
                    

                                                                                                                     Załącznik nr 1 do Uchwały nr 22/05/2017

                                                                                                                                               WZC z dnia16.05.2017

Sprawozdanie  z prac Zarządu LGD „Dorzecze Łeby” 
 za rok 2016

Posiedzenia Zarządu

W roku 2016 Zarząd stowarzyszenia obył 16 posiedzeń.

W posiedzeniach  Zarządu  uczestniczył  Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  Pan  Ludwik  Greczko  oraz
zaproszeni goście w osobach Burmistrzów i Wójtów z obszaru LGD „Dorzecze Łeby”

Na posiedzeniach omawiane były min tematy:

 stan prac dot. poprawek do LSR, wynikających z załącznika Nr 2 Uchwały nr 34/II/Komisji ds. wyboru
strategii, 

 omówienie propozycji poprawek wynikających z w/w załącznika Nr 2, 
 omówienie planu komunikacji,
 przyjęcie poprawek do LSR, 
 uzgodnienie harmonogramu  spotkań konsultacyjnych w gminach w ramach przyjętej LSR, 
 przedstawienie formularza wniosku na koszty bieżące i dofinansowanie na rok 2017 i 2016 rok, 
 zatwierdzenie planu szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura na 2017 rok,
 sprawozdanie z przebiegu spotkań konsultacyjno – informacyjnych oraz doradztwa indywidulanego,
  przedstawienie poprawek do wniosku o dofinansowanie na rok 2016 i 2017.

Umowy / zmiany 

Dnia  20.05.  2016  r.  pismem Samorządu Województwa,  Zarząd  stowarzyszenia  został  poinformowany  
o  decyzji  komisji  ds.  wyboru  strategii  rozwoju  lokalnego  kierowanego  przez  społeczność  (uchwała  
nr 30.II.2016 ) z dnia 27.04.2016 r. iż stowarzyszenie LGD „Dorzecze Łeby” uzyskało kwotę na realizacje
LSR ze środków Europejskiego Funduszu Morski i Rybacki kwotę 2 135 000,37 Euro.

Dnia 23.05.  2016 r.  w obecności  Marszałka Województwa Pomorskiego w imieniu stowarzyszenia Pan
Prezes Krzysztof Łasiński i Pani Wice Prezes Agnieszka Wolańska podpisali umowę ramową w której min
została przyznana kwota na lata 2014 – 2020 na fundusz PO Ryby w wysokości 1 921 500,34 Euro ze
środków EFMR co stanowi przy kursie 4 zł 7 686 001,36 zł, wysokość środków finansowych na wsparcie
funkcjonowania LGD ustalono na kwotę 213 500 03 Euro co przy kursie 4 zł stanowi 854 000,12 zł na lata
2014 – 2020  

Na  podstawie  Uchwały  Walnego  Zebrania  Członków  nr  21/06/2016  z  dnia  21.06.2016  roku  w  dniu
22.06.2016 r. do Urzędu Marszałkowskiego zostały złożone do Lokalnej Strategii Rozwoju „Dorzecze Łeby”
następujące poprawki :

 Kryterium nr 5.1 jakość procesu oceny i wyboru operacji 
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 Kryterium nr 5.2 poprawność metodologiczna kryteriów i zasady ustalania/zmiany kryteriów 
 Kryterium nr 11 – poprawność metodologiczna określenia wskaźników realizacji LSR

Walne Zebrania Członków 

Zarząd  Stowarzyszenia  zwołał  w  roku  2016  dwa  WZC,  na  których  min  odbyło  się  głosowanie  nad
absolutorium dla członków Zarządu za rok 2015, wybory na Prezesa Zarządu oraz wybory uzupełniające do
składu Zarządu, zmiany w Statucie stowarzyszenia, Regulaminie Zarządu, w sprawie zmian w Lokalnej
Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020 oraz realizacji operacji finansowych.

Dnia 20.07.2016 r. dokonano wg. wytycznych Samorządu Województwa  zmian w załącznikach Tabeli nr 21
(plan komunikacji)  z  Harmonogramem realizacji  planu komunikacji  na rok 2016,  określono rodzaj  jak  i
wielkość  w  realizacji  poszczególnych  działań  komunikacyjnych  zaplanowanych  w  harmonogramie  na  
rok 2016.

 Określono rodzaj i wielkość efektów poszczególnych działań komunikacyjnych.
 Dokonano weryfikacji budżetu dla poszczególnych działań komunikacyjnych.

Zmiany zostały pozytywnie zaakceptowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego .

Dnia 17.08. 2016 r. Prezes Zarządu i Wice Prezes Zarządu stowarzyszenia podpisali Aneks Nr 1 do Umowy
Ramowej z dnia 23.05.2016 r. 

 13.10.2016 r. złożono wniosek o dofinansowanie na funkcjonowanie na rok 2017
 04.11.2016 r. złożono wniosek o dofinansowanie na funkcjonowanie na rok 2016 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej .

Dnia 6 września 2016 weszło w życie Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
w  sprawie  szczegółowych  warunków  i  trybu  przyznawania,  wypłaty  i  zwrotu  pomocy  finansowej  na
realizację  operacji  w  ramach  działań  wsparcie  przygotowawcze  i  realizacja  lokalnych  strategii  rozwoju
kierowanego przez społeczność , w tym koszty bieżące i aktywizacja , objętych Priorytetem 4 .Zwiększenie
zatrudnienia  
i spójności terytorialnej , zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

Rada LGD „Dorzecze Łeby”

Dnia 11.01.2016 roku swoje pierwsze posiedzenie odbyła Rada LGD „Dorzecze Łeby” zwołane na wniosek
Zarządu  stowarzyszenia  na  którym  wybrano:  Przewodniczącego  Rady,  zastępcę  Przewodniczącego  
i Sekretarza Rady

W  wyniku  głosowania  Przewodniczącą  Rady  została  Pani  Małgorzata  Szałajko,  Zastępcą
Przewodniczącego Pan Jarosław Pruski, Sekretarzem Rady Pani Karolina Siuchnińska . 
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Biuro LGD „Dorzecze Łeby”

Do września 2016 roku w biurze zatrudniano 1 pracownika tj. Dyrektora Biura na pełen etat oraz specjalistę
ds. koordynowania projektów i obsługi biura na ½  etatu.

Od 3 października 2016 roku w biurze pracują 2 osoby na pełne etaty 

Biuro LGD „Dorzecze Łeby „ wysłało do samorządów obszaru naszego działania informacje nt. prac oraz
spotkań  konsultacyjno  –  informacyjnych,  które  cyklicznie  ukazywały  się  na  stronach  internetowych
samorządu, w gazetach prowadzonych przez Gminy oraz w informatorze lokalnym m.in „Przegląd Lęborski”

Na  stronie  www.dorzeczeleby ukazują  się  informacje  nt.  działań  stowarzyszenia  oraz  inne  możliwości
ubiegania się o środki UE, wysyłane są również drogą elektroniczną najnowsze informacje do członków
stowarzyszenia .

Wg.  Rejestru  Świadczonego  Doradztwa  do  dnia  31.12.2016  r.  wzięło  udział  w  różnych  formach
(telefonicznie, osobiście) łącznie 87 osób.

Pracownicy Biura wzięli udział w 16 – tu wyjazdach służbowych, m.in w szkoleniu przygotowanym przez
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego DPROW, Ministerstwie Gospodarki  Morskiej  i  Żeglugi
Śródlądowej,  Lokalny  Punkt  Informacyjny  Fundusze  Europejskie  w  Słupsku,  w  spotkaniach  Grup  
z województwa pomorskiego .

Pracownicy  biura  opracowywali  wszystkie  poprawki  do  Lokalnej  Strategii  Rozwoju  oraz  wnioski  
o dofinansowanie na lata 2016 i 2017  które wymagane były przez Samorząd Województwa.

Ponadto biuro przygotowuje pod względem merytorycznym posiedzenia Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Rady
LGD oraz opracowuje dokumenty na Walne Zebranie Członków.

W  dniu  12.12.2016  r.  Urząd  Marszałkowski  przeprowadził  kontrolę  z  pracy  biura.  Kontrola  wypadła
pozytywnie   biuro  na  chwilę  obecną  wykonało  wszystkie  zobowiązania  wynikające  z  zapisów Umowy
Ramowej.

Sytuacja finansowa Stowarzyszenia :

Od 01.05.2016 r. tj.  od chwili rozliczenia dofinansowania z funduszu PROW, stowarzyszenie utrzymuje się
ze składek członkowskich.

Na dzień dzisiejszy stowarzyszenie liczy 160 członków.

.
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Działania promocyjne   :

Opracowano LOGO stowarzyszenia .

Udział pracowników LGD „Dorzecze Łeby” w XVIII Festiwalu Pomuchla (Dorsza ) w dniu 04.12.2016 r.  
w Łebie, którego celem było zapoznanie uczestników festiwalu  z działaniami stowarzyszenia i zachęcenie
do udziału w pracach stowarzyszenia. 

Wyprodukowano notesy z logiem i stopką adresową stowarzyszenia, długopisy i rollup .

Na stronie internetowej LGD „Dorzecze Łeby” oprócz informacji umieszczone są loga: Rybactwo i Morze,
MGMiŻŚ,  Samorządu  Województwa  Pomorskiego,  LGD  oraz  Unii  Europejskiej.  Ponadto  oprócz
obowiązujących  dokumentów  stworzono  zakładki:  Rozporządzenie,  Departament  PRO,  inne  źródła
dofinansowania,  pytania  i  odpowiedzi  ze  spotkań  konsultacyjnych.  Osoby  które  nie  miały  dostępu  do
Internetu drogą papierową otrzymywały odpowiedzi na zadane pytania w ramach spotkań konsultacyjno –
informacyjnych. Ponadto  w gazetach samorządowych ukazywały się najnowsze wiadomości z prac biura.

Spotkania informacyjne – konsultacyjne oraz doradztwo indywidualne

W dniu 06.09.2016 roku ukazało się Rozporządzenie Ministra Rybołówstwa i Żeglugi Śródlądowej, które
określa warunki przyznawania pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”
na lata 2014-2020. Pozwoliło to na zorganizowanie spotkań konsultacyjno -  informacyjnych, które odbyły
się w dniach 26.10.2016 r.  w Wicku ,  15.11.2016 r.  w Nowej  Wsi  Lęborskiej,  05.12.2016 r.  w Gminie
Choczewo.  W spotkaniach mogli wziąć udział nie tylko członkowie stowarzyszenia, ale także  mieszkańcy
obszaru  oraz  osoby,  które  prowadzą  lub  chcą  prowadzić  działalność  gospodarczą  na  terenie  objętym
Lokalną Strategią Rozwoju.

Na  spotkaniach  omówiliśmy Lokalną  Strategię  Rozwoju,  która  została  opracowana  w  ramach  spotkań
konsultacyjnych w gminach objętych obszarem naszego działania . Ponadto przybliżone zostały kryteria
konkursowe  w ramach przewidzianych na rok 2017 naborów wniosków na dofinansowanie, tj. wspieranie
edukacji  wodnej  młodzieży,  wsparcie  zróżnicowania  działalności  rybackiej  oraz tworzenie  miejsc  pracy,
wsparcie budowy i promocji marki obszaru w oparciu o zintegrowane pakiety turystyczne łączące produkty 
i usługi rybackie.

Dodatkowo  w  dniach  27.10.2016  r.  w  Gminnym  Ośrodku  Kultury  i  Sportu  w  Gminie  Wicko,  
16 11.2016 r. w Gminnym Ośrodku Kultury Nowa Wieś Lęborska i 06.12.2016 w Urzędzie Gminy Choczewo
odbyło się doradztwo indywidulane. Każdy zainteresowany mieszkaniec mógł skorzystać indywidulanie  
z porad i zadać pytanie dotyczące jego planów związanych z naborem wniosków. Najczęściej poruszane
kwestie  dotyczyły  wysokości  dofinasowania,  rodzaju  podmiotów  uprawnionych  do  pomocy,  a  także
wstępnej analizy rozszerzenia działalności gospodarczej istniejących podmiotów.
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