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Lokalna	Grupa	Działania		
„Brama	Mazurskiej	Krainy”

LGD „Brama Mazurskiej Krainy” jest związkiem stowarzyszeń 
zarejestrowanym 28.04. 2006 roku. Inicjatorem powołania LGD była 
Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA, która we współpracy ze Starostwem 
Powiatowym oraz Bankiem Spółdzielczym w Nidzicy stworzyła 
podstawy partnerstwa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. 
Partnerstwo uczestniczyło w I schemacie Pilotażowego Programu 
LEADER + i już jako LGD w II schemacie Programu LEADR +. 

LGD  obejmuje powierzchnie  3 423 km² w południowo-zachodniej 
części województwa warmińsko-mazurskiego. Obszarem działania 
jest 14 gmin powiatów nidzickiego (Nidzica, Janowo, Janowiec 
Kościelny, Kozłowo), działdowskiego (Działdowo, Płośnica, Iłowo-
Osada) i szczycieńskiego, (Jedwabno, Wielbark, Pasym, Rozogi, 
Dźwierzuty, Świętajno, Szczytno).

Podstawą funkcjonowania „Bramy Mazurskiej Krainy” jest Lokalna 
Strategia Rozwoju, według której LGD realizuje następujące cele: 
poprawa warunków życia mieszkańców i rozwój przedsiębiorczości, 
aktywność społeczeństwa lokalnego oraz wykorzystanie zasobów 
przyrodniczych, kulturowych i historycznych do rozwoju 
gospodarczego. Działania mające na celu poprawę życia 
mieszkańców „Bramy Mazurskiej Krainy” realizowane są poprzez 
rozwój przedsiębiorczości i aktywności społecznej oraz krzewienie 
tożsamości regionalnej. 

LGD inicjuje projekty w zakresie rynku pracy, rozwoju i promocji 
wiejskich przedsiębiorstw, zwiększenia estetyki wsi, zdobywania 
doświadczenia zawodowego, rozwijania nowych produktów i usług 
turystycznych, organizacji jarmarków, targów i wystaw. Lokalna 
Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” to mobilizacja lokalnej 
społeczności, to ludzie, którzy poprzez wykorzystanie rodzimych 
zasobów poprawiają warunki życia, integrują środowisko i kreują 
rozwój całego regionu.



MAŁE	PROJEKTY
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Zakup	wyposażenia	serowarni	do	produkcji	serów	zagrodowych		
–	produkt	lokalny	i	tradycyjny

Beneficjent:	
Zajazd Tusinek Grzegorz Winiarek  
e-mail: tusinek@tusinek.com.pl 
www.tusinek.com.pl

Koszty	realizacji	projektu: 
całkowite - 38 395,52 zł
dotacja Leader - 20 000,00 zł

Cel	projektu: promocja obszarów wiejskich oraz 
zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki 
obszarów wiejskich.
Rezultaty: w ramach projektu zakupione zostało 
wyposażenie serowarni, które jest wykorzysty-
wane do tradycyjnego wyrobu produktów lokal-
nych - serów twarogowych i dojrzewających na bazie mleka krowiego i koziego niepasteryzowanego. 
Receptury tych serów pochodzą z tradycji serów produkowanych w przeszłości na Mazurach.  
 

„Kuchnia	mazurska	w	Garncarskiej	Wiosce”

Beneficjent: 
Przedsiębiorstwo Społeczne – Garncarska Wioska Sp. z o.o. 
e-mail: garncarskawioska@nida.pl 
www.garncarskawioska.pl

Koszty	realizacji	projektu: 
całkowite - 65 377,22 zł 
dotacja Leader - 46 000,00 zł

Cel	projektu: podniesienie, jakości życia mieszkańców obszaru LGD poprzez powstanie nowej usługi 
na terenie wiejskim. 
Rezultaty: w ramach projektu przystosowano obiekt budowlany do sprzedaży produktów i usług 
lokalnych. Powstała Gospoda „Ptasie radio”. Realizacja projektu wzbogaciła ofertę turystyczną  
obszaru LGD.
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„Sielski	Amfiteatr	w	Kreolii”	

Beneficjent:	 
Fundacja na Rzecz Wspierania Rozwoju Kreatywności oraz Rozwoju Twórczości Dzieci, Młodzieży    
i Dorosłych  Kreolia-Kraina Kreatywności
e-mail: kreolia@wp.pl 
www.fundacja-kreolia.mazury.pl

Koszty	realizacji	projektu: 
całkowite - 20 869,29 zł 
dotacja Leader - 14 608,60 zł

Cel	projektu: rozwój turystyki i rekreacji na obszarze objętym LSR.
Rezultaty: w ramach realizacji zadania powstał amfiteatr ze 120 miejscami siedzącymi z przezna-
czeniem na organizację koncertów, spotkań i innych wydarzeń kulturalno-sportowo-rekreacyjnych. 
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Teatralna	wieś	–	spotkania	teatralne	w	miejscowościach	wiejskich:	Lipowiec,	
Olszyny,	Szymany,	Wawrochy,	Kamionek	i	Romany			

Beneficjent: 
Gminna Biblioteka Publiczna w Lipowcu 
e-mail: gb_lipowiec@op.pl  
www.biblioteka.ug.szczytno.pl 

Koszty	realizacji	projektu: 
całkowite – 26 100,00 zł
dotacja Leader  - 18 270,00 zł

Cel	projektu: aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich, wzbogacenie oferty kulturalnej po-
przez wprowadzenie nowych form kulturalnych w postaci warsztatów teatralnych i teatrzyków dla 
dzieci oraz sztuk teatralnych dla dorosłych.
Rezultaty: w ramach projektu w świetlicach wiejskich  sześciu miejscowości Gminy Szczytno odbyły 
się spotkania teatralne. Dla młodszych mieszkańców przygotowano spotkania połączone z warszta-
tami, które prowadzili aktorzy teatru Art. Re z Krakowa. Łącznie odbyło się 21 spotkań w których 
średnio uczestniczyło ok. 70 osób. Dla starszych mieszkańców Gminy Szczytno przygotowano spotka-
nia z cyklu „Teatr przy stoliku”. Aktorzy Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie odwiedzili Gminę 
Szczytno 16 razy.  W każdym wystawieniu sztuki uczestniczyło ok. 50 osób. 
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Rozwijanie	turystyki	i	rekreacji	poprzez	oznaczenie	szlaków	rowerowego	i	pieszych,	
wydanie	mapy	promującej	okolicę	oraz	modernizację	strony	internetowej							

Beneficjent:    
Towarzystwo Rozwoju Okolic Omulewa „Razem dla Wszystkich”   
e-mail: razem_dla_wszystkich@onet.eu 
www.razemdlawszystkich.pl

Koszty	realizacji	projektu: 
całkowite – 23 376,23 zł 
dotacja Leader – 15 864,66 zł

Cel	projektu: promocja miejscowości położonych nad jeziorem Omulew jako okolicy przyjaznej dla 
osób chcących korzystać z różnych form aktywnego wypoczynku oraz zwiększenie aktywności miesz-
kańców zaangażowanych w realizację projektu.
Rezultaty: w ramach zadania opracowano dokumentację szlaków: rowerowego i pieszego. 
Oznaczono 38,4 km szlaków. Postawiono w czterech miejscowościach  tablice z oznakowanymi  
szlakami i atrakcjami okolicy. Zmodernizowano i unowocześniono stronę internetową.  
Opracowano i wydrukowano 1000 szt. map promujących okolicę. 
Realizacja projektu przyczyniła się do wzrostu atrakcyjności okolicy przy wykorzystaniu zasobów 
przyrodniczych, kulturowych i historycznych poprzez opracowanie oferty turystycznej zachęcającej 
do przyjazdu nad jezioro Omulew; wzrosła liczba turystów, którzy korzystają z aktywnego wypo-
czynku; nastąpiła poprawa jakości życia mieszkańców oraz utworzono punkty informacyjne obsługu-
jące turystów (punkt sprzedaży wyrobów domowych, destylarnia).
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Frajda	na	Mazurach	-	rozwijanie	turystyki	i	rekreacji	na	obszarze	objętym	LSR							

Beneficjent:		
„FRAJDA” Jolanta Ziemska  
e-mail:  frajdajz@wp.pl 
www.frajda-mazury.pl

Koszty	realizacji	projektu: 
całkowite – 22 599,95 zł 
dotacja Leader – 12 861,75 zł

Cel	projektu:	 waloryzacja lokalnych zasobów przyrodniczych, zwiększenie atrakcyjności turystycz-
nej regionu oraz popularyzowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu.
Rezultaty: w ramach operacji zakupiono 2 łodzie wędkarskie, 2 czteroosobowe i 2 dwuosobowe  
rowery wodne, zmodernizowano stronę internetową firmy. 
Realizacja projektu przyczyniła się do wzrostu zainteresowania usługami firmy, nastąpił  wzrost do-
chodów z wypożyczeń sprzętu turystycznego oraz z innych usług firmy tj. wynajmu kwater. 

Festiwal	Nocy	Świętojańskiej

Beneficjent:	
Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Wsi Wysoka 
Wysoka 6, 13-200 Działdowo

Koszty	realizacji	projektu: 
całkowite – 15 697,08 zł  
dotacja Leader  - 10 987,95 zł

Cel	projektu: aktywizacja i integracja lokalnej społeczności, waloryzacja lokalnych zasobów kultu-
rowych, budowa świadomości i tożsamości kulturowej.
W ramach zadania zorganizowano imprezę  „Festiwal Nocy Świętojańskiej” podczas której przed-
stawiono przybyłym na imprezę rys historyczny oraz tradycyjne obrzędy i zwyczaje  związane ze 
„Świętem Nocy  Świętojańskiej”.
Rezultaty: podniesienie jakości życia mieszkańców na obszarach  wiejskich poprzez zaspokojenie 
potrzeb kulturalnych, wzmocnienie umiejętności organizowania się i współpracy, budowa kapitału 
społecznego, zwiększenie oferty atrakcyjnego wypoczynku w gospodarstwach agroturystycznych, 
zwiększenie dochodów z turystyki wiejskiej.
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Festiwal	Ballad	Bułata	Okudżawy

Beneficjent:	
Przedsiębiorstwo Społeczne – Garncarska Wioska Sp. z o.o.
e-mail: garncarskawioska@nida.pl 
www.garncarskawioska.pl

Rok/koszty	realizacji	projektu Całkowite Dotacja Leader

2010 22 514,63 zł 15 764,00 zł

2011 22 632,00 zł 15 842,40 zł

2012 22 132,00 zł 15 492,40 zł

2013 15 012,26 zł 11 197,61 zł

2014 13 199,61 zł 10 559,69 zł

Cel	projektu: aktywizacja lokalnej społeczności oraz podniesienie, jakości życia na obszarach 
wiejskich poprzez umożliwienie mieszkańcom uczestnictwa w festiwalach ballad Bułata Okudżawy, 
promocja produktu turystycznego na obszarze LGD; aktywizacja społeczności lokalnej. 
Rezultaty: działania przyczyniły się do tworzenia zaplecza rozwoju aktywności mieszkańców.
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„Mazurskie	czary	–	wydanie	publikacji	promującej	obszar	LGD”

Beneficjent: 
Przedsiębiorstwo Społeczne – Garncarska Wioska Sp. z o.o. 
e-mail: garncarskawioska@nida.pl 
www.garncarskawioska.pl

Koszty	realizacji	projektu: 
całkowite - 20 000,00 zł  
dotacja Leader - 14 000,00 zł

Cel	projektu:	waloryzacja lokalnych zasobów przyrodniczych, promo-
wanie obszarów wiejskich, promocja mazurskiej przyrody, promocja 
atrakcji turystycznych obszaru LGD przez wydanie publikacji promują-
cej obszar LGD.

„Zdrowo	i	sportowo	-	to	nasze	Szkotowo”

Beneficjent:	
Nidzicki Klub Taekwondo Sportowego 

Koszty	realizacji	projektu: 
całkowite – 19 463,15 zł 
dotacja Leader – 13 624,00 zł

Cel	projektu:  aktywizacja i integracja  społeczności 
lokalnej, promocja walorów lokalnych wsi Szkotowo 
jako atrakcji turystycznej posiadającej dobrą bazę 
sportową oraz propagowanie zdrowego i aktywnego 
stylu życia.
W ramach projektu zrealizowano zajęcia edukacyj-
no - szkoleniowe dla dzieci, warsztaty z ekspertem 
w dziedzinie taekwondo oraz Mikołajkowy Turniej 
Taekwondo podczas którego dzieci zaprezentowały nabyte umiejętności. Odbyło się również spotkanie 
mieszkańców z osobami które odniosły sukces sportowy i pochodzą ze Szkotowa.
Rezultaty: promocja miejscowości Szkotowo, wzrost oferty kulturalnej, sportowej i edukacyjnej dla 
mieszkańców. Dzieci nauczyły się zdrowej rywalizacji, odpowiedzialności, dyscypliny i punktualności.
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„Ocalić	od	zapomnienia-	dziedzictwo	kulturowe	Gminy	Janowiec	Kościelny	ele-
mentem	wzrostu	potencjału	turystycznego	regionu”							

Beneficjent: 
Gmina Janowiec Kościelny
e-mail :gmina@janowiec.com.pl 
www.janowiec.com.pl 

Koszty	realizacji	projektu: 

całkowite – 15 742,48 zł 
dotacja Leader – 11 364,35 zł

Cel	projektu: promocja dziedzictwa kulturowego, podniesienie jakości życia na obszarach 
wiejskich.
W ramach projektu zorganizowano 3 imprezy kulturalne których głównym celem jest kultywowanie 
dawnych zwyczajów, obrzędów, tradycji i rodowodu przodków oraz powiązanie rysów historycznych 
z teraźniejszością:
1. Palinocka- impreza związana z tradycją nocy świętojańskiej, 
2. Seminarium Historyczne- cykl wykładów związany z rodowodem mieszkańców Poboża, 
3. Festiwal Piosenki Religijnej – ekspresyjna forma nawiązania do rodowodu, tożsamości.  
Ważne wydarzenie kulturalne promujące Gminę 
Rezultaty: podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców  z zakresu dziedzictwa kulturowego, promo-
cja lokalnych zasobów Gminy. 
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Ogólnopolski	Festiwal	Twórczości	Religijnej	FERA	2013		

Beneficjent: 
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie-Osadzie 
e-mail: gok.ilowo@wp.pl 
www.gokilowo.pl

Koszty	realizacji	projektu: 

całkowite – 17 942,76 zł  
dotacja Leader -  13 219,61 zł

Cel	projektu: aktywizacja społeczności lokalnej poprzez zwiększenie udziału w kulturze, szczególnie 
w odniesieniu do lokalnej społeczności, podniesienie atrakcyjności turystycznej Gminy Iłowo-Osada 
oraz wzbogacenie oferty kulturalnej na obszarze objętym LSR i jej promocja poza terenem LGD.
W ramach zadania zorganizowano XVII Ogólnopolski Festiwal Twórczości Religijnej – (konkurs pla-
styczny i fotograficzny, występy recytatorskie o tematyce religijnej, występy solistów, zespołów, 
chórów i scholii).
Rezultaty: wzrost aktywności mieszkańców LGD i pozostałej ludności miłującej tematykę religijną 
na rzecz podniesienia poziomu kulturalnego, upowszechnienie dobrych praktyk, integracja lokalnej 
społeczności, wspólne działania, budowa więzi pokoleniowej miedzy mieszkańcami.
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„600-lecie	miejscowości	Orzyny,	1414-2014”		

Beneficjent: 
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dźwierzutach  
e-mail: goksir.dzwierzuty@wp.pl 
www.gokdziwierzuty.pl

Koszty	realizacji	projektu: 

całkowite: 11 799,14 zł 
dotacja Leader – 8 241,69 zł

Cel	projektu: waloryzacja i promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez 
upamiętnienie 600-lecia lokacji Wsi Orzyny
W ramach zadania wykonano: 2 tablice -  informacyjną o historii miejscowości w trzech językach,  
kamienną upamiętniającą tę rocznicę oraz dwa witacze; wydrukowane zostały pocztówki niezbędne 
do promocji jubileuszu miejscowości oraz zorganizowano imprezę okolicznościową upamiętniającą 
rocznicę. 
Rezultaty: promocja dziedzictwa historycznego wśród mieszkańców Gminy, aktywizacja mieszkań-
ców na rzecz rozwoju miejscowości Orzyny.       
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„Szkoła	Tańca”	-	zajęcia	taneczne	dla	każdego	

Beneficjent: 
Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Płośnica  
Dworcowa 52, 13-206 Płośnica

Koszty	realizacji	projektu: 

całkowite – 17 854,20 zł 
dotacja Leader– 10 465,00 zł

Cel	projektu: aktywizacja społeczności lokalnej poprzez organizację lokalnej szkoły tańca dla osób 
z terenu LGD.
W ramach projektu zorganizowano zajęcia taneczne w trzech grupach dla osób dorosłych i młodzie-
ży z miejscowości Gródki i Wielki Łęck. Łącznie uczestniczyło 49 osób. 
Rezultaty: wzrost aktywności i zaangażowania mieszkańców obszarów wiejskich w tym młodzieży 
w działania na rzecz samorozwoju oraz rozwoju aktywności mieszkańców.  
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Kultywowanie	lokalnych	obrzędów	i	tradycji	poprzez	organizację		
Biesiady	Mazurskiej			

Beneficjent: 
Gmina Iłowo-Osada 
e-mail:gminailowo@poczta.onet.pl 
www.ugilowo-osada.bip.org.pl 

Koszty	realizacji	projektu: 
całkowite – 19 960,51 zł
dotacja Leader – 12 040,00 zł

Cel	projektu: ukazanie i podkreślenie lokalnych walorów, promocja twórczości kulturalnej i przybli-
żenie mieszkańcom Gminy starych obyczajów, obrzędów i zachowań, które z biegiem czasu zostały 
zapomniane a mają ogromne znaczenie dla zachowania dziedzictwa kulturowego dawnych Mazurów.
W ramach zadania zorganizowano wydarzenie kulturalne na terenie Gminy Iłowo-Osada, mające na 
celu pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców, wyszukania lokalnych talentów artystycznych 
oraz stworzenie nowego produktu lokalnego promującego obszar LGD. 
Rezultaty: wzrost aktywności mieszkańców poszczególnych sołectw na rzecz podniesienia poziomu 
kulturalnego i wiedzy o dawnych tradycjach, obrzędach i zwyczajach. Zintegrowanie lokalnej spo-
łeczności, pobudzenie do wspólnego działania i zbudowanie więzi między mieszkańcami sołectw  
z terenu Gminy Iłowo-Osada. Biesiada Mazurska została wpisana w kalendarz imprez kulturalnych.  
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„V	Otwarty	Ogólnopolski	Turniej	Chórów	o	Miecz	Juranda	–	Spychowo	2010”		

Beneficjent: 
Stowarzyszenie „Przyjazne Spychowo”   
e-mail: przyjaznespychowo@wp.pl 
www.przyjaznespychowo.pl

Koszty	realizacji	projektu: 
całkowite – 26 747,37 zł
dotacja Leader – 18 478,70 zł

Cel	projektu: wspieranie przedsięwzięć kulturalnych służących promocji regionu oraz ułatwienie do-
stępu do masowej kultury odbiorcom z różnych grup wiekowych, zamieszkujących na terenie ubogim 
w instytucje kulturalne i środowiska twórcze.
W ramach zadania zorganizowano turniej chórów, w którym wzięło udział 330 osób – członków ze-
społów chóralnych. Odbyły się również zajęcia warsztatowe dla nauczycieli wychowania muzycznego 
z placówek oświatowych z terenu Gminy Świętajno oraz chórzystów.
Rezultaty: wzrost „udziału” mieszkańców w kulturze, szczególnie w odniesieniu do lokalnej spo-
łeczności, wzrost zainteresowania muzyką chóralną, wzrost znajomości wartościowych artystycznie 
utworów polskiej muzyki chóralnej, wzrost poziomu wykonawczego młodych zespołów chóralnych, 
wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami, promocja miejscowości.
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„O	tańcu	nie	da	się	pisać,	taniec	trzeba	tańczyć”	–	kurs	tańca	dla	dorosłych	jako	
aktywizacja	mieszkańców	gminy	Świętajno			

Beneficjent:	
Gminny Ośrodek Kultury w Świętajnie 
e-mail:gokswietajno@op.pl 
www.gok-swietajno.pl

Koszty	realizacji	projektu: 
całkowite – 7 585,59 zł
dotacja Leader – 5 274,66 zł

Cel	projektu: podnoszenie jakości życia oraz aktywizacja mieszkańców Gminy Świętajno poprzez 
organizację kursu umożliwiającego rozwój zainteresowań mieszkańców Gminy oraz będącego alter-
natywą na spędzenie wolnego czasu.
W ramach zadania przeprowadzono warsztaty taneczne, w których wzięło udział 30 osób.
Rezultaty: poprawa jakości życia mieszkańców, zbudowanie świadomości kulturowej i tożsamości 
regionalnej poprzez zaktywizowanie lokalnej społeczności.

Sobótka	z	Czarcim	Janem	-	Festiwal	muzyki	szuwarowej		

Beneficjent: 
Miejski Ośrodek Kultury w Pasymiu  
e-mail: mokispasym@wp.pl 
www.mokpasym.pl

Koszty	realizacji	projektu: 

Całkowite - 15 881,55 zł 
dotacja Leader – 11 084,00 zł

Cel	projektu: aktywizacja lokalnej społeczności, która poprzez bezpośredni udział w festiwalu 
zintegrowała się, poczuła przynależność do lokalnej wspólnoty. Festiwal miał na celu budowanie 
świadomości i tożsamości kulturowej poprzez promocję szeroko rozumianej twórczości.
W ramach projektu zorganizowano festiwal „Sobótka z Czarcim Janem – Festiwal muzyki szuwaro-
wej”. Była to impreza kulturalno-rekreacyjna, integracyjna o zasięgu ponadlokalnym. Skierowana do 
społeczeństwa w różnym przedziale wiekowym. Motywem przewodnim festiwalu było nawiązanie do 
pasymskiej legendy o Czarcim Janie oraz tradycji kultu wody i ognia.
Rezultaty: poprawa jakości życia, aktywizacja, budowanie świadomości i tożsamości regionalnej 
mieszkańców Gminy Pasym. 
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Święty	Jan	w	Janowie

Beneficjent: 
Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Janowskiej 
e-mail: sekretariat@janowo.pl 

Koszty	realizacji	projektu: 
całkowite – 17 223,63 zł
dotacja Leader – 13 769,80 zł

Cel	projektu: aktywizacja lokalnej społeczności, która poprzez bezpośredni udział w imprezie zin-
tegruje się, poczuje przynależność do lokalnej wspólnoty, sięgnie tradycji regionalnych. Impreza ma 
na celu budowanie świadomości i tożsamości kulturowej.
W ramach projektu zorganizowano montaż słowno-muzyczny wprowadzający w „Świętojańską Noc”. 
Rezultaty: nastąpił wzrost aktywizacji i integracji społeczności lokalnej. Zapoznano mieszkańców 
z tradycjami nocy świętojańskiej, która kojarzona jest z patronem gminy i stanowi jeden z walorów 
społeczno-kulturalnych gminy. Włączono mieszkańców do współtworzenia kultury regionalnej  
i promowania obrzędów lokalnych.        
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„Polana	Rekreacji	i	Sportu	w	Kreolii”	

Beneficjent:		
Fundacja Na Rzecz Wspierania Rozwoju Kreatywności Oraz Rozwoju Twórczości Dzieci, Młodzieży    
i Dorosłych Kreolia-Kraina Kreatywności
e-mail: kreolia@wp.pl 
www.fundacja-kreolia.mazury.pl

Koszty	realizacji	projektu: 
całkowite - 31 734,45 zł
dotacja Leader – 21 526,34 zł

Cel	projektu: rozwój turystyki i rekreacji na obszarze objętym LSR.
Rezultaty: dzięki realizacji zadania powstało miejsce do realizacji przedsięwzięć sportowo-rekre-
acyjnych z boiskiem wielofunkcyjnym do gry w siatkówkę, badmintona i tenisa, wiatą drewnianą, 
miejscem na ognisko, zagospodarowanym terenem zielonym.     
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Odnowa	i	rozwój	wsi
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Budowa	Wiejskiego	Centrum	Kultury

Beneficjent: 
Nidzicki Fundusz Lokalny 
e-mail: niezapominajka@nidzica.pl 
www.funduszlokalny.nidzica.pl

Koszty	realizacji	projektu: 
całkowite – 488 578,38 zł 
dotacja Leader – 350 000,00 zł

Cel	projektu: aktywizacja społeczności lokalnej, w tym zapewnienie mieszkańcom wsi Kamionka oraz 
przebywającym na tym terenie turystom możliwości racjonalnego zagospodarowania czasu wolnego.
Rezultaty: w ramach operacji wybudowano budynek pod nazwą Wiejskie Centrum Kultury w Ka-
mionce wraz z infrastrukturą techniczną z przeznaczeniem na organizacje zajęć edukacyjnych dla 
dzieci i młodzieży.
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Kompleksowe	zagospodarowanie	stadionu	w	Kozłowie

Beneficjent: 
Gmina Kozłowo 
e-mail: gmina@kozlowo.pl 
www.kozlowo.pl

Koszty	realizacji	projektu: 
całkowite - 324 402,72 zł
dotacja Leader – 199 427,00 zł

Cel	projektu: wzmocnienie infrastruktury sportowo- rekreacyjnej w gminie, wzrost atrakcyjności 
turystycznej oraz poprawa estetyki wsi.
Rezultaty: w ramach realizacji projektu wykonano bramę wjazdową na stadion, 2 bramki boczne, 
barierki oddzielające widownie od bieżni, zamontowano siedzenia na widowni, przejścia wyłożono 
kostką brukową, ustawiono i zamontowano kontener socjalny, wykonano remont ogrodzenia.
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Rewitalizacja	elewacji	Ratusza	Neogotyckiego	w	Pasymiu,	jako	element	walory-
zacji	lokalnych	zasobów	historycznych	i	kulturalnych	Miasta	Pasym

Beneficjent: 
Gmina Pasym 
e-mail: umig@pasym.pl 
www.pasym.pl

Koszty	realizacji	projektu: 
całkowite - 441 846,66 zł
dotacja Leader - 330 376,00zł

Cel	projektu: odtworzenie pierwotnej elewacji neogotyckiego budynku ratusza, jako element za-
chowania dziedzictwa kulturowego i historycznego Mazur. Promowanie obszarów o bogatym dzie-
dzictwie. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Miasta Pasym.
W ramach projektu wykonano prace renowacyjne dachu, elewacji oraz ogrodzenia budynku ratusza.

Zagospodarowanie	parku	w	Jedwabnie

Beneficjent:  
Gmina Jedwabno 
www.jedwabno.pl 
e-mail: ug@jedwabno.pl

Koszty	realizacji	projektu: 
całkowite – 218 650,40 zł
dotacja Leader – 115 928,00 zł

Cel	projektu: aktywizacja mieszkańców wsi 
Jedwabno poprzez tworzenie zaplecza do rozwoju 
aktywności oraz poprawa estetyki przestrzeni wsi.
W ramach projektu wykonano ścieżki i alejki łączące poszczególne części parku. Obiekt wyposażono 
w ławki parkowe, kosze na śmieci, ławostoły, karmiki dla ptaków, tablice informacyjne oraz latarnie 
oświetleniowe. Wykonano miejsce na ognisko oraz zrobiono drewniany mostek. 
Rezultaty: park w Jedwabnie doskonale służy mieszkańcom gminy. Jest to miejsce przygotowane do 
wypoczynku, jak i rekreacji. Pozwala się wyciszyć i zrelaksować. Służy także do rozrywki i wspólne-
go spędzania czasu dla całych rodzin. Bogata infrastruktura zachęca do odwiedzania go i korzystania 
z jego udogodnień. 



26

Rozbudowa	budynku	Gminnego	Ośrodka	Kultury	w	Rozogach

Beneficjent: 
Gmina Rozogi  
e-mail: sekretariat@rozogi.pl 
www.rozogi.pl

Koszty	realizacji	projektu: 
całkowite - 613 366,29 zł
dotacja Leader - 345 000,00 zł

Cel	projektu: podniesienie standardu świadczonych usług kulturalnych i rozszerzenie oferty kultu-
ralno-edukacyjnej.
Rezultaty: w ramach projektu rozbudowano budynek GOK o salę widowiskową i pomieszczenia bi-
blioteczne, przebudowano pomieszczenia zaplecza socjalno –sanitarnego oraz dostosowanie obiektu 
do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Remont	świetlicy	w	miejscowości	Kurki

Beneficjent: 
Gmina Działdowo 
e-mail: sekretariat@ugdzialdowo.pl 
www.gminadzialdowo

Koszty	realizacji	projektu: 
całkowite - 244 231,22 zł 
dotacja Leader - 149 921,97 zł

W ramach projektu wykonano remont budynku 
świetlicy i biblioteki poprzez docieplenie dachu, 
naprawę tynków, stolarki okiennej i drzwiowej, 
wymianę instalacji c.o., wodno-kanalizacyjnej  
i elektrycznej, malowanie pomieszczeń oraz na-
prawiono ogrodzenie i zagospodarowano teren wokół świetlicy.



27

„Zagospodarowanie	skweru	w	miejscowości	Płośnica”			

Beneficjent:	
Gmina Płośnica 
e-mail: urzad@plosnica.pl 
www.plosnica.pl

Koszty	realizacji	projektu: 
całkowite – 115 186,43 zł
dotacja Leader – 67 440,00 zł

Cel	projektu: aktywizacja lokalnej społeczności poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej 
oraz waloryzacja lokalnych zasobów przyrodniczych i historycznych w miejscowości Płośnica
W ramach zadania wykonano roboty budowlane polegające na zagospodarowaniu skweru w miej-
scowości Płośnica w zakresie: pielęgnacji, zadrzewienia, wbudowania ławek, postawienia tablicy 
informacyjnej, montażu słupa ogłoszeniowego, ułożenia chodników, postawienia fontanny, wykona-
nia oświetlenia.
Rezultaty: wzrost aktywności lokalnej społeczności poprzez stworzenia miejsca do rozwoju aktyw-
ności mieszkańców poprzez zagospodarowanie skweru w miejscowości Płośnica.
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Doposażenie	Gminnego	Ośrodka	Kultury	w	Świętajnie	oraz	Biblioteki	Publicznej	
wraz	z	czytelnią	-	świetlicą	wiejską	w	Spychowie

Beneficjent:
Gmina Świętajno 
e-mail: info@swietajno.ug.gov.pl  
www.swietajno-ug.wwm.pl

Koszty	realizacji	projektu: 
całkowite - 45 907,29 zł
dotacja Leader - 29 858,00 zł

Cel	projektu: aktywizacja lokalnej społeczności oraz podniesienie standardu świadczonych usług 
kulturalnych przez Gminny Ośrodek Kultury w Świętajnie oraz Bibliotekę Publiczną w Spychowie, 
waloryzacja lokalnych zasobów.
Rezultaty: w ramach projektu doposażono Gminny Ośrodek Kultury w Świętajnie oraz Bibliotekę 
Publiczną w Spychowie w  meble, urządzenia, sprzęt sportowy i edukacyjny do Gminnego Ośrodka 
Kultury w Świętajnie.

ODNOWA	I	ROZWÓJ	WSI	PIWNICE	WIELKIE	-	budowa	świetlicy	wiejskiej		
oraz	wykonanie	placu	zabaw	

Beneficjent: 
Gmina Wielbark   
e-mail: wielbark@mailbox.olsztyn.pl 
www.wielbark.com.pl

Koszty	realizacji	projektu: 
całkowite – 419 860,72 zł
dotacja Leader – 250 000,00 zł

Cel	projektu: podniesienie standardu świadczo-
nych usług komunalnych, sportowych i rekreacyj-
nych poprzez budowę świetlicy wiejskiej i zago-
spodarowanie przestrzeni publicznej.
Rezultaty: w ramach projektu wybudowano świe-
tlicę wiejską kompleksowo wyposażoną oraz zagospodarowano teren wokół świetlicy  na plac zabaw.



Tworzenie	i	rozwój		
mikroprzedsiębiorstw
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Rozwój	przedsiębiorczości	na	wsi	i	wykorzystanie	obiektów	dziedzictwa	kultu-
rowego	dzięki	uruchomieniu	restauracji	PALATIUM	w	Myślętach

Beneficjent: 
Katarzyna Górnecka  Pałac Myślęta   
e-mail: palac@palacmysleta.pl 
www.palacmysleta.pl

Koszty	realizacji	projektu: 
całkowite - 783 274,00 zł
dotacja Leader – 300 000,00 zł

Cel	projektu: utworzenie dynamicznie rozwijającej 
się firmy na wsi, zagospodarowanie i gospodarcze wy-
korzystanie obiektu zabytkowego,  stworzenie atrak-
cyjnej bazy gastronomicznej, poprawa warunków życia ludności dzięki zwiększeniu pozarolniczych 
miejsc pracy na wsi, rozwój i promocja produktów lokalnych, atrakcji i usług turystycznych.
Rezultaty: utworzenie 3 miejsc pracy, utworzenie bazy gastronomicznej na ok. 100 miejsc, utwo-
rzenie bazy noclegowej na 44 miejsca.

„Ekologiczna	turystyka”

Beneficjent: 
Bielicka Wioletta  
Wikno 4A , 13-100 Nidzica

Koszty	realizacji	projektu: 
całkowite - 69 920,33 zł
dotacja Leader – 30 392,00 zł

Cel	projektu:  poprawa jakości życia mieszkańców 
oraz wzmocnienie i rozwój sektora MŚP na obszarze 
LGD,  podniesienie kondycji firm wiejskich i promocja 
działalności gospodarczej na wsi  oraz poprawa jako-
ści świadczonych usług gastronomicznych i hotelarskich  poprzez zakup i montaż solarów służących 
do ogrzewania wody , zakup ekologicznego pieca centralnego ogrzewania  oraz wyposażenie nowo 
wybudowanej  Sali restauracyjnej w stoły krzesła, kanapy fotele  i 4 pokoi gościnnych w  telewizory 
i wykładziny podłogowe.
Rezultaty: utworzono 1 miejce pracy, wzrost dochodów o 30 - 40% 
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Zakup	wyposażenia	akustycznego	niezbędnego	do	obsługi	imprez	plenerowych

Beneficjent: 
Zakrzewski Janusz Jarosław 
e-mail: janusz@mobilnascena.pl 
www.mobilnascena.pl

Koszty	realizacji	projektu: 
całkowite - 184 766,56 zł
dotacja Leader - 75 719,00 zł

Cel	projektu: podwyższenie konkurencyjno-
ści przedsiębiorstwa i zwiększenie poziomu 
zatrudnienia poprzez wdrożenie nowocze-
snych technologii nagłośnienia imprez ple-
nerowych. Zakupiono najnowszej generacji 
sprzęt akustyczny, głośniki aktywne oraz 
cyfrowy mikser obsługujący 32 wejścia 
mikrofonowe i 4 wejścia stereofoniczne 
mające wpływ na jakość dźwięku  
i łatwość obsługi.
Rezultaty: znaczący wzrost ilości obsługiwanych imprez plenerowych (koncertów, festynów, jarmar-
ków), utworzenie 1,5 etatu miejsc pracy, nastąpił ok. 30% wzrost dochodów.

Podwyższenie	konkurencyjności	„Majątku	Lemany”	i	zwiększenie	poziomu	zatrud-
nienia	poprzez	przebudowę	budynku	„Folwark”	na	salę	konferencyjno-bankietową		

Beneficjent: 
„NINVA” sp. z o. o. 
e-mail: info@mazurskie-marzenie.pl 
www.mazurskie-marzenie.pl

Koszty	realizacji	projektu: 
całkowite - 1 174 245,16 zł
dotacja Leader - 300 000,00 zł

Cel	projektu: promocja działalności gospodarczej na obszarach wiejskich.  
Rezultaty: przebudowa budynku na salę bankietowo- konferencyjną służącą zarówno jako sala we-
selna i bankietowa jak i konferencyjno – szkoleniowa oraz stworzenie 3 nowych miejsc pracy.



Różnicowanie	
w	kierunku	działalności	
nierolniczej
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Remont	poddasza	użytkowego,	zakup	wyposażenia	pokoi	i	zagospodarowania	
terenu	oraz	zakup	infrastruktury	turystycznej	w	gospodarstwie

Beneficjent:
Zbigniew Kostrzewa  
Głuch 
12-160 Wielbark

Koszty	realizacji	projektu: 
całkowite - 183 320,00 zł
dotacja Leader - 86 571,69 zł

Cel	projektu: poprawa standardu obiektu mieszkalnego w celu utworzenia gospodarstwa agroturystycznego.
Rezultaty: w ramach zadania wykonano remont poddasza użytkowego, zakupiono wyposażenie 
pokoi oraz zagospodarowano teren  (gril ogrodowy, altana ogrodowa), zakupiono sprzęt turystyczny 
(kajaki, rowery, łódki wiosłowe, sanki, hamaki)
 
Budowa	grillo-	wędzarni	z	piecem	chlebowym	i	kuchnią	kaflową,	prace	remonto-
we	i	zakup	wyposażenia	w	zagrodzie	edukacyjnej	„KAMEZ”
Beneficjent: 
Elżbieta Kobus 
e-mail: gospodarstwokamez@wp.pl 
www.kamez.eu

Koszty	realizacji	projektu: 
całkowite - 70 815,00 zł
dotacja Leader - 31 802,00 zł

Cel	projektu: poprawienie standardu obiektu 
agroturystycznego i świadczenia usługi edukacyjnej 
dla dzieci w zakresie funkcjonowania gospodarstwa 
ekologicznego.
Rezultaty: w ramach projektu wybudowano  piec chlebowy połączony z wędzarnią i kuchnią kaflo-
wą w celu organizowania pokazów pieczenia chleba, podpłomyków, wyrobu tradycyjnych wędlin 
oraz pokazu  wyrobu majonezów domowych, wyremontowano podłogę pod wiatą, zakupiono sprzęt 
gospodarstwa domowego (lodówka , czajnik, termomix, odkurzacz)  do pokazów (beczki dębowe, 
dzieże drewniane, projektor, notebook, drukarko-kopiarka) zakupiono sprzęt turystyczny, zbudowa-
no 2 toalety i prysznic.
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Innowacyjne	gospodarstwo	agroturystyczne	„FARMER”

Beneficjent : 
Krajewski Krzysztof 
Górowo Trząski 14 
13-111 Janowiec Kościelny    

Koszty	realizacji	projektu: 
całkowite - 97 606,71 zł
dotacja Leader - 48 767,50 zł

Cel	projektu: stworzenie innowacyjnego gospodarstwa agroturystycznego z wykorzystaniem zaso-
bów przyrodniczych, kulturowych i historycznych oraz stworzenie nowych dodatkowych możliwości 
uzyskania dochodów przez mieszkańcow wsi w sektorze turystyki. 
W ramach projektu przeprowadzono prace remontowo-budowlane oraz dokonano zakupu niezbęd-
nego wyposażenia w celu utworzenia gospodarstwa agroturystycznego dysponującego 3 pokojami, 
kuchnią i łazienką.

Remont	i	wyposażenie	budynku	mieszkalnego	na	potrzeby	agroturystyczne

Beneficjent: 
Krajewska Ewa Helena 
Jabłonowo Adamy 9 
13-111 Janowiec Kościelny 

Koszty	realizacji	projektu: 
całkowite - 246 246,00 zł
dotacja Leader - 100 000,00 zł

Cel	projektu: Wzrost dochodu w gospodarstwie rolniczym poprzez rozpoczęcie prowadzenia działal-
ności w zakresie agroturystyki.
W ramach projektu zmodernizowano budynek mieszkalny poprzez zagospodarowanie poddasza 
przystosowując go na cele agroturystyczne oraz zakupiono wyposażenie pokoi. Powstało 12 miejsc 
noclegowych.
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