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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

PODSUMOWANIE NABORÓW OGŁOSZONYCH W 2019 ROKU:

W 2019 r. ogłoszonych zostało 9 konkursów, w tym 7 w procedurze konkursowej i 2 w procedurze 
grantowej. W drodze naboru wpłynęło 63 wniosków. W drodze oceny, a następnie decyzji Rady 
Stowarzyszenia wybrano do dofinansowania 43 wnioski na łączną kwotę 2 534 478 zł. Od 2016 
roku stopniowo realizujemy plany, które zostały zawarte w Lokalnej Strategii Rozwoju. 

NABORY WNIOSKÓW W 2020 ROKU:
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PRZEDSIĘWZIĘCIE CZAS NABORU WNIOSKU/FORMA
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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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7. REALIZACJA PROJEKTU - rozliczenie projektu jest realizowane zgodnie z zapisami zawartymi w 
Umowie. Należy pamiętać o zapoznaniu się ze szczegółami obowiązujących zasad rozliczeń, które 
znajdują się w Umowie oraz instrukcji wypełniania wniosku o płatność. 

8. ROZLICZENIE PROJEKTU/ REFUNDACJA - 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 do 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.

DLA BENEFICJENTA



“XXIV POWIATOWY KONKURS PALMY WIELKANOCNEJ” ROZOGI 2019

Wydarzenie, na którym gościliśmy z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością, świadczy 
o tym liczba uczestników (60 zgłoszonych palm ). W konkursie biorą udział uczestnicy 
indywidualni i grupowi, szkoły stowarzyszenia kluby w tym Klub seniora „Młodzi Inaczej”. Jury 
konkursu wybrało najpiękniejsze palmy, musiały być wykonane zgodnie  tradycją bez elementów 
sztucznych. Różnorodność i pomysłowość  wykonania  palm zachwyca przyciąga i jednoczy 
mieszkańców  miejscowości Rozogi i okolic. Organizatorzy zapowiadają ze konkurs  będzie 
kontynuowany jeszcze przez wiele lat.

 

IV FESTIWALU KULTURY SŁOWIAŃSKIEJ I PRUSKIEJ W  DŹWIERZUTACH
 
Dnia 6 lipca 2019 r.  gościliśmy na IV Festiwalu Kultury 
Słowiańskiej i Pruskiej w  Dźwierzutach. 
W tym dniu w samym sercu miejscowości powstała 
Wioska Prusów, w której każdy uczestnik mógł przy 
dobrej zabawie połączonej z lekcją historii  
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przenieść się do dawnych czasów, poznać zwyczaje i obyczaje Słowian i Prusów. Wydarzenie 
łączące tradycje i nowoczesność to doskonała zabawa z  historią, która z roku na rok integruje 
mieszkańców i gości.

XI FESTIWAL BALLAD BUŁATA OKUDŻAWY

3 sierpnia  2019 r. w Garncarskiej Wiosce w miejscowości Kamionka odbył się XI Festiwal Ballad 
Bułata Okudżawy, który jak co roku uświetnili swym występem Dominika Żukowska i Andrzej 
Korycki. W tym roku po raz pierwszy wystąpił zespół Jacka Beszczyńskiego. Przepiękne miejsce, 
kilkadziesiąt najpiękniejszych ballad Mistrza Bułata i atmosfera tworzona razem z widownią 
sprawiła ze amfiteatr w Gancarskiej Wiosce opanowała  niezwykła  muzyka.

Z WIZYTĄ NA OBSZARZE DZIAŁANIA LGD
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UROCZYSTOŚCI DOŻYNKOWE 2019 : FILICE, JANOWIEC KOŚCIELNY, KOZŁOWO

31 sierpnia 2019 mieliśmy okazję brać udział w  uroczystościach dożynkowych: w miejscowości 
Kozłowo oraz w miejscowości Filice. Wydarzeniem o zbliżonym charakterze i tradycji było Święto 
Pieczonego Ziemniaka  w miejscowości Janowiec Kościelny. Organizacja dożynek to integracja 
mieszkańców regionu, wyraz lokalnej tożsamości i odpowiedzialności za podległy obszar. 
Szczególnie ujęła nas przepięknie udekorowana na tą uroczystość miejscowość Filice. Obrzędy 
dożynkowe ciągle funkcjonują w świadomości ludzi od dobrych kilku pokoleń jako uroczystości o 
charakterze religijnym, jak i ludowym, połączone z ukazaniem dorobku wsi jak i zabawą z okazji 
zakończenia zbiorów. Taka właśnie uroczystość stanowi jeden z istotnych walorów kulturowych 
terenu Gminy Kozłowo,  Filic i Janowca Kościelnego. Połączenie obrzędów dożynkowych z 
biesiadowaniem to pozytywnie  ożywienie lokalnej tradycji oraz pokazanie szczególnie młodym 
pokoleniom tradycji śpiewów i tańców ludowych.

Z WIZYTĄ NA OBSZARZE DZIAŁANIA LGD
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FESTIWAL GRZYBÓW - GRZYBOWANIE 2019

Młodzi i starzy, wsie i miasta – cała nasz kraina jak długa i szeroka – rusza o świcie do  wielbarskich 
lasów w poszukiwaniu najdorodniejszych okazów .Tak też się działo i w tym roku. 15.09.2019r. 
mieliśmy okazję uczestniczyć w XII Festiwalu Grzybów – Grzybowanie 2019. Wspólne grzybobranie to 
doskonała okazja do pokazania umiejętności wynajdowania pięknych okazów jak również  pretekst 
do pogawędki. W tym roku  grzybiarze sobie poradzili. Zasadniczym punktem harmonogramu było 
przedstawienie efektów grzybobrania, a zarazem rozstrzygnięcie konkursów  w tym na potrawę z 
grzybów. Moc atrakcji podczas imprezy zgromadziła wielu sympatyków  grzybów. Wydarzenie jest 
doskonałym sposobem spędzania wolnego czasu, rodzinną rozrywką ponad podziałami płci i 
pokoleń. 

ECO RAJD ROWEROWY – 21 WRZESIEŃ 2019 .

W ramach wydarzenia odbył rajd rowerowy dla wszystkich pokoleń i festyn ekologiczny połączony  z 
warsztatami żywej wikliny, konkursami dla uczestników, grami i animacjami  dla dzieci .Wydarzenie, 

które uczy i bawi dobrych 
praktyk ekologicznych ( np. 
malowanie domków dla 
owadów ) integruje młodych 
i starszych ( np. Koło 
gospodyń wiejskich Mały 
Łęck i Młodzieżowa Rada z 
Płośnicy). W zgodzie z 
naturą, wśród przyjaciół, 
sąsiadów i znajomych, daje 
poczucie dobrze 
spędzonego czasu.

Z WIZYTĄ NA OBSZARZE DZIAŁANIA LGD
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PROJEKT WSPÓŁPRACY
MIĘDZYNARODOWY PROJEKT WSPÓŁPRACY Z WŁOCHAMI

W dniu 26 lipca 2019 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie odbyło się spotkanie przedstawicieli podmiotów 
zaangażowanych we współpracę pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim a Regionem 
Umbria (Włochy). Spotkanie było wynikiem realizacji pierwszego etapu międzynarodowego 
projektu współpracy pn.: „Ekonomia społeczna i spółdzielczość socjalna w rozwoju 
przedsiębiorczości wiejskiej” w związku z otrzymanym przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa 
Działania „Brama Mazurskiej Krainy” wsparciem finansowym w ramach inicjatywy LEADER dla 
poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą 
działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
W obecnej perspektywie finansowej jest to pierwszy międzynarodowy projekt współpracy 
realizowany przez lokalne grupy działania w województwie warmińsko-mazurskim. Polega on na 
stworzeniu warunków do rozwoju przedsiębiorczości na obszarze objętym Lokalną Strategią 
Rozwoju. Celem projektu jest budowanie trwałej współpracy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości 
na terenach wiejskich poprzez międzynarodowy przepływ wiedzy  i doświadczeń we wdrażaniu 
innowacyjnych rozwiązań, rozwoju turystyki i kreowania produktów turystycznych, ekonomii 
społecznej, zachowaniu dziedzictwa kulturowego regionów. Polskim partnerem projektu jest 
Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek”. Partnerem zagranicznym zaś jest włoska Lokalna 
Grupa Działania Gruppo di Azione Locale  Alta Umbria S.R.L. z miejscowości Gubbio w regionie 
Umbria w prowincji Perugia. Środki finansowe, przyznane na realizację przedmiotowej operacji, 
wynoszą łącznie 322 390,00 zł.
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PROJEKT WSPÓŁPRACY
MAZURSKIE WESELE
 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” w ramach projektu 
współpracy „Ekonomia społeczna i spółdzielczość socjalna w rozwoju przedsiębiorczości 
wiejskiej” stworzyło regionalny produkt turystyczny pn. „Mazurskie Wesele”. Wydarzenie odbyło 
się 26 lipca 2019r.  w Garncarskiej Wiosce w  miejscowości Kamionka. Mazurskie Wesele to projekt, 
który powstał z potrzeby zaprezentowania gościom odwiedzającym region, tradycje lokalnych 
starych zwyczajów. Goście z Polski i zagranicy ( partnerzy projektu, przedstawiciele włoskiej 
Gruppo di AzioneLocale Alta Umbria )  razem z aktorami ubrani w tradycyjne stroje bawili się na 
„Mazurskim Weselu” , inscenizacji obrzędu weselnego polskiej wsi. Uroczystość  związana  z 
zaślubinami  z przyśpiewkami, tańcami a także degustacją weselnego jadła. Uczestnicy mogli 
poczuć klimat i atmosferę dawnych czasów. Można tu  było miło spędzić czas, zabrać gości do 
innego świata, zapewnić im rozrywkę w nieco innym wymiarze, było to ciekawe nowe 
doświadczenie. Projekt powstał  na podstawie starych zapisków w tym opisów   Karola Małłka, 
działacza mazurskiego, pisarza, folklorysty, publicysty i nauczyciela, działającego przez całe 
życie na rzecz zachowania i kultywowania kultury mazurskiej, i opowiadań jednej z najstarszych 
mieszkanek z Wikna. Nowy Lokalny produkt turystyczny będzie dostępny dla wszystkich 
mieszkańców  i gości  pragnących wśród pięknych krajobrazów, zieleni i jezior,  spędzać c ciekawie 
czas, przy okazji przypominając i pokazując kulturę tej ziemi.
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NOTATKI



KONTAKT

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

DYREKTOR BIURA
Daniel Bugajski
d.bugajski@lgdbmk.pl

REFERENT DS. MONITORINGU
I ROZLICZEŃ
Renata Milewska
r.milewska@lgdbmk.pl

SPECJALISTA DS. EKONOMII
SPOŁECZNEJ I ANIMACJI LOKALNEJ
Bożena Chmielewska
b.chmielewska@lgdbmk.pl

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA 
Z BEZPŁATNYCH USŁUG DORADCZYCH

tel. (89) 625 43 37
kom. 784 556 520
e-mail: biuro@lgdbmk.pl


