
  
 
       

 
UCHWAŁA Nr  5/2011 

Walnego Zebrania Członków  
Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze 

z dnia 19 kwietnia 2011r. 
 

w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy  
 
na podstawie § 20 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania- Przyjazne Mazowsze 
uchwala się, co następuje: 
 
 

§ 1 
zatwierdza się roczny plan pracy Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze na okres 
1.01.2011 - 31.12.2011 w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszej uchwały. 
  

§ 2 
 

Odpowiedzialnym za realizację planu, o którym mowa w § 1 czyni się Zarząd Lokalnej Grupy 
Działania – Przyjazne Mazowsze. 
 

§ 3 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
         Przewodniczący obrad 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 1 do uchwały nr 5/2011 

 
Plan pracy na 2011 – Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze 

Lp. ZADANIE 
TERMIN 

REALIZACJI 

1. 

Spotkania informacyjno-szkoleniowe w 6 gminach ( Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw: w 
Raciążu dla mieszkańców Miasta Raciąż, Gminy Raciąż, Gminy Baboszewo i Gminy Dzierzążnia; 
w Płońsku dla mieszkańców Gminy Płońsk, Gminy Naruszewo, Gminy Załuski; w Nowym 
Mieście dla mieszkańców Gminy Nowe Miasto, Gminy Joniec i Gminy Sochocin; Różnicowanie 
w kierunku działalności nierolniczej: w Naruszewie dla mieszkańców Gminy Płońsk, Gminy 
Naruszewo, Gminy Załuski; w Dzierzążni dla mieszkańców Miasta Raciąż, Gminy Raciąż, Gminy 
Baboszewo i Gminy Dzierzążnia; w Jońcu dla mieszkańców Gminy Nowe Miasto, Gminy Joniec i 
Gminy Sochocin). 

Styczeń - luty 

2. 
Uzupełnienia wniosku o przyznanie pomocy na rok 2011 w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie 
lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja PROW 2007-2013 

styczeń 

3. Opracowanie prezentacji multimedialnej przez pracowników Biura LGD styczeń 

4. 
Ogłoszenie i nabór wniosków w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” i 
„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” 

luty 

5. 
Przygotowanie materiałów na Walne Zebranie Członków w tym: sprawozdanie z działalności 
LGD-PM za 2010 rok, sprawy różne. 

marzec 

6. 
Walne Zebranie Członków w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz 
podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia planu pracy LGD na rok 2011 

marzec 

7. 

Spotkania informacyjno-szkoleniowe w 3 gminach (Małe Projekty: w Sochocinie dla mieszkańców 
Gminy Nowe Miasto, Gminy Joniec i Gminy Sochocin; w Baboszewie dla mieszkańców Miasta 
Raciąż, Gminy Raciąż, Gminy Baboszewo i Gminy Dzierzążnia; w Załuskach dla mieszkańców 
Gminy Płońsk, Gminy Naruszewo, Gminy Załuski) 

Marzec -kwiecień 

8. 

Prace Zespołu Oceniającego dokonującego wstępnej oceny wniosków w ramach działania 
„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” i „Różnicowanie w kierunku działalności 
nierolniczej”. Wybór wniosków do dofinansowania operacji przez Radę Decyzyjną w ramach 
wyżej wymienionych działań. Aktualizacja list rankingowych wybranych wniosków do 
dofinansowania po uwzględnieniu odwołań. 

marzec 

9. 
Przygotowanie wniosków o płatność pośrednią za I etap roku 2011 na podstawie umowy 
przyznania pomocy w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania nabywanie 
umiejętności i aktywizacja, PROW 2007-2013 

marzec 

10. Ogłoszenie i nabór wniosków w ramach działania „Małe Projekty” i „Odnowa i rozwój wsi” kwiecień 

11. 
Przygotowanie i realizacja wyjazdu studyjnego dla uczestników szkoleń w celu poznania 
przykładów dobrej praktyki w ramach rozwoju obszarów wiejskich 

Kwiecień-maj 

12. 

Prace Zespołu Oceniającego dokonującego wstępnej oceny wniosków w ramach działania „Małe 
Projekty” i „Odnowa i rozwój wsi”. Wybór wniosków do dofinansowania operacji przez Radę 
Decyzyjną w ramach wyżej wymienionych działań. Aktualizacja list rankingowych wybranych 
wniosków do dofinansowania po uwzględnieniu odwołań. 

maj 

13. Zebranie i opracowanie materiałów o obszarze LSR maj- czerwiec 

14. 
Przygotowanie wniosków o płatność pośrednią za II etap roku 2011 na podstawie umowy 
przyznania pomocy w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie 
umiejętności i aktywizacja, PROW 2007-2013 

czerwiec 

15. 
Przygotowanie wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej 
grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja, PROW 2007-2013 na III i IV etap 

czerwiec 

16. Spektakle promocyjne na temat Skrzatolandii czerwiec 
17. Przeprowadzenie konkursu fotograficznego Czerwiec-wrzesień 
18. Przeprowadzenie konkursu na produkt lokalny Czerwiec- wrzesień 
19. Zakup upominków i nagród dla laureatów przeprowadzonych konkursów sierpień- wrzesień 

20. 
Przygotowanie wniosków o płatność pośrednią za III etap roku 2011 na podstawie umowy 
przyznania pomocy w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania nabywanie 
umiejętności i aktywizacja, PROW 2007-2013 

wrzesień 

21. Rozstrzygnięcie ogłoszonych konkursów podczas Jarmarku Jesiennego „Od pola do stołu” październik 

22. Wykonanie opracowania dotyczącego obszaru LSR 
październik - 
grudzień 

23. Inwentaryzacja lokalnych zasobów 
październik - 
grudzień 

24. Przygotowanie informacji o naborze wniosków w ramach działania „Małe Projekty” październik 
25. Ogłoszenie i nabór wniosków w ramach działania „Małe Projekty” listopad 

26. 

Prace Zespołu Oceniającego dokonującego wstępnej oceny wniosków w ramach działania „Małe 
Projekty”. Wybór wniosków do dofinansowania operacji przez Radę Decyzyjną w ramach wyżej 
wymienionych działań. Aktualizacja list rankingowych wybranych wniosków do dofinansowania 
po uwzględnieniu odwołań. 

Listopad-grudzień 



27. 
Przygotowanie wniosków o płatność pośrednią za IV etap roku 2011 na podstawie umowy 
przyznania pomocy w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania nabywanie 
umiejętności i aktywizacja, PROW 2007-2013 

grudzień 

28. 

Weryfikacja realizacji zadań w 2011 r. określonych w zestawieniu rzeczowo-finansowym Umowy 
przyznania pomocy w ramach działania 4,31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie 
umiejętności i aktywizacja PROW 2007-2013 oraz wstępne oszacowanie odchylenia kosztów 
kwalifikowanych. 

Cały rok 

29. Promocja Lokalnej Grupy Działania- Przyjazne Mazowsze Cały rok 
30. Przygotowanie i publikowanie materiałów informacyjnych w prasie. Cały rok 
31. Szkolenia pracowników Biura i Zarządu Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze Cały rok 

32. 

Informowanie o obszarze działania Lokalnej Grupy Działania oraz Lokalnej Strategii Rozwoju 
poprzez 
- przygotowanie i wydanie plakatów, ulotek 
- prowadzenie strony internetowej i systematyczne zamieszczanie informacji na stronie 
www.lgdpm.pl 
- udział w imprezach o charakterze lokalnym, regionalny 

Cały rok 

 
 


