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NASI CZŁONKOWIE

FUNDACJA ROZWOJU REGIONU ŁUKTA

Fundacja Rozwoju Regionu Łukta jest orga-
nizacją pozarządową działającą od 5.07.1995 
roku. Powstała na bazie Polsko–Szwajcarskiego 
Programu Regionalnego, który działał w Polsce 
w latach 1992-1998. Główne cele Fundacji to:
1) wspieranie przedsiębiorczości w regionie 

Warmii i Mazur poprzez udzielanie pożyczek, 
świadczenie usług doradczych, informacyj-
nych i szkoleniowych, 

2) wspieranie inicjatyw lokalnych wpływających 
na rozwój regionu np. tworzenie wiosek te-
matycznych, udzielanie stypendiów dla zdol-
nej młodzieży,

3) wspieranie istniejących i tworzenie nowych 
struktur lokalnych oraz aktywne uczestnictwo 
Fundacji w ich działalności.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrze-
bom społecznym, w okresie mijających 18 lat 
działalności, Fundacja sukcesywnie poszerzała 
i rozwijała zakres swojej działalności o różne 
przedsięwzięcia. 
Głównym przedmiotem działalności Funda-
cji jest wspieranie przedsiębiorczości poprzez 

działalność funduszu pożyczkowego, usługę 
informacyjną, doradczą i szkoleniową. Od po-
czątku działalności funduszu udzielono 726 po-
życzek na kwotę ok. 54 mln. 

Ważną działalnością Fundacji jest również pro-
wadzenie programów stypendialnych dla zdol-
nej młodzieży. Są to: 
 - Fundusz Stypendialny „Równe Szanse” pro-

wadzony przy wsparciu Fundacji im. Stefana 
Batorego i samorządów lokalnych: Łukta, 
Ostróda, Gietrzwałd, Miłomłyn, Morąg. 

 - Program Agrafka Agory realizowany z Akade-
mią Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundacją 
Agory. 

- Program Stypendiów Pomostowych Fundacji 
Edukacyjnej Przedsiębiorczości w Łodzi.

Stypendia prowadzone są od 2000 r. i do chwi-
li obecnej Fundacja przyznała 546 stypendiów 
o łącznej wartości 1.295.920,00 złotych. 
Fundacja Rozwoju Regionu Łukta oprócz wyżej 
wymienionych zadań realizuje wiele różnych 
projektów mających na celu rozwój lokalnej 
społeczności. W okresie od 2001 roku Funda-
cja pozyskała z różnych źródeł zewnętrznych 
dotacje w wysokości ok. 1,2 mln. zł na realiza-
cję projektów miękkich z dziedzin związanych 
z edukacją, promowaniem Unii Europejskiej, 
bezrobociem. 
Fundacja Rozwoju Regionu Łukta w latach na-
stępnych kontynuować będzie swoją działal-
ność wspierającą rozwój regionu i wojewódz-
twa warmińsko-mazurskiego.

Chcielibyśmy, aby Kwartalnik Informacyjny „Krainy Drwęcy i Pasłęki” nie skupiał się wy-
łącznie na działaniach Związku Stowarzyszeń, ale również na działaniach członków LGD. Od 
tego numeru został utworzony w tym celu specjalny dział. Jako pierwszego członka nale-
ży przedstawić Fundację Rozwoju Regionu Łukta, gdyż to ona była inicjatorem utworzenia 
Związku Stowarzyszeń „Kraina Drwęcy i Pasłęki”.
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INFORMACJE

Szkolenie
Związek Stowarzyszeń „Kraina Drwęcy 

i Pasłęki” zorganizował szkolenie w ramach 
działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii 
Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007–2013 na operacje, 
które spełniają warunki przyznania pomo-
cy w ramach działania ,,Małe projekty” oraz 
„Odnowa i rozwój wsi”.

W dniu 05 grudnia 2013 roku w Łukcie odby-
ło się szkolenie dla wnioskodawców konkursu 
tematycznego w zakresie: miejsca lub obiekty 
aktywizacji społeczności lokalnej, szkolenia 
lub warsztaty podnoszące kwali� kacje i umie-
jętności mieszkańców. Celem spotkania było 
zapoznanie bene� cjentów z zasadami ubiega-
nia się o do� nansowanie w ramach konkursów 
na działania ,,Małe projekty” oraz ,,Odnowa 

i rozwój wsi”, a także praktyczna nauka wypeł-
niania wniosków na powyższe działania. Po 
przeprowadzonym szkoleniu odbyło się indywi-
dualne doradztwo dla uczestników szkolenia.
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FOTOREPORTAŻ

BĄDŹ ŚWIADOMY – RATUJ ŻYCIE
Festynem „Bądź świadomy – Ratuj życie” stra-

żacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Turznicy 
zakończyli projekt Akademia Strażaka „W ogniu 
doświadczeń” współ� nansowanego ze środ-
ków Unii Europejskiej w ramach Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 
W ramach realizacji tego projektu aż 15 ochot-
ników uzyskało tytuł RATOWNIKA, zgodnie 
z postanowieniami Rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r.

Podczas festynu strażacy ratownicy zaprezen-
towali pokazy ratownictwa medycznego – ewa-
kuowania osób poszkodowanych w wypadkach 
komunikacyjnych, reagowania w sytuacjach za-
słabnięć i stanów przedzawałowych.  

Cała impreza miała charakter informacyjno - 
edukacyjno - promocyjny. Festyn był poświęco-
ny tematyce ratowania zdrowia i życia ludzkie-
go. Jego głównym celem było zwrócenie uwagi 
na znajomość zasad pierwszej pomocy. Wszyscy 
chętni mogli spróbować swoich sił i poćwiczyć 
na specjalnym fantomie do resuscytacji krąże-
niowo - oddechowej. 

Ochotnicy OSP Turznica na tym nie poprze-
stają, w chwili obecnej przygotowują cykl spot-
kań szkoleniowych z zakresu zasad udzielania 
pierwszej pomocy, skierowany do mieszkańców 
terenów wiejskich.
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FOTOREPORTAŻ

BĄDŹ ŚWIADOMY – RATUJ ŻYCIE
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OGŁOSZENIA

Konkursy
Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego informuje o możliwości składania wnio-
sków za pośrednictwem Związku Stowarzyszeń „Kraina Drwęcy i Pasłęki” w ramach dzia-
łania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007 – 2013 na operacje:
–Małe Projekty (nabór nr IV/2013/MP)
-Odnowa i rozwój wsi (nabór IV/2013/ORW)

I. Termin składania wniosków:
Wnioski o przyznanie pomocy można złożyć osobiście, w dni robocze od poniedziałku do piątku, 
w godzinach od 8.00 do 16.00, w terminie od 16.12.2013 r. do 10.01.2014 r. Decyduje data wpły-
wu wniosku do Biura LGD. Wnioskodawcy, których wnioski wpłyną po wyznaczonym terminie 
zostaną poinformowani o odmowie rozpatrzenia wniosku.

II. Miejsce składania wniosków:
Wnioski należy złożyć w Biurze Związku Stowarzyszeń „Kraina Drwęcy i Pasłęki”, ul. Mazurska 30, 
14-105 Łukta.

III. Miejsce udostępnienia dokumentacji konkursowej:
Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcją, wykaz dokumentów i wzory for-
mularzy niezbędnych do wyboru operacji przez LGD oraz kryteria wyboru operacji znajdują się 
na stronach internetowych:
- Związku Stowarzyszeń „Kraina Drwęcy i Pasłęki”: www.leader.frrl.org.pl,  
- Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego www.sporol.warmia.mazury.pl,
oraz w biurze Związku Stowarzyszeń „Kraina Drwęcy i Pasłęki”, ul. Mazurska 30, 14-105 Łukta 
i w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1.

IV. Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru projektu przez LGD: 
Operacja, aby mogła otrzymać do� nansowanie musi uzyskać:
- Małe Projekty - min. 35 punktów oraz spełniać minimum punktowe (tj. co najmniej 3 punkty) 
w kryteriach: 3.4, 3.6, 3.7 oraz 3.8.
- Odnowa i rozwój wsi - min. 32 punkty oraz spełniać minimum punktowe (tj. co najmniej 3 punkty) 
w kryteriach: 3.4, 3.6, 3.7 oraz 3.8.

V. Zakres tematyczny konkursu:
- Miejsca lub obiekty aktywizacji społeczności lokalnej;
- Szkolenia lub warsztaty podnoszące kwali� kacje i umiejętności mieszkańców.
1. Operacja musi być zgodna przynajmniej z jednym z zakresów tematycznych naboru.
2. Operacja musi być zgodna przynajmniej z jednym z poniższych celów:  
a) cel ogólny: 2. Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich, cel szczegółowy: 2.1 Zwiększenie 
atrakcyjność turystycznej i bytowej terenów wiejskich, przedsięwzięcie: 2.1.1 „Mieszkać, zwiedzać, 
odpoczywać”;
b) cel ogólny: 3. Aktywizacja społeczności lokalnych, cel szczegółowy: 3.2 Poszerzenie oferty, 
przedsięwzięcie: 3.2.1 „Wiemy i potra� my”.

VI. Limit dostępnych środków w naborze w zakresie:
- Małe Projekty: 671 034,78 złotych,
- Odnowa i rozwój wsi: 418 296,08 złotych.

VII. Dodatkowe informacje.
Szczegółowe informacje o zasadach składania wniosków udzielane są w siedzibie Biura 
Związku Stowarzyszeń „Kraina Drwęcy i Pasłęki” – tel./fax (089) 647 57 45, 795 409 827, 
e-mail: leader@frrl.org.pl. 
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DOBRE PRAKTYKI

Wyposażenie kuchni w świetlicy 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Miłakowie”

Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Mi-
łakowie został oddany do użytki w lipcu 2011 
roku. Jednostka funkcjonuje bardzo dobrze 
i jest wizerunkiem naszej gminy – mówi Alek-
sander Gawryluk Burmistrz Miłakowa. Remiza 
składa się z dwóch pięter. Na parterze znajdu-
ją się 4 boksy garażowe, magazyn, kotłownia, 
szatnia i pomieszczenie socjalne, natomiast na 
piętrze znajduje się: sala konferencyjna, 2 biura, 
pomieszczenia socjalne i kuchnia.

Mając na względzie potencjał jaki dają nowe 
pomieszczenia postanowiliśmy je doposażyć 
tak by służyły nie tylko Strażakom ale i miesz-
kańcom naszej Gminy – mówi Burmistrz Miła-
kowa, który dnia 3 września 2013 roku podpisał 
umowę o przyznanie pomocy w ramach działa-
nia 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” 
w zakresie operacji odpowiadających warun-
kom przyznania pomocy w ramach działania 
„Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 
2007-2013 na realizację operacji „Wyposażenie 
kuchni w świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Miłakowie”. Zadanie polegało na wyposaże-
niu kuchni w nowoczesny sprzęt gastronomicz-
ny, tak by była prawidłowo wykorzystywana 
– zgodnie z jej przeznaczeniem – mówi Bur-
mistrz w meble kuchenne, płytę gazową, stoły 

gastronomiczne oraz nowoczesne AGD: zmy-
waki, lodówka, piekarniki. Mieszkańców gminy 
serdecznie zapraszamy do korzystania z nowej 
infrastruktury.
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Biuro LGD Związek Stowarzyszeń 
„Kraina Drwęcy i Pasłęki” 
od 1 stycznia 2014 czynne od poniedziałku do 
piątku w godzinach 7.00 – 15.00
Kontakt:
ul. Mazurska 30, 14-105 Łukta
Tel./fax. (0-89) 647 57 45
www.leader.frrl.org.pl, e-mail: leader@frrl.org.pl 

Wanda Łaszkowska – prezes Zarządu LGD
Pracownicy biura: 
Agnieszka Chudaś – specjalista 
ds. animacji społecznej i promocji
Magdalena Klukowska – specjalista 
ds. projektów i edukacji nieformalnej
Ilona Grabowska – referent ds. obsługi 
administracyjno-biurowej

Wydawca: 
Lokalna Grupa Działania Związek Stowarzyszeń „Kraina Drwęcy i Pasłęki”

Nakład: 500 egzemplarzy, DTP: Ryszard Bogucki
Zdjęcia: UG Miłakowo, archiwum LGD

Teksty: Biuro LGD, UG Miłakowo, UG Ostróda, FRRŁ
Druk: Art-Print Olsztyn

Projekt współpracy „NA SPACER”

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie. 
Kwartalnik współ� nansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 431 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, 

nabywanie umiejętności i aktywizacja objętego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

– Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Związek Stowarzyszeń „Kraina Drwęcy i Pa-
słęki” wraz z partnerami Fundacją Lokalna Gru-
pa Działania Partnerstwo dla Warmii i Lokalną 
Grupą Działania Wysoczyzna Elbląska podpisał 
umowę z Samorządem Województwa Warmiń-
sko-Mazurskiego na realizację projektu współ-
pracy pn. „Na Spacer Przez Atrakcyjne Ciekawe 
Ekscytujące Regiony” o akronimie NA SPACER. 
W ramach projektu powstanie wirtualny spacer 
po terenie 3 LGD, który znajdzie się na stronie 
internetowej i w kioskach multimedialnych. Do-
datkowe zostaną opracowane i wydane albumy 
i mapy turystyczne.

Został już zakończony pierwszy etap projektu 
– zakupiono i zainstalowano dziewięć kiosków 
multimedialnych na terenie naszego LGD. Za-
praszamy do bezpłatnego korzystania z Inter-
netu a w przyszłym roku również do odwiedza-
nia naszych spacerów wirtualnych. 


