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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 2020 ROKU:
W 2020 r. ogłoszonych zostało 6 konkursów.W drodze naboru wpłynęły 43 wnioski. W drodze oceny wniosków  
złożonych w ramach konkursów nr 41/2020- Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury i  nr 
42/2020 – Zachowanie Dziedzictwa Lokalnego – renowacja zabytków, a następnie  decyzji Rady 
Stowarzyszenia wybrano  do dofinansowania 13 wniosków na łączną kwotę  784 827 zł. Trwa procedura 
wyboru i oceny  wniosków złożonych w ramach naboru ogłoszonego od 02 do 16 października 2020r. Od 2016 
roku stopniowo realizujemy plany, które zostały zawarte w Lokalnej Strategii Rozwoju.

NABORY WNIOSKÓW W 2020 ROKU:
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ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ

SIEĆ PODMIOTÓW

ROZWÓJ RYNKÓW ZBYTU

ROZWÓJ OGÓLNODOSTĘPNEJ
I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY

ZACHOWANIE DZIEDZICTWA LOKALNEGO



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



11 lipca 2020 roku ten dzień dla wielu mieszkańców Spychowa był najważniejszym  i najbardziej 
oczekiwanym dniem. W tym roku wyjątkowo ze względu na  panująca pandemię COVID-19 w 
Polsce i na świecie oraz związanymi  z nią ograniczeniami. Organizatorzy jak zwykle nie zawiedli 
zachowali wszelkie rygory ostrożności by zapewnić uczestnikom bezpieczeństwo a zarazem dobrą 
zabawę. Podtrzymywanie  wieloletniej tradycji to zasługa i praca wielu ludzi, w tym 
Stowarzyszenia „Przyjazne Spychowo”.

 
Impreza obfitowała w wiele atrakcji, widzowie mogli 
zapoznać się etosem rycerskim, technikami walk 
naszych przodków, zbroją i bronią z XV, średniowieczne 
narzędzia tortur oraz  walki na miecze jednoręczne, 
bastardy, miecze itp. Dużym zainteresowaniem 
cieszyły się warsztaty rymarsko-szewskie, warsztaty 
chlebowe,  warsztaty rycerskie, garncarskie, oraz 
robienie kwiatów z bibuły.Fundacja terra Desolata  
zaprezentowała  pokazy archeologiczno-historyczne.W 
programie przewidziano również występy artystyczne, 
nie zabrakło również  gwiazd. Impreza  przyciąga wielu 
mieszkańców powiatu i turystów.

5

POWRÓT JURANDA ZE SPYCHOWA 



6

Festiwal Ballad Bułata Okudżawy 2020  za nami. W tym roku mimo wielu ograniczeń  związanych 
z Covid-19 cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem.  W dniu  1 sierpnia przy zastosowaniu 
wszelkich wymogów sanitarnych, odbył się XII Festiwal Ballad Bułata Okudżawy,Dominika 
Żukowska  i Andrzej Korycki jak zwykle wśród 
wielu utworów kapitalnie wyśpiewali piosenkę 
pt. „Łódki”. Zgłosiło się  tak wielu chętnych, że 
zorganizowano dodatkowy koncert Dominiki 
Żukowskiej i Andrzeja Koryckiego w dniu 31 lipca 
2020 r.Na Festiwalu Ballad Bułata Okudżawy 
Jacek Beszczyński z zespołem Nadziei Maleńka 
Orkiestra zagrał wiele wspaniałych  utworów min. 
taki utwór jak „Konie narowiste” Przepiękne 
miejsce, znakomite  pieśni i cudowny koncert oraz 
wspaniała  atmosfera tworzona razem z widownią 
sprawia, że  do Jarzębinowego Amfiteatru 
w Garncarskiej Wiosce  co roku przybywa coraz 
więcej miłośników tej wspaniałej  muzyki. 

XII FESTIWAL BALLAD BUŁATA OKUDŻAWY 2020
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Pruska impreza w strugach deszczu, jak co roku tradycyjnie  u Kazimierza Abramczyka.  W sobotnie 
popołudnie i wieczór 22 sierpnia 2020 roku w Wiosce Prusów można było zobaczyć, a przede 
wszystkim dowiedzieć się i zapoznać  z historią Prusów,  ich  największymi osiągnięciami a także z  
najbardziej charakterystycznymi elementami stroju, tradycji i zwyczajów w średniowiecznej 
scenerii. Te zamierzchłe obyczaje można poznać w Piwnicach Wielkich, a dokładniej – w Wiosce 
Prusów, którą stworzył i prowadzi pasjonat historii i dziejów dawnych Galindów. Inicjatorem 
wydarzenia był oczywiście Kazimierz Abramczyk, który spotkanie miłośników kultury pruskiej 
urozmaicił przygotowanymi przez siebie napojami i potrawami zgodnie z dawną pruską recepturą. 
Baby Pruskie, nieodzowny element wydarzenia i spotkań. To one  są najstarszym zabytkiem kultury 
materialnej Prusów i motywem przewodnim w wiosce Prusów. Sierpniowe spotkania Prusów nie są 
jedyną okazją wizyty w Wiosce Prusów. Właściciel i pomysłodawca zapewnia, że w jego wiosce 
praktycznie przez cały rok dzieje się coś ciekawego, więc zaprasza w odwiedziny wszystkich tych, 
dla których kultura pruska nie jest obca oraz oczywiście tych, którzy chcieliby ją poznać.

ZJAZD PRUSÓW 2020
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W tym roku w Garncarskiej Wiosce  05.09.2020r. 
w niecodziennych warunkach przy zachowaniu 
wszelkich środków ostrożności i bezpieczeństwa 
sanitarnego mieliśmy okazję uczestniczyć w 
Koncercie Chopinowskim w wykonaniu Marka 
Brachy. Artysta gościł u nas  niejednokrotnie. Był 
to niecodzienny koncert dla fanów muzyki 
utworów Chopina czy Szymanowskiego. Marek 
Bracha polski pianista młodego pokolenia, ma 
za sobą udział w wielu festiwalach muzycznych 
na całym świecie, a także w rozmaitych 
przedsięwzięciach artystycznych.  Prowadzi 
ożywioną działalność artystyczną 
konsekwentnie promując muzykę polską w kraju 
jak i na całym świecie. Koncert zachwycił wielu 
gości obecnych na sali, a także młodzież z 
Powiatu Nidzickiego. Mogliśmy usłyszeć 
najpiękniejsze mazurki etiudy i walce. W tym 
dniu w Garncarskiej Wiosce odbyło się także 
uroczyste wręczenie  Stypendiów Nidzickiego 
Funduszu Lokalnego.

KONCERT CHOPINOWSKI MARKA BRACHY
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„CICHA WODA BRZEGI RWIE”- GRZYBINY 2020

19 września w malowniczej miejscowości Grzybiny  odbył się Festiwal piosenki “Cicha Woda Brzegi 
Rwie”, organizowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Brama Mazurskiej Krainy” 
oraz Bibliotekę – Centrum Kultury Gminy Działdowo. Występy rozpoczął zespół “Pokolenia” 
piosenką “Cicha woda brzegi rwie”. Festiwal odbył się w czterech kategoriach wiekowych: klasy 1-4, 

5-8, liceum oraz dorośli. Nagrodę 
publiczności oraz Grand Prix 
Festiwalu otrzymała Zuzanna 
Lemańska. Każdy uczestnik 
otrzymał dyplom oraz nagrodę 
rzeczową. Nagrody wręczali 
Dyrektor biura Stowarzyszenia 
Lokalna Grupa Działania ”Brama 
Mazurskiej Krainy” Daniel Bugajski 
oraz Wójt Gminy Działdowo 
Mirosław Zieliński. Festiwal 
zakończył występ zespołu “Jej 
chłopaki”. Występy uczestników 
wzbudzały wielkie emocje, a także  
niejednokrotnie porywały 
publiczność do tańca. Przy 
zdrowej rywalizacji, a także  dobrej 
zabawie uczestnicy oraz goście 
mogli  przyjemnie spędzić czas.
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SPOTKANIA INFORMACYJNE I SZKOLENIA
Z ZAKRESU PISANIA WNIOSKÓW 2020

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” było organizatorem  spotkań 
informacyjnych w każdej Gminie obszaru LGD, którego motywem przewodnim był nabór 
wniosków 2020r. W spotkaniach   wzięło udział około 150 zainteresowanych  osób. Niemałym 
zainteresowaniem cieszyły się również nieodpłatne szkolenia z zakresu pisania projektów w 
ramach Działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER – Poddziałanie 
19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność :
 
● podejmowanie działalności gospodarczej,
● rozwijanie działalności gospodarczej.

Terminy i miejsca w których odbyły się szkolenia:
29.09.2020 r. Sala Weselna „U Smolenia”, ul. Wiejska 1A, 13-240 Iłowo-Osada,  
30.09.2020 r.  Spółdzielnia Socjalna Bulwar,  Jerutki 81, 12-140 Świętajno.
01.10.2020 r.  Gospoda „Ptasie Radio” , Garncarska Wioska, Kamionka 5.



KONTAKT

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA 
Z BEZPŁATNYCH USŁUG DORADCZYCH

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

DYREKTOR BIURA
Daniel Bugajski
d.bugajski@lgdbmk.pl

SPECJALISTA 
DS. SPRAWOZDAWCZOŚCI I RLKS
Anna Just-Bugajska
a.just@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

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


