INFORMACJA NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
ZIEMIA BIELSKA
W BIELSKU- BIAŁEJ W 2009 ROKU

Zgodnie z celami zawartymi w Statucie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska
oraz w Lokalnej Strategii Rozwoju, Stowarzyszenie w 2009 r. zrealizowało następujące działania:
14 stycznia 2009 r. został złożony wniosek w konkursie Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Śląskiego w Katowicach na wybór lokalnej grupy działania (LGD) do realizacji lokalnej strategii rozwoju
(LSR) na danym terenie (działanie finansowane z PROW 2007-2013) oraz wniosek o przyznanie
pomocy w ramach działania 4.31 funkcjonowanie lokalnej grupy działania. Wnioski zostały rozpatrzone
pozytywnie.
22 maja 2009 r. podpisano umowę ramową z Urzędem Marszałkowskim do 2015 r., w związku z
czym LGD może ogłaszać nabory, przyjmować, oceniać i wybierać wnioski o dofinansowanie w ramach
osi 3 PROW 2007-2013 i tzw. „Małych projektów”.
9 marca 2009 r. zostały złożone dwa wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu IX
Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na
obszarach wiejskich” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dotyczących działalności
agroturystycznej. Wnioski zostały ocenione negatywnie.
Kwiecień – lipiec 2009 r. – zrealizowano 3 projekty współfinansowane przez Unię Europejską z
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 6.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Projekty pt.: „Kozy – edukacja - zawód”, „Porąbka - nowa droga zawodowa”, „Piękno w zawodzie”.
Ww. projekty rozliczono, pomyślnie przeszły też kontrolę/audyt Urzędu Marszałkowskiego. Celem
projektów było inspirowanie społeczności lokalnej obszarów wiejskich w kierunku promowania rozwoju
kapitału ludzkiego oraz poprawa zdolności do zatrudnienia poprzez podnoszenie i uzupełnienie
kwalifikacji zawodowych.
1) „Piękno w zawodzie" – skierowany był do mieszkańców Gminy Wilamowice i obejmował 10
pracujących i nieaktywnych zawodowo kobiet. W jego ramach przeprowadzono kurs
„Bukieciarstwo z obsługą kasy fiskalnej” oraz Warsztaty Aktywizacji Zawodowej i
Przedsiębiorczości.
2) „Kozy – edukacja – zawód" oraz „Porąbka – nowa droga zawodowa" – skierowane były do
mieszkańców Gminy Kozy i Porąbka (12 osób aktywnych zawodowo w każdej z gmin) i
obejmowały przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. C oraz Warsztatów Aktywizacji
Zawodowej i Przedsiębiorczości.
Łączna wartość zrealizowanych projektów wynosi: 140.820,40 zł.
2 września 2009 r. podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim w ramach działania 4.31
Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja na 2009 r.
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Wrzesień – grudzień 2009 r. – zrealizowano 4 projekty edukacyjne współfinansowane przez Unię
Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.5 Oddolne inicjatywy
edukacyjne na obszarach wiejskich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Projekty pod nazwą „Postawmy na edukację” adresowane były do mieszkańców czterech gmin
powiatu bielskiego: Wilkowic, Wilamowic, Bestwiny oraz sołectw Czechowic-Dziedzic - Bronowa,
Zabrzegu i Ligoty. Na realizację każdego z nich Stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie w wysokości
40 774 zł. Celem projektów było zdobycie wiedzy na temat możliwości podniesienia swoich kwalifikacji
oraz pozyskiwania środków na edukację. Wszystkie działania projektowe były bezpłatne dla
uczestników. W ramach realizowanych projektów w każdej z gmin odbywały się targi edukacyjne, na
których swoje oferty prezentowało kilkanaście szkół średnich z regionu. Ponadto w ramach
realizowanych projektów nauczyciele, lokalni liderzy i przedstawiciele organizacji pozarządowych na
kilkugodzinnym seminarium mogli dowiedzieć się, jak sięgać po fundusze na projekty edukacyjne.
Przeprowadzono indywidualnie konsultacje w zakresie przygotowania wniosków oraz indywidualne
poradnictwo zawodowe dla uczniów gimnazjum. W utworzonych na ten cel Gminnych Punktach
Edukacyjnych doradca zawodowy pomagał uczniom kończącym gimnazjum wybrać szkołę, w której
będą kontynuować proces kształcenia. W ramach ww. projektów złożono wnioski płatność za okres
wrzesień – listopad 2009 r.
W związku z podpisaną umową na funkcjonowanie LGD, planowanym ogłoszeniem naborów wniosków
w ramach działań: „Małe Projekty” oraz „Odnowa i rozwój wsi” Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Działania Ziemia Bielska zatrudniło dodatkowy personel: dwie osoby na stanowisku Specjalisty ds.
obsługi projektów, szkoleń i doradztwa (pierwsza osoba na umowę o pracę, druga na umowę
zlecenie) oraz osobę odpowiedzialną za prowadzenie strony internetowej. Zawarła również umowę z
firmą doradczą i kancelarią prawną.
Biuro oferowało pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z przygotowywaniem i wdrażaniem
projektów; informowało o zasadach udziału w konkursach, świadczyło usługi doradcze związane z
realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju.
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska poprawiła również warunki lokalowe Biura
(dotychczasowe biuro zostało zamienione na trzy połączone ze sobą lokale mieszczące się na I piętrze,
pokój 111 a, b). Korzystniejsze warunki lokalowe i techniczne umożliwiają m.in. profesjonalne
przyjmowanie i obsługę interesantów, organizację spotkań, właściwe archiwizowanie dokumentów
(zakupiono m.in. meble biurowe, w tym szafę do archiwizacji dokumentów, sprzęt komputerowy oraz
urządzenie wielofunkcyjne). W celu usprawnienia funkcjonowania biura została uruchomiona
dodatkowa poczta elektroniczna: projekty@ziemiabielska.pl oraz telefony: (33) 8136439; (33)
8136765.
2-3 października 2009 r. odbyło się szkolenie dotyczące „małych projektów” w ramach Osi 4
LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dla organizacji pozarządowych
oraz innych zainteresowanych z obszaru działania LGD Ziemia Bielska zorganizowane przez
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska i Firmę Info-Biznes Joanna Czernek-Jonkisz.
Szkolenie przeprowadzono w związku z planowanym na czwarty kwartał 2009 roku ogłoszeniem
naboru wniosków w ramach tego działania. Zainteresowanie organizacji pozarządowych formalnych i
nieformalnych było bardzo duże, uczestniczyło w nim około 80 osób.
Podczas szkolenia szczegółowo przedstawiono informacje dotyczące zasad finansowania,
beneficjentów, zakresu pomocy oraz wniosku o przyznanie pomocy w ramach „małych projektów”.
Uczestnicy otrzymali materiały szkoleniowe, które mogą być pomocne w przygotowaniu projektu oraz
zaświadczenie ukończenia szkolenia.
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15 października 2009 r. został złożony wniosek o przyznanie pomocy na rok 2010 w ramach
działania 4.31 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania (LGD), nabywanie umiejętności i aktywizacja.
15 października 2009 r. z inicjatywy LGD Ziemia Bielska, Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej
oraz 5 gmin Powiatu Bielskiego założono Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina, w
której skład wchodzą: Jaworze, Jasienica, Czechowice-Dziedzice, Bestwina i Wilamowice.
Stowarzyszenie działa w ramach Osi 4 Programu Operacyjnego RYBY.
Wydarzenie to poprzedzał cykl szkoleń przeprowadzonych przez Stowarzyszenie AGROLINIA na
zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, których celem była pomoc i przygotowanie do udziału
w konkursie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi „O wybór lokalnej grupy rybackiej (LGR) do
realizacji lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich (LSROR).
9 listopada 2009 r. został ogłoszony nabór wniosków w ramach „małych projektów” oraz „Odnowy i
rozwoju wsi”, który trwał od 23 listopada do 11 grudnia. W związku z tym przeprowadzono kampanię
informacyjną w lokalnej prasie i radiu na temat działalności Stowarzyszenia, a także możliwości
pozyskiwania środków za jego pośrednictwem.
27-28 listopada 2009 r. odbyło się dwudniowe szkolenie dla Członków Zarządu i Rady oraz Biura w
ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Szkolenie obejmowało problematykę zagadnień:
1. Przygotowywanie wniosków w ramach Osi 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i
różnicowanie gospodarki wiejskiej” i Osi 4 „Leader” oraz „małych projektów” w ramach PROW
2007-2013 (aspekty prawne, merytoryczne i finansowe przedsięwzięć).
2. Ocena formalna i merytoryczna wniosków o dofinansowanie składanych do LGD Ziemia
Bielska w kontekście lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015.
W ramach szkolenia został omówiony proces wyboru projektów przez organ decyzyjny LGD:
procedura, formularze, dokumenty przyjęte przez LGD Ziemia Bielska oraz została przeprowadzona
symulacja posiedzenia Rady Stowarzyszenia jako przygotowanie oceny wniosków na podstawie
przyjętych procedur i Regulaminu Rady.
14, 17 i 21 grudnia 2009 r. odbyły się Posiedzenia Rady oceniającej wnioski, które wpłynęły w
odpowiedzi na ogłoszony konkurs w ramach działania "Małe projekty" i „Odnowa i rozwój wsi” w
terminie 23.11.2009r. – 11.12.2009r. W ogłoszonym konkursie łącznie wpłynęło 28 wniosków: 5
wniosków z działania „Odnowa i rozwój wsi” oraz 23 wnioski na „Małe projekty”.
Do końca roku została utworzona lista rankingowa wniosków, którą opublikowano na stronie
internetowej LGD, a wnioskodawcy otrzymali pisma informujące o wynikach oceny.
13 stycznia 2010 roku wnioski wraz z listami rankingowymi zostały przekazane do Urzędu
Marszałkowskiego gdzie będą poddane dalszej ocenie.
31 grudnia 2009 r. do Urzędu Marszałkowskiego został złożony wniosek o płatność w ramach
działania 4.31 funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania za rok 2009 na kwotę ok. 330 tys. zł. Wniosek
jest w trakcie oceny, po której nastąpi refundacja kosztów kwalifikowanych poniesionych w 2009 roku.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Lokalna grupa działania: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska
współfinansowana jest
ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4-LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

