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Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” w bieżącej perspektywie 
unijnej LEADER koncentruje się na rozwoju lokalnym kierowanym przez społeczność (RLKS). 
Priorytetowe zadanie LEADER’a definiowane jest jako wspieranie rozwoju obszarów wiejskich  ze 
środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). 
Zadania realizowane przez LGD w tym obszarze w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020 to:

 opracowanie przejrzystej procedury wyboru oraz określenie kryteriów wyboru   
 projektów
 przyjmowanie, ocena wniosków o dofinansowanie na poziomie LGD, w konsekwencji  
 wybór projektów oraz ustalanie kwoty wsparcia 
 kontrola procesu realizacji LSR prowadzona przez działania monitorujące i ewaluacyjne  
 na różnych poziomach jej wdrażania

JAKIE CELE REALIZUJEMY W RAMACH LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU?

 wykorzystanie zasobów i dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego w   
 kreowaniu obszaru LGD jako przestrzeni z innowacyjnymi rozwiązaniami  w zakresie  
 turystyki, przedsiębiorczości i aktywności społecznej
 rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGD i tworzenie nowych miejsc pracy dla   
 mieszkańców
 rozwój ekonomii społecznej, wspieranie aktywności społecznej  oraz współpracy w  
 ramach społecznego zaangażowania firm

POZIOM REALIZACJI LSR– CO OSIĄGNĘLIŚMY?

W ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 
lokalnego kierowane przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich LGD 
rozdysponowało kwotę 5 760 927,62 ZŁ na działania związane z rozwojem przedsiębiorczości na 
obszarze objętym LSR, wspieraniem udziału społeczności lokalnej, promowaniem produktów lub 
usług lokalnych.

W RAMACH DZIAŁAŃ:

Start UP – podejmowanie działalności gospodarczej – utworzono 23 podmioty działalności 
gospodarczej, a 15 spośród nich wypłacono całkowitą kwotę pomocy.

Rozwijanie działalności gospodarczej – umowa została podpisana z 8 podmiotami 
prowadzącymi działalność gospodarczą, a 3 spośród nich wypłacono całkowitą kwotę pomocy.

Zachowanie dziedzictwa lokalnego - podpisano 2 umowy na realizację zadań wspierających 
rewitalizację, ochronę i zabezpieczenie obiektów zabytkowych

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury - podpisano 8 umów wspierających 
zdiagnozowane potrzeby lokalnych społeczności w obszarach dziedzictwa kulturowego, 
infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.

Projekty grantowe - podpisano  umowy na realizację 9 projektów grantowych, a  4 spośród nich 
zostały zrealizowane i pomyślnie rozliczone.
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PODSUMOWANIE NABORÓW OGŁOSZONYCH W 2018 ROKU

W 2018 r. ogłoszonych zostało 7 konkursów, wtym 5 w procedurze konkursowej i 2 w procedurze 
grantowej. W drodze naboru wpłynęło 39 wniosków. W drodze oceny, a następnie decyzji Rady 
Stowarzyszenia wybrano do dofinansowania 33 wnioski na łączną kwotę 1 681 928, 00 zł.
Od 2016 roku stopniowo realizujemy plany, które zostały zawarte w Lokalnej Strategii Rozwoju. 
Rok 2018 jest już trzecim rokiem naborowym. Przed nami kolejne dwa, w trakcie których 
ponownie będzie szansa skorzystać z dostępnych środków w ramach pięciu działań. 

DLA TYCH, KTÓRZY JESZCZE NIE PODJĘLI DECYZJI -  NABORY WNIOSKÓW W 2019 ROKU
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PRZEDSIĘWZIĘCIE CZAS NABORU WNIOSKU/FORMA

Wspieranie udziału społeczności 
lokalnej w realizacji LSR 

I półrocze 2020
projekt grantowy

START UP I półrocze 2019 
konkurs

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ

I półrocze 2019 
Konkurs

Sieć podmiotów
I półrocze 2019 

konkurs

A

B

B

C
Zachowanie dziedzictwa
lokalnego 

I półrocze 2019 
konkursE



JAK WYGLĄDA DROGA PO DOTACJĘ?

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, należy zapoznać się z warunkami przyznania pomocy oraz 
poziomem dofinansowania. Przed rozpoczęciem przygotowań do pracy nad projektem należy 
zapoznać się również z Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020. Ważne, aby projekt był 
zgodny z celami strategii oraz lokalnymi kryteriami wyboru na poziomie określonym w kartach.

2. DORADZTWO - pracownicy biura prowadzą usługi doradcze dla Wnioskodawców. Korzystanie 
z doradztwa jest dodatkowo punktowane przy ocenie i wyborze projektu. Zapoznaj się dokładnie 
ze wzorem wniosku o przyznanie pomocy, instrukcją a przede wszystkim biznesplanem. Możesz 
skorzystać również ze szkolenia z zakresu pisania projektów, które przed każdym naborem 
organizuje LGD.

3. SKŁADANIE WNIOSKÓW - wniosek można złożyć osobiście w siedzibie Stowarzyszenia bądź 
przez osobę do tego upoważnioną wyłącznie w wyznaczonym terminie w drodze ogłoszenia 
zamieszczonego na stronie internetowej www.lgdbmk.pl w zakładce NABORY WNIOSKÓW. Od 
momentu ogłoszenia naboru wszelkie obowiązujące wymagania i dokumenty, formularze 
wniosków wraz z załącznikami będą udostępnione pod ogłoszeniem. Pamiętaj, że wnioskodawca 
odpowiada za kompletność wniosku oraz wszelkie wymagane załączniki, które składa w biurze 
LGD.

4. OCENA I WYBÓR PROJEKTU PRZEZ LGD - wniosek, który został oficjalnie złożony w LGD 
podlega ocenie w zakresie : 

 karty pomocniczej oceny zgodności z LSR na poziomie: formalnym, zgodności operacji  
 z LSR oraz zgodności z PROW na lata 2014-2020.

 zgodności z kryteriami strategicznymi, horyzontalnymi i 4 jakościowymi (adekwatnymi  
 do poszczególnych przedsięwzięć) przez Radę Stowarzyszenia ( do 52 dni od momentu  
 zakończenia naboru wniosków).

Po zakończeniu oceny tworzona jest lista rankingowa projektów, a wnioskodawca otrzymuje 
informację o wybraniu bądź niewybraniu projektu. Przewidziany jest tryb odwoławczy w formie 
protestu. 

5. PRZEKAZANIE DOKUMENTACJI NABOROWEJ DO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO - po etapie 
stworzenia listy rankingowej oraz podjęciu uchwał, projekt wraz z dokumentacją zostaje 
przekazany do Urzędu Marszałkowskiego gdzie również podlega weryfikacji oraz procedurze 
wyjaśnień. Termin weryfikacji wniosku w Zarządzie Województwa wynosi 4 miesiące.

6. PODPISANIE UMOWY O PRZYZNANIE POMOCY - po pozytywnej weryfikacji wniosku Zarząd 
Województwa zaprasza Wnioskodawcę do siedziby, celem podpisania Umowy na realizację 
projektu. W przypadku projektów grantowych, po podpisaniu umowy z Zarządem Województwa 
LGD podpisuje umowy z grantobiorcami.
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ZACHOWANIE
DZIEDZICTWA LOKALNEGO

DLA BENEFICJENTA - REALIZACJA PROJEKTU

7. ROZLICZENIE PROJEKTU/ REFUNDACJA - Rozliczenie projektu jest realizowane zgodnie z 
zapisami zawartymi w Umowie. Należy pamiętaćo zapoznaniu się ze szczegółami obowiązujących 
zasad rozliczeń, które znajdują się w Umowie oraz instrukcji wypełniania wniosku o płatność. Po 
rozliczeniu i kontroli realizacji operacji następuje zwrot poniesionych kosztów/ wypłacenie 
pozostałej części premii w przypadku podmiotów ubiegających się o środki w ramach podjęcia 
działalności gospodarczej. Na zasadach obowiązujących w Umowie obowiązuje zachowanie 
odpowiedniego dla zakresu działania trwałości projektu. W przypadku projektów grantowych 
Wniosek o rozliczenie grantu oraz sprawozdanie merytoryczne grantobiorca składa w okresie 30 
dni od zakończenia realizacji zadania do Biura LGD, które weryfikuje wnioski o płatność dotyczące 
poszczególnych zadań grantowych.

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 jakościowe-15 punktów. 

Na podstawie analizy kryteriów można wyliczyć maksymalną łączną liczbę punktów można 
uzyskać. Ilość uzyskanych punktów przesądza o pozycji projektu na liście rankingowej. Większa 
liczba punktów może decydować o możliwości ulokowania się na wyższej pozycji. W przypadku 
projektów, które uzyskały taką samą liczbę punktów, brana jest pod uwagę data, godzina i minuta 
złożenia wniosku.

O CZYM WARTO PAMIĘTAĆ!

 Wnioskodawca musi wiedzieć, jakie informacje zawarł we wniosku.
 Warto mieć czas na ewentualne poprawki - wniosek dobrze mieć przygotowany na kilka  
 dni przed terminem składania.
 Należy podkreślić istotne informacje we wniosku, za które operacja może uzyskać punkty.
 Unikać deklaracji oraz dalekosiężnych planów, których nie jesteśmy w stanie zrealizować  
 zgodnie z założeniami.
 Krótkie zdania, prostota przekazu.
 Operacja posiada znamiona operacji inwestycyjnej, jeżeli zakładamy w ramach niej roboty  
 budowlane lub wyposażenie.
 Koszty kwalifikowalne są liczone od momentu podpisania umowy ( nie dotyczy kosztów  
 ogólnych).
 Należy pamiętać, że Wniosek o Przyznanie Pomocy nie może na etapie uzupełnień ulec  
 istotnym modyfikacjom – służą one jedynie uzupełnienia braków.



JAKIE BŁĘDY POPEŁNIAMY? CZEGO NALEŻY UNIKAĆ?

 Korzystanie z niewłaściwych formularzy rozliczeniowych (informacje można uzyskać od  
 opiekuna projektu w instytucji wdrażającej).
 Brak realizacji obowiązków promocyjnych określonych w umowie, tj. informowania o  
 wsparciu z PROW, zgodnie z zasadami księgi wizualizacji.
 Przy realizacji operacji nie należy modyfikować zakresów opisanych w projekcie zadań.  
 W sytuacjach wyjątkowych dopuszczalne są pewne odchylenia, jednak nakładają  
 one obowiązek składania pisemnych uzasadnień.
 Wszelkie faktury muszą być prawidłowo wystawione i opisane.

KALENDARIUM

Z wizytąna obszarze działania LGD

Realizacja LSR poza działaniami naborowymi, aktywizacyjnymi to również spotkania, gościnne 
wizyty na terenie naszych członkowskich gmin w trakcie sztandarowych wydarzeń.

MARZEC 2018
TARGI PRACY SZCZYTNO

Celem targów pracy jest umożliwienie bezpośredniego kontaktu pracodawców i instytucji rynku 
pracy z osobami zainteresowanymi podjęciem zatrudnienia lub możliwością kształcenia 
zawodowego. Warto również podkreślić, że urząd pracy to także perspektywa dla  
początkujących przedsiębiorców planujących założenie własnej działalności gospodarczej, które 
stanowią formę walki z bezrobociem. Ogromnym plusem takiej dotacji jest fakt, iż jest ona 
bezzwrotna. Nasza obecność w trakcie kolejnej już edycji Targów Pracy nie pozostaje 
przypadkowa, to działanie mające na celu upowszechnienie aktualnych działań, możliwości z 
których mogą skorzystać między innymi osoby długotrwale bezrobotne na podjęcie działalności 
gospodarczej.

SIERPIEŃ 2018
FESTIWAL FOLKLORYSTYCZNY JEDWABNO 2018

Już po raz czwarty inicjatywa promowania dziedzictwa kultury ludowej regionu Warmii i Mazur 
zgromadziła turystów polskich i zagranicznych w Jedwabnie. Ideą spotkania kulturalnego jest 
jego integracja poprzez możliwość spędzenia czasu wolnego w sposób atrakcyjny, w odmiennej 
postaci oraz ujrzenie efektów pracy zaproszonych zespołów. 

UROCZYSTOŚCI DOŻYNKOWE

W sierpniu uczestniczyliśmy w dwóch wydarzeniach dożynkowych: w gminie Kozłowo oraz w 
gminie Szczytno. Wydarzeniem o zbliżonym charakterze i tradycji było Święto Pieczonego 
Ziemniaka organizowane we wrześniu w gminie Janowiec Kościelny. Podstawowym celem 
uroczystości dożynkowych jest ukazanie dorobku wsi polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem 
regionalizmu. W trakcie imprezy promuje się również dorobek polskiej wsi, w tym zwyczaj 
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PROMOWANIE: PRODUKTÓW LUB USŁUG
LOKALNYCH, RYNKÓW ZBYTU PRODUKTÓW

I USŁUG LOKALNYCH, TURYSTYKI, REKREACJI LUB KULTURY
DLA BENEFICJENTA - REALIZACJA PROJEKTU

PROJEKTY WSPÓŁPRACY

wyplatania wieńców dożynkowych. Ma to szczególne znaczenie dla młodego pokolenia, kształtuje 
pozytywne wartości związane z tradycją i szacunkiem dla pracy rolnika.  Uroczystości dożynkowe to 
coroczna tradycja krzewiona od najstarszych lat w gminach jako obrzędy dziękczynne za ukończenie 
żniw i prac polowych.

WRZESIEŃ 2018
GRZYBOWANIE W WIELBARKU

Nie po raz pierwszy Wielbark zaprosił do wspólnej celebracji święta grzybów, z którego także i w tym 
roku z chęcią skorzystaliśmy. Podczas wydarzenia mieszkańcy mieli okazję do zaprezentowania 
dorobku przyrodniczego poprzez zaproszenie uczestników wydarzenia do wspólnego 
grzybowania,po terenie leśnym obfitym w piękne okazy. Zasadniczy punktharmonogramu stanowiło 
przedstawienie efektów grzybobrania, a zarazem rozstrzygnięcie konkursu. 

MARZEC 2018
WIZYTA PRZEDSTAWICIELI WŁOSKIEJ LGD: GAL ALTA UMBRIA

Podczas wizyty w woj. warmińsko – mazurskim goście uczestniczyli w konferencji nt. ekonomii 
społecznej organizowanej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Olsztynie, odwiedzili 
Lidzbark Warmiński, Garncarską Wioskę, Wioskę Bosej Ekologii w Praslitach oraz Wioskę Sztuki w 
Jerutkach. Partnerzy uczestniczyli również w wydarzeniu połączonym z tradycją tworzenia palm 
wielkanocnych w Rozogach. Cel wizyty stanowiło ustalenie szczegółowego zakresu i harmonogramu 
partnerskiej współpracyw zakresie ekonomii społecznej i spółdzielczości socjalnej w rozwoju 
przedsiębiorczości wiejskiej.

KWIECIEŃ 2018
Z WIZYTĄ - I ŚWIATOWE ŚWIĘTO WSI TEMATYCZNYCH

W ramach projektu współpracy WARMIŃSKO-MAZURSKIE WSIE TEMATYCZNE Stowarzyszenie 
Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” oraz LGD „Warmiński Zakątek” brały udział w I 
Międzynarodowym Święcie Wsi Tematycznych w miejscowości Gostewitz (Riesa)- Saksonia- Niemcy. 
Stoiska wystawiennicze zostały zaprezentowane przez przedstawicieli Polski, Czech, Austrii, 
Niemiec, Słowenii. Celem przyjętej formuły wystawienniczej było przybliżenie idei wsi jako wartej 
uwagi i przystanku, zachęcającej do wspólnego budowania jej nowej odsłony. Element wyjazdowy 
budujący nową odsłonę wsi tematycznych połączony ze szkoleniami z pewnością przyczynił się do 
zwiększenia potencjału i możliwości, jakie są w zasięgu podmiotów ekonomii społecznej.

CZERWIEC 2018
UKRAINA

Grupa ekspercka zaangażowana w transfer doświadczeń instytucji samorządowych we wdrażaniu 
funkcjonowania inicjatywy LEADER, reprezentująca Samorząd Województwa 
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Warmińsko-Mazurskiego wraz z przedstawicielami warmińsko-mazurskich lokalnych grup działania 
wizytowała w Równem (Ukraina) w terminie 3-6 czerwca 2018 r.Podczas wizyty roboczej, przewidziano 
uczestnictwo polskich Partnerów w międzynarodowej konferencji i warsztatach tematycznych w roli 
polskiej grupy eksperckiej w konsultowaniu i merytorycznym wsparciu działań związanych z 
przygotowaniem wdrażania inicjatywy o podobnym działaniu, co europejska inicjatywa LEADER, na 
terenie Obwodu Rówieńskiego na Ukrainie.Eksperci delegacji Samorządu Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego oraz reprezentanci: Lokalnej Grupy Działania „Warmiński Zakątek”, Lokalnej 
Grupy Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia”, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 
„Brama Mazurskiej Krainy”, Stowarzyszenia Kraina Drwęcy i Pasłęki przedstawili ukraińskim lokalnym 
władzom samorządowymoraz organizacjom pozarządowym rolę samorządu we wdrażaniu inicjatywy 
LEADER w regionie.Spotkanie było okazją do przekazania wiedzy w zakresie tworzenia pilotażowych 
strategii rozwoju lokalnego i instrumentów ich wdrażania. W oparciu o doświadczenia pozyskane od 
polskich Partnerów, w bezpośrednich kontaktach z maksymalnym zaangażowaniem instytucji 
publicznych, społecznych i przedsiębiorstw, powstaną modelowe rozwiązania zmierzające do 
współpracy i wspierania grup inicjatywnych podejmujących aktywność w kierunku utworzenia 
lokalnych grup działania na Ukrainie.

LIPIEC 2018
WIZYTA HISZPAŃSKIEJ LGD: EL CONSORCI LEADER DE DESENVOLUPAMENTRURAL 
DEL CAMP Z MONTBLANC

Podczas wizyty w woj. warmińsko – mazurskim goście odwiedzili między innymi Lidzbark Warmiński, 
oraz Garncarską Wioskę w Kamionce. Cel wizyty stanowiło ustalenie szczegółowego zakresu i 
harmonogramu partnerskiej współpracy w zakresie inkubowania przedsiębiorczości wiejskiej.

WRZESIEŃ 2018
WIZYTA STUDYJNA W FINLANDII
DRUGIE DOMY I ICH ZNACZENIE DLA WIEJSKIEJ GOSPODARKI

Przedstawiciele LGD „Brama Mazurskiej Krainy” z inicjatywy leadera projektu IRWIR PAN wraz z 
przedstawicielami LGD Stowarzyszenie Poleska Dolina Bugu, LGD Kraina Dolnego Powiśla, Urzędów Gmin 
Narewka i Włoszakowice, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego (Wrota Podlasia), Podlaski 
Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w 
Poznaniu oraz Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie brali udział w wizycie studyjnej w Finlandii 
w regionie Południowa Sawoniapn. Drugie domy i ich znaczenie dla wiejskiej gospodarki.W wyjeździe 
uczestniczyła grupa 20 osób, reprezentujących trzy środowiska: naukowe, zajmujące się  problematyką 
poszukiwania alternatywnych źródeł dochodu na wsi,  administracji lokalnej oraz organizacji 
pozarządowych, ze szczególnym uwzględnieniem przedstawicieli Lokalnych Grup Działania, które 
zajmują się rozwojem wsi. W trakcie wyjazdu partnerzy uczestniczyli w spotkaniach się z lokalnymi 
przedsiębiorcami oraz przedstawicielami władz. Finlandia stosunkowo dawno  dostrzegła możliwości do 
lokalnego rozwoju gospodarczego  dzięki  tzw . „drugim domom”. Władze i lokalne firmy robią wszystko, 
żeby rozwijać usługi potrzebne właścicielom domów turystycznych - dzięki temu rozwija się lokalna 
gospodarka, która generuje stosunkowo wysoki dochód zwłaszcza na terenach, gdzie nie ma przemysłu 
ale ich atutem jest atrakcyjnie położenie. Na naszym terenietakże zauważalna jest tendencja wzrostowaw 
tej strefie. Coraz więcej osób, angażuje się w budowę letnich bądź całorocznych domów, co może 
korzystnie wpłynąć na rynkiem usług dedykowany ich obsłudze (firmy budowlane, restauracje, sklepy, 
firmy sprzątające itd.).  My również zaczynamy dostrzegać ten rynek ale warto uczyć się od tych, którzy 
początki mają już za sobą i chcą nam swoją wiedzę przekazać. 
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LOKALNE INICJATYWY
KOLEJNA EDYCJA KONKURSU WOKALNEGO PT. „KOCHAM ŚPIEWAĆ POLSKIE PIOSENKI”
      
W ramach inicjatyw integrujących lokalną społeczność 10 maja bieżącego roku odbyła się kolejna już 
edycja Konkursu wokalnego pt. KOCHAM ŚPIEWAĆ POLSKIE PIOSENKI. Konkurs kierowany do dzieci 
i młodzieży 13 gmin przynależących do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej 
Krainy”. Cel konkursu stanowi zasadniczo 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 odbyły się na 
poziomie gminnym oraz międzygminnym, w dwóch kategoriach wiekowych IV-VI oraz gimnazjum. 
Etap finalny został poprzedzony warsztatami muzycznymi dla wszystkich uczestników, 
prowadzonych przez specjalistów muzycznych z wieloletnim doświadczeniem – członków zespołu 
„Czerwony Tulipan”. Dla laureatów międzygminnego konkursu wokalnego „KOCHAM ŚPIEWAĆ 
POLSKIE PIOSENKI” główną nagrodą była akredytacja do udziału w 26. Ogólnopolskim Festiwalu 
Piosenki PIOSENKOBRANIE 2018 w Opolu, organizowanym przez Młodzieżowy Dom Kultury. W 
ramach tegorocznego konkursu akredytację do udziału w Piosenkobraniuna scenie Narodowego 
Centrum Polskiej Piosenki w Opolu otrzymały: Julia Kuszkowska, Julia Płocharczyk oraz Anna  
Paszkowska. I nagrodę zdobyła Julia Kuszkowska, obrończyni nagrody Grand Prix Festiwalu 
Piosenkobranie 2017 reprezentantka gminy Iłowo-Osada za wykonanie piosenki „Obok nas”.

WSPIERAMY MŁODYCH OBYWATELI 
PROJEKT „AKTYWNY OBYWATEL – LOKALNY OBYWATEL” DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW 
PROGRAMU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH

Głównym celem projektu jest zwiększenie zaangażowania młodzieży w sprawy publiczne na terenie 
trzech powiatów: szczycieński, działdowski, nidzicki, poprzez transfer wiedzy i doświadczeń w formie 
warsztatów i usług doradczych oraz realizację w partnerstwie społeczno-publicznym trzech inicjatyw 
integrujących środowisko lokalne. Głównymi beneficjentami projektu są  członkowie młodzieżowych 
rad z gmin oraz młodzieżowych klubów: Nidzica, Płośnica, Wielbark, Janowiec Kościelny, Świętajno 
którzy jako przedstawiciele swoich szkół i środowisk reprezentują interesy młodzieży wobec 
instytucji samorządowych mając wpływ na podejmowane decyzje. Założeniem finalnym jest wzrost 
zaufania młodzieży i ich środowiska wobec instytucji publicznych, oddziałując na aktywność 
społeczną, partycypację obywatelską w sprawach publicznych mieszkańców obszaru objętego 
projektem. Realizacja projektu z pewnością wpłynie na zmianę zachowania społecznego w kierunku 
zwiększonej aktywności. 

Częścią projektu jest organizacja 5 wydarzeń integrujących społeczność lokalną promujących 
aktywność obywatelską w nawiązaniu do obchodów 100-lecia Niepodległości Polski. Pierwsze 
wydarzenia odbyły się w gminie Nidzica, Płośnica oraz Świętajno. Kolejne z wydarzeń projektowych 
odbędą się w gminie Wielbark oraz Janowiec Kościelny. Fotorelacja z pierwszych integrujących 
wydarzeń podkreśla kreatywność organizatorów oraz doskonałą współpracę pomiędzy trzema 
sektorami.  



ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA 
Z BEZPŁATNYCH USŁUG DORADCZYCH

Zapraszamy Państwa na naszą stronę 
internetową: www.lgdbmk.pl
oraz do polubienia profilu:
LGD "Brama Mazurskiej Krainy" na facebooku. 

BIUROBIURO
ul. Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica
czynne  poniedziałek-piątek
godzina 8:00-16:00

KONTAKT
TELEFONICZNY
KONTAKT
TELEFONICZNY

KONTAKT
E-MAIL
KONTAKT
E-MAIL

tel. (89) 625 43 37
kom. 784 556 520

Dyrektor biura
Barbara Tyszka 
lgd@nida.pl

Referent ds. monitoringu i rozliczeń
Renata Milewska
r.milewska@lgdbmk.pl

DORADZTWO DS.
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
DORADZTWO DS.
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Specjalista ds. przedsiębiorczości i współpracy
Daniel Bugajski
d.bugajski@lgdbmk.pl

Specjalista ds. sprawozdawczości i RLKS
Anna Just
a.just@lgdbmk.pl


