
       

 

UCHWAŁA Nr 1/2011 
Walnego Zebrania Członków  

Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze 
z dnia 19 kwietnia 2011r. 

 
w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego za 2010 rok  

 

na podstawie § 20 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania- Przyjazne Mazowsze 
uchwala się, co następuje: 

§ 1 

Zatwierdza się sprawozdanie merytoryczne za 2010 rok Lokalnej Grupy Działania – 
Przyjazne Mazowsze w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

 

 

 

 

         Przewodniczący obrad 
    

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do uchwały nr 1/2011 

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Lokalnej Grupy Działania – 
Przyjazne Mazowsze za rok 2010  

W ramach kosztów bieżących 

- pozyskano składki członkowskie; 
- podpisano umowę z Pocztą Polską 17.05.2010r.; 
- przedłużono umowę na stanowisko koordynator ds. projektów i administracji; 
- podpisano umowę o świadczenie usług prawnych, 1.04 - 5.07. 2010; 

- zatrudniono koordynatora ds. promocji i organizacji szkoleń  
- dokonano zmiany pracownika na stanowisku koordynatora ds. administracji i projektów 
zgodnie z wymaganymi procedurami 
- zakupiono wyposażenie, sprzęt biurowy, materiały biurowe m.in.:  komputery, meble 
biurowe, programy komputerowe, tonery, aparat fotograficzny, lampki biurowe, zegar, 
laminator, wskaźnik LSR Point; 
- zakupiono nagrody w konkursie fotograficznym oraz w konkursie na produkt lokalny; 
- zorganizowano 5 Posiedzeń Rady Decyzyjnej w związku z zakończeniem naboru wniosków 
o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju 
objętego PROW 2007–2013; 
- 18.06.2010 r. - zorganizowano Walne Zebrania w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego, merytorycznego oraz udzielenie absolutorium Zarządowi; 
- 13.12.2010 r. - zorganizowano Walne Zebranie w sprawie wprowadzenia zmian w strategii i 
Regulaminie Rady Decyzyjnej oraz wyboru Członka Komisji Rewizyjnej; 
 
Informacja o działalności LGD i obszarze objętym LSR 
1) Systematyczne realizowano działania informacyjno - promocyjne: 
- zamieszczano informacje na stronie internetowej LGD i tablicy ogłoszeń;  
- zamieszczano w lokalnej prasie, na stronie internetowej LGD oraz stronach internetowych 
gmin i powiatu płońskiego informacje o: naborze wniosków, organizowanych konkursach, 
szkoleniach oraz zamieszczono w lokalnej prasie artykuł podsumowujący roczną działalność 
LGD; 
- pracownicy biura opracowali: folder w wersji angielskiej i polskiej zawierający informacje o 
Lokalnej Grupie Działania – Przyjazne Mazowsze oraz Lokalnej Strategii Rozwoju, plakaty 
promujące LGD oraz  informujące o naborach wniosków, konkursach i szkoleniach, 
opracowano także wizytówki, kartki promocyjne, identyfikatory, ulotki, teczki, notatniki, 
długopisy, płyty z logo LGD-PM prezentujące grupę; 
- zorganizowano konferencję prasową poświęconą upowszechnianiu informacji dotyczących 
pozyskania środków unijnych przez mieszkańców obszaru objętego Lokalną Strategią 
Rozwoju. 

- prowadzono spotkania informacyjno-szkoleniowe w poszczególnych gminach objętych LSR 
nt. Wdrażanie Lokalnej Strategii rozwoju – projekty z zakresu „Tworzenie i rozwój 
mikroprzedsiębiorstw” i „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Odnowa i 
rozwój wsi” oraz „Małe Projekty” sumie 20 spotkań w 9 gminach wiejskich i 1 miejskiej; 
- systematycznie zbierano i dokumentowano różne formy aktywności LGD 
2) Przeprowadzono 5 naborów wniosków w ramach działań:   
- 17.02.-15.03. - „Małe Projekty” i „Odnowa i rozwój wsi” 



- 11.10.-08.11. - „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, „Różnicowanie w kierunku 
działalności nierolniczej” oraz „Odnowa i rozwój wsi”.  
 

Szkolenia pracowników LGD, członków Zarządu oraz członków organu decyzyjnego: 
LGD- Przyjazne Mazowsze zorganizowała następujące szkolenia: 
- 15.01.2010 r. – szkolenie prowadzone przez Leszka Leśniaka nt: „ Metodyka pracy organu 
decyzyjnego w zakresie oceny zgodności operacji z LSR, oceny według lokalnych kryteriów i 
wyboru do finansowania w ramach wdrażania LSR przez LGD” 
16.08.2010 – szkolenie prowadzone przez Iwonę Ziemińską-Adamczyk nt. „Jak napisać 
biznes plan, przykładowe biznes plany – warsztaty” 
10.09.2010 – szkolenie prowadzone przez Leszka Leśniaka nt: „Wdrażanie lokalnej strategii 
rozwoju - organizacja współpracy organów kolegialnych, pracowników biura, koordynatorów 
gminnych i innych członków LGD” zorganizowane dla Zarządu, pracowników, Rady 
Decyzyjnej; 
- warsztaty komunikacji w języku angielskim z zakresu Programu Leader PROW 2007-2013 
 
Pracownicy, zarząd oraz członkowie stowarzyszenia uczestniczyli w szkoleniach 
realizowanych przez inne podmioty niż LGD:  
- 27-28.05. 2010 r. - Fundacja „Teraz Mazowsze” „IX Mazowieckie Forum Samorządowe- 
Aktywizacja obszarów wiejskich szansą rozwoju społeczności lokalnych”; 
- 01.06.2010 r. - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Szkolenie z zakresu 
PROW 2007-2013 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz Tworzenie i 
rozwój mikroprzedsiębiorstw; 
- 28-29.06.2010 r. - Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego seminarium ”Program 
rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 szansą dla rolnictwa i mieszkańców 
obszarów wiejskich z województwa mazowieckiego”; - 28-30.05.,22-23.06. 2010 r. - Fundacja 
Marcinkowskiego cykl szkoleń„ Wsparcie ekonomii społecznej na północnym Mazowszu”; 
- 29.06.-4.07.2010 r.  wyjazd studyjny do Finlandii organizowany – przez LGD Związek 
Stowarzyszeń „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego”; 
- 10.06.2010 r. - spotkanie z przedstawicielami Ministerstwa Rolnictwa, Agencji Płatniczej i 
LGD z Litwy i Polski, celem spotkania była wymiana doświadczeń i omówienie 
najważniejszych kwestii związanych z wdrażaniem działań osi Leader w Polsce i na Litwie; 
- 24-27.08.2010 – warsztaty dziennikarskie pt. „Podstawy dziennikarstwa i współpraca z 
mediami” organizowane przez CDR w Brwinowie Oddział w Krakowie; 
- 5-6.08.2010 – „Wdrażanie projektów współpracy w ramach PROW 2007-2013” Fundacja 
Programów Pomocy dla Rolnictwa; 
- warsztaty nt. „Rozwój lokalny przez kulturę”   organizowane przez Mazowieckie Centrum 
Kultury i Sztuki w Warszawie. 
- 19.10.2010r. – udział w Forum Dyskusyjnym organizowanym przez Związek Stowarzyszeń 
Mazowiecki Leader; 
- 25.10.2010r. – szkolenie dla przedstawicieli LGD z zakresu wniosków o przyznanie pomocy 
i płatności w ramach działania 431 „Funkcjonowanie LGD, nabywanie umiejętności i 
aktywizacja” organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego; 
- 22-24.11.2010r. – „Administrowanie i zarządzanie stroną www LGD” organizowane przez 
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Odział w Krakowie; 



- 7-8.12.2010r. – „Tworzenie i ewaluacja wskaźników w LSR” organizowane przez Centrum 
Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Odział w Krakowie; 
-13-14.12.2010r. – „Zasady prowadzenia dokumentacji i księgowości w LGD oraz zasady 
zarządzania i rozliczania projektu w ramach LGD. Ewaluacja LGD i Lokalnych Strategii 
Rozwoju” organizowane przez Agencję Rozwoju Mazowsza S.A. 
 
Zadanie 4 Aktywizacja społeczności lokalnej 
- 20.01.2010 r. – zorganizowano spotkanie aktywizujące z przedstawicielami gmin dotyczące 
współpracy przy opracowaniu strategii promocji i informacji o obszarze LSR; 
- 15.02.2010 r. zorganizowano spotkanie aktywizujące z przedstawicielami gmin dotyczące 
prezentacji materiałów promocyjnych i podejmowania wspólnych przedsięwzięć; 
-13.05.2010 r. – zorganizowano spotkanie aktywizujące z przedstawicielami gmin dotyczące 
współpracy przy opracowaniu lokalnych kryteriów wyboru projektów i karty oceny projektów 
oraz strategii promocji LGD-PM; 
- 18.06.2010 r. zorganizowano warsztaty dla wszystkich członków stowarzyszenia, na których 
opracowano: nowe lokalne kryteria wyboru projektów, karty wyboru projektów, procedurę 
odwoławczą od wyników oceny operacji, wprowadzono poprawki do Regulaminu Rady 
Decyzyjnej; 
- 12.08.2010 r. zorganizowano spotkanie z przedstawicielami gmin. Spotkanie dotyczyło 
przygotowań do Jarmarku Jesiennego „Od pola do stołu” organizowanego z MODR. 
 
Zadanie 5 Realizacja wydarzeń promocyjnych i kulturowych związanych z obszarem 
LSR, realizacją LSR oraz działalnością LGD 
LGD Przyjazne Mazowsze uczestniczyła w następujących wydarzeniach: 
- 12-13-06.2010 r. - XI Mazowieckich Dniach Rolnictwa, 
- 26-27.06.2010 r. - Mazowieckie Obchody 600. rocznicy Bitwy pod Grunwaldem „Przez 
Czerwińsk na Grunwald”,  
- 29.06.2010 r. - seminarium ”Program rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 
szansą dla rolnictwa i mieszkańców obszarów wiejskich z województwa mazowieckiego” 
- 03.07.2010 r. - I Jarmarku Średniowiecznym „Raciąż w średniowieczu, Raciąż 
współcześnie”; 
- 22.08.2010r. - XII Dożynkach Województwa Mazowieckiego, Diecezji Płockiej i Powiatu 
Sierpeckiego „Muzeum wsi mazowieckiej w Sierpcu”. 
- 19.09.2010 r.- V Płońskich Gminnych Dożynkach;  
- 03.10.2010 r. - V Jesiennym Jarmarku „Od pola do stołu”, na którym nagrodzono laureatów 
w konkursach: „Co wieś to inna pieśń” – pomysł na produkt lokalny i „Nasze małe ojczyzny 
– czyli urokliwe miejsca powiatu płońskiego”. Ponadto promowano gminy oraz 
aktywizowano uczestników imprezy poprzez zaproszenie do udziału w warsztatach wyrobu 
guzika sochocińskiego oraz tworzenia biżuterii artystycznej; 
- 08.12.2010 r. – 18 edycja Olimpiady Młodych Producentów Rolnych zorganizowana przez 
MODR Odziała Poświętne w Płońsku. Pracownicy biura LGD włączyli się do współpracy 
poprzez przygotowanie pytań o LGD do części ustnej Olimpiady oraz przekazanie nagród dla 
uczestników w postaci firmowych gadżetów; 
- 15.12.2010 r. – udział w konferencji „Organizacje społeczne na obszarach wiejskich – 
możliwości pozyskania środków w ramach osi IV Leader z PROW na lata 2007-2013” . 
Opracowano i przedstawiono prezentację o działalności, doświadczeniach oraz efektach pracy 
LGD - PM.  



Podczas imprez nasza LGD-PM organizowała  stoiska promocyjne, rozpowszechniała  
foldery, ulotki o prowadzonych działaniach oraz gadżety firmowe.  
- pracownicy Biura bezpłatnie prowadzili doradztwo w zakresie prawidłowego przygotowania 
wniosków, stosowali indywidualne konsultacje telefoniczne, dla osób odwiedzających biuro 
jak również podczas spotkań w terenie, zgodnie z ewidencją udzielonych porad w 2010 r., 
informowali o zasadach przyznawania pomocy finansowej biurze poprzez ulotki i stronę 
internetową;  
- prowadzono doradztwo eksperckie w biurze LGD-PM z zakresu działań „Tworzenie i 
rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” w 
tym  sporządzania biznesplanu 
- Biuro LGD-PM opracowało ulotki informujące o zasadach dofinansowania wniosków z 
poszczególnych działań 
 
W wyniku współpracy z beneficjentami i przeprowadzonych naborów złożono: 
� w ramach działania „Małe projekty” - 37 wniosków (z czego 19 wniosków złożonych na 

kwotę 425 379,75 zostało zakwalifikowanych do dofinansowania);  
� w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” - 11 wniosków na kwotę 2 746 168 zł 

(wszystkie  zostały zakwalifikowane do dofinansowania); 
� w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” - 10 wniosków (z czego 6 

wniosków złożonych na kwotę 241 777,50 zł  zostało zakwalifikowanych do 
dofinansowania);  

� w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” - 3 wnioski na 
kwotę 152 125 zł (wszystkie  zostały zakwalifikowane do dofinansowania). 

- Rada Decyzyjna i Zespoły Oceniające sprawdzały zgodność złożonych wniosków z LSR 
oraz dokonały oceny i wyboru projektów zgodnie z lokalnymi kryteriami; 
- Terminowo przeprowadzono postępowania w sprawie wyboru operacji w ramach „ 
Wdrażania lokalnych strategii rozwoju”. Listy wybranych operacji przekazano właściwym 
podmiotom  wdrażającym z zachowaniem wymaganych procedur. 
 
LGD - Przyjazne Mazowsze oprócz szkoleń z 4 podstawowych działań z wdrażania LSR  
zorganizowała następujące szkolenia dla beneficjentów z obszaru działania: 
- 03.02.2010 r. – szkolenie prowadzone przez Jarosława Stefańskiego nt. „Prezentacja, 
omówienie wniosków i wymaganych załączników w ramach działania „Małe Projekty”; 
- 09.09.2010 – szkolenie prowadzone przez Leszka Leśniaka nt. "Pomysł na projekt – zasady 
opracowania, tworzenia budżetu i harmonogramu, rozliczanie projektu, źródła finansowania"; 
- 27.09.2010 – szkolenie prowadzone przez Barbarę Sawczuk-Gołaszewską pt. "Babski 
biznes – warto spróbować";  
- 26.19.2010 – szkolenie prowadzone przez Iwonę Majewską-Opiełka pt. „Przedsiębiorca z 
pasją – jak być bardziej skutecznym”, organizowane w Centrum Edukacyjno-
Konferencyjnym MODR; 
 


