r. uchwalono zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju dotyczące

harmonogramu konkursów i budżetu. Zostały one zatwierdzone przez Zarząd
Stowarzyszenia.
19. W dniu 25.10.2013 r. złożono wniosek o płatność za etap XI (VII – IX 2013) na kwotę

131 625,76 zł.
20. W dniu 28 listopada 2013 r. na konto LGD wpłynęły środki przelane przez Agencję

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za VIII etap (X - XII 2012) w kwocie
106 596,90 zł.
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21. W grudniu 2013 r. uchwalono zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju dotyczące

budżetu. Zostały one zatwierdzone przez Zarząd Stowarzyszenia.
22. 13 grudnia 2013 r. w budynku OSP Pisarzowice odbyło się III spotkanie

przedstawicieli organizacji pozarządowych z obszaru LGD, w którym wzięło udział
około 150 osób. Hasłem przewodnim był „kontakt”. W ramach spotkania Pan Witold
Magryś przedstawił uczestnikom zagadnienia związane z podstawami skutecznej
komunikacji międzyludzkiej oraz temat komunikacji w podejściu LEADER, a także
plany dotyczące programu LEADER w przyszłym okresie programowania (lata 20142020). Nie zabrakło też czasu na dyskusję. Podsumowano również III edycję konkursu
„LEADER – razem możemy więcej” oraz przedstawiono projekt bazy NGO.

23. W grudniu zrealizowano projekt loga oraz wizualizacji bazy 220 organizacji

pozarządowych,
która
będzie
funkcjonować
jako
podstrona
www.ziemiabielska.pl, a także zostanie wydana w wersji papierowej.

strony

24. W roku 2013 przeprowadzono doradztwo dla 59 osób – w biurze LGD, telefoniczne

i mailowe.
25. W roku 2013 zrealizowano z beneficjentami 38 ankiet monitorujących Lokalną

Strategię Rozwoju.
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