Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska za rok 2010

W ramach realizacji statutu oraz Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015, w roku 2010
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska wykonało następujące działania:
1)

Styczeń – kwiecień 2010 roku – zrealizowano 3 projekty edukacyjne
współfinansowane przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach działania 9.5 PO KL.
Projekty pod nazwą „Postawmy na edukację” przeprowadzono dla mieszkańców trzech gmin
powiatu bielskiego: Kozy, Porąbka, Jasienica. 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 projektów w każdej
z gmin:
a. odbyły się targi edukacyjne, na których swoje oferty zaprezentowało kilkanaście szkół
średnich z regionu;
b. lokalni liderzy i przedstawiciele organizacji pozarządowych na kilkugodzinnym seminarium
uzyskali informacje jak sięgać po fundusze na projekty edukacyjne;
c. 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. GPE wyposażono
w laptopy z systemem operacyjnym i pakietem MS Office.
W ramach ww. projektów złożono wnioski płatność, które zostały zaakceptowane i rozliczone.

2)

26 marca podpisano umowę na rok 2010 z działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy
działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” objęte PROW na lata 2007-2013, na
kwotę 420 202,69 zł.

3)

W dniach 04-18.05.2010 odbył się nabór wniosków z działań „Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw” oraz „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”.
W związku z naborami przeprowadzono:
a. 28.04.2010 - szkolenie z zakresu działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.
Uczestniczyło w nim 50 osób - mikroprzedsiębiorców oraz osób zainteresowanych założeniem
działalności gospodarczej z obszaru LGD Ziemia Bielska;
b. 4.05.2010 szkolenie z zakresu działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”.
Uczestniczyło 30 osób - rolników, małżonków rolników oraz domowników z obszaru działania
LGD Ziemia Bielska;
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Oba szkolenia zorganizowane zostały przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia
Bielska oraz Firmę SUPPORT WSPARCIE DLA FIRM Maciej Płosa. Podczas szkoleń szczegółowo
zaprezentowano informacje dotyczące zasad finansowania, beneficjentów oraz zakresu
pomocy w ramach ww. działań. Szczegółowo omówiono również wniosek o przyznanie
pomocy oraz ekonomiczny plan operacji. Uczestnicy otrzymali materiały szkoleniowe;
c. W dniach 21.05.2010, 26.05.2010, 08.06.2010 - posiedzenia Rady oceniającej projekty z ww.
konkursów.
W ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” spłynęło 6 wniosków,
a z „Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej” 2 wnioski. 9 czerwca 2010 ogłoszono
ostateczne listy rankingowe, a następnie wszystkie wnioski przekazano do Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Częstochowie.
4)

04-28.05.2010 przeprowadzono nabór wniosków w ramach działania „Odnowa
i rozwój wsi”. W związku z naborem przeprowadzono:
a. 12.05.2010 - szkolenia z zakresu działania „Odnowa i rozwój wsi”. Szkolenie skierowane było
do gmin, OPP, instytucji kultury i związków wyznaniowych z obszaru działania LGD Ziemia
Bielska, a zorganizowane zostało przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska
i Firmę Support – Wsparcie dla firm Maciej Płosa. Uczestniczyły w nim 23 osoby.
b. 31.05.2010, 2 i 15.06.2010 - posiedzenia Rady Stowarzyszenia związane z oceną wniosków
w konkursie „Odnowa i rozwój wsi”.
15 czerwca ogłoszono ostateczne listy rankingowe. Spłynęło 6 wniosków, natomiast 5 wniosków
uzyskało wynik pozytywny. Wszystkie wnioski zostały przekazane do Urzędu Marszałkowskiego.

5) 2 Lipca 2010 Stowarzyszenie złożyło 5 wniosków z działania 9.5 PO KL „Oddolne
inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”: „Mobilny handlowiec”, „Kadry i płace
szansą na dobrą pracę”, „Finanse i przyszłość”, „Edukacja – krawiectwo i dekoracja”,
„Agroturystyka – edukacja i inicjatywa. 23.12.2010 r. UM opublikował ostateczne listy rankingowe
w ramach tego konkursu - wszystkie złożone projekty otrzymały dofinansowanie.
6)

10 czerwca referat autoryzacji płatności Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego skierował do Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa zlecenie wypłaty środków z rozliczonego Wniosku o Płatność
za rok 2009. 29.06.2010 środki w wysokości 255 924,80 zł, wpłynęły na konto LGD.

7)

30 lipca w Urzędzie Marszałkowskim został złożony wniosek o płatność za pierwsze
półrocze 2010 roku, na kwotę 180 365,26 zł.

8)

W dniach 3-5 września 2010 r. w Jaworzu odbył się 24. Jaworzański Wrzesień,
podczas którego promowaliśmy LGD Ziemia Bielska poprzez rozdawanie materiałów
informacyjnych oraz ustawienia balonu reklamowego.

9)

W dniu 4 września 2010 r. LGD Ziemia Bielska po raz pierwszy uczestniczyła
w Ogólnopolskich Dożynkach Jasnogórskich, organizowanych przez Śląski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego. Byliśmy jedną z 10 grup z terenu województwa śląskiego, która
promowała się w Częstochowie, poprzez stoisko wystawiennicze.
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10) W dniu 08.09.2010 r. gościliśmy na terenie LGD Ziemia Bielska wizytę studyjną
składającą się z przedstawicieli LGD woj. śląskiego i opolskiego, której celem było
przedstawienie możliwości współpracy pomiędzy LGD oraz prezentacja działań
i lokalnego potencjału kilku śląskich grup, w tym naszego Stowarzyszenia. Na terenie
ogrodowej kawiarni gospodarstwa ogrodniczego Eugeniusza i Anny Pudełek w Pisarzowicach
p. Prezes Marian Trela oraz p. kierownik Katarzyna Szlosek zaprezentowali zebranym działalność
LGD Ziemia Bielska. Gościom przedstawiono również album o stroju ludowym enklawy
flamandzkiej w gminie Wilamowice, wydany z Małych Projektów. Na spotkaniu obecna była
autorka albumu p. Jolanta Danek oraz przedstawiciele Zespołu Regionalnego Cepelia Fil
Wilamowice. Na koniec wizyty studyjnej uczestnicy przejechali do Porąbki, gdzie wyjechali koleją
linowo-terenową na górę Żar.
11) 12.09.2010 r. w Ligocie odbył się II Festyn Integracyjny LGD Ziemia Bielska
połączony z Dożynkami Gminnymi. W czasie trwania festynu przeprowadzono konkurs
wiedzy o LGD Ziemia Bielska, który cieszył się dużym zainteresowaniem. Rozdano 250 kart
konkursowych, a następnie rozlosowano 9 cennych nagród, którymi były wysokiej klasy artykuły
AGD i RTV. Nasze stoisko odwiedziło wiele osób, rozdaliśmy 200 kompletów materiałów
promocyjnych LGD Ziemia Bielska, a dzieciom kilkaset balonów reklamowych. Dodatkowo
rozdawano bezpłatne materiały promujące gminy wchodzące w skład Stowarzyszenia (mapy,
widokówki, książki, foldery, płyty DVD itp.).
12) 28 września 2010 r. w Jaworzu odbyło się szkolenie dla Zarządu Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska, które obejmowało następujące zagadnienia:
funkcjonowanie LGD - budżet, harmonogram konkursów, dodatkowe środki na realizację LSR;
zmiany w rozporządzeniu dotyczącym Wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju oraz ich wpływ na
LSR LGD Ziemia Bielska; zaliczki na operacje realizowane w ramach Osi LEADER; projekty
współpracy.
13) 6 października referat autoryzacji płatności Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego skierował do Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa zlecenie wypłaty środków z rozliczonego Wniosku o Płatność
za I półrocze 2010 roku, na kwotę 144 292,20 zł. Środki wpłynęły na konto
Stowarzyszenia dnia 26.10.2010 r.
14) W dniach od 12-13 października 2010 r. członkowie Rady oraz pracownicy biura LGD
Ziemia Bielska uczestniczyli w szkoleniu, które obejmowało następujące zagadnienia: ocena
dotychczasowego funkcjonowania Rady LGD Ziemia Bielska; omówienie Pierwszego spotkania
przedstawicieli rad LGD województwa śląskiego (przykłady procedur oceny wniosków w lokalnych
grupach działania); działalność sieci LGD w Polsce, współpraca z MRiRW oraz KSOW; mapa
instrumentów finansowania projektów na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w województwie
śląskim; dobre praktyki LEADER w krajach UE.; omówienie konkursów dotychczas ogłoszonych
przez LGD Ziemia Bielska; zmiany w rozporządzeniach dotyczących LGD; przygotowanie do
konkursu z działania „Małe projekty” (dokumentacja konkursowa, wniosek, rozporządzenia,
procedura, kryteria).
15) 14.10.2010 r. podpisano porozumienie ze słowacką organizacją Diadem ZZHB Martin
z miasta Turzovka, które dotyczy współpracy przy realizacji projektu obejmującego zamek na
Wołku oraz słowacki zamek Hrad Blatnica. Jeżeli projekt uzyska pozytywną ocenę wówczas na
ruinach średniowiecznego zamku w gminie Porąbka rozpoczną się prace archeologiczne oraz
ciekawe warsztaty i spotkania.
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16) 18.10-16.11.2010 r. trwał nabór wniosków w ramach działania „Małe projekty”.
W związku z naborami przeprowadzono:
a. 08.10.2010 r. - szkolenie skierowane do potencjalnych wnioskodawców z obszaru LGD Ziemia
Bielska, zorganizowane przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska i Firmę
SUPPORT – WSPACIE DLA FIRM Maciej Płosa. Omówione zostały na nim zasady, kryteria
dostępu, beneficjenci, forma i wysokość pomocy zgodnie z wytycznymi PROW, a także
zgodność projektu z LSR i lokalnymi kryteriami wyboru, procedura wyboru projektu oraz
zasady przygotowywania dokumentacji aplikacyjnej. Na koniec szkolenia uczestnicy zapoznali
się z zasadami realizacji i rozliczania „Małych projektów”. Każdy z potencjalnych
wnioskodawców
otrzymał
materiały
szkoleniowe,
które
mogą
być
pomocne
w przygotowywaniu projektów.
b. 18, 26 listopada oraz 13 grudnia – posiedzenia Rady związane z oceną projektów w ramach
konkursu „Małe projekty”.
14 grudnia ogłoszono ostateczne listy rankingowe. Podczas konkursu złożono 19 wniosków
o przyznanie pomocy, z czego 18 uzyskało pozytywny wynik oceny Rady Stowarzyszenia.
Wszystkie wnioski zostały przekazane do Urzędu Marszałkowskiego w dniu 17 grudnia 2010 r.
17) 19 listopada złożono wniosek o płatność za okres lipiec – październik 2010 r. na kwotę
169 864,75 zł.
18) W dniach 23-24.11.2011 r. referat kontroli i monitorowania Europejskiego Funduszu
Społecznego Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego przeprowadził kontrolę trzech
projektów zrealizowanych w 2009 r. z działania 9.5 („Wilkowice – postawmy na
edukację”, „Wilamowice – postawmy na edukację” i „Bronów + Zabrzeg + Ligota – postawmy na
edukację”). Kontrola wypadła pozytywnie i nie wykazała żadnych nieprawidłowości w realizacji
powyższych projektów.
19) W dniach 25-26 listopada 2010 r. w Stebnickiej Hucie na Słowacji odbyło się
seminarium dla Lokalnych Grup Działania, w którym wraz z przedstawicielami 6 LGD
z Polski, 3 ze Słowacji oraz 3 z Węgier, uczestniczyła LGD Ziemia Bielska. Omówiono Program
LEADER i jego funkcjonowanie w w/w krajach, każda z grup zaprezentowała swoją działalność,
a celem seminarium było nawiązanie współpracy i wymiana doświadczeń.
20) 30 listopada w Urzędzie Marszałkowskim został złożony wniosek o przyznanie pomocy
w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie
umiejętności i aktywizacja” objętego PROW na lata 2007-2013, na lata 2011-2015.
21) Według informacji uzyskanych od UM, ARiMR i beneficjentów składających wnioski
w ramach poszczególnych działań, na dzień 31.12.2010 r., zostało podpisanych:
a. 16 umów z działania „Małe projekty”
b. 4 umowy z działania „Odnowa i rozwój wsi”
c. 6 umów z działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”
d. 2 umów z działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”
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