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111000---LLLEEECCCIIIEEE   LLLOOOKKKAAALLLNNNEEEJJJ   GGGRRRUUUPPPYYY   DDDZZZIIIAAAŁŁŁAAANNNIIIAAA   

„„„BBBRRRAAAMMMAAA   MMMAAAZZZUUURRRSSSKKKIIIEEEJJJ   KKKRRRAAAIIINNNYYY”””   

Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim naszym byłym jak i obecnym 

Członkom, Partnerom oraz Przyjaciołom za zaufanie i współpracę w ostatniej 

dekadzie. Liczymy na kolejne dziesięć lat owocnych działań, obfitych w nowe 

wyzwania, zrealizowane projekty oraz dofinansowane inicjatywy. 

 

Biuletyn informacyjny nr 1/2016 

 Krzysztof Margol 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, 

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Biuletyn opracowany przez Stowarzyszenie LGD „Brama Mazurskiej Krainy” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach 

poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” PROW 2014-2020. 

Prezes LGD „ Brama Mazurskiej Krainy” 
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Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” obejmuje obszar 13 gmin w 

trzech sąsiadujących powiatach: działdowskim (gminy: Płośnica, Iłowo-Osada, gmina wiejska-

Działdowo), nidzickim (gminy: Kozłowo, Janowiec Kościelny, Janowo oraz gmina wiejsko-miejska 

Nidzica) i szczycieńskim( gminy: Rozogi, Wielbark, Świętajno, Jedwabno, Dźwierzuty, gmina 

wiejska Szczytno). Obszar objęty Lokalną Strategią Rozwoju zamieszkuję 98 050 mieszkańców, w 

tym 14 300 zamieszkałych w mieście. Powierzchnia obszaru wynosi 3 273 km2, w tym 7 km2 

stanowi obszar miejski. Misją LGD jest inicjowanie i wspieranie działań na rzecz rozwiązywania 

lokalnych problemów i spełniania lokalnych potrzeb. Członkowie stowarzyszenia - lokalne 

organizacje pozarządowe, instytucje samorządowe i biznesowe – są przekonani o kluczowym 

znaczeniu współpracy lokalnych instytucji i organizacji na rzecz rozwiązywania wspólnych 

problemów. 

Budżet Lokalnej Strategii Rozwoju 2014-2020 

Zakres Wsparcia Wsparcie finansowe (PLN) 

Wdrażanie operacji w ramach LSR 10 450 000 

Wdrażanie projektów współpracy 209 000 

Koszty bieżące 1 947 500 

Aktywizacja 380 000 

Razem 12 986 500 
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Cele Ogólne Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 
 

1. Wykorzystanie zasobów i dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego  
w kreowaniu obszaru LGD jako przestrzeni z innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie 
turystyki, przedsiębiorczości i aktywności społecznej. 

2.   Rozwój Przedsiębiorczości na obszarze LGD i tworzenie nowych miejsc pracy dla mieszkańców. 

3. Rozwój ekonomii społecznej, wspieranie aktywności społecznej oraz współpracy w ramach 
społecznego zaangażowania firm. 

 

Przedsięwzięcia planowane do realizacji w ramach RLKS 
 

Przedsięwzięcie Działania Budżet 

A) Wspieranie udziału 
społeczności lokalnej w realizacji 
LSR lub wzmocnienie kapitału 
społecznego 

Wzmocnienie kapitału społecznego: 
wyposażenie świetlic, zajęcia na świetlicach. 
Szkolenia i wizyty studyjne w tym: 
przedsiębiorczość społeczna z uwzględnieniem 
tematyki środowiska i zmian klimatycznych. 

925 000 zł 
 
8,5% całego 
budżetu 

B)  Rozwój przedsiębiorczości na 
obszarze objętym LSR 

Dotacje na tworzenie własnych firm 60 000 zł 
Rozwój istniejących firm: dotacje do 200 000 zł.  
Inkubator przetwórstwa lokalnego (warzywa, 
owoce, mleko). Dotacje do 500 000 zł. 

5 225 000 zł 
 
50% całego 
budżetu 

C) Tworzenie sieci podmiotów 
prowadzących działalność na 
obszarze objętym LSR 

Budowa współpracy podmiotów turystycznych. 
Katalog lokalnych produktów. 
Współpraca wiosek tematycznych. 

300 000 zł 
 
2,9% całego 
budżetu 

D) Rozwój rynków zbytu 
produktów i usług lokalnych 

Udział w wydarzeniach targowo-
wystawienniczych promujących lokalne 
produkty 

200 000 zł 
1,9% całego 
budżetu 

E) Zachowanie dziedzictwa 
lokalnego 

Rewitalizacja, ochrona obiektów zabytkowych 500 000 zł 
4,8% całego 
budżetu 

F) Zachowanie ogólnodostępnej 
 i niekomercyjnej infrastruktury 

Budowa małej jednorodnej architektury, 
zgodnie ze wspólną wizualizacją oraz 
potrzebami społeczności lokalnej 

2 750 000 zł 
 
6,3 % całego 
budżetu 

G) Promowanie : produktów lub 
usług lokalnych, rynków zbytu 
produktów i usług lokalnych, 
turystyki, rekreacji lub kultury 

Organizacja wydarzeń o zasięgu regionalnym 
promujących obszar. 
Organizacja wydarzeń promujących produkty 
turystyczne, wioski tematyczne. 
 

550 000 zł 
 
5,3% całego 
budżetu 
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 Powiat Szczycieński 

Gmina Wydarzenie 

Szczytno Z Druhem Bezpiecznie 

Dźwierzuty Dni Magicznej Nocy Świętojańskiej 

Rozogi Konkurs Palmy Wielkanocnej 

Świętajno Powrót Juranda do Spychowa 

Wielbark Festiwal Grzybów - Grzybowanie 

Jedwabno Festiwal Folklorystyki 

 

 

 

 

Gmina Wydarzenie 

Nidzica Turniej rycerski 
Kozłowo Inscenizacja Bitwy Pod 

Tannenbergiem 
Janowo Wyścig Wynalazców 

Janowiec Kościelny Święto Pieczonego 
Ziemniaka 

Gmina Wydarzenie  

Działdowo 
Konkurs rękodzieła 

artystycznego 

Iłowo-Osada 
Ogólnopolski Festiwal 

Twórczości Religijnej FERA 

Płośnica Dni z kulturą Średniowiecza 
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Cykliczne wydarzenia na obszarze LGD „Brama Mazurskiej Krainy” 

 

Powrót Juranda do Spychowa 

Powiat Nidzicki 

 

Ogólnopolski Festiwal Twórczości 

Religijnej FERA 

Powiat Działdowski 

Turniej rycerski 
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Jubileusz Lokalnej Grupy Działania 

„Brama Mazurskiej Krainy” za nami! 

Pomimo, iż oficjalnie 10. urodziny 

obchodziliśmy już w kwietniu, perspektywa 

lipcowej, wakacyjnej aury sprzyjała 

zaplanowaniu uroczystych obchodów  

okrągłej rocznicy powstania i prężnego 

działania Stowarzyszenia. Każda historia ma 

swoich bohaterów, wróćmy więc do 

początków… Powołanie LGD w Nidzicy było 

inicjatywą Fundacji NIDA, która zaprosiła do 

współpracy samorządy lokalne z powiatu 

nidzickiego oraz organizacje pozarządowe: 

Ludowy Klub Sportowy Orzeł w Janowcu 

Kościelnym, Stowarzyszenie Rozwoju Gminy 

Kozłowo, Nidzicki Fundusz Lokalny, Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Nidzickiego, 

Stowarzyszenie Przyjaciół Szpitala w Nidzicy. W pierwszym okresie funkcjonowania trafna nazwa, z 

przydomkiem Lokalnej, (towarzyszącej nierozerwalnie do dzisiaj) objęła swoim zasięgiem obszar 

powiatu nidzickiego. Na kolejne kroki i zaangażowanie sąsiadujących powiatów nie trzeba było 

czekać zbyt długo, bo już w roku 2009 LGD działało na terenie powiatów nidzickiego, 

szczycieńskiego i działdowskiego. 10- letni staż obliguje do skrupulatnego podsumowania, który 

najdokładniej obrazują liczby oraz obszar objęty naszym patronatem, zamieszkały przez 98 tys. 

mieszkańców. W chwili obecnej, członkami Stowarzyszenia LGD „Brama Mazurskiej Krainy” jest 13 

gmin (Nidzica, Janowiec Kościelny, Janowo, Kozłowo, Działdowo, Iłowo-Osada, Płośnica, Szczytno, 

Jedwabno, Rozogi, Świętajno, Dźwierzuty, Wielbark), 3 powiaty (działdowski, nidzicki, szczycieński) 

7 gminnych instytucji kultury, 29 organizacji 

pozarządowych, 19 firm,  20 osób 

indywidualnych.  

Rozległy obszar działania tak jak termin i cel 

jubileuszowego spotkania nie pozostaje 

przypadkowy. To  oficjalny moment, który 

umożliwił wejście w nowy przedział-nowy 

okres funkcjonowania, a zatem nowe 

perspektywy realizacji programu PROW 

LEADER 2014-2020. Zorganizowana w  
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ramach obchodzonego Jubileuszu konferencja, dzięki doświadczonym prelegentom wprowadziła 

uczestników w docelowy zakres planowanych działań związanych z „Rozwojem lokalnym 

kierowanym przez 

społeczność”, a także tematyką 

poświęconą „Innowacjom w 

projektach społecznych”. 

Niewątpliwie nowy okres 

programowania to również 

nowe wyzwania dla nas, 

służące wsparciu rozwoju 

przedsiębiorczości oraz 

aktywności społecznej 

mieszkańców, budowaniu 

kapitału społecznego. W 

dbałości o to, co jest w naszym 

regionie najcenniejsze, w 

bieżącym okresie wsparciem 

zostanie objęte dziedzictwo 

kulturowe i przyrodnicze, a 

także działania sprzyjające 

rozwojowi turystyki. 

Zaangażowanie w niszowe wydarzenia kulturalne to również obszar warty bliższej uwagi, stąd też w 

jubileuszowym dniu  nie mogło zabraknąć części artystycznej. Gościnnymi występami na deskach 

Jarzębinowego amfiteatru, prezentując utwory Marka Grechuty uświetnili ten wyjątkowy czas: 

Joanna Gawryszewska z zespołem oraz „Świąteczna Kapela” z Dobrego Miasta.  

Wszystko co dobre, szybko się kończy… 

czas na oficjalne przygotowania do 

realizacji harmonogramu naboru 

wniosków. Wszystkim przybyłym gościom 

serdecznie dziękujemy za wspólnie 

spędzony czas oraz dotychczasową 

współpracę! Podziękowania kierujemy 

również  w stronę tych, którzy tego dnia 

nie mogli być z Nami, za wszelkie budujące 

słowa. Do zobaczenia za kolejne 10 lat z 

jeszcze większym bagażem pozytywnych 

doświadczeń, zrealizowanych projektów i 

dofinansowanych inicjatyw! 
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Festiwal Piosenki Dziecięcej „ Kocham śpiewać polskie piosenki”  

Jarzębinowy Amfiteatr - Kamionka, 4.06. 2016 r. 

4 czerwca 2016 roku odbyła się I edycja Festiwalu Piosenki Dziecięcej „Kocham śpiewać polskie 

piosenki” organizowanego przez  Lokalną Grupę Działania „Brama Mazurskiej Krainy”. Wydarzenie 

prowadziła Pani Paulina Pietrowicz – Koch. Pomimo udzielającej się wszystkim uczestnikom tremy, 

dzieci zaskoczyły widownię bardzo profesjonalnymi występami. Wyczuwalna w kuluarach 

atmosfera zdenerwowania poszła w zapomnienie, a deski sceny przyjaźnie witały kolejnych 

wykonawców. W ramach Festiwalu mieliśmy przyjemność gościć aż 20 młodych talentów, w 

kategorii klas I-III oraz IV –VI, którzy przybyli tego dnia do Garncarskiej Wioski z różnych 

miejscowości trzech powiatów: działdowskiego, nidzickiego, szczycieńskiego. Uwieńczeniem tego 

pięknego wydarzenia było oficjalne wręczenie upominków oraz pamiątkowych dyplomów 

ufundowanych przez Organizatora. Nagrody oraz gadżety trafiły w ręce uczestników dzięki 

uprzejmości oraz wsparciu zaplecza rzeczowego sklepu internetowego sklep.granna.pl. 
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W ramach projektów współpracy i działalności własnej planowane są przedsięwzięcia 

wzmacniające kapitał społeczny, w tym kreujące innowacje społeczne, wsie tematyczne, promujące 

działania służące ochronie środowiska w działaniach społecznych 

Kogo dotyczy? 

 Grupy nieformalne 

 Organizacje pozarządowe 

 Instytucje kultury 

 Jednostki samorządu terytorialnego 

Preferowane 

grupy docelowe 
 grupy defaworyzowane 

Obszar 

wsparcia 

operacji 

 wzmocnienie kapitału społecznego: wsparcie działalności świetlic, klubów, 

inicjatyw społecznych organizacji pozarządowych, 

 ochrona środowiska oraz zapobieganie zmianom klimatycznym, 

 wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań w turystyce, 

 rozwijanie partnerstw lokalnym ze szczególnym uwzględnieniem partnerstw 

trójsektorowych oraz inicjatyw społecznego zaangażowania biznesu, 

 działania edukacyjne, wymiana doświadczeń, w tym szkolenia w 

wzmacniające potencjał organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii 

społecznej, 

 upowszechniania idei ekonomii społecznej, w tym integracji społecznej wokół 

idei wiosek tematycznych, 

 wspieranie działań na rzecz włączenia społecznego grup defaworyzowanych 

Sposób realizacji        Projekt  grantowy 

Preferowane działania 
 Działania innowacyjne 

 Działania dotyczące wsparcia grup defaworyzowanych 

Maksymalna  kwota 

wsparcia 
20 000 zł 

Przewidywany termin 

naborów 
Październik 2016 r. 
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PRZEDSIĘWZIĘCIA DO REALIZACJI W RAMACH RLKS W 2016 ROKU 

WSPIERANIE UDZIAŁU SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ W REALIZACJI 

LSR LUB WZMOCNIENIE KAPITAŁU SPOŁECZNEGO 
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START UP 

Podejmowanie działalności gospodarczej na własny rachunek, ze szczególnym uwzględnieniem 

wsparcia przedsiębiorczości osób z grup defaworyzowanych pod względem dostępu do rynku pracy 

Kogo dotyczy? 

Osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania na obszarze objętym LSR, której 

nie została przyznana dotychczas pomoc  na operację w tym zakresie, albo 

upłynęło co najmniej dwa lata od przyznania w/w pomocy. 

Preferowane grupy 

docelowe 
 grupy defaworyzowane 

Obowiązki 

 Obowiązek utrzymania działalności przez min. 2 lata 

 zakup wyłącznie nowych środków trwałych 

 konieczność utworzenia co najmniej 1 miejsca pracy w formie 

samozatrudnienia lub na podstawie umowy o pracę (spółdzielczej 

umowy o pracę)–co najmniej 1 etat 

Preferowane 
branże 

działalności 
gospodarczej 

 
 wykorzystujące lokalne zasoby przyrodnicze,  

 kulturowe,  

 historyczne,  

 produkty rolne,  

 wdrażające technologie przyjazne środowisku/ przeciwdziałające 

zmianom klimatu,  

 przedsięwzięcia innowacyjne, zgodne z inteligentnymi specjalizacjami 

województwa warmińsko – mazurskiego. 

Maksymalna  kwota 
dofinansowania 

 

60 000 zł wypłacane w dwóch transzach 

Pierwsza transza pomocy obejmuje 80% kwoty przyznanej pomocy, 

druga transza pomocy obejmuje 20 %  kwoty przyznanej pomocy i 

jest wypłacana, jeżeli operacja została zrealizowana zgodnie z 

biznesplanem 

Przewidywany termin naborów Październik 2016 r. 
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Nowatorstwo, rozszerzenie działalności gospodarczej, wspieranie priorytetowych działalności 
gospodarczych odpowiadających na potrzeby a przede wszystkim tworzące miejsca pracy dla osób 
defaworyzowanych 

Kogo dotyczy? 

 Osoba fizyczna, jeżeli miejsce oznaczone adresem pod którym 
wykonuje działalność gospodarczą znajduje się na obszarze 
objętym LSR 

 Osoba prawna z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej 
osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze objętym LSR 

 jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, 
której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej osoby 
lub jej oddziału znajduje się na obszarze objętym LSR 

Podmiot ubiegający się o jej przyznanie w okresie 3 lat poprzedzających 
dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy wykonywał łącznie przez 
co najmniej 365 dni działalność gospodarczą, do której stosuje się 
przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 
gospodarczej oraz nadal wykonuje tę działalność 

W ramach działania możliwe jest również udzielenie dotacji dla osób 
będących rolnikami (ubezpieczenie w KRUS) na różnicowanie w kierunku 
działalności pozarolniczej w obszarach produkcji żywności i napojów, 

Preferowane grupy 

docelowe 
 grupy defaworyzowane 

Obowiązki 

 konieczność  utworzenia co najmniej 1 miejsca pracy w 

przeliczeniu na pełny etat średnioroczny a osoba dla której 

zostanie utworzone miejsce pracy zostanie zatrudniona na 

podstawie umowie o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę.  

 utrzymanie miejsc pracy, w tym miejsc pracy, które zostaną 

utworzone w ramach realizacji operacji, do dnia, w którym upłynie 

3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej  

Preferowane branże 
rozwoju działalności 

gospodarczej 

 turystyka i rekreacja, 
 przetwórstwo produktów rolnych  
 usługi dla ludności: zdrowotne, prozdrowotne, kierowane do osób 

starszych, edukacyjne  
przedsięwzięcia innowacyjne, zgodne z inteligentnymi 
specjalizacjami województwa warmińsko – mazurskiego. 

Maksymalna  kwota dofinansowania 

Refundacja kosztów kwalifikowanych na poziomie 50%  a w 

przypadku, gdy operacja  odpowiada na istotne potrzeby 

społeczne do 70% kosztów kwalifikowanych.  

Maksymalna kwota dofinansowania  200 000 zł. 

Przewidywany termin naborów Październik 2016 r. 
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TWORZENIE SIECI PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ 
NA OBSZARZE OBJĘTYM LSR 

 
 
Tworzenie sieci podmiotów prowadzących działalność na obszarze objętym LSR, współpracujących 

w zakresie świadczenia usług turystycznych,  krótkich łańcuchów żywnościowych, rynków zbytu 

produktów i usług lokalnych 

Kogo dotyczy? 
 podmioty gospodarcze 

 organizacje pozarządowe 

Sposób realizacji 

przedsięwzięcia 

 programy dotacyjne w ramach ogłaszanych konkursów 

 projekty współpracy 

Obszar wsparcia 

operacji 

 

 Budowa sieci współpracy podmiotów branży turystycznej 

 Kreowanie nowych produktów turystycznych i budowanie marki Brama 

Mazurskiej Krainy 

 Wspieranie współpracy w obszarach zintegrowanych produktów 

turystycznych : szlaku dziedzictwa kulturowego, sieci wiosek 

tematycznych, konsorcjum Mazurskie klimaty 

 Wspólne przedsięwzięcia, wydarzenia promujące produkty sieciowe i 

pakiety tymczasowe 

 Budowa sieci współpracy Podmiotów współpracujących w zakresie 

krótkich łańcuchów żywnościowych, rynków zbytu produktów i usług 

lokalnych, w tym kreowania wspólnej oferty sprzedażowej, stron/ 

sklepów internetowych, portali, logistyki dostaw 

Maksymalna  kwota 

dofinansowania 
30 000 zł 

Przewidywany termin 

naborów 
Październik 2016 r. 
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TWORZENIE SIECI PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH 

DZIAŁALNOŚĆ NA OBSZARZE OBJĘTYM LSR 



www.lgdbmk.pl 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” 
 

TWORZENIE RYNKÓW ZBYTU 

Rozwój rynków zbytu produktów i usług lokalnych z wyłączeniem targowisk 

Kogo dotyczy? 

 osoby fizyczne 

 podmioty gospodarcze 

 organizacje pozarządowe 

Zakres wsparcia operacji 
 rozwój rynków zbytu produktów i usług lokalnych z 

wyłączeniem targowisk 

Sposób realizacji 
przedsięwzięcia 

 programy dotacyjne w ramach ogłaszanych konkursów 

 projekty współpracy 

Wskaźniki realizacji 

 Liczba  wydarzeń targowych, jarmarków, punktów 
sprzedażowych utworzonych w celu rozwoju rynków zbytu 
produktów i usług lokalnych 

Maksymalna  kwota dofinansowania 20 000 zł 

Przewidywany termin naborów Październik 2016 r. 
 

  

W ramach projektów planowane są przedsięwzięcia  wzmacniające kapitał społeczny, w tym 
kreujące innowacje społeczne, wsie tematyczne, promujące działania służące ochronie 
środowiska w działaniach społecznych 

Kogo dotyczy? 

 instytucje publiczne 

 jednostki samorządu terytorialnego 

 organizacje pozarządowe 

 grupy nieformalne z obszaru LGD 

Zakres wsparcia 
operacji 

 organizacja wydarzeń o zasięgu i znaczeniu regionalnym promujący 
obszar: atrakcje i produkty LGD, produkty przedsiębiorstw społecznych 

 organizacja wydarzeń promujących produkty turystyczne, usługi i oferty 
wiosek tematycznych 

 publikacje wydawnictw promocyjnych, mediów internetowych. 

Sposób realizacji przedsięwzięcia Projekt grantowy 

Maksymalna  kwota 
dofinansowania 

10 000 zł 

Przewidywany termin naborów Październik 2016 r. 

 

-12- 

PROMOWANIE: PRODUKTÓW LUB USŁUG LOKALNYCH, RYNKÓW 

ZBYTU PRODUKTÓW I USŁUG LOKALNYCH, TURYSTYKI, REKREACJI LUB 

KULTURY 

TWORZENIE RYNKÓW ZBYTU 



www.lgdbmk.pl 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” 
 

 

 

Projekt Grantowy 

operacja, w której LGD będąca beneficjentem udziela innym przez niego wybranym podmiotom 
granty będące środkami finansowymi programu powierzonymi przez LGD grantobiorcom na realizację 
zadań służących osiągnięciu celu tej operacji. 

Grupy Defaworyzowane 

 osoby długotrwale bezrobotne (pozostające bez pracy łącznie przez ponad 12 miesięcy w okresie 
ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego 
dorosłych) 

 osoby do 25 lat o niskich kwalifikacjach zawodowych, 

 kobiety mieszkające na wsi (miejscowości do 5 tys. mieszkańców), 

 osoby po 50 roku życia 

Inteligentne Specjalizacje 

 
1. Żywność wysokiej jakości 
a) do specjalizacji zaliczono głównie branże związane z produkcją i przetwórstwem żywności 
b) rozwój specjalizacji poprzez wykorzystanie walorów ekologicznych regionu do produkcji zdrowej i 
wysokiej jakości żywności na potrzeby realizacji Programu wybrano m.in. następujące branże 
zaliczone do tej specjalizacji: 

 produkcja artykułów spożywczych i napojów 

 specjalistyczna produkcja na potrzeby rolnictwa (np. produkcja maszyn, nawozów  

 działalność usługowa związana ze sprzedażą,  promocją i eksportem żywności 
 
2. Meblarstwo i przemysł drzewny 
a) do specjalizacji zaliczono branże, dla których podstawowym surowcem jest drewno  od firm 
przetwórczych, po producentów mebli oraz firmy zajmujące się ich sprzedażą 
b) rozwój specjalizacji poprzez wdrażanie innowacyjnych technologii i zastosowanie nowoczesnego 
wzornictwa (design) na potrzeby realizacji Programu wybrano m.in. następujące branże zaliczone do 
tej specjalizacji: 

 produkcja różnych wyrobów z drewna oraz korka 

 produkcja mebli 

 usługi projektowe, wzornictwo i design dla branży meblarskiej 

 produkcja innych wyrobów stolarskich (np. okna, drzwi etc.) 

 naprawa, konserwacja, sprzedaż i dystrybucja wyrobów drewno-meblarskich 
 
3. Ekonomia wody 
a) różnorodne branże oparte na wykorzystaniu wody – od branży turystycznej, ochrony środowiska, 
gospodarowania odpadami, po sektor transportu wodnego i produkcji energii 
rozwój specjalizacji poprzez zrównoważone wykorzystanie wody  
z poszanowaniem jej zasobów naturalnych na potrzeby realizacji Programu wybrano m.in. nast. 
branże zaliczone do tej specjalizacji: 

 pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, 

 transport wodny, 

 produkcja jachtów i łodzi, 
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SAMOUCZEK LGD 



www.lgdbmk.pl 

HARMONOGRAM PLANOWANYCH NABORÓW 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa 
Działania "Brama Mazurskiej Krainy" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” 

Przedsięwzięcie Czas naboru wniosków Forma 

A II półrocze 2016, I półrocze 2017, I półrocze 2020,  
I półrocze 2021 

Projekt grantowy 

B START UP II półrocze 2016, I półrocze 2017, I półrocze 2019 Konkurs 

B ROZWÓJ II półrocze 2016, I półrocze 2017, I półrocze 2019 Konkurs 

B INKUBATOR I półrocze 2017,  Konkurs 

C II półrocze 2016, I półrocze 2019 Konkurs 

D II półrocze 2016, I półrocze 2020 Konkurs 

E I półrocze 2017, II półrocze 2019 Konkurs 

F I półrocze 2017, I półrocze 2018,  Konkurs 

G II półrocze 2016, I półrocze 2017, I półrocze 2018 Projekt grantowy 

 

 

 

 

-14- 

Przed każdym naborem będą prowadzone spotkania informacyjne o naszych działaniach 

w każdej z gmin. Chętnych uczestnictwa w spotkaniu zapraszamy do kontaktu 

telefonicznego lub kontaktu e-mail. 

Referent ds.  

monitoringu i rozliczeń 

Renata Milewska 

r.milewska@lgdbmk.pl 

 

Dyrektor biura 

Barbara Tyszka  

lgd@nida.pl 

 

(89) 625 43 37 

784 556 520 

 

ul. Plac Wolności 1,  

13-100 Nidzica 

 poniedziałek-piątek 

godzina 8-16 

 

Specjalista ds.  

przedsiębiorczości i współpracy 

Daniel Bugajski 

d.bugajski@lgdbmk.pl 

 

Specjalista ds.  

sprawozdawczości i RLKS 

Anna Just 

a.just@lgdbmk.pl 

 

KONTAKT 

TELEFONICZNY 

DORADZTWO DS. 

PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

BIURO KONTAKT 

 E-MAIL 


