Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska za rok 2014
W ramach realizacji Statutu oraz Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015,
w roku 2014 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska wykonało
następujące działania:
1. W styczniu 2014 r. wprowadzono zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju w zakresie
budżetu.
2. W dniu 13 stycznia 2014 r. na konto LGD wpłynęły środki przelane przez Agencję
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za IX etap (I-III 2013) w kwocie 75 075,61
zł.
3. W dniu 16 stycznia 2014 r. złożono wniosek o płatnośd za etap XII (X-XII 2013) na
kwotę 113 888,12 zł.
4. W dniach 7-23 stycznia 2014 r. miał miejsce nabór wniosków z działao: „Małe
projekty” oraz „Odnowa i rozwój wsi”. W ramach „Małych projektów” złożono 31
wniosków na łączną kwotę 900 515,16 zł (alokacja środków wynosiła 445 572,41 zł),
natomiast w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” – 2 wnioski na łączną kwotę
166 974,00 zł (alokacja środków wynosiła 167 129, 00 zł).
5. W lutym ogłoszono IV edycję konkursu „LEADER – razem możemy więcej”
skierowanego do organizacji pozarządowych z obszaru LGD na najciekawszą
inicjatywę integrującą i aktywizującą mieszkaoców. W drodze konkursu, który trwał
do 17 marca, złożono 3 projekty, z których Komisja wybrała 1 zwycięski – autorstwa
Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Bystra „Bystrzaoska Inicjatywa”.
W ramach realizacji zwycięskiej inicjatywy w dniu 2 sierpnia 2014 r. na terenie Biwaku
w Bystrej odbyło się wydarzenie - „Rajd z Fałatem”. W ramach programu
zrealizowano m.in. Górski Rajd Gwiaździsty, Górski Rajd Rowerowy na Klimczok,
piłkarską rywalizację młodych zawodników z gmin LGD, pokazy sportowe na skoczni,
dzieo otwarty Fałatówki oraz biwak z koncertem zespołu „Dzieo Dobry”, degustacją
przysmaków ze słynnego menu Fałata, twórczą strefą dla dzieci i konkursem
z nagrodami.
6. W lutym 2014 r. wprowadzono zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju w zakresie
budżetu.
7. W dniach 12-25 marca 2014 r. miał miejsce nabór wniosków z działania „Małe
projekty”. W ramach konkursu złożono 38 wniosków na łączną kwotę 1 186 306,41 zł
(alokacja środków wynosiła 496 095,77 zł).
8. W dniu 30 kwietnia 2014 r. złożono wniosek o płatnośd za etap XIII (I-III 2014) na
kwotę 87 773,37 zł.
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9. LGD Ziemia Bielska była gospodarzem odbywającego się w dniach 19-20 maja 2014 r.
spotkania Sieci SILESIAN LEADER NETWORK, które odbyło się w Wilii Eureka na
terenie Czechowic-Dziedzic. W ramach wyjazdu w teren uczestnicy odwiedzili m.in.
Chatę w Międzyrzeczu Górnym, Galerię „Pod Strachem Polnym” Floriana Kohuta,
kościół w Starej Wsi i przyparafialne muzeum, ogrody Pudełko i Pudełek
w Pisarzowicach oraz spotkali się z przedstawicielami Stowarzyszenia
WILAMOWIANIE.
10. W dniach 6-8 czerwca 2014 r. LGD miała swoje stoisko promocyjne podczas II
edycji Targów Turystyki Weekendowej „Atrakcje Regionów” w Chorzowie. LGD
reprezentowali lokalni twórcy z rękodziełem.
11. W dniu 9 czerwca 2014 r. na konto LGD wpłynęły środki przelane przez Agencję
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za X etap (IV-VI 2013) w kwocie 119
346,51zł.
12. W dniu 29 czerwca 2014 r. na konto LGD wpłynęły środki przelane przez Agencję
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za XI etap (VII-IX 2013) w kwocie 131
625,76 zł.
13. W czerwcu 2014 r. wprowadzono zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju w zakresie
budżetu, wskaźników oraz harmonogramu konkursów.
14. W lipcu 2014 r. wprowadzono zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju w zakresie
budżetu.
15. 31 lipca 2014 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego
podpisano umowę przyznania pomocy dla projektu współpracy AS „Aktywne Strefy”,
obejmującego cztery Lokalne Grupy Działania: LGD Ziemia Bielska, LGD Ziemia
Pszczyoska, LGD Morawskie Wrota i LGD „Dolina Soły”. W ramach projektu na
obszarze naszej LGD powstało 8 siłowni plenerowych (po jednej w każdej gminie),
każda z trzema urządzeniami dwustanowiskowymi.
16. W dniu 31 lipca 2014 r. złożono wniosek o płatnośd za etap XIV (IV-VI 2014) na
kwotę 97 428,68 zł.
17. W dniach 11-25 sierpnia 2014 r. miał miejsce nabór wniosków z działania „Odnowa
i rozwój wsi”. W ramach konkursu złożono 2 wnioski na łączną kwotę 144 393,00 zł
(alokacja środków wynosiła 145 856,03 zł).
18. 21 sierpnia 2014 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na budowę siłowni
zewnętrznych na terenie gmin członkowskich LGD "Dolina Soły", LGD "Ziemia
Pszczyoska" oraz LGD Ziemia Bielska w ramach projektu współpracy "Aktywne
Strefy".
19. W dniu 24 września 2014 r. na konto LGD wpłynęły środki przelane przez Agencję
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w kwocie 38 142, 30 zł w ramach
finansowania wyprzedzającego dotyczącego realizacji projektu współpracy AS
(Aktywne Strefy).
20. W dniach 24-26 września 2014 r. lokalni liderzy z obszaru LGD Ziemia Bielska wzięli
udział w wizycie studyjnej na Dolny Śląsk.
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21. 11 października 2014 roku w ramach projektu współpracy AS odbyło się wydarzenie
integracyjno-edukacyjne „Zlot Aktywnych”. Zlot, poprzedzony Rowerowym Rajdem
Gwiaździstym, był okazją do promocji obszarów działania partnerskich LGD, spotkao
mieszkaoców z obszarów partnerskich, wymiany informacji o atrakcjach
turystycznych i sportowych oraz wspólnej zabawy podczas „Olimpiady na wesoło”.
22. 25 października 2014 r. na terenie Dworku Eureka w Czechowicach-Dziedzicach pod
hasłem „Planujemy”, odbyło się IV spotkanie przedstawicieli organizacji
pozarządowych z obszaru LGD w którym wzięło udział łącznie 140 osób, z 70
organizacji.
23. W październiku 2014 r. wprowadzono zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju
w zakresie budżetu.
24. W dniu 31 października 2014 r. złożono wniosek o płatnośd za etap XV (VII-IX 2014)
na kwotę 106 375,18 zł.
25. 18 listopada 2014 r. nastąpił odbiór siłowni zewnętrznych zlokalizowanych na
obszarze LGD Ziemia Bielska, które powstały w ramach projektu współpracy AS.
26. W dniach 27-28 listopada 2014 r. pracownicy biura LGD uczestniczyli w szkoleniu nt.
„Przedsiębiorczości Lokalnych Grup Działania”, które odbyło się w Koszęcinie.
27. W dniach 8-14 grudnia 2014 r. członek Zarządu Stowarzyszenia Pan Grzegorz
Szetyoski uczestniczył w wyjeździe studyjnym przedstawicieli LGD z województwa
śląskiego do Szkocji.
28. W dniu 10 grudnia 2014 r. w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej odbyło się pod hasłem
„Finał” uroczyste podsumowanie działalności LGD Ziemia Bielska w latach 20082014, na które zostali zaproszeni: Starosta Bielski Andrzej Płonka i inni
przedstawiciele Powiatu Bielskiego, samorządowcy (burmistrzowie, wójtowie,
przewodniczący i członkowie Rad Gmin, sołtysi), przedstawiciele Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa, a także zaprzyjaźnionych LGD z województwa śląskiego oraz innych
instytucji współpracujących z LGD, członkowie Stowarzyszenia oraz beneficjenci,
którzy pozyskali środki za pośrednictwem LGD. Uczestnicy wydarzenia otrzymali
w prezencie publikację „Wspólny sukces” oraz kalendarz na 2015 rok,
podsumowujący działalnośd LGD. Gwiazdą wieczoru był Artur Andrus z zespołem.
29. W grudniu 2014 r. wprowadzono zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju w zakresie
budżetu.
30. W dniu 29 grudnia 2014 r. na konto LGD wpłynęły środki przelane przez Agencję
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za XII etap (X-XII 2013) w kwocie 113
888,12 zł.
31. W dniu 29 grudnia 2014 r. złożono wniosek o płatnośd dotyczący projektu
współpracy AS (Aktywne Strefy) na kwotę 190 708,32 zł.
32. W roku 2014 przeprowadzono doradztwo dla 82 osób – w biurze LGD, telefoniczne
i mailowe.
33. W roku 2014 zrealizowano z beneficjentami 31 ankiet monitorujących Lokalną
Strategię Rozwoju.
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