Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska za rok 2012
W ramach realizacji Statutu oraz Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015,
w roku 2012 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska wykonało
następujące działania:
1. W styczniu dokonano kilku zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju m.in. przeniesienia
kompetencji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia do kompetencji Zarządu
w zakresie zmiany lub aktualizacji budżetu i harmonogramu, możliwości
wykorzystania oszczędności z poprzednich naborów, dostosowywania brzmienia
dokumentów do zmian w przepisach prawa. Zmiany te zostały zatwierdzone
na Walnym Zabraniu Członków Stowarzyszenia.
2. W dniu 12 stycznia 2012 r. ogłoszono II edycję konkursu „Leader – razem możemy
więcej” skierowanego do organizacji pozarządowych z obszaru LGD Ziemia Bielska
na oryginalną inicjatywę aktywizującą i integrującą mieszkańców gmin naszego
obszaru (np. warsztaty, zawody, koncert, itd.). W drodze konkursu, który trwał do 8
marca 2012 r. złożonych zostało 5 projektów, z których Komisja wybrała projekt
autorstwa Gminnego Koła Pszczelarzy z Porąbki. Projekt ten w ocenie Komisji był
najciekawszy i najpełniej realizował zakładany cel projektu jakim była aktywizacja
i integracja mieszkańców obszaru LGD Ziemia Bielska.
3. W dniach 7 i 8 lutego 2012 r. przeprowadzono 2 szkolenia dla potencjalnych
beneficjentów chcących ubiegać się o dofinansowanie.



7 lutego 2012 r. – szkolenie dla potencjalnych beneficjentów z działania „Małe
projekty” w którym wzięły udział 44 osoby,
8 lutego 2012 r. – szkolenie dla potencjalnych beneficjentów z działania
„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz „Różnicowanie kierunku
działalności nierolniczej” w którym wzięły udział 32 osoby,

Powyższe szkolenia zorganizowało Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia
Bielska wraz z firmą SUPPORT WSPARCIE DLA FIRM Maciej Płosa. Podczas szkoleń
omówiono zasady finansowania, zakres pomocy oraz zasady przygotowania
wniosków i ekonomicznych planów operacji.
4. LGD Ziemia Bielska brała udział w trzech spotkaniach roboczych Śląskiej Sieci LGD
SILESIAN LEADER NETWORK – 7 lutego 2012 r., 9 lipca 2012 r. oraz 18 grudnia
2012 r., które odbyły się w siedzibie Śląskiego Związku Gmin i Powiatów
w Katowicach.
5. Od 13 lutego do 20 marca 2012 r. w ramach działań osi 3 i osi 4 (LEADER) 34
potencjalnych beneficjentów skorzystało z bezpłatnych konsultacji zrealizowanych
przez firmę SUPPORT- WSPARCIE DLA FIRM Maciej Płosa przygotowujących ich do
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złożenia wniosków z działań: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej,
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Odnowa i rozwój wsi, „Małe projekty”.
6. Od 5 - 20 marca 2012 r. przeprowadzono nabór wniosków z działań „Odnowa
i rozwój wsi”, „Małe projekty”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz
„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”.
7. W dniach 27 marca, 30 marca, oraz 17 kwietnia 2012 r. odbyły się posiedzenia Rady,
na których oceniono złożone wnioski z ww. działań.
W ramach konkursu „Małe projekty” wpłynęły 22 wnioski na łączną kwotę 442 248,58
zł (alokacja środków wynosiła 400 000,00 zł), w ramach działań „Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw” – 21 wniosków na łączną kwotę 1 775 665,19 zł (alokacja
środków wynosiła 703 320,00 zł), „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”
9 wniosków na łączną kwotę 699 855,50 zł (alokacja środków wynosiła 789 136,00 zł),
„Odnowa i rozwój wsi” 6 wniosków na łączną kwotę 1 067 028,00 zł (alokacja
środków wynosiła 1 067 691,52 zł). 19 kwietnia 2012 r. opublikowano ostateczne listy
rankingowe, a następnie wnioski przekazano do odpowiednich Instytucji
Wdrażających.
8. W dniu 29 marca 2012 r. w Bujakowie, Gmina Porąbka odbyło się ciekawe
i inspirujące wydarzenie „Twórcza przestrzeń” skierowane do rękodzielników,
twórców ludowych, artystów i artystów amatorów z obszaru LGD Ziemia Bielska.
Celem inicjatywy, w której wzięło udział 112 osób, było wzajemne poznanie się
twórców, rękodzielników skupionych wokół lokalnej sztuki, w czym pomogli
prelegenci: Małgorzata Kiereś, etnograf i kierownik Muzeum Beskidzkiego w Wiśle,
która w ciekawy sposób opowiedziała o relacji pomiędzy indywidualną twórczością
a lokalnym dziedzictwem kulturowym, a także przedstawiła motywy
charakterystyczne dla naszego obszaru, które warto pielęgnować i włączać we
własne dzieła. Oprócz tego uczestnicy zapoznali się z podstawowymi zasadami
fotografowania, które pozwalają na skuteczne promowanie swoich wytworów
(temat przedstawił Grzegorz Gawenda, profesjonalny fotograf) oraz – dzięki
obecności Gabrieli Zieleźnik-Losy, księgowej z wieloletnim stażem – najważniejsze
kwestie dotyczące sprzedaży rękodzieła i rozliczeń z Urzędem Skarbowym. Ponadto
przedstawiono bazę twórców na www.ziemiabielska.pl, projekt współpracy KRAM
oraz możliwe drogi współpracy z LGD. Podczas przerwy uczestnicy podzieleni na
grupy według gmin mieli za zadanie w ciekawy sposób, wykorzystując dostępne
materiały, ozdobić krzesło, które stało się symbolem wydarzenia. Po jego
zakończeniu każde z krzeseł trafiło do Ośrodków Kultury działających w każdej
z Gmin LGD ZB.
9. Od 4 kwietnia do 30 czerwca 2012 r. trwał konkurs ogłoszony przez Stowarzyszenie
LGD Ziemia Bielska na gadżet promocyjny LGD, inspirowany motywami
regionalnymi przedstawionymi podczas spotkania „Twórcza przestrzeń”
(kategoria 1) lub motywami LGD (kategoria 2). Konkurs skierowany był do
rękodzielników, twórców ludowych, artystów i artystów amatorów, figurujących
w bazie twórców LGD Ziemia Bielska. W ramach konkursu do biura LGD wpłynęło
łącznie 11 gadżetów – 4 w kategorii „motyw LGD”, 7 w kategorii „motyw
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regionalny”. Zgodnie z regulaminem podstawowym warunkiem pozwalającym na
rozstrzygnięcie konkursu, a tym samym wybór zwycięskiego gadżetu było spełnienie
zakładanych kryteriów: oryginalność, zastosowanie motywu, walory estetyczne
wykonania, pomysłowość, możliwości powielenia produktu oraz odpowiednia ilość
zgłoszeń spełniających te kryteria. W związku z tym, że żaden ze zgłoszonych
gadżetów nie spełnił wszystkich kryteriów jednocześnie nie wyłoniono zwycięzcy.
10. W dniu 21 kwietnia 2012 r. grupa 43 rękodzielników, twórców ludowych, artystów
i artystów amatorów z obszaru LGD Ziemia Bielska uczestniczyła w wyjeździe
studyjnym na IV Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki
AGROTRAVEL do Kielc. Wyjazd na Targi był okazją do zapoznania się z kulturą
rękodzielniczą różnych regionów Polski, podpatrzeniem dobrych praktyk w zakresie
promowania własnej twórczości oraz poznaniem wielu inspirujących ludzi którzy
z rzemiosłem związali swoje życie. Oprócz zwiedzania hali targowej w programie
wyjazdu studyjnego znalazło się również spotkanie z Fundacją NADwyraz z Krakowa,
która współpracuje z lokalnymi twórcami i organizuje ciekawe wydarzenia
promujące sztukę lokalną. (np. Etnomania, szlak tradycyjnego rzemiosła).
11. W dniu 26 kwietnia 2012 r. został złożony wniosek o płatność za I etap 2012
(styczeń – marzec) na kwotę 122 870, 31 zł.
12. W dniu 30 kwietnia 2012 r. na konto LGD wpłynęły środki przelane przez Agencję
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za III etap 2011 r. (lipiec- wrzesień)
w kwocie 143 603,01 zł.
13. W dniach 29-31 maja 2012 r. pracownicy biura LGD Ziemia Bielska wzięli udział
w międzynarodowej konferencji LEADERFEST 2012, która odbywała się w mieście
Levoča na Słowacji. Trzydniowy 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.
14. W okresie maj – sierpień 2012 r. LGD promowała się podczas dwóch imprez
na naszym obszarze:


Kulinarne Dziedzictwo w Bestwinie (26 maja 2012 r.) podczas którego uczestnicy
mieli możliwość wzięcia udziału w konkursie wiedzy o LGD Ziemia Bielska
z atrakcyjnymi nagrodami, zaopatrzenia się w materiały promocyjne oraz
uzyskanie podstawowych informacji na temat działalności Stowarzyszenia.



Dożynki Wojewódzkie w Kozach (26 sierpnia 2012 r.) podczas których, na
odwiedzających czekało mnóstwo atrakcji: m.in. cieszące się bardzo dużym
zainteresowaniem bezpłatne otwarte warsztaty: odlewania świec z wosku
pszczelego, ozdób z drutu, decoupage oraz wikliny papierowej, a także liczne
gadżety.

Nasze stoisko promocyjne na wspomnianych imprezach odwiedziło łącznie około
600 osób.
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15. W dniach 11-15 czerwca 2012 r. w Tartu, w południowej Estonii przedstawiciele
LGD Ziemia Bielska uczestniczyli w międzynarodowej konferencji LINC – Leader
Inspired Network Community, w której udział wzięło ponad 300 uczestników z 17
państw członkowskich. Spotkanie miało na celu promowanie tworzenia sieci
pomiędzy europejskimi obszarami Leader. Imprezie towarzyszyły warsztaty
zorganizowane wokół 5 tematów: kuchnia lokalna, młodzież i seniorzy, turystyka
wiejska, usługi na wsi, zasoby lokalne i energia odnawialna. W ramach integracji
uczestników odbyły się zawody sportowe, podczas których zarówno zawodnicy jak
i całe drużyny, rywalizowały ze sobą, traktując to przede wszystkim jako dobrą
zabawę. Podczas jednej w wieczornych kolacji miała miejsce prezentacja produktów
lokalnych przywiezionych przez uczestników z całej Europy.
16. W dniach 22-24 czerwca 2012 r. w Jaworzu odbyło się wydarzenie „Maraton
Sztuki” stanowiące podsumowanie projektu współpracy KRAM – Krzewimy
Rękodzieło Artystyczne Mistrzów realizowanego wraz z LGD „Dolina Soły” (woj.
małopolskie), LGD Spichlerz Górnego Śląska (woj. śląskie) oraz LGD Dobra Widawa
(woj. dolnośląskie). Celem projektu współpracy było 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. Podczas trzydniowej imprezy
w której wzięło udział ponad 1000 osób, odbyło się 56 bezpłatnych warsztatów
rękodzieła, kiermasz unikatowych produktów rękodzielniczych, pokazy rękodzieła,
zajęcia dla dzieci oraz występy zespołów i teatrów.
KRAM w liczbach:
9 wydarzeń artystycznych
193 sesje warsztatowe
1 624 uczestników warsztatów rękodzielniczych
124 wystawców
25 800 uczestników wydarzeń artystycznych
17. W lipcu podczas XIII Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia przyjęto projekt
zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju pod kątem konkursu dotyczącego wyboru LGD
do realizacji LSR w zakresie dodatkowych zadań (dogrywka).
18. 15 lipca 2012 r. na terenie Dworku w Kobiernicach odbyła się realizacja
zwycięskiego projektu „Cud Miód” – autorstwa Gminnego Koła Pszczelarzy
z Porąbki wybranego w ramach konkursu dla organizacji pozarządowych „LEADER
– razem możemy więcej” na najciekawszą inicjatywę aktywizującą i integrującą
mieszkańców obszaru LGD Ziemia Bielska. Celem wydarzenia była przede wszystkim
popularyzacja używania miodu zamiast cukru, promocja lokalnych produktów
pszczelarskich oraz podniesienie świadomości mieszkańców odnośnie właściwości
miodu. W programie wydarzenia znalazły się następujące atrakcje: wystawa
pszczelarska, rywalizacja gmin w dwóch konkursach: na najładniejsze stoisko
pszczelarskie wraz z wyrobem woskowym oraz na najlepszy smakołyk na bazie
miodu. Ponadto uczestnicy wydarzenia mogli zobaczyć prawdziwy skansen
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pszczelarski, wziąć udział w degustacji miodu, otwartych warsztatach odlewania
świec z wosku pszczelego, w quizie wiedzy pszczelarskiej z atrakcyjnymi nagrodami,
konkursie fotograficznym na najlepszy 10-zdjęciowy reportaż z wydarzenia oraz otrzymać
ulotkę o właściwościach miodu. W wydarzeniu wzięło udział ponad 600 osób.
19. W dniu 26 lipca 2012 r. został złożony do Wydziału Terenów Wiejskich
w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach wniosek wraz z załącznikami
w konkursie o wybór Lokalnej Grupy Działania Ziemia Bielska w zakresie
dodatkowych środków (dogrywka). Wniosek nie uzyskał dofinansowania.
20. W dniu 26 lipca 2012 r. został złożony wniosek o płatność za II etap 2012 (kwiecień
– czerwiec) na kwotę 114 929,98 zł.
21. W dniu 4 września 2012 r. na konto LGD wpłynęły środki przelane przez Agencję
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za IV etap 2011 r. (październik - grudzień)
w kwocie 124 059,45 zł.
22. W dniu 14 września 2012 r. 50 członków Stowarzyszenia LGD Ziemia Bielska oraz
lokalnych liderów wzięło udział w wizycie studyjnej do LGD „Na Śliwkowym Szlaku”
w województwie małopolskim, która miała na celu zapoznanie uczestników
z działalnością LGD, jako przykładu grupy, która całą działalność skupiła wokół
jednego tematu wiodącego – śliwki – produktu lokalnego i osiągającej sukcesy na
tym polu.
23. W dniu 19 września 2012 r. zostało złożone do Wydziału Terenów Wiejskich
w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach wezwanie do usunięcia naruszenia
prawa w zakresie pozostawienia bez rozpatrzenia wniosku LGD Ziemia Bielska
o wybór w zakresie dodatkowych zadań.
24. W dniu 20 września 2012 r. odbyło się szkolenie pn. „LGD Ziemia Bielska i jej
Lokalna Strategia Rozwoju w kontekście dobrych praktyk i przyszłości LEADER´A”
skierowane do Zarządu, Rady oraz Biura LGD. Szkolenie dotyczyło podejścia LEADER
w kolejnym okresie programowania 2014-2020, a także Działania Polskiej Sieci LGD –
Federacji Sieci Regionalnych LGD. Omówione zostały ponadto dobre praktyki
z zakresie LEADER´A, modele implementacji podejścia LEADER w poszczególnych
krajach UE, dobre przykłady zrealizowanych projektów i symulacje LSR dla nowego
okresu programowania.
25. W październiku dokonano zmiany w budżecie Lokalnej Strategii Rozwoju, które
zostały zatwierdzone na Posiedzeniu Zarządu.
26. W dniu 12 października 2012 r. złożono do Marszałka Województwa Śląskiego
zażalenie na decyzję Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach w zakresie
pozostawienia wniosku LGD Ziemia Bielska dotyczącego dodatkowych zadań bez
rozpatrzenia.
27. W dniu 24 października 2012 r. na konto LGD wpłynęły środki przelane przez
Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za I etap (lipiec- grudzień) 2011 r.
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realizacji projektu współpracy KRAM (Krzewimy Rękodzieło Artystyczne Mistrzów)
w kwocie 18 621,48 zł.
28. W dniu 29 października 2012 r. złożono wniosek o płatność za III etap 2012 (lipiecwrzesień) na kwotę 125 230,62 zł.
29. W listopadzie dokonano zmiany w budżecie Lokalnej Strategii Rozwoju, które
zostały zatwierdzone na Posiedzeniu Zarządu.
30. W dniach 5-9 listopada 2012 r. w województwie śląskim odbyła się VI edycja Targów
Funduszy Europejskich. W ramach Targów 8 listopada w 2012 r. w hali
Widowiskowo-Sportowej przy ul. Karbowej w Bielsku-Białej odbyła się dyskusja
moderowana poświęcona tematyce polityki miejskiej i partnerstwa pn. Partnerstwo
kluczem do pozytywnej zmiany z udziałem kierownik biura LGD Katarzyny Kacorzyk.
31. W dniu 21 listopada 2012 r. na konto LGD wpłynęły środki przelane przez Agencję
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za V etap 2012 r. (styczeń- marzec)
w kwocie 122 870,31 zł.
32. W dniach 2-7 grudnia 2012 r. przedstawiciele LGD Ziemia Bielska wzięli udział
w wyjdzie studyjnym organizowanym przez Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci
Obszarów Wiejskich do Irlandii – kraju, który jest przedstawiany przez Komisję
Europejską jako przykład najlepszego wdrażania podejścia LEADER. Na miejscu była
okazja do zapoznania się ze szczegółami działalności czterech LGD, działających
w okolicach miasta Cork, oraz do odwiedzenia miejsc dobrych praktyk, gdzie
zrealizowano projekty ze środków LGD.
33. W dniu 14 grudnia 2012 r. pod hasłem „Poznać się – działać wspólnie- osiągać
efekty” odbyło się II spotkanie organizacji pozarządowych naszego obszaru,
w którym wzięło udział 120 osób reprezentujących ok. 60 organizacji. Tematem
wiodącym spotkania był POMYSŁ, czyli kreatywne podejście do tego czym zajmują
się organizacje. Przedstawiane prezentacje oraz warsztaty miały za zadanie pokazać
przykłady kreatywnych rozwiązań i zainspirować uczestników do szukania nowości
i świeżości w działaniach swoich organizacji, tak aby oferta skierowana
do mieszkańców była atrakcyjna i spotykała się z dobrym odbiorem adresatów.
34. Przez cały rok 2012 prowadzono doradztwo w biurze LGD, telefoniczne i e-mailowe
z którego skorzystało łącznie 217 osób.
35. W roku 2012 zrealizowano 136 ankiet monitorujących Lokalną Strategię Rozwoju.
Realizacja ankiet dotyczyła beneficjentów których projekt:






Otrzymał dofinansowanie,
Został wycofany,
Nie przeszedł pozytywnie oceny merytorycznej w LGD,
Nie zmieścił się w ramach limitu dostępnych środków w konkursie ogłoszonym
w LGD,
Odpadł na etapie oceny formalnej w Urzędzie Marszałkowskim lub Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
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