Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska za rok 2011
W ramach realizacji Statutu oraz Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015, w roku 2011
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska wykonało następujące działania:
1)

W dniach 19-20 stycznia 2011 r. Kierownik biura, Pani Katarzyna Szlosek, wzięła
udział w warsztatach "Leader as a driver for Rural Europe - workshop for new
LAGs" dla Lokalnych Grup Działania z krajów Unii Europejskiej, odbywających się
w Brukseli. Zasadniczą sprawą poruszaną podczas sesji plenarnych było omówienie
funkcjonowania Lokalnych Grup Działania w 26 krajach członkowskich Unii oraz
podstawowego zadania LEADERA, jakim jest aktywizowanie społeczności lokalnej
oraz skuteczna komunikacja na terenach wiejskich.

2)

W styczniu dokonano znaczących zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju wraz
z załącznikami. Celem wprowadzonych zmian było dostosowanie jej
do obowiązujących wymogów. Zmiany te zostały zatwierdzone na Walnym Zabraniu
Członków Stowarzyszenia.

3)

W dniach 26-28 stycznia 2011 r. odbyły się 76. Targi Grűne Woche, w których wzięli
udział pracownicy biura. Tym razem krajem partnerskim Targów była Polska. Zielony
Tydzień jest unikalną międzynarodową wystawą poświęconą sektorowi przemysłu
rolniczego. Na polskiej hali oprócz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wystawiały
się również niektóre województwa, a także Lokalne Grupy Działania z całej Polski.
Targi stanowiły okazję do tego, by zapoznać się z przykładami promocji lokalnych
walorów i produktów.

4)

Od marca realizowano 3 projekty współfinansowane przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 9.5 PO KL: „Mobilny
handlowiec”, „Kadry i płace szansą na dobrą pracę” oraz „Edukacja – krawiectwo
i dekoracja” dla mieszkańców gmin naszego obszaru. Projekt „Mobilny handlowiec”
zakończono w sierpniu, natomiast „Kadry i płace szansą na dobrą pracę” oraz
„Edukacja – krawiectwo i dekoracja” w czerwcu.
W ramach projektu „Mobilny handlowiec” 15 uczestników wzięło udział w kursie
„Przedstawiciel handlowy”, treningu kompetencji i umiejętności społecznych oraz
kursie prawa jazdy kat. B. Wartość projektu: 49 883,00 zł.
W ramach projektu „Kadry i płace szansą na dobrą pracę” 12 uczestników wzięło
udział w kursie „specjalista ds. kadr i obsługi księgowej” oraz treningu kompetencji
i umiejętności społecznych. Wartość projektu: 47 813,01 zł.
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W ramach projektu „Edukacja – krawiectwo i dekoracja” uczestniczyło łącznie 21
osób – 9 osób w szkoleniu „Sztuka dekoracji” i 12 osób w warsztatach sztuki
krawieckiej. Ponadto wszyscy otrzymali indywidualne poradnictwo zawodowoedukacyjne. Podsumowaniem projektu było spotkanie integracyjne (wraz z pokazem
prac wykonanych przez uczestników) z udziałem zaproszonych gości.
5)

LGD Ziemia Bielska brała udział w dwóch spotkaniach sieci SILESIAN LEADER
NETWORK – 4-5 kwietnia 2011 r. w debacie regionalnej w Międzybrodziu Żywieckim
oraz 15-16 grudnia 2011 r. na spotkaniu w Poczesnej oraz kilku roboczych
spotkaniach sieci w siedzibie Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.

6)

W dniu 16 kwietnia 2011 r. pracownicy biura odwiedzili odbywające się co roku
w Kielcach Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej AGROTRAVEL. Na kieleckiej
hali zaprezentowali się przedstawiciele poszczególnych regionów oraz specjaliści z
branży rozwoju obszarów wiejskich, a także kilkudziesięciu LGD z całego kraju. Udział
w wydarzeniu był okazją do tego, by zobaczyć liczne przykłady dobrych praktyk
z zakresu promowania lokalnych walorów i produktów.

7)

17 maja 2011 r. przedstawiciele biura LGD Ziemia Bielska wzięli udział
w międzynarodowej konferencji LEADERFEST 2011. Odbywający się w czeskim
mieście Stramberk dwudniowy szczyt przedstawicieli LGD z całej Europy, krajowych
sieci obszarów wiejskich oraz innych podmiotów zaangażowanych we wdrażania osi
4 LEADER stał się doskonałą okazją do wzajemnej wymiany doświadczeń
i przykładów dobrych praktyk oraz podjęcia dyskusji na temat przyszłości podejścia
LEADER.

8)

W dniach 18-19 maja 2011 r. odbyło się szkolenie dla Rady i pracowników biura
LGD. Obejmowało ono m.in. następujące zagadnienia: raport z aktualnego stanu
wdrażania podejścia LEADER, dobre praktyki w pracy członka organu decyzyjnego
LGD, Lokalna Strategia Rozwoju LGD Ziemia Bielska po aktualizacji oraz wpływ
wprowadzonych zmian na procedurę wyboru operacji.

9)

Na przełomie maja i czerwca 2011 r. przygotowano nową wizualizację LGD
obejmującą wszystkie materiały promocyjne, m.in. ulotki i broszury informacyjne,
długopisy, ołówki, torby ekologiczne, balony, smycze. W listopadzie uruchomiono
również nową wizualizację strony internetowej. Dzięki temu identyfikacja wizualne
LGD jest spójna, posiada duże walory estetyczne oraz wyróżnia się na tle innych LGD.

10)

W dniach 27 maja – 10 czerwca 2011 r. przeprowadzono nabór wniosków z działań
„Odnowa i rozwój wsi”, „Małe projekty”, „Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw” oraz „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”.

W związku z naborami przeprowadzono:
a) 23 maja 2011 r. – szkolenie dla potencjalnych beneficjentów z działania
„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”;
b) 24 maja 2011 r. – szkolenie dla potencjalnych beneficjentów z działania
„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”;
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c) 25 maja 2011 r. – szkolenia dla potencjalnych beneficjentów z działania „Małe
projekty”.
Wszystkie powyższe szkolenia zostały zorganizowane przez Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska oraz firmę SUPPORT WSPARCIE DLA FIRM
Maciej Płosa. W czasie szkoleń szczegółowo zaprezentowano niezbędne
informacje dotyczące zasad finansowania, zakresu pomocy oraz zasad
przygotowania wniosków i ekonomicznego planu operacji.
d) W dniach 21, 27 i 30 czerwca oraz 12 lipca 2011 r. posiedzenia Rady, na których
oceniono złożone wnioski z ww. działań.
W ramach konkursu „Małe projekty” wpłynęło 28 wniosków na łączną kwotę
533.353,31 zł (alokacja środków wynosiła 403.000 zł), w ramach działań
„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” – 6 wniosków na łączną kwotę
800.145,50 zł (alokacja środków wynosiła 785.000,00 zł), „Różnicowanie
w kierunku działalności nierolniczej” 6 wniosków na łączną kwotę 529.264,00 zł
(alokacja środków wynosiła 644.000,00 zł), „Odnowa i rozwój wsi” 6 wniosków
na łączną kwotę 2.122.383,99 zł (alokacja środków wynosiła 2.124.193,54 zł). 20
lipca 2011 r. ogłoszono ostateczne listy rankingowe, a następnie wnioski
przekazano do odpowiednich Instytucji Wdrażających.
11)

W dniu 7 czerwca 2011 r. podpisano umowę na funkcjonowanie LGD na lata 20112015 (wniosek został złożony 30 listopada 2010 r.)

12)

W okresie czerwiec – wrzesień 2011 r. LGD prezentowała się na sześciu imprezach
gminnych, podczas których promowaliśmy Stowarzyszenie, prowadziliśmy
działalność informacyjną oraz przeprowadzaliśmy konkurs wiedzy o LGD, który
spotkał się z dużym zainteresowaniem uczestników. Były to kolejno:
- Wilamowskie Śmiergusty (12 czerwca 2011 r.)
- Dni Kóz (26 czerwca 2011 r.)
- Dni Bystrej (3 lipca 2011 r.)
- Dni Porąbki (10 lipca 2011 r.)
- Kulinarne Dziedzictwo w Rudziny (28 sierpnia 2011 r.)
- Jaworzański Wrzesień (4 września 2011 r.)
Nasze stoisko promocyjne na wspomnianych imprezach odwiedziło łącznie około
1200 osób.

13) W

dniach 14-17 czerwca 2011 r. przedstawiciele śląskich LGD, w tym również
i naszej, uczestniczyli w międzynarodowym seminarium „LAGs’ Global Networks
Seminar” oraz krótkiej wizycie studyjnej, podczas której zaprezentowano wdrażanie
podejścia LEADER na terenie jednej z fińskich LGD. W seminarium wzięło udział ok.
150 osób z 22 krajów – w większości Państw Członkowskich UE.

14)W

okresie czerwiec – lipiec 2011 r. przeprowadzono konkurs dla organizacji
pozarządowych pod nazwą „LEADER – razem możemy więcej”. Przedmiotem
konkursu był pomysł na najciekawszą inicjatywę aktywizującą i integrującą
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mieszkańców obszaru LGD Ziemia Bielska. Informacje nt. konkursu zostały wysłane
drogą pocztową do 180 organizacji. Do biura wpłynęły 3 zgłoszenia; tylko jedno
z nich, projekt autorstwa Stowarzyszenia Miłośników Sztuki z Jaworza, w pełni
realizował zakładany cel i został wybrany jako projekt zwycięski.
15)

W lipcu 2011 r. prezesi Lokalnych Grup Działania województwa śląskiego, w tym
i naszej, skierowali do Marszałka Województwa Śląskiego pismo dotyczące stanu
wdrażania podejścia LEADER i opóźnień ze strony Samorządu Województwa Śląskiego
w rozpatrywaniu wniosków wyłonionych w konkursach przeprowadzonych w LGD.

16)

1 lipca 2011 r. ruszył projekt współpracy o nazwie KRAM – Krzewimy Rękodzieło
Artystyczne Mistrzów, realizowany wraz z LGD „Dolina Soły” (woj. małopolskie), LGD
Spichlerz Górnego Śląska (woj. śląskie) oraz LGD Dobra Widawa (woj. dolnośląskie).
Celem projektu współpracy jest wykreowanie wizerunku obszarów partnerskich LGD
jako miejsc kultywowania lokalnego dziedzictwa kulturowego - spowodowanie
postrzegania LGD jako ośrodków pielęgnowania i rozwijania tradycyjnego rękodzieła
ludowego poprzez organizację przedsięwzięć kulturalno-edukacyjnych w okresie
2011-2012. Spośród nich odbyły się w roku 2011 następujące wydarzenia, w których
braliśmy udział wraz z naszymi rękodzielnikami:

a) 6 sierpnia 2011 r. – Tydzień Kultury Beskidzkiej w Oświęcimiu
b) 10 września 2011 r. – Festiwal Rękodzieła w Bykowie
c) 22-25 września 2011 r. – Festiwal Wieś Pełna Skarbów w Oświęcimiu
d) 10 grudnia 2011 r. – Jarmark Bożonarodzeniowy w Kętach

lipca 2011 r. został złożony wniosek o płatność za I etap 2011 (styczeń – marzec)
na kwotę 83 549,24 zł, natomiast 21 lipca 2011 r. wniosek o płatność za II etap 2011
(kwiecień – czerwiec) na kwotę 175 113,99 zł.

17) 9

18)

26 sierpnia 2011 r. przedstawiciele Stowarzyszenia wzięli udział w Mitingu
Wodniackim Meandrami Odry w Chałupkach. Celem inicjatywy, zorganizowanej
przez LGD „Morawskie Wrota”, LGD „Cieszyńska Kraina” oraz Sekcję Wodniacką
Meander z Zabełkowa, była integracja przedstawicieli LGD z całego województwa
śląskiego.

19)

3 września 2011 r. LGD Ziemia Bielska wraz ze Stowarzyszeniem Miłośników Sztuki
miała swoje stoisko na XX Krajowej Wystawie Rolniczej w ramach Ogólnopolskich
Dożynek Jasnogórskich. Na stoisku pojawiły się materiały promocyjne LGD oraz
rękodzieło artystyczne autorstwa członków Stowarzyszenia Miłośników Sztuki.

20)

9 września r. odbyło się szkolenie Zarządu LGD dotyczące aktualnego stanu
wdrażania podejścia LEADER oraz jego przyszłości. Szkolenie przeprowadził Pan
Witold Magryś ze Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.

21)

9 września 2011 r. na konto LGD wpłynęły środki przelane przez Agencję
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za I etap 2011 r. w kwocie 68 180,24 zł.
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22)

W dniach 16-17 września 2011 r. odbył się wyjazd studyjny dla członków
Stowarzyszenia LGD Ziemia Bielska i lokalnych liderów do LGD Partnerstwo Ducha
Gór w województwie dolnośląskim. W ramach programu wyjazdu uczestnicy
odwiedzili wiele ciekawych miejsc stanowiących przykład lokalnej przedsiębiorczości
oraz wdrażania podejścia LEADER na tym obszarze.

23)

30 września 2011 r. na terenie Gościńca Szumnego w Jaworzu odbyło się
wydarzenie „Działanie na polanie”, jako realizacja zwycięskiej inicjatywy autorstwa
Stowarzyszenia Miłośników Sztuki z Jaworza wyłonionej w ramach konkursu
„LEADER – razem możemy więcej” skierowanego do organizacji pozarządowych
naszego obszaru. W programie wydarzenia znalazły się następujące atrakcje:
kulinarna rywalizacja gmin w daniach jednogarowych, warsztaty rękodzieła, wspólne
malowanie obrazu – mapy LGD, stoiska promocyjne gmin oraz ich rękodzielników,
występ kapeli góralskiej, stoisko promocyjne LGD. Wydarzenie spotkało się z dużym
zainteresowaniem ze strony lokalnych mediów i mieszkańców wszystkich gmin.

24)

W okresie wrzesień – grudzień 2011 r. realizowano 2 projekty współfinansowane
przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania
9.5 PO KL: „Agroturystyka – edukacyjna inicjatywa mieszkańców” oraz „Finanse
i przyszłość” dla mieszkańców gmin naszego obszaru.
W ramach projektu „Agroturystyka – edukacyjne inicjatywa mieszkańców” 20 osób
uczestniczyło w szkoleniu „Agroturystyka i promocja turystyczna”, w dwóch
wyjazdach studyjnych do gospodarstw agroturystycznych w regionie oraz w kursie
języka angielskiego branżowego. Wartość projektu: 45 685,00 zł.
W ramach projektu „Finanse i przyszłość” 30 kobiet uczestniczyło w treningu
edukacyjnym oraz szkoleniu „Zarządzanie zasobami finansowymi”. Wartość projektu:
44 363,00 zł.

25)

W dniach 3-5 października 2011 r. Pan Prezes Marian Trela wziął udział
w międzynarodowej konferencji pt. „Podejście LEADER po 2013 roku wobec
nowych wyzwań dla rozwoju obszarów wiejskich Europy" odbywającej się
w Koszęcinie, organizowanej wspólnie przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
Samorząd Województwa Śląskiego oraz Śląski Związek Gmin i Powiatów w ramach
Polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Ponadto pracownicy biura wzięli
udział w organizacji i wykonaniu wystawy sieci Silesian Leader Network
stanowiącej
część
tej
konferencji.
Ekspozycja
dotyczyła
bogactwa
charakterystycznych elementów woj. śląskiego według działów: kulinaria, turystyka,
rzemiosło, kultura i dziedzictwo.

26)

6 października 2011 r. wraz z LGD „Dolina Soły” przyjęliśmy wizytę studyjną LGD
Stowarzyszenie Kraina św. Anny, podczas której Kierownik Biura, Pani Katarzyna
Szlosek zaprezentowała dobre praktyki naszej LGD: album „Strój Wilamowski” (jako
przykład „Małych projektów”) oraz realizację wydarzenia „Działanie na polanie”,
natomiast Przewodniczący Rady, Pan Grzegorz Wąsik prezentował projekt
Czechowic-Dziedzic dotyczący gry Taroki, współfinansowany z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu
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Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska
2007-2013.
27)

25 października 2011 r. odbyło się spotkanie organizacji pozarządowych naszego
obszaru, w którym wzięło udział 140 osób z 63 organizacji. Celem, przebiegającego
pod hasłem „poznać się - działać wspólnie - osiągać efekty”, spotkania było
nawiązanie kontaktów, przedstawienie informacji nt. LGD oraz możliwości jakie
niesie organizacjom pozarządowym, zaprezentowanie dobrych praktyk - przykładów
współpracy pomiędzy organizacjami z sąsiednich obszarów i innych krajów
europejskich, a także zainspirowanie organizacji do wspólnego działania.

28) W

październiku został powołany zespół roboczy przy Marszałku Województwa
do spraw podejścia LEADER składający się z prezesów Lokalnych Grup Działania.

29)

W dniach 26 października – 15 listopada 2011 r. przeprowadzono nabór wniosków
z działań „Małe projekty”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz
„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”.

W dniach 22 i 25 listopada oraz 9 grudnia 2011 r. odbyły się posiedzenia Rady,
na których oceniono złożone wnioski z ww. działań.
W ramach konkursu „Małe projekty” wpłynęło 17 wniosków na łączną kwotę 299
580, 82 zł (alokacja środków wynosiła 173 089,05 zł), z „Tworzenia i rozwoju
mikroprzedsiębiorstw” 7 wniosków na łączną kwotę 689 505,00 zł (alokacja środków
wynosi 368 205,96 zł), a z „Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej”
3 wnioski na łączną kwotę 297 994,50 zł (alokacja środków wynosiła 391 575,50 zł).
14 grudnia 2011 r. ogłoszono ostateczne listy rankingowe, a następnie wnioski
przekazano do odpowiednich Instytucji Wdrażających.
30)

28 października 2011 r. został złożony wniosek o płatność za III etap 2011 (lipiec –
wrzesień) na kwotę 143 603,01 zł.

31)

W okresie wrzesień – grudzień 2011 r. przeprowadzono identyfikację
rękodzielników oraz twórców ludowych zamieszkałych i tworzących na terenie
gmin obszaru LGD. Celem tego działania jest nawiązanie współpracy w zakresie
realizacji projektu KRAM. Obecnie w stworzonej bazie, która wkrótce zostanie
zamieszczona na stronie internetowej LGD, znajduje się około 120 twórców.

32)

12 i 13 grudnia 2011 r. zorganizowano warsztaty dotyczące wypełniania wniosku
o płatność z wszystkich działań: 12 grudnia 2011 r. z zakresu „Małych projektów”
oraz „Odnowy i rozwoju wsi”, natomiast 13 grudnia 2011 r. z zakresu „Różnicowania
w
kierunku
działalności
nierolniczej”
oraz
„Tworzenia
i
rozwoju
mikroprzedsiębiorstw”. W warsztatach, które poprowadził Pan Maciej Płosa z Firmy
SUPPORT – WSPARCIE DLA FIRM, wzięli udział beneficjenci, którzy złożyły wnioski
w naborach ogłaszanych przez LGD od 2009 r.
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