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INFORMACJE

Walne Zebranie Członków

Dobre praktyki w realizacji małych projektów - nowy plac zabaw już otwarty!

W dniu 14 maja 2013 odbyło się Walne Zebra-
nie Członków LGD. Głównym celem zebrania 
było zatwierdzenie sprawozdania finansowe-
go i merytorycznego za rok 2011. Odbyły się 
także uzupełniające wybory członka Komisji 
Rewizyjnej. Nowym członkiem została wy-
brana Pani Monika Szelc. Zatwierdzono ak-
tualną listę partnerów LGD uwzględniającą 
przyjęcie nowego członka: Stowarzyszenie 
Wspierające Rozwój Małego Dziecka i Rodzi-
nę – POMOST z Morąga.

W sobotę, 19 maja 2012 roku, na placu zabaw 
w Łukcie odbyła się impreza kończąca realizo-
wany przez Gminę Łukta projekt „Miasteczko 
Zabaw – doposażenie placu zabaw w miejsco-
wości Łukta”, do� nansowany z Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich w ramach Małych Projektów. 
W czasie imprezy odbyły się konkursy z nagro-
dami. Większość zaplanowanych konkurencji 
przeznaczona była dla dzieci, choć nie zabrakło 
miejsca na konkursy rodzinne. Dzieci otrzymały 

dodatkowo od organizatorów słodkie upomin-
ki w postaci czekolad, batoników oraz lodów. 
Przybyłym na imprezę mieszkańcom Łukty czas 
umilał muzyką zaproszony didżej.
W międzyczasie, na nowym boisku stworzo-
nym w ramach projektu, odbył się turniej piłki 
plażowej, na którym stawiły się drużyny z Łukty, 
Mostkowa, Morąga i Ostródy. 
W ramach projektu „Miasteczko Zabaw…” plac 
zabaw w Łukcie został doposażony w huśtawkę 
podwójną, belkę balansującą, test- sprzęt gim-
nastyczny oraz zjazd linowy.
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w licznych konkursach z nagrodami (skoki 
w workach, wbijanie gwoździ itd.). 
W czasie festynu odbyło się również losowanie 
nagród niespodzianek. Szczęśliwcy wylosowali 
między innymi weekendowy pobyt w Hotelu 
Masuria w Worlinach oraz rodzinny obiad w re-
stauracji w Hotelu Anders w Starych Jabłonkach. 
O godzinie 21 rozpoczął się występ zespołu Fa-
ilies z Ostródy. Przy muzyce pełnoletni miesz-
kańcy gminy bawili się na parkiecie do późnych 
godzin wieczornych. Zabawa zakończyła się 
o godzinie 2 w nocy.

INFORMACJE

W dniach 7-31 maja 2012 r. w biurze Związku 
Stowarzyszeń „Kraina Drwęcy i Pasłęki” bene� -
cjenci mogli składać wnioski w ramach działania 
tzw. Małe Projekty. Wpłynęło 45 wniosków na 
łączną kwotę 976 258,88 zł. Wszystkie wnioski 
zostały uznane przez Radę za zgodne z Lokal-
ną Strategią Rozwoju „Krainy Drwęcy i Pasłęki” 
i podlegały ocenie pod względem lokalnych 
kryteriów. Rekomendowanych do do� nansowa-
nia zostało 25 wniosków na kwotę 515 537,06 zł. 
Na stronie internetowej Związku Stowarzyszeń 

Wyniki Konkursu Małe Projekty
dostępne są listy rankingowe, które mogą ulec 
zmianie po ewentualnych odwołaniach przez 
bene� cjentów. W tegorocznym konkursie naj-
większym zainteresowaniem cieszyły się róż-
nego rodzaju wypożyczalnie sprzętu. Wniosko-
dawcami były w dużej mierze osoby � zyczne, 
organizacje pozarządowe, jednostki samorządu 
terytorialnego i po raz pierwszy para� e. 
Ostatni już konkurs w ramach działania Małe 
Projekty ogłoszony będzie w pierwszym kwar-
tale roku 2013. 

Dnia 9 czerwca 2012 roku odbył się w Łukcie fe-
styn rodzinny, którego organizatorem był Urząd 
Gminy Łukta oraz Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Łukcie. Mieszkańcy i turyści nie 
zawiedli, a piękna słoneczna pogoda sprzyjała 
dobrej zabawie.

Podczas festynu można było zobaczyć mię-
dzy innymi: występy artystyczne młodzieży 
ze szkoły w Łukcie, pokaz sztuki walki Aikido 
– zaprezentowany przez grupę z Ostródy oraz 
pokaz magii przygotowany przez iluzjonistę 
z Olsztyna. Dzieci i ich rodzice mogli brać udział 

Rodzinne święto w Łukcie – festyn rodzinny
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FOTOREPORTAŻ

Już po raz kolejny Związek Stowarzyszeń „Kraina 
Drwęcy i Pasłęki” zorganizował rajd rowerowy 
w ramach działania 431 „Funkcjonowanie Lokal-
nej Grupy Działania, nabywanie umiejętności 
i aktywizacja”, objętego PROW 2007-2013. Wy-
prawa odbyła się w dniach 16-17 czerwca 2012 
i miała na celu promocję naszego terenu. Wzię-
ło w niej udział pięćdziesiąt osób, które miały 
zapewniony nocleg, wyżywienie, a także obsłu-
gę techniczną, medyczną i ubezpieczenie NW. 
Przejechaliśmy ponad 50 km zachwycając się 
pięknem przyrody „Krainy Drwęcy i Pasłęki”. Po-
mimo zmęczenia i niedogodności na trasie hu-
mory nam dopisywały i wszyscy chętnie uczest-
niczyli w wieczornych atrakcjach przy ognisku. 
Rajd rowerowy cieszył się bardzo dużym zain-
teresowaniem lecz ograniczona liczba miejsc 
nie pozwoliła zabrać wszystkich chętnych. 

Już po raz kolejny Związek Stowarzyszeń „Kraina 
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FOTOREPORTAŻ

„Rowerowy świat w Krainie Drwęcy i Pasłęki” 
wpisał się już na stałe w kalendarz imprez cy-
klicznych Związku Stowarzyszeń, wszystkich 
rozczarowanych i stałych amatorów szlaków 
rowerowych zapraszamy w przyszłym roku.
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PORADY

Poradnik bene� cjenta

W maju 2012 roku weszły w życie zmiany do Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
dotyczącego „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, zmiany dotyczą m.in.

Małe Projekty:
• osoba � zyczna nie prowadząca działalności gospodarczej może starać się o do� nansowanie 

w ramach tylko dwóch zakresów operacji: 
1. Promocja i organizacja lokalnej twórczości kulturalnej lub aktywnego trybu życia, z wyłącze-

niem remontu i budowy budynków mieszkalnych.
2. Kultywowanie: miejsc tradycji, obrzędów i zwyczajów; języka regionalnego i gwary, tradycyj-

nych zawodów i rzemiosła.
• wsparciu podlega maksymalnie 80% kosztów kwali� kowanych, 20% może stanowić wkład nie-

� nansowy. Zmianie uległ również sposób wyliczania kosztów nie� nansowych.

„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz „Różnicowanie w kierunku działalności 
nierolniczej”:
• o do� nansowanie mogą starać się mieszkańcy miast do 20 tys. mieszkańców, którzy mieszkają 

i prowadzą działalność na terenie LGD.

Na przełomie września i października 2012 r. ogłoszony będzie ostatni konkurs w ramach działania 
„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz „Różnicowanie w kierunku działalności nie-
rolniczej” oraz przedostatni konkurs w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.
Wzory dokumentów aplikacyjnych do konkursu umieszczone będą przed naborem na stronie 
internetowej www.leader.frrl.org.pl. Chcąc złożyć wniosek Bene� cjent powinien posiadać numer 
producenta rolnego, taki numer w przeciągu 7 dni nadaje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa zgodnie z miejscem zamieszkania. Przed naborem zostanie zorganizowane szkolenie 
z zakresu poprawnego wypełniania wniosku. Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się do pra-
cowników biura Związku Stowarzyszeń. 
Złożony wniosek podlega ocenie 2 etapowej. W pierwszym etapie oceniany jest przez Radę Związku 
Stowarzyszeń pod kątem zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju i według lokalnych kryte-
riów. Lista rankingowa zamieszczana jest na w/w stronie internetowej. Wnioskodawca również uzy-
skuje pisemną decyzję czy operacja została rekomendowana do do� nansowania. Od decyzji przysłu-
guje prawo odwołania do Rady w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisma.
W drugim etapie wnioski podlegają ocenie formalnej i merytorycznej przez Departament Rozwoju 
Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
w Olsztynie lub Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Olsztynie. Po zakończonej oce-
nie wnioskodawca również powiadamiany jest pisemnie o decyzji przyznania do� nansowania.
Bene� cjent realizuje projekt z własnego budżetu. Po złożeniu wniosku o płatność otrzymuje refun-
dację poniesionych kosztów zgodnie z zawartą umową. Miesiąc po płatności ostatecznej bene� -
cjent ma obowiązek złożenia ankiety monitorującej Wdrażanie LSR, która znajduje się na stronie 
internetowej Związku. Zachęcamy do udziału w konkursach. 

Najczęściej popełniane błędy w dokumentacji konkursowej:
•  oświadczenie wypełnione na niewłaściwym formularzu,
•  niezgodna liczba mieszkańców ze stanem faktycznym,
• miejsce realizacji projektu (najczęściej podawana jest siedziba wnioskodawcy 
 a nie faktyczne miejsce realizacji),
• powoływanie się na miejsca/inwestycje/obiekty nieistniejące np. szlaki rowerowe 
 w miejscach gdzie ich nie ma,
• wpisywanie partnerów bez ich wiedzy i zgody,
• wnioskowanie o inwestycję, która już została zrealizowana przez inny podmiot,
• przedstawione doświadczenie w realizacji projektów nie dotyczy wnioskodawcy.
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INFORMACJE

Dnia 3 czerwca 2012 roku Burmistrz Miłakowa 
zaprosił wszystkie dzieci z rodzicami do Miłakow-
skiego Domu Kultury na Festiwal Klocków z okazji 
międzynarodowego Dnia Dziecka w ramach XIV 
Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny.

Była to druga taka inicjatywa w województwie 
– mówi Aleksander Gawryluk Burmistrz Miłako-
wa. – Podobne festiwale miały miejsce w kilku 
miejscowościach w Polsce. Nasz Miłakowski został 
zorganizowany jako IV przez Spółdzielnię Socjalną 
„Stara Szkoła” w Prostkach (www.klockologia.pl). 
Główną atrakcją spotkania rodzinnego było 50 
000 drewnianych klocków z których budowano 
przeróżne, niezwykłe i okazałe konstrukcje we-
dług własnego pomysłu i wzorów z przygotowa-
nych katalogów. Wśród Miłakowian wyróżniło 
się kilku „inżynierów budownictwa”, którzy do-
skonale wykorzystywali przestrzenną wyobraź-
nię, kreatywne myślenie i współpracę w grupie.

Miłakowski Dom Kultury prężnie się rozwija po-
przez wykorzystanie możliwości jakie daje Unia 
Europejska. W ramach działania „Wdrażanie Lo-
kalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 na ope-
racje, które nie odpowiadają warunkom przy-
znania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczynia-
ją się do osiągnięcia celów tej osi – tzw. Małych 
Projektów, realizuje dwa projekty. 
– W ramach pierwszego projektu poddamy 
modernizacji elewację naszej siedziby – mówi 
Dorota Kudlik, dyrektor MDK, – natomiast dru-
gi jest inicjatywą skierowaną do sołectw gminy 
Miłakowo. W ramach operacji pod nazwą: „Tech-

Festiwal Klocków w Miłakowie

niczne wyposażenie zebrań integracyjnych 
sołectw Gminy Miłakowo” zostanie zakupiony 
sprzęt dzięki któremu lokalni liderzy będą mogli 
integrować mieszkańców podczas wspólnych 
uroczystości. 
– Do dyspozycji sołtysów przekazany zostanie 
sprzęt o wartości około 25 000 złotych, na który 
składać się będzie m. in.: sprzęt nagłaśniający, 
rzutnik, laptop, aparat fotogra� czny, gardeny, 
krzesła. – mówi pani dyrektor MDK. – Z takim 
wyposażeniem będziemy mogli organizować 
wydarzenia kulturalne w tych miejscowościach, 
gdzie nie ma świetlic wiejskich i  mieszkańcy 
spotykają się na wolnym powietrzu.

Kultura w Miłakowie

Dużym zainteresowaniem cieszyły się dodat-
kowe atrakcje takie jak malowanie twarzy oraz 
odlewy gipsowe, do wykonania których anga-
żowali się dorośli zabierając owoc trudnej ale 
i efektownej pracy na pamiątkę. Nie zabrakło 
atrakcji dla najmłodszych w postaci basenu z pił-
kami, trampoliny i megaklocków piankowych.
Już dziś zapraszamy wszystkich Państwa na 
kolejny Festiwal Klocków – mówi Burmistrz, 
w imieniu swoim i współorganizatorów, którymi 
byli: Miłakowski Dom Kultury, OFIP – Olsztyńska 
Fundacja Inicjatyw Prospołecznych, Warmiń-
ski Bank Spółdzielczy w  Jonkowie oraz GKRPA 
w Miłakowie. Następny Festiwal odbędzie się 
w Miłakowie za rok – 2 czerwca 2013 roku.
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Kwartalnik współ� nansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 431 „Funkcjonowanie Lokalnej Grupy 
Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

Biuro LGD Związek Stowarzyszeń 
„Kraina Drwęcy i Pasłęki” 
jest czynne od poniedziałku do piątku 
w godzinach 8.00 – 16.00
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 

Konkurs kulinarny pn. „Smakowity produkt lokalny”

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

Lokalna Grupa Działania Związek Stowarzyszeń 
„Kraina Drwęcy i Pasłęki” z siedzibą w Łukcie zapra-
sza organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, 
osoby indywidualne oraz restauratorów do udzia-
łu w konkursie „Smakowity produkt lokalny”  
– nawiązujący do smaków Warmii i Mazur.

W konkursie mogą wziąć udział podmioty, któ-
rych miejscem zamieszkania i/lub działania są 
gminy zrzeszone w LGD „Kraina Drwęcy i Pa-
słęki” są to gminy: Jonkowo, Gietrzwałd, Łukta, 
Miłakowo, Morąg, Ostróda, Świątki.
Uczestnicy konkursu mogą wybrać jedną po-
trawę spośród takich kategorii jak: ryby, dania 
mięsne, zupy, dania mączne, ciasta i desery.
Przy ocenie potraw będą brane pod uwagę 

Poszukujemy!
W związku z uczestnictwem w imprezach regionalnych Warmii i Mazur poszukujemy osób 
� zycznych, formalnych lub nieformalnych grup w branży kulinarnej, które reprezentowałby 

nasze LGD na tych imprezach i konkursach.
Zapraszamy do zgłaszania się do biura Związku Stowarzyszeń KDiP.

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

Nakład: 500 egzemplarzy, DTP: Ryszard Bogucki
Zdjęcia: Ryszard Bogucki, Zbigniew Rochowicz, archiwum LGD

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

następujące kryteria: smak, dobór składników, 
estetyka, regionalizm i oryginalność. 
Oceny dokona profesjonalne jury, którego 
przewodniczącym będzie telewizyjna gwiazda 
sztuki kulinarnej.
Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 18 
września 2012 r. Wszystkie przepisy potraw 
zgłoszonych do konkursu ukażą się w publikacji 
kulinarnej wydanej przez LGD „Kraina Drwęcy 
i Pasłęki” ze wskazaniem ich autorów.
Regulamin i formularz zgłoszeniowy można pobrać 
ze strony internetowej www.leader.frrl.org.pl 
w zakładce aktualności.
Zapraszamy do udziału w konkursie, w którym 
przewidziane są atrakcyjne nagrody.

Formularz zgłoszeniowy oraz przepis wraz ze zdjęciem 
potrawy prosimy nadsyłać drogą pocztową na adres: 
Związek Stowarzyszeń „Kraina Drwęcy i Pasłęki” 
ul. Mazurska 30 14-105 Łukta 
lub pocztą elektroniczną na adres: leader@frrl.org.pl.
Na zgłoszenia czekamy do 24.08.2012 r.


