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LEADER realizowany jest na obszarach wiejskich, które należy utożsamiać  z obszarem 
całego kraju poza obszarem miast liczących więcej niż 20 000 mieszkańców. LEADER 
stanowi oddolne, partnerskie podejście do rozwoju obszarów wiejskich za pośrednictwem 
lokalnych grup działania, polegającym na opracowaniu przez społeczność wiejską lokalnej 
strategii rozwoju oraz realizacji wynikających z niej innowacyjnych projektów, w oparciu o 
zasoby produktowe, technologiczne, organizacyjne, marketingowe.
Za pośrednictwem LGD w bieżącej perspektywie finansowej 2014-2020 skierowane 
zostały środki na wsparcie przedsiębiorczości poprzez rozwój istniejących firm oraz 
tworzenie dodatkowych miejsc pracy i nie tylko.
Niniejszy biuletyn prezentuje dotychczasowe efekty realizacji i wdrażania Programu 
„LEADER” w okresie programowania PROW 2014-2020 wspieranego ze środków 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFROW) rozwój 
lokalny kierowany przez społeczność (RLKS).

Przedsięwzięcia realizowane w ramach RLKS. 
Odrobinę danych statystycznych

W bieżącym okresie programowania 2014-2020 nasze działania zostały skupione wokół 
7 głównych przedsięwzięć. Od momentu podpisania umowy na realizację strategii 
rozwoju lokalnego, która została podpisana 20.05.2016 roku przeprowadzonych zostało 
29 konkursów w ramach procedury konkursowej oraz 16 konkursów w ramach procedury 
grantowej. Strategia Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ Brama Mazurskiej Krainy”.  
Stopień realizacji  LSR odzwierciedlają wykresy.

       Podejmowanie działalności gospodarczej – START UP
podejmowanie działalności gospodarczej na własny rachunek, ze szczególnym 
uwzględnieniem wsparcia przedsiębiorczości osób z grup defaworyzowanych pod 
względem dostępu do rynku pracy.

Co o nas i u nas

I

Żródło: Opracowanie własne



          Rozwijanie działalności gospodarczej

dywersyfikacja działalności gospodarczej, z utworzeniem co najmniej 1 miejsca pracy 
przez mikro i małych przedsiębiorców.

 
          
          Tworzenie sieci podmiotów 
prowadzących działalność na obszarze objętym LSR, współpracujących w zakresie 
świadczenia usług turystycznych, krótkich łańcuchów żywnościowych, rynków zbytu 
produktów lub usług lokalnych.
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          Rozwijanie działalności gospodarczej

dywersyfikacja działalności gospodarczej, z utworzeniem co najmniej 1 miejsca pracy 
przez mikro i małych przedsiębiorców.

 
          
          Tworzenie sieci podmiotów 
prowadzących działalność na obszarze objętym LSR, współpracujących w zakresie 
świadczenia usług turystycznych, krótkich łańcuchów żywnościowych, rynków zbytu 
produktów lub usług lokalnych.

Rozwój rynków zbytu produktów i usług lokalnych z        
wyłączeniem targowisk

 

Zachowanie dziedzictwa lokalnego
realizowane poprzez rewitalizację, renowację, ochronę i zabezpieczenie obiektów 
zabytkowych, wpisanych do ewidencji zabytków 
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Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury
poprzez wsparcie operacji, które służą zaspokojeniu zdiagnozowanym potrzebom lokalnej 
społeczności w obszarach infrastruktury dziedzictwa kulturowego, infrastruktury 
turystycznej i rekreacyjnej

 

Projekty grantowe
realizowane w dwóch zakresach wspierania udziału społeczności lokalnej w realizacji LSR 
lub wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności 
lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem 
rozwiązań innowacyjnych oraz w zakresie promowania produktów lub usług lokalnych, 
rynków zbytu produktów i usług lokalnych, turystyki, rekreacji lub kultury.
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Wykorzystane środki z podziałem na gminy:

 

PROJEKTY WSPÓŁPRACY

WARMIŃSKO – MAZURSKIE WSIE TEMATYCZNE operacja realizowana z Lokalną Grupą 
Działania "Warmiński Zakątek" mająca na cel urozwinięcie oferty turystyczno – edukacyjnej 
warmińskich i mazurskich wsi tematycznych poprzez wypromowanie ofert 7 wsi 
tematycznych na rynku międzynarodowym, podniesienie umiejętności liderów lokalnych 
oraz atrakcyjności ofert wsi tematycznych poprzez wzmocnienie działań partnerskich LGD 
w sieciowaniu podmiotów ekonomii społecznej – rozliczony. Wartość całkowita projektu 
wg. umowy: 259 003,00 zł. W tym realizacja naszych działań: 118 548, 00 zł.

“Inkubowanie przedsiębiorczości wiejskiej” z udziałem LAG Consorci Leader  de 
Deserwolupament Ruraldel Camp (Montblanc Tarragona, Lokalnej Grupy Działania 
„Warmiński Zakątek”, Lokalnej Grupy Działania ”Łączy nas Kanał Elbląski”, Lokalnej Grupy 
Działania „Południowa Warmia” – w realizacji. Całkowita wartość projektu: 1 802 500,00 zł. 
W tym realizacja naszych działań: 739 156, 00 zł
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„Ekonomia społeczna i spółdzielczość socjalna w rozwoju przedsiębiorczości 
wiejskiej” 
z udziałem podmiotów ekonomii społecznej obszaru Stowarzyszenia LGD „Brama 
Mazurskiej Krainy” oraz Lokalnej Grupy Działania "Warmiński Zakątek" przy udziale 
Gruppo di Azione Locale Alta Umbria S.r.l. – w rozliczeniu. Wartość całkowita projektu: 
322 149,49 zł. W tym realizacja naszych działań:164 890,30 zł.

PROJEKTY ZEWNĘTRZNE

„Innowacyjna wieś” – Wioski tematyczne, rozwój przedsiębiorczości wiejskiej opartej na 
wybranej specjalizacji wsi, efektywne wykorzystanie zasobów kulturowych, 
historycznych i przyrodniczych, kreowanie lokalnych produktów turystycznych, 
promocja i współpraca w rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej oraz praktyczne działania 

przedsiębiorstw społecznych w 
branży turystycznej – pod takim 
hasłami zrealizowaliśmy wyjazd 
studyjny do Austrii w ramach 
Schematu Il Pomocy Technicznej 
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” 
Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020. 
Kierunek jeden, wiele doświadczeń 
i aż 6 spotkań w malowniczych 
wioskach tematycznych. Nasi 
Przedstawiciele odwiedzili mi.in.: 
Wioskę Winiarzy w Grinzing, 
Wioskę Energii w Grosschonau oraz 
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Wioskę Makową w Armschalg –w rozliczeniu. Wartość projektu: 119 758,50 zł.



Jak co roku, być może w warunkach i okolicznościach nieco innych niż dotychczas ale 
dążymy do spotkań z mieszkańcami obszaru, biorąc udział w wydarzeniach 
organizowanych na naszym terenie, docierając z informacją do naszych potencjalnych 
beneficjentów. W tym roku braliśmy udział w 5 tego typu wydarzeniach, m.in. :

07.08.2021 w Uzdowie odbyły się Warmińsko – Mazurskie  DNI RODZINY oraz  akcja 
#szczepimy się, podczas których nie zabrakło atrakcji dla małych i dużych – 
zorganizowano turniej rodzinny, turniej szachowy, quiz przyrodniczy oraz pokaz pierwszej 
pomocy przeprowadzony przez strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej Gminy 
Działdowo. Nie zabrakło także miejsca dla punktów informacyjnych dotyczących 
programu czyste powietrze, profilaktyki zdrowia, profilaktyki społecznej ze wsparciem 
psychologa, spisu powszechnego, DAR S.A oraz stoiska obsługiwanego przez naszych 
pracowników.

04.09.2021 na stadionie gminnym w Kucach odbyło się Święto Pieczonego Ziemniaka- 
wydarzenie na stałe wpisane w kalendarz Gminy Janowiec Kościelny. Zasadniczym jego 
założeniem jest ukazanie dorobku 
wsi polskiej, ze szczególnym 
uwzględnieniem regionalizmu. 
Organizacja tego wydarzenia 
nawiązuje w sposób szczególny do 
tożsamości tych obszarów, 
pielęgnuje tradycje i zachęca do 
poznawania kulinariów 
regionalnych. W trakcie wydarzenia 
kultywowany jest dorobek polskiej 
wsi, w tym zwyczaj wyplatania 
wieńców dożynkowych.

04.09.2021 w Garncarskiej Wiosce w Kamionce odbyły się 
Targi Ekonomii Społecznej stanowiące szczególne wydarzenie 
o wyjątkowym charakterze będące okazją do prezentacji w 
jednym miejscu usług i produktów oferowanych przez 
przedsiębiorstwa społeczne, spółdzielnie socjalne, organizacje 
pozarządowe z terenu powiatów działdowskiego, nidzickiego, 
nowomiejskiego i  szczycieńskiego. Podczas tego wydarzenia 
stoisko informacyjne zostało wystawione również przez 
pracowników Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 
„Brama Mazurskiej Krainy”, gdzie osoby odwiedzające mogły 
dowiedzieć się o planowanych jeszcze w tej perspektywie 
finansowej przedsięwzięciach, które przyczynią się między 
innymi do powstania nowych przedsiębiorstw oraz nowych 
miejsc pracy.

Z wizytą na obszarze

   



Spotkaliśmy się...

11.09.2021 w Jedwabnie wraz ze stoiskiem informacyjnym uczestniczyliśmy w otwarciu 
SCENY PLENEROWEJ W JEDWABNIE, która stanie się miejscem spotkań rekreacyjnych, 
kulturalnych, sportowych jako przestrzeni dla aktywnego życia mieszkańców gminy, a 
przede wszystkim aktywizującego lokalną społeczność.

15 września 2021 roku 
przedstawiciele Stowarzyszenia 
Lokalna Grupa Działania „ Brama 
Mazurskiej Krainy” wzięli udział w 
spotkaniu Lokalnych Grup 
Działania województwa warmińsko 
– mazurskiego podczas konferencji 
„WARMIA I MAZURY – 
POTENCJAŁ W ODDOLNOŚCI”. 
Spotkanie było okazją do 
poruszenia tematów ważnych dla 
aktywnych grup z punktu widzenia 
nadchodzącej perspektywy, ale też 
wciąż funkcjonującego – 

Z wizytą na obszarze
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Aktualnie

wydłużonego okresu programowania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020. Nadchodzącej perspektywie finansowej w swoim wystąpieniu dużo uwagi 
poświęcił Wicemarszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego Pan Miron Sycz. W 
tym kontekście toczono także rozmowy dotyczące analizy działalności LGD 
województwa warmińsko-mazurskiego, których potencjał i wyzwania prezentował 
Tomasz Schimanek. Interesującymi wynikami badań na temat mniejszości narodowych 
na Warmii i Mazurach w kontekście budowania strategii podzieliła się Pani Natalia Sycz. 
Część strategiczna została skupiona na prelekcji o tematyce turystycznej , którą 
moderowała Marta Klepka, a odpowiadał na pytania i przybliżał zagadnienia Marcin 
Prokop.

W związku z wydłużeniem okresu  programowania Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020 i planowanym zwiększeniem środków finansowych w 
ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez społeczność’ oraz poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz 
kosztów bieżących i aktywizacji” obecna perspektywa finansowa zakończy się w 2023 
roku. Rok bieżący stanowił podsumowanie pracowitego okresu, z którym zmagało się 
LGD w bieżącym okresie. LGD dokonało weryfikacji dotychczasowej diagnozy obszaru 
wskazanej w strategii, pod kątem zmian społeczno – ekonomicznych, które powinny być 
uwzględnione przy planowaniu nowych wskaźników i dodatkowych kwot na realizację 
poszczególnych przedsięwzięć wskazanych w strategii. Weryfikacja diagnozy 
uwzględnia również potrzebę podjęcia nowych aktywności, w celu wsparcia włączenia 
społecznego mieszkańców obszaru LGD ”Brama Mazurskiej Krainy” związane zostało z 
dodaniem do strategii nowego przedsięwzięcia: Przygotowanie oddolnych koncepcji 
rozwoju – Smart Village.
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