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W SKRÓCIE , CZYLI O NAS
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” jako stowarzyszenie specjalne 

zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 30.10.2015 r., jest prawną 

Kontynuacją działania Związku Stowarzyszeń Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy”. 

Obejmuje obszar 13 gmin: Nidzica, Janowo, Kozłowo, Janowiec Kościelny, Szczytno, Wielbark, 

Jedwabno, Rozogi, Dźwierzuty, Świętajno,  Działdowo, Płośnica, Iłowo-Osada.

CELEM STRATEGICZNYM LGD JEST DZIAŁANIE NA RZECZ:

 zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, 

 aktywizowania i integracji społeczna mieszkańców wsi, 

 promocji obszarów wiejskich, kultywowania tradycji i tożsamości kulturowej, 

 ochrony środowiska naturalnego, 

 wspomagania rozwoju przedsiębiorstw społecznych, wspomaganie rozwoju turystyki,     

 rekreacji, kultury fizycznej i sportu,

 wspierania i wdrażania programów rozwoju o celach zbieżnych z celami LGD,

 rozwijania przedsiębiorczości opartej na innowacjach, 

 promocji działań partnerskich, wspomaganie rozwoju organizacji pozarządowych

REALIZACJA RLKS ODBYWA SIĘ POPRZEZ SZEREG DZIAŁAŃ. W RAMACH NICH LGD:

 prowadzi bezpłatne usługi doradcze, spotkania szkoleniowe i informacyjne, 

 realizuje LSR poprzez ogłaszanie konkursów oraz prowadzenie naboru wniosków,

 opiniuje projekty składane przez Wnioskodawców w ramach wstępnej oceny wniosków,

 wdraża projekty grantowe oraz projekty współpracy, w tym międzynarodowe,

 realizuje działania służące aktywizacji i animacji społeczności lokalnej.



PRAKTYCZNE INFORMACJE,
CZYLI NIEZBĘDNIK BENEFICJENTA
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ŚCIEŻKA BENEFICJENTA

1. POMYSŁ - Wnioskodawcy zainteresowani pozyskaniem środków za pośrednictwem 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” powinni zapoznać się z Lokalną 

Strategią Rozwoju i Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Wsparcie na wdrażanie 

operacji na lata 2014-2020 w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. 

Wybierając zakres, upewnij się, czy możesz być jego beneficjentem, zapoznaj się z warunkami 

przyznania pomocy oraz poziomem dofinansowania.

2. DORADZTWO - pracownicy biura prowadzą usługi doradcze dla Wnioskodawców. Korzystanie z 

doradztwa jest dodatkowo punktowane przy ocenie i wyborze projektu.

Zapoznaj się ze wzorem wniosku o przyznanie pomocy, instrukcją a także biznesplanem.

3. PROJEKT - przed rozpoczęciem przygotowań do pracy nad projektem należy zapoznać się z 

Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020. Ważne, aby był zgodny z celami strategii oraz 

lokalnymi kryteriami wyboru na poziomie określonym w kartach.

4. SKŁADANIE WNIOSKÓW - wniosek można złożyć wyłącznie osobiście w siedzibie 

Stowarzyszenia bądź przez osobę do tego upoważnioną wyłącznie w wyznaczonym terminie. Od 

momentu ogłoszenia naboru wszelkie obowiązujące wymagania i dokumenty, formularze wniosków 

wraz z załącznikami będą udostępnione na stronie internetowej www.lgdbmk.pl. Wnioskodawca 

odpowiada za kompletność wniosku oraz wszelkich wymaganych załączników, które składa w biurze 

LGD.

5. OCENA I WYBÓR PROJEKTU PRZEZ LGD - wniosek, który został oficjalnie złożony w LGD 

podlega trzystopniowej ocenie:

• Wstępna ocena wniosku: złożenie wniosku w terminie i miejscu, zgodność z zakresem 

 tematycznym naboru, spełnienie warunków wskazanych w ogłoszeniu o naborze,

• Ocena zgodności z PROW 2014-2020,

• Ocena i wybór operacji przez Radę Stowarzyszenia ( do 45 dni od momentu zakończenia  

 naboru wniosków)- ocena zgodności z kryteriami strategicznymi, horyzontalnymi i   
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 jakościowymi (dla poszczególnych działań). Po zakończeniu oceny tworzona jest lista 

rankingowa projektów i wnioskodawca otrzymuje informację o wybraniu bądź niewybraniu projektu. 

Przewidziany zostaje tryb odwoławczy w formie protestu.

6. PRZEKAZANIE DOKUMENTACJI NABOROWEJ DO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO - po 

stworzeniu listy rankingowej oraz podjęciu uchwał, projekt wraz z pozostałą dokumentacją zostaje 

przekazany do Urzędu Marszałkowskiego gdzie również podlega weryfikacji oraz procedurze wyjaśnień. 

Zarząd Województwa ma 3 miesiące na weryfikację wniosku.

7. PODPISANIE UMOWY O PRZYZNANIE POMOCY - po pozytywnej weryfikacji wniosku Zarząd 

Województwa zaprasza Wnioskodawcę do siedziby, celem podpisania Umowy na realizację projektu.

8. REALIZACJA PROJEKTU - rozliczenie projektu jest realizowane zgodnie z zapisami zawartymi w 

Umowie. Pamiętaj o zapoznaniu się ze szczegółami obowiązujących zasad rozliczeń, które znajdują się w 

Umowie oraz instrukcji wypełniania wniosku o płatność.

9. ROZLICZENIE PROJEKTU - projekt musi być realizowany zgodnie z zapisami zawartymi w umowie.

10. REFUNDACJA - po rozliczeniu i ewentualnej kontroli następuje zwrot poniesionych kosztów.

Na zasadach obowiązujących w Umowie obowiązuje zachowanie trwałości projektu.



ETAPY NABORU
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ETAPY  NABORU W LGD:

JAKIE PODMIOTY MOGĄ UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE?
 Osoby fizyczne, które:

 - Są obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

 - Są pełnoletnie,

 - Posiadają miejsce zamieszkania na obszarze objętym LSR (osoby fizyczne)

 - Posiadają adres pod którym wykonują działalność gospodarczą, wpisany do CEIDG,  
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 który znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR (przedsiębiorcy)

 Osoby prawne, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddział  

 znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR,

 Gminy, których siedziba nie znajduje się na terenie objętym wsparciem, ale których obszar  

 jest obszarem wiejskim objętym Strategią,

 Powiat, którego siedziba nie znajduje się na terenie objętym wsparciem, jeżeli przynajmniej  

 jedna z gmin wchodzących w skład powiatu znajduje się na terenie objętym wsparciem.

CZY KAŻDY MOŻE UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE?

 Projekt podlega dofinansowaniu, jeżeli:

 - Wnioskodawca posiada numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie  

 ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych, oraz ewidencji wniosków o   

 przyznanie płatności,

 - Składany projekt nie będzie współfinansowany z innych  środków publicznych,

 - Operacja będzie realizowana w nie więcej niż 2 etapach,

 - Składany projekt, zawierający koszty inwestycyjne, zakłada ich realizację na obszarze  

 wiejskim objętym LSR,

 - Inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub  

 współwłasnością Wnioskodawcy lub posiada on prawo do dysponowania nieruchomością  

 na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy co najmniej przez okres realizacji  

 operacji oraz okres trwałości projektu,

 - Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. zł.,

 Wnioskodawca wykaże, że

 - Posiada doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze,

 - Posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub

 - Posiada odpowiednie kwalifikacje, jeżeli jest osobą fizyczną, lub prowadzi działalność  

 odpowiednią do przedmiotu operacji,

 Realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych,

 Została wydana ostateczna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jej wydanie  

 jest wymagane przepisami odrębnymi (poza osobami podejmującymi działalność   

 gospodarczą).
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KRYTERIA

KRYTERIA OCENY WNIOSKU:

Każdy projekt złożony podczas naboru podlega ocenie przez Radę Stowarzyszenia pod kątem 

zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru. W zależności od naboru Wnioskodawca opracowuje 

projekt w oparciu o  kryteria wspólne dla wszystkich działań ( strategiczne, horyzontalne) oraz 

kryterium jakościowe, które dotyczą danego działania. . Projekt, aby mógł uzyskać dofinansowanie 

musi osiągnąć co najmniej minimalną liczbę punktów określonych w każdym z trzech kryterium, 

odpowiednio: kryterium strategiczne- 14 punktów, kryterium horyzontalne: 15 punktów, kryterium 

jakoścowe-15 punktów. Na podstawie analizy kryteriów można wyliczyć jaką maksymalną łączną 

liczbę punktów można uzyskać. Ilość uzyskanych punktów przesądza o pozycji projektów na liście 

rankingowej. Im więcej punktów tym wyższa pozycja. W przypadku projektów, które uzyskały taką 

samą liczbę punktów, brana jest pod uwagę data, godzina i minuta złożenia wniosku.

 

KRYTERIA STRATEGICZNE

LP KRYTERIUM USZCZEGÓŁOWIENIE LICZBA 
PKT. UWAGI 

1 

Zgodność operacji 
z celami ogólnymi 

LSR 
max. 5 p. 

Operacja jednoznacznie wskazuje 
realizację celu głównego LSR 5 W opisie operacji  

wskazano które cele 
ogólne realizuje i zakres 
projektu jednoznacznie 
wskazuje na realizację 
tych celów 
źródło: wniosek o 
dofinansowanie 

Operacjanie nawiązuje do realizacji 
celów głównych strategii 0 

2 

Zgodność operacji 
z celami 

szczegółowymi 
LSR 

max. 5 p. 

Operacja jednoznacznie wskazuje 
realizację 2 i więcej celów 
szczegółowych LSR 

5 
W opisie operacji 
wskazano które cele 
szczegółowe realizuje i 
zakres projektu 
jednoznacznie wskazuje 
na realizację tych celów 
źródło: wniosek o 
dofinansowanie 

Operacja jednoznacznie wskazuje 
realizację 1 celu szczegółowego LSR 3 

Operacjanie nawiązuje do realizacji 
celów szczegółowych strategii 0 

3  

Stopień zgodności 
operacji  ze 

wskaźnikami LSR 
na poziomie 

produktu  

Operacja jednoznacznie wskazuje 
realizację 2 i więcej wskaźników 
produktu na poziomie przedsięwzięć 

5 
W opisie operacji 
wskazano które 
wskaźniki produktu 
realizuje i zakres 
projektu jednoznacznie 
wskazuje na realizację 
tych celów 

Operacja jednoznacznie wskazuje 
realizację 1 wskaźnika produktu na 
poziomie przedsięwzięć 

3 

Operacja nie wskazuje / brak 



LP KRYTERIUM USZCZEGÓŁOWIENIE LICZBA 
PKT. UWAGI 

1 

OPERACJA SPRZYJA 
OCHRONIE 

ŚRODOWISKA  
LUB KLIMATU 

 
max. 5 p. 

Operacja nie zawiera elementów 
mających wpływ na ochronę środowiska 
/ klimatu 

0 
W opisie operacji 
jednoznacznie 
wskazano zakres lub 
elementy kosztów, 
stanowiące działania/ 
urządzenia / 
technologie pozytywnie 
wpływające na ochronę 
środowiska naturalnego 
lub zmiany klimatu 
źródło: wniosek o 
dofinansowanie 

Operacja w części dotyczy działań 
związanych z ochroną środowiska / 
klimatu 

3 

Operacja w całości obejmuje działania 
związane z ochroną środowiska / 
klimatu 

5 

2 

INNOWACYJNOŚĆ 
OPERACJI 

 
max. 5 p. 

 

Operacja nie ma charakteru 
innowacyjnego  0 

W opisie operacji / 
biznesplanie / arkuszu 
dodatkowym  / opinii o 
innowacyjności 
precyzyjnie opisano 
zakres i charakter 
innowacyjności 
źródło: wniosek o 
dofinansowanie/bp/ark
usz dodatkowy/opinia 
o innowacyjności 
(alternatywnie) 

Operacja ma charakter innowacyjny w 
części dotyczącej obszaru (gmina, 
powiat) 

3 

Operacja ma charakter innowacyjny w 
części dotyczącej obszaru ( 
województwo, kraj) 

5 

PLANOWANY CZAS 

Planowany czas realizacji operacji 
dłuższy niż 12 miesięcy od podpisania 
umowy na realizację operacji. 

0 
Zgodnie z opisem we 
wniosku i / lub 
biznesplanie. Czas 

8

KRYTERIA HORYZONTALNE

LSR 
max. 5 p. na realizację tych celów 

źródło: wniosek o 
dofinansowanie 

Operacjanie nawiązuje do realizacji 
celów szczegółowych strategii 0 

3  

Stopień zgodności 
operacji  ze 

wskaźnikami LSR 
na poziomie 

produktu  
 

max. 5 p. 

Operacja jednoznacznie wskazuje 
realizację 2 i więcej wskaźników 
produktu na poziomie przedsięwzięć 

5 
W opisie operacji 
wskazano które 
wskaźniki produktu 
realizuje i zakres 
projektu jednoznacznie 
wskazuje na realizację 
tych celów 
źródło: wniosek o 
dofinansowanie 

Operacja jednoznacznie wskazuje 
realizację 1 wskaźnika produktu na 
poziomie przedsięwzięć 

3 

Operacja nie wskazuje / brak 
bezpośredniego odniesienia do 
wskaźników produktu na poziomie 
przedsięwzięć 

0 

4 

Stopień zgodności 
operacji ze 
wskaźnikami LSR 
na poziomie 
rezultatu 

 
max. 5 p. 

Operacja jednoznacznie wskazuje 
realizację 2 i więcej wskaźników 
rezultatu  na poziomie przedsięwzięć 

5 
W opisie operacji  
wskazano które 
wskaźniki rezultatu 
realizuje i zakres 
operacji jednoznacznie 
wskazuje na realizację 
tych celów 
źródło: wniosek o 
dofinansowanie 

Operacja jednoznacznie wskazuje 
realizację 1 wskaźnika rezultatu na 
poziomie przedsięwzięć 

3 

Operacja nie wskazuje / brak 
bezpośredniego odniesienia do 
wskaźników produktu na poziomie 
przedsięwzięć 

0 

MAKSYMALNA OCENA ZGODNOŚCI Z LSR         20 PUNKTÓW 
 



(alternatywnie) 

3 

PLANOWANY CZAS 
REALIZACJI OPERACJI 

max. 3 p. 
 

Planowany czas realizacji operacji 
dłuższy niż 12 miesięcy od podpisania 
umowy na realizację operacji. 

0 
Zgodnie z opisem we 
wniosku i / lub 
biznesplanie. Czas 
liczony od dnia 
podpisania umowy 
źródło: wniosek o 
dofinansowanie / BP 

Planowany czas realizacji operacji do 12 
miesięcy (włącznie) od podpisania 
umowy na realizację operacji. 

3 

4 

WKŁAD WŁASNY W 
REALIZACJĘ OPERACJI 

max. 4 p. 
 

Udział wkładu własnego w realizację 
operacji jest równy wymaganemu 0 

Wkład własny obliczany 
jako procent kosztów 
kwalifikowanych 
 
źródło: wniosek o 
dofinansowanie 

Udział wkładu własnego w realizację 
operacji jest wyższy od wymaganego do 
5 % kk(włącznie) 

2 

Udział wkładu własnego w realizację 
operacji jest wyższy od wymaganego 
powyżej 5 % kk 

4 

5 

DORADZTWO BIURA 
STOWARZYSZENIA 

LGD „BRAMA 
MAZURSKIEJ 

KRAINY” 
max. 3p. 

Wnioskodawca nie korzystał z 
doradztwa pracowników Biura 
Stowarzyszenia LGD „Brama Mazurskiej 
Krainy” bezpośrednio w Biurze 
Stowarzyszenia, telefonicznego, 
mailowego. 

0 

Kryterium uważa się za 
spełnione gdy 
Wnioskodawca 
korzystał z doradztwa 
pracowników Biura 
Stowarzyszenia LGD” 
Brama Mazurskiej 
Krainy” oraz wpisał się 
na listę/ został wpisany 
na listę udzielonego 
doradztwa. 
 
źródło: karta 
udzielonego doradztwa 
pracowników Biura 
Stowarzyszenia LGD 
„Brama Mazurskiej 
Krainy” 

Wnioskodawca korzystał z doradztwa 
pracowników Biura Stowarzyszenia LGD 
„Brama Mazurskiej Krainy” 
bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia, 
telefonicznego, mailowego. 

3 

6 
WYKONALNOŚĆ 

OPERACJI 
max. 4 p. 

Złożone przez Wnioskodawcę 
dokumenty są niekompletne i nie 
uzasadniają wykonalności operacji 

0 
Za kompletne dokumenty 
uznaje się załączenie 
wszystkich obowiązkowych 
załączników do wniosku, 
zgodnie z charakterem 
wniosku, w tym w zależności 
od operacji: 
- dokumentacji technicznej, 
programu funkcjonalno - 
użytkowego 
- pozwolenia na budowę / 
zgłoszenia właściwemu 
organowi zamiaru wykonania 
robót budowlanych, 
- kosztorysu, 
- biznesplanu 
źródło: wniosek o 
dofinansowanie 
 

Złożone przez Wnioskodawcę 
dokumenty są kompletne  i 
potwierdzają wykonalność operacji 

4 

Operacja jest realizowana samodzielnie 
przez Wnioskodawcę, bez 
zaangażowania Partnerów 

0 
Partnerstwo 
potwierdzone listami 
intencyjnymi, 
deklaracjami, umowami 
Partnerstwa. Uznanie Operacja  będzie realizowana we 3 
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NOWE FIRMY 

LP KRYTERIUM USZCZEGÓŁOWIENIE LICZBA 
PKT. UWAGI 

1 

TWORZENIE MIEJSC 
PRACY 

 
max. 6 p. 

 

W wyniku realizacji operacji 
powstanie 1 miejsce pracy 
(średniorocznie) 

3 
Miejsce pracy – 
samozatrudnienie lub 
zatrudnienie na 
umowę o pracę/ 
spółdzielczą umowę o 
pracę – liczone 
średniorocznie  
 
źródło: wniosek o 
dofinansowanie / 
biznesplan 

W wyniku realizacji operacji 
powstanie więcej niż 1 miejsce 
pracy (średniorocznie) 

6 

2  

MIEJSCA PRACY DLA 
GRUP 

DEFAWORYZOWANYCH 
 

max. 6 p.  

Wnioskodawca operacji nie 
należy do jednej z grup 
defaworyzowanych określonych 
w LSR 

2 

Grupy 
defaworyzowane - 
określone i 
szczegółowo opisane 
w lokalnej strategii 
rozwoju 
 
źródło: wniosek o 
dofinansowanie / 
biznesplan 

Wnioskodawca operacji spełnia 
kryterium przynależności do 1 
grupy defaworyzowanej lub 
utworzy miejsca pracy dla osób z  
1 grupy defaworyzowanej 
określonej w LSR 

4 

Wnioskodawca operacji spełnia 
kryterium przynależności do 
więcej niż 1 grupy 
defaworyzowanej (utworzy 
miejsca pracy dla osób z więcej 
niż  1 grupy defaworyzowanej) 
określonej w LSR 

6 

URUCHOMIENIE 
DZIAŁALNOŚCI 

GOSPODARCZEJ Z 

Planowana działalność 
gospodarcza nie dotyczy 
wykorzystania produktów 
rolnych (w tym przetworzonych) 

0 

Treść wniosku o 
dofinansowanie / 
biznesplanu + 
weryfikacja PKD 

10

KRYTERIA JAKOŚCIOWE

dofinansowanie 
 

7 

UDZIAŁ PARTNERÓW 
W REALIZACJI 

OPERACJI 
max. 6 p. 

Operacja jest realizowana samodzielnie 
przez Wnioskodawcę, bez 
zaangażowania Partnerów 

0 
Partnerstwo 
potwierdzone listami 
intencyjnymi, 
deklaracjami, umowami 
Partnerstwa. Uznanie 
Partnerstwa wymaga 
wskazania 
zaangażowania 
Partnerów co najmniej 
na etapie 
przygotowania i 
realizacji operacji 
 
źródło: wniosek o 
dofinansowanie 

Operacja  będzie realizowana we 
współpracy z co najmniej 3 Partnerami 3 

Operacja angażuje Partnerów z 2 
sektorów  3 

MAKSYMALNA OCENA  30 PUNKTÓW 
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3 

URUCHOMIENIE 
DZIAŁALNOŚCI 

GOSPODARCZEJ Z 
WYKORZYSTANIEM 

PRODUKTÓW 
LOKALNYCH 

(wytwarzanych na 
obszarze LGD) 

max. 3 p. 

Planowana działalność 
gospodarcza nie dotyczy 
wykorzystania produktów 
rolnych (w tym przetworzonych) 

0 

Treść wniosku o 
dofinansowanie / 
biznesplanu + 
weryfikacja PKD 
dotowanej działalności 
(faktyczne powiązanie 
branży z 
wykorzystaniem 
produktów rolnych 
źródło: wniosek o 
dofinansowanie / 
biznesplan 

Podstawą działalności 
wnioskodawcy jest wykorzystanie 
lokalnych produktów rolnych  (w 
tym przetworzonych) 

3 

4 

DOŚWIADCZENIE / 
KWALIFIKACJE 

WNIOSKODAWCY 
 

max.  3 p. 

Wnioskodawca nie opisze / nie 
udokumentuje doświadczenia / 
kwalifikacji zawodowych 
zgodnych z branżą zakładanej 
działalności gospodarczej lub są 
one krótsze niż 6 m -cy 

0 

Treść wniosku o 
dofinansowanie / 
biznesplanu + 
załączniki do wniosku 
źródło: wniosek o 
dofinansowanie / 
biznesplan 

Wnioskodawca opisze we 
wniosku i / lub Biznes Planie 
doświadczenie / kwalifikacje 
zgodne z branżą zakładanej 
działalności gospodarczej 
powyżej 6 m –cy 

1 

Wnioskodawca opisze we 
wniosku i / lub Biznes Planie 
doświadczenie / kwalifikacje 
zgodne z branżą zakładanej 
działalności gospodarczej 
powyżej 6 m –cy oraz 
udokumentuje doświadczenie / 
kwalifikacje zgodne z branżą 
zakładanej działalności 
gospodarczej powyżej 6 m –cy - 

3 

5 

RODZAJ PLANOWANEJ/ 
URUCHAMIANEJ 
DZIAŁALNOŚCI 

GOSPODARCZEJ 
max.  6 p. 

(działalność można 
przypisać tylko do jednego 

zakresu) 

Inne rodzaje 
planowanej/uruchamianej 
działalności gospodarczej. 

0 

Treść wniosku o 
dofinansowanie / 
biznesplanu + 
weryfikacja PKD 
planowanej 
działalności 
gospodarczej 
źródło: wniosek o 
dofinansowanie / 
biznesplan 

Rodzaj  
planowanej/uruchamianej 
działalności gospodarczej dotyczy 
branż związanych z rozwojem 
turystyki, rekreacji oraz ochrony 
środowiska (w tym gastronomia, 
usługi turystyczne, rekreacja, 
miejsca noclegowe, wypoczynek 
oraz usługi związane z ochroną 
środowiska). 

3 

Rodzaj planowanej/uruchamianej 
działalności gospodarczej dotyczy 
branż związanych z rozwojem 
usług dla ludności. 

3 



ROZWÓJ MAŁYCH I MIKRO PRZEDSIĘBIORSTW 

LP KRYTERIUM USZCZEGÓŁOWIENIE LICZBA 
PKT. UWAGI 

1 

TWORZENIE MIEJSC 
PRACY 

 
max. 6 p. 

 

W wyniku realizacji operacji 
powstanie do 2 miejsc pracy 
(średniorocznie) 

0 
Miejsce pracy –
zatrudnienie na 
umowę o pracę/ 
spółdzielczą umowę o 
pracę – liczone 
średniorocznie  
 
źródło: wniosek o 
dofinansowanie / 
biznesplan 

W wyniku realizacji operacji 
powstanie 2 i więcej miejsc pracy 
(średniorocznie) 

6 

2  

DZIAŁALNOŚĆ 
GOSPODARCZA 

PRZEWIDUJE 
WSPARCIE GRUP 

DEFAWORYZOWANYCH 
 

max. 6 p.  

W wyniku realizacji operacji 
zatrudniona zostanie osoba nie 
należąca do żadnej z grup 
defaworyzowanych określonych w 
LSR  

0 Grupy 
defaworyzowane - 
określone i 
szczegółowo opisane w 
lokalnej strategii 
rozwoju  
Osoba o niskich 
kwalifikacjach (do 
ISCED 3 włącznie) 

źródło: wniosek o 
dofinansowanie / 
biznesplan 

W wyniku realizacji operacji 
zatrudniona zostanie kobieta 
mieszkająca na wsi. 

2 

W wyniku realizacji operacji 
zatrudniona zostanie osoba 
długotrwale bezrobotna 
 

2 

W wyniku realizacji operacji 
zatrudniona zostanie osoba do 25 
roku życia o niskich kwalifikacjach 
lub osoba po 50 roku życia. 

2 

ROZWIJANIE 
DZIAŁALNOŚCI 

Rozwijana działalność 
gospodarcza nie dotyczy 
wykorzystania produktów rolnych 
(w tym przetworzonych) 

0 

Treść wniosku o 
dofinansowanie / 
biznesplanu + 
weryfikacja PKD 

12

  

 3 

 Rodzaj planowanej/uruchamianej 
działalności gospodarczej jest 
zgodny z zakresem inteligentnych 
specjalizacji województwa 
warmińsko-mazurskiego.  

6 

6 

ZAMIESZKANIE 
WNIOSKODAWCY NA 

OBSZARZE LSR  
 

max.  6p. 

Wnioskodawca zamieszkuje 
nieprzerwanie obszar LGD krócej 
niż 6 m - cy przed złożeniem 
wniosku 

0 
Treść wniosku o 
dofinansowanie / 
biznesplanu + 
załączniki do wniosku 
źródło: wniosek o 
dofinansowanie / 
biznesplan 

Wnioskodawca zamieszkuje 
nieprzerwanie obszar LGD co 
najmniej 6 m - cy przed 
złożeniem wniosku 

6 

MAKSYMALNA OCENA ZGODNOŚCI Z LSR 30 PUNKTÓW 
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3 

ROZWIJANIE 
DZIAŁALNOŚCI 

GOSPODARCZEJ Z 
WYKORZYSTANIEM 

PRODUKTÓW 
LOKALNYCH 

(wytwarzanych na 
obszarze LGD) 

max. 3 p. 

Rozwijana działalność 
gospodarcza nie dotyczy 
wykorzystania produktów rolnych 
(w tym przetworzonych) 

0 

Treść wniosku o 
dofinansowanie / 
biznesplanu + 
weryfikacja PKD 
rozwijanej działalności 
(faktyczne powiązanie 
branży z 
wykorzystaniem 
produktów rolnych 
źródło: wniosek o 
dofinansowanie / 
biznesplan, CEIDG 
 

Podstawą rozwijanej działalności 
gospodarczej wnioskodawcy jest 
wykorzystanie lokalnych 
produktów rolnych  (w tym 
przetworzonych) 

3 

4 

PREMIOWANE BRANŻE 
DZIAŁALNOŚCI 

GOSPODARCZEJ 
 

max.  6p. 
(działalność można 
przypisać tylko do 1 

zakresu) 

Rodzaj rozwijanej działalności 
gospodarczej dotyczy branż 
związanych z rozwojem turystyki, 
rekreacji oraz ochrony środowiska 
(w tym gastronomia, usługi 
turystyczne, rekreacja, miejsca 
noclegowe, wypoczynek oraz 
usługi związane z ochroną 
środowiska). 

3 
Treść wniosku o 
dofinansowanie / 
biznesplanu + 
załączniki do wniosku, 
+ weryfikacja PKD 
rozwijanej działalności 
źródło: wniosek o 
dofinansowanie / 
biznesplan 

Rodzaj rozwijanej działalności 
gospodarczej  dotyczy branż 
związanych z rozwojem usług dla 
ludności.  

3 

Rodzaj rozwijanej działalności 
gospodarczej jest zgodny z 
zakresem inteligentnych 
specjalizacji województwa 
warmińsko-mazurskiego.  

6 

5 

Premiowanie 
tworzonych miejsc 

pracy 
max. 3 p. 

Wnioskodawca planuje 
stworzenie i utrzymanie 
sezonowych miejsc pracy w 
ramach realizacji projektu. 

1 Premiowane będą 
operacje tworzące 
całoroczne miejsca 
pracy 
 
źródło: wniosek o 
dofinansowanie / 
biznesplan 

Wnioskodawca planuje 
stworzenie i utrzymanie 
całorocznego miejsca pracy dla 
wszystkich stworzonych miejsc 
pracy w ramach realizacji 
projektu. 

3 

6 

SIEDZIBA FIRMY NA 
OBSZARZE LSR  

 
max.  6p. 

Siedziba firmy / oddziału firmy 
zlokalizowana jest na obszarze 
LGD krócej niż 6 miesięcy przed 
datą złożenia wniosku 

0 
Treść wniosku o 
dofinansowanie / 
biznesplanu + 
załączniki do wniosku 
źródło: wniosek o 
dofinansowanie / 
biznesplan, CEIDG 

Siedziba firmy / oddziału firmy 
zlokalizowana jest na obszarze 
LGD co najmniej 6 miesięcy przed 
datą złożenia wniosku 

6 

MAKSYMALNA OCENA ZGODNOŚCI Z LSR 30 PUNKTÓW 
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PROJEKTY INFRASTRUKTURALNE 

LP KRYTERIUM USZCZEGÓŁOWIENIE LICZBA 
PKT. UWAGI 

1 
MIEJSCE REALIZACJI 

OPERACJI 
max.  10p. 

Operacja będzie realizowana w 
miejscowości liczącej powyżej 5 
tys. mieszkańców 

0 Na podstawie wniosku 
o dofinansowanie 
źródło: wniosek o 
dofinansowanie 

Operacja będzie realizowana w 
miejscowości do 5 tys. 
mieszkańców 

10 

2 

RODZAJ OPERACJI 
INFRASTRUKTURALNEJ 

(operację można przypisać tylko 
do 1 zakresu) 

max.  5 p. 

Operacja dotyczy infrastruktury 
turystycznej  5 

Na podstawie wniosku 
o dofinansowanie, 
załączników 
 
źródło: wniosek o 
dofinansowanie 

Operacja dotyczy infrastruktury 
kulturalnej 5 

Operacja dotyczy infrastruktury 
rekreacyjnej  5 

3  

POWIĄZANIE OPERACJI  
Z ZASOBAMI LOKALNYMI 

 
max.  10p. 

Operacja przewiduje 
wykorzystanie lokalnych 
zasobów przyrodniczych 

5 Na podstawie wniosku 
o dofinansowanie 
 
źródło: wniosek o 
dofinansowanie 

Operacja przewiduje 
wykorzystanie lokalnych 
zasobów kulturowych 

5 

4 
WZMOCNIENIE KAPITAŁU 

SPOŁECZNEGO  
max. 5 p. 

Operacja nie odpowiada na 
potrzeby społeczne 
mieszkańców oraz nie 
wzmacnia potencjału 
społecznego 

0 Na podstawie wniosku 
o dofinansowanie 
 
źródło: wniosek o 
dofinansowanie 

Operacja odpowiada na 
potrzeby społeczne 
mieszkańców oraz wzmacnia 
potencjał społeczny 

5 

MAKSYMALNA OCENA ZGODNOŚCI Z LSR 30 PUNKTÓW 
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UDZIAŁ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ WE WDRAŻANIU LSR 

LP KRYTERIUM USZCZEGÓŁOWIENIE LICZBA 
PKT. UWAGI 

1 
MIEJSCE REALIZACJI 

OPERACJI 
max.  10p. 

Operacja będzie realizowana w 
miejscowości liczącej powyżej 5 
tys. mieszkańców 

0 
Na podstawie wniosku 
o dofinansowanie 
źródło: wniosek o 
dofinansowanie Operacja będzie realizowana w 

miejscowości do 5 tys. 
mieszkańców 

10 

2 
ZASIĘG OPERACJI 

 
max.  4p. 

Zasięg działań realizowanych w 
ramach operacji obejmuje 
więcej niż 1 miejscowość z 
obszaru gminy 

2 

Na podstawie wniosku 
o dofinansowanie, 
załączników 
 
źródło: wniosek o 
dofinansowanie 

Zasięg działań realizowanych w 
ramach operacji obejmuje cały 
obszar LGD 

4 

3 

ZAANGAŻOWANIE 
SPOŁECZNE W 

REALIZACJĘ OPERACJI 
max.  6p. 

W operacji nie przewidziano 
bezpośredniego zaangażowania 
mieszkańców w jego realizację 
(praca własna)  

0 

Na podstawie wniosku 
o dofinansowanie, 
praca własna musi być 
opisana w treści 
wniosku i wykazana w 
budżecie - zgodnie 
zasadami 
obowiązującymi w 
konkursie (oba czynniki 
łącznie) 
 
źródło: wniosek o 
dofinansowanie 

W operacji  wykazano 
zaangażowanie społeczne 
(praca własna) w jego realizację 

3 

W operacji wykazano 
zaangażowanie społeczne osób 
zaliczanych do grup 
defaworyzowanych (praca 
własna) w jego realizację 

6 

4  

POWIĄZANIE OPERACJI  
Z ZASOBAMI LOKALNYMI 

 
max.  10p. 

Operacja przewiduje 
wykorzystanie lokalnych 
zasobów przyrodniczych 

2 
 
Na podstawie wniosku 
o dofinansowanie, 
zgodnie z katalogiem 
kluczowych wydarzeń 
kreujących tożsamość 
regionu, określonych w 
LSR 
źródło: wniosek o 
dofinansowanie 

Operacja przewiduje 
wykorzystanie lokalnych 
zasobów kulturowych 

2 

Operacja wpisuje się w ideę 
funkcjonowania wsi 
tematycznych (Ekonomia 
Społeczna) 

6 
 

Wykazano powiązanie operacji 
z obszarami wysokiego 
potencjału rozwojowego LGD: 
szlak dziedzictwa kulturowego, 
Mazurskie klimaty 
Wydarzenie promocyjne 
znajduje się w katalogu 
kluczowych wydarzeń 
kreujących tożsamość regionu 

MAKSYMALNA OCENA ZGODNOŚCI Z LSR 30 PUNKTÓW 
 



INKUBATORY PRZETWÓRSTWA LOKALNEGO 

LP KRYTERIUM USZCZEGÓŁOWIENIE LICZBA 
PKT. UWAGI 

1 

TWORZENIE MIEJSC 
PRACY 

 
max. 6 p. 

 

W wyniku realizacji operacji 
powstanie 1 miejsce pracy 
(średniorocznie) 

3 
Miejsce pracy – 
samozatrudnienie lub 
zatrudnienie na 
umowę o pracę/ 
spółdzielczą umowę o 
pracę – liczone 
średniorocznie  
źródło: wniosek o 
dofinansowanie / 
biznesplan 

W wyniku realizacji operacji 
powstanie 2 i więcej miejsc 
pracy (średniorocznie) 

6 

2  

DZIAŁALNOŚĆ 
GOSPODARCZA 

PRZEWIDUJE WSPARCIE 
GRUP 

DEFAWORYZOWANYCH 
 

max. 6 p.  

Rozwijana działalność 
gospodarcza nie dotyczy 
wsparcia grup 
defaworyzowanych 

0 
Grupy 
defaworyzowane - 
określone i 
szczegółowo opisane w 
lokalnej strategii 
rozwoju 
 
źródło: wniosek o 
dofinansowanie / 
biznesplan 

Rozwijana działalność 
gospodarcza odpowiada na 
potrzeby grup 
defaworyzowanych z obszaru 
LGD  

3 

W  ramach rozwijanej 
działalności gospodarczej 
zaplanowano utworzenie miejsc 
pracy dla osób kwalifikujących 
się do grup defaworyzowanych 
(1 lub więcej) określonych w LSR 

3 

3 

ZASIĘG DZIAŁALNOŚCI 
INKUBATORA 

PRZETWÓRSTWA 
LOKALNEGO 

max. 6 p. 

Koncepcja działalności 
inkubatora przetwórstwa 
lokalnego wskazuje  na jego 
lokalny charakter (obszar 1 
gminy) 

2 

Treść wniosku o 
dofinansowanie / 
biznesplanu + 
weryfikacja PKD 
dotowanej działalności 
(faktyczne powiązanie 
branży z 
wykorzystaniem 
produktów rolnych 
źródło: wniosek o 
dofinansowanie / 
biznesplan, CEIDG 

Koncepcja działalności 
inkubatora przetwórstwa 
lokalnego ma zasięg 
ponadgminny 

4 

Koncepcja działalności 
inkubatora przetwórstwa 
lokalnego ma zasięg całego 
obszaru LGD 

6 

4 

RODZAJ SPECJALIZACJI 
PRZETWÓRSTWA 

INKUBATORA 
max. 6 p. 

Inkubator przetwórstwa mleka 3 Treść wniosku o 
dofinansowanie / 
biznesplanu + 
załączniki do wniosku 
źródło: wniosek o 
dofinansowanie / 
biznesplan 

Inkubator przetwórstwa mięsa 3 

Inkubator przetwórstwa 
owoców, warzyw, ziół 6 

5 WSPARCIE Koncepcja działalności 0 Treść wniosku o 

16
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WSPARCIE 
PODMIOTÓW 

EKONOMII SPOŁECZNEJ 
 

max.  6p. 

Koncepcja działalności 
inkubatora przetwórstwa 
lokalnego nie nawiązuje do 
współpracy z podmiotami  
ekonomii społecznej 

0 Treść wniosku o 
dofinansowanie / 
biznesplanu + 
załączniki do wniosku 
źródło: wniosek o 
dofinansowanie / 
biznesplan 

Koncepcja działalności 
inkubatora przetwórstwa 
lokalnego przewiduje realizację 
przedsięwzięć wspierających 
podmioty ekonomii społecznej 

6 

MAKSYMALNA OCENA ZGODNOŚCI Z LSR 30 PUNKTÓW 
 

NA CO MOŻNA UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE? O JAKĄ KWOTĘ I POZIOM 
DOFINANSOWANIA MOŻNA SIĘ UBIEGAĆ?
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” prowadzi nabory wniosków 
w ramach:
PROJEKTY KONKURSOWE:
B. Podejmowanie działalności gospodarczej- premia 60 tys. zł.
B. Rozwijanie działalności gospodarczej – 200 tys. zł refundacja
B. Inkubator przetwórstwa lokalnego- 500 tys. zł
C. Tworzenie sieci podmiotów prowadzących działalność na obszarze objętym LSR - 50 tys. zł
D. Rozwój rynków zbytu- 50 tys. zł
E. Zachowanie dziedzictwa lokalnego- 50 tys. zł
F. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury -211 tys. zł

PROJEKTY GRANTOWE:
A. Wspierania udziału społeczności lokalnej w realizacji LSR lub wzmocnienie kapitału 
społecznego - 20 tys. zł
G. Promowanie: produktów lokalnych, rynków zbytu produktów i usług lokalnych, turystyki, 
rekreacji lub kultury- 10 tys. zł

POZIOM DOFINANSOWANIA
 - dla osób fizycznych rozpoczynających działalność gospodarczą – premia   60 000 zł, Pomoc 
wypłacana jest w formie ryczałtu i wypłacana jest w dwóch transzach w wysokości 80% ( I transza 
po założeniu działalności) i 20 %( II transza po zrealizowaniu projektu),
w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy 
ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, do 70% kosztów 
kwalifikowalnych
- w przypadku jednostki sektora finansów publicznych-63,63% kosztów kwalifikowalnych  36,37 
% środków stanowi wymagany wkład krajowych środków publicznych, 
- w przypadku pozostałych podmiotów- do 100% kosztów kwalifikowalnych
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PLANOWANY HARMONOGRAM
NABORU WNIOSKÓW

Przedsięwzięcie Czas naboru wniosków Forma 
A I półrocze 2017, I półrocze 2020 Projekt grantowy 
B START UP I półrocze 2017, I półrocze 2019 Konkurs 
B ROZWÓJ I półrocze 2017, I półrocze 2019 
B INKUBATOR I półrocze 2017 
C I półrocze 2017, I półrocze 2019 Konkurs 
D I półrocze 2017, I półrocze 2019 Konkurs 
E I półrocze 2017, I półrocze 2019 Konkurs 
F I półrocze 2017, I półrocze 2018 Konkurs 
G I półrocze 2017, I półrocze 2018 Projekt grantowy 
 

ZMIANY:

Doświadczenia zgromadzone w trakcie pierwszych w tym okresie programowania naborów oraz 

postulaty napływające ze strony potencjalnych wnioskodawców w trakcie spotkań informacyjnych 

przyczyniły się do decyzji Zarządu o podjęciu prac nad aktualizacją Lokalnej Strategii Rozwoju oraz jej 

załączników. Zakres zmian objął w sposób szczególny kryteria w oparciu o które oceniane zostają 

wpływające do Stowarzyszenia projekty. Zgodnie z procedurą aktualizacji LSR, projekt został 

przekazany do konsultacji społecznych. W konsekwencji braku kolejnych propozycji zmian oraz 

pozytywnym przyjęciu propozycji zaktualizowanej formy przez Walne Zebranie Członków 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy”, przyjęto ostateczny kształt 

załączonych zmian.

Uzasadnienie konieczności naniesienia korekty wynikało  w szczególności z wysokiej rozpiętości 

punktowej przewidzianej w dotychczas opracowanej formie kryteriów oceny. Z uwagi na szereg 

pojawiających się problematycznych kwestii, sygnalizowanych zarówno przez Radę Stowarzyszenia 

jak i potencjalnych wnioskodawców doprecyzowano podstawy weryfikacji spełnienia kryterium w 

ramach poszczególnych kart oceny, usuwając wątpliwości interpretacyjne. Zadbano o to, aby 

premiowane branże działalności gospodarczej, w tym inteligentne specjalizacje znalazły rzeczywiste 

odzwierciedlenie w przyznawanym zakresie punktowym na etapie oceny wniosku. Konsekwencją 

zmian kryteriów oceny było odpowiednie ich zastosowanie w ramach kart oceny  operacji Rady 

Stowarzyszenia, stanowiących załącznik do Regulaminu Pracy Rady oceniającej złożone wnioski. Poza 

naniesieniem poszerzonych kryteriów, zmianie uległa minimalna wymagana liczba punktów 
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wymaganych do uzyskania w ramach kart oceny ( strategicznej oraz jakościowej dla poszczególnych 

działań), zwiększających dostępność środków dla potencjalnych beneficjentów.

Priorytetową kwestią, która uległa modyfikacji pozostało podwyższenie wartości dofinansowania w 

poszczególnych przedsięwzięciach- Tworzenie sieci podmiotów prowadzących działalność na 

obszarze objętym LSR oraz Rozwój rynków zbytu. Forma pomocy przewidziana dotychczas, nie 

spotkała się z zainteresowaniem ze strony beneficjentów. Dostosowanie do obowiązujących 

przepisów jest naturalną konsekwencją wprowadzanych odgórnie wytycznych oraz interpretacji 

obowiązujących aktów prawnych. 

Doprecyzowano maksymalny poziom dofinansowania w odniesieniu do zdiagnozowanych potrzeb 

poszczególnych podmiotów uprawnionych do ubiegania się o przyznanie pomocy- odpowiednio do 

70% kk dla podmiotów wykonujących działalność gospodarczą, a w przypadku pozostałych 

podmiotów na poziomie do 100% kk. Podniesienie poziomu dofinansowania umożliwi prawidłową 

realizację działań, przyczyniając się do efektywniejszego  wykorzystania środków. 

CZAS PODSUMOWAŃ…

W 2016 r. ogłoszonych zostało 8 konkursów, wtym 4 w procedurze konkursowej i 4 w procedurze 

grantowej. W drodze naboru wpłynęło 54 wnioski na ogólną kwotę 3 134 239,82 zł. W drodze 

oceny, a następnie decyzji Rady Stowarzyszenia wybrano do dofinansowania 48 wniosków na łączną 

kwotę 2 167 439,96 zł.

Wzięliśmy udział w 7 wydarzeniach kulturalnych odbywających się na terenie naszego obszaru. Nasz 

udział służy przede wszystkim rozpowszechnianiu informacji dotyczących możliwości pozyskania 

środków w ramach zaplanowanych przedsięwzięć. W lipcu odwiedziliśmy gminę Świętajno, 

przyglądając się Biesiadzie Myśliwskiej z EKOwspólnotą. Wakacyjny sierpień to także okres, który 

obfitował w wiele ciekawych wydarzeń, na których nie mogło nas zabraknąć. Pierwszy weekend 

sierpniowy upłynął pod hasłem festiwali. 6 sierpnia gościliśmy w Garncarskiej Wiosce, przysłuchując 

się utworom Bułata Okudżawy, z kolei 7 sierpnia udaliśmy się do Jedwabna, aby móc uczestniczyć w 

II Festiwalu Folklorystycznym. 21 sierpnia odpowiedzieliśmy na zaproszenie gminy Olszyny, 

organizującej tradycyjne dożynki. Wrzesień upłynął szybko tak jak Rowerowy zawrót głowy- rajd 

zorganizowany przez Stowarzyszenie Mądra Sowa w Płośnicy oraz Święto Pieczonego Ziemniaka w 

Janowcu Kościelnym. W roku bieżącym zaplanowany został udział w sztandarowych wydarzeniach 

odbywających się na obszarze LGD.
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KALENDARZ WYDARZEŃ

Gmina Wydarzenie  

Powiat działdowski 

Działdowo Konkurs rękodzieła artystycznego 

Iłowo-Osada Ogólnopolski Festiwal Twórczości Religijnej FERRA 

Płośnica Dni z kulturą średniowiecza 

Powiat szczycieński 

 Szczytno Z druhem bezpiecznie 

Jedwabno Festiwal Folklorystyczny  

Rozogi Konkurs Palmy Wielkanocnej 

Świętajno Powrót Juranda do Spychowa 

Wielbark Festiwal Grzybów- Grzybowanie 

Dźwierzuty Dni Magicznej Nocy Świętojańskiej 

Powiat nidzicki 

Janowiec Kościelny Święto Pieczonego Ziemniaka 

Janowo Wyścig Wynalazców 

Nidzica Turniej Rycerski 

Kozłowo Inscenizacja bitwy pod Tannenbergiem 
 

LOKALNE INICJATYWY

W ramach inicjatyw integrujących lokalną społeczność 11 maja bieżącego roku odbędzie się konkurs 

wokalny KOCHAM ŚPIEWAĆ POLSKIE PIOSENKI. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży 13 

gmin przynależących do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy”. Celem 

konkursu jest rozwój aktywności twórczej, pasji i edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży z Mazur, 

mieszkających w małych środowiskach poprzez upowszechnianie polskiej twórczości artystycznej – 

polskich piosenek, języka polskiego. Eliminacje do konkursu odbędą się na poziomie gminnym oraz 

międzygminnym, w dwóch kategoriach wiekowych IV-VI oraz gimnazjum. Każdy z uczestników 

przygotuje dwie piosenki, wśród których będą promowane wykonawstwa w gwarze mazurskiej i 

promujące ludową  kulturę mazurską. Etap finalny zostanie poprzedzony warsztatami  muzycznymi 

dla wszystkich uczestników, prowadzone przez specjalistów muzycznych z wieloletnim 
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doświadczeniem – członków zespołu „Czerwony Tulipan”.Dla laureatów międzygminnego konkursu 

wokalnego „KOCHAM ŚPIEWAĆ POLSKIE PIOSENKI” główną nagrodą jest sfinansowanie i 

akredytacja do udziału w 25. Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki PIOSENKOBRANIE 2017 w Opolu, 

organizowanym przez Młodzieżowy Dom Kultury.

Trwają przygotowania nad kolejnymi ciekawymi inicjatywami i wydarzeniami. Zachęcamy do  

śledzenia naszej strony internetowej, gdzie zamieszczane zostają bieżące informacje.

MIĘDZYNARODOWE PROJEKTY WSPÓŁPRACY

W ramach działań zostały zaplanowane międzynarodowe projekty współpracy „Innowacyjność i 

przedsiębiorczość w turystycznym rozwoju wsi” przy udziale Lokalnych Grupa Działania  w Hiszpanii 

i Włoszech. Wspólna realizacja w oparciu o wzajemne doświadczenia przyczyni się do wykreowania, 

rozwinięcia i wypromowania nowych produktów turystyki wiejskiej. Zakładane efekty realizacji 

przewidują zbudowanie przewagi konkurencyjnej regionu w branży turystycznej, zintegrowanie   
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