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W skrócie

Co o nas i u nas

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, projekty grantowe i nie tylko.
Niniejszy biuletyn prezentuje działaniarealizowane w ramach 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). 

Z przyjemnością informujemy, iż 7 czerwca 2022 na Walnym Zebraniu Członków 
Stowarzyszenia oficjalnie powitaliśmy Gminę Lidzbark jako 14 gminę członkowską, 
która dołączyła do partnerskiego grona Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 
„Brama Mazurskiej Krainy. Gmina Lidzbark licząca przeszło 13 000 mieszkańcówto 
brama wjazdowa na Warmię i Mazury, położona nad Jeziorem Lidzbarskim, rzeką Wel 
na terenie dwóch Parków Krajobrazowych: 
Welskiego oraz Górznieńsko-Lidzbarskiego. 
Od tej chwiliobejmujemy jeszcze bardziej 
spójny terytorialnie obszar 3 sąsiadujących ze 
sobą powiatów – działdowskiego, 
nidzickiego, szczycieńskiego.
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Z wizytą na obszarze, 
czyli punkty informacyjno-promocyjne 
podczas wydarzeń na terenie LGD

Aktywność ta ma na celu ułatwić mieszkańcom dostęp do informacji na temat 
działalności LGD orazkonkursach, w ramach których można pozyskaćśrodkina 
dofinansowanie operacji. Ponadto, podczas wydarzeń lokalnych rozdysponowane są  
materiały promujące LGD. W tym roku braliśmy udział w 7 tego typu wydarzeniach, 
m.in. :

02.07.2022 r. 
Wikno - „Rodzinny „Festyn z LOT-em nad Omulewem”. Wydarzenie rodzinne 
zorganizowane przez 
Lokalną Organizację 
Turystyczną Powiatu 
Nidzickiego na plaży w 
Wiknie,  w wakacyjnych 
okolicznościach przyrody 
w klimacie sportowym. 
Rajd Rowerowy, Turniej 
Siatkówki Plażowej to tylko 
jedne z nielicznych  atrakcji 
przygotowanych w tym 
dniu. 

03.07.2022 r. 
Janowo - „XIV Wystawa Hodowlanych Koni Zimnokrwistych”. To jedne z najbardziej 
wyczekiwanych wydarzeń przypominających o tradycjach hodowlanych, które na stałe 
wpisało się w kalendarz 
imprez gminy Janowo. 
Prezentacja koni i klaczy, a 
także pokaz konny husarii 
są częścią tego cenionego 
nie tylko w skali regionu.

31.07.2022 
Rozogi „Rozoski Przegląd Muzyki Ludowej” czyli Folklor  Pogranicza 
Mazursko-Kurpiowskiego z udziałem solistów śpiewaków, instrumentalistów, grup 
śpiewaczych, kapel i zespołów ludowych jako prezentacja dwóch odmiennych, a 
jednocześnie tak bliskich kultur. Częścią tego wydarzenia był także festyn regionalny, a 
tam królowały kulinaria.

31.07.2022 
Jedwabno „VI Festiwal Folklorystyczny 
Jedwabno 2022” to połączenie idei  
upowszechniania i kultywowania 
dziedzictwa ludowego regionu Warmii i 
Mazur wśród mieszkańców nie tylko 
lokalnej społeczności, ale także z 
powodzeniem docierająca do 
mieszkańców województwa 
warmińsko-mazurskiego, turystów 
polskich jak i zagranicznych. Jest to 
jedyne w swoim rodzaju  spotkanie z 
kulturą, dające możliwość spędzenia 
czasu wolnego w sposób atrakcyjny, 
odmienny dzięki muzycznej pracy, a 
przede wszystkim pasji zaproszonych 
zespołów.

06.08.2022  
Kamionka „Festiwal Ballad Bułata 
Okudżawy”.To kolejna już odsłona bez 
wątpienia niezwykłego wydarzenia z 
najważniejszymi i najpiękniejszymi 
pieśniami tego artysty. Wśród 
słoneczników, żółtych i niebieski 
parasoli – solidarnie z Ukrainą 
Jarzębinowy Amfiteatr rozbrzmiał w 
ciekawych aranżacjach ballad Bułata 
Okudżawy.

21.08.2022
Dożynki Gminy Szczytno w Olszynach orazDożynki Gminne w DźwierzutachtoŚwięta 
Plonów, którym towarzyszą obrzędy dożynkowe podsumowujące tegoroczne żniwa. 
Wydarzenie plenerowe ze straganami kiermaszowymi obfitującym w lokalne przysmaki 
przygotowane przez  sołectwa.
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W realizacji…
Zagraniczne projekty współpracy 
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„Inkubowanie przedsiębiorczości wiejskiej” – to projekt, którego celem jest rozwinięcie 
aktywności przedsiębiorczej mieszkańców obszarów wiejskich 4 lokalnych grup 
działania poprzez wyedukowanie w zakresie działania w sieciach współpracy, tworzenia 
rynków zbytu i inkubowania przedsiębiorczości wiejskiej a także skutecznej promocji 
przetwórstwa lokalnego oraz utworzenie dwóch miejsc sprzedaży produktów lokalnych i 
dwóch ofert inkubowania przedsiębiorczości lokalnej. Operacja realizowana w 
partnerstwie z udziałem El Consorci Leader de DesenvolupamentRural del Camp 
(Montblanc, Tarragona, Lokalnej Grupy Działania „Warmiński Zakątek”, Lokalnej Grupy 
Działania „Łączy nas Kanał Elbląski, Lokalnej Grupy Działania „Południowa Warmia”. 
Całkowita wartość projektu: 2 272 669,00 zł. W tym realizacja naszych działań: 
803 361,00 zł.



W realizacji…
Projekty zewnętrzne 

„Lokalny produkt turystyczny – potencjał w tożsamości kulturowej i przyrodniczej” 
– rozwój, innowacyjne produkty i usługi, turystyczne szlaki tematyczne czyli 
wykorzystanie lokalnych zasobów kulturowych i przyrodniczych  na rzecz rozwoju 
przedsiębiorczości, przepływu wiedzy i doświadczeń we wdrażaniu rozwiązań 
innowacyjnych i kreowania produktów turystycznych z zachowaniem dziedzictwa 
kulturowego regionów. To priorytetowe obszary strategiczne, którym specjalną uwagę 
poświęciliśmy podczas wyjazdu studyjnego do Dolnego Śląska w ramach Schematu II 
Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020. Spotkania, dyskusje i warsztaty z  przedstawicielami  
miasta Wrocław, przedstawicielami zarządu Zamku Książ, Stowarzyszenia Winnice 
Dolnośląskie łączącego dolnośląskich producentów wina gronowego, właścicielami 
gospodarstwa Kozłonogi  z pewnością przyczynią się do osiągniecia celów projektu, a 
także utrzymania trwałych rezultatów w postaci wzorcowego modelu budowania 
przewagi konkurencyjnej regionu w branży turystycznej. Wartość dofinansowania: 
99 080,00 zł.



W czerwcu Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” jako 
pierwsze LGD w województwie warmińsko-mazurskim podpisało umowę o przyznaniu 
pomocy w ramach poddziałania 19.1 „Wsparcie przygotowawcze” dla rozwoju lokalnego 
w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014 – 2020. Dofinansowanie w kwocie 74 tys. zł. będzie przeznaczone w szczególności 
na działania związane z opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia 
Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” na lata 2023-2027 przy udziale i 
wsparciu lokalnej społeczności. Proces budowania strategii to proces kilkuetapowy, w 
którym największą rolę odgrywają mieszkańcy naszego obszaru, ich potrzeby i 
oczekiwania.

 

Na przełomie sierpnia i września, na terenie każdej z gmin członkowskich odbyły się 
warsztaty konsultacyjne dotyczące zagadnień związanych z analizą potrzeb 
rozwojowych i potencjału obszaru, planowanych działań i oczekiwanych rezultatów dla 
celów operacyjnych strategicznych. Wypracowane wnioski i założenia strategiczne będą 
stanowiły uzupełnienie zebranych opinii i wyników badań niezbędnych do opracowania 
projektu Lokalnej Strategii Rozwoju. Opracowanie będzie sfinalizowane do końca 2022 r. 
i będzie stanowiło narzędzie wspierające realizację lokalnych inicjatyw społecznych i 
gospodarczych.

Prace nad przygotowaniem 
Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027
 



Wydłużenie okresu wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020  umożliwiło pozyskanie przez LGD bonusowych  środków na nowe inicjatywy 
związane z rozwojem lokalnym.  Dzięki dodatkowej alokacji w roku bieżącym 
uruchomione zostały środki na przedsięwzięcia: Podejmowanie działalności 
gospodarczej – START UP, Tworzenie sieci współpracy, Zachowanie dziedzictwa 
lokalnego, Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury. Beneficjenci, którzy 
ubiegali się o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie 
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność za 
pośrednictwem naszego LGD dotychczas podpisali umowy o przyznanie wsparcia o 
łącznej wartości 3 924 471 zł . W udziale przypadła nam także tysięczna umowa na 
otwarcie nowej działalności w ramach wdrażanej w województwie 
warmińsko-mazurskim inicjatywy LEADER.
 

Podsumowanie naborów



Smart Villages czyli narzędzie wsparcia obszarów wiejskich łączące dwie perspektywy 
poprzez przenikające się cele przekrojowe: cyfryzacja, ochrony środowiska klimatu oraz 
innowacyjność.

Czym jest idea Smart Villages? To społeczność mieszkająca na wsi, która bazuje na 
nowoczesnych technologiach dążąc do poprawy jakości oraz poziomu życia. Cechą 
wyróżniającą  tego narzędzia jest współpraca i wspólne podejmowanie decyzji społeczności o 
jej rozwoju. Podejście Smart Villages bazuje na połączeniu nowoczesnych narzędzi i 
technologii dla polepszenia jakości życia oraz podniesienia standardu usług publicznych dla 
obywateli – i co ważne przy lepszym wykorzystaniu zasobów oraz mniejszym wpływie na 
środowisko.

Inteligentne wsie charakteryzują się wysoką aktywnością, nie czekając pasywnie na nadejście 
zmian. Inteligentne wsie tworzą ludzie z obszarów wiejskich wychodzący z inicjatywą 
poszukiwania praktycznych rozwiązań problemów, z jakimi mierzą się na co dzień, 
wykorzystując przy tym nowe możliwości, zarówno z obszarów technologii cyfrowych, jak 
również innowacji społecznych w usługach, tworzenia relacji społecznych w usługach, 
tworzenia relacji z obszarami wiejskimi, budowania i zwiększania świadomości dotyczącej 
poprawy warunków klimatycznych i środowiska, czego efektem finalnym jest stworzenie 
miejsca jeszcze bardziej przyjaznego do życia dla jej mieszkańców. 

Na przełomie ostatniego kwartału 2022 oraz I 2023 w ramach tego działania, przeznaczone 
zostaną środki na przygotowanie tzw. Koncepcji Smart Villages.  Plany rozwoju lokalnych 
miejscowości przygotowane w oparciu o głosy ich mieszkańców powinny nakreślać pomysł na 
ich rozwój  – problemy z jakimi zmierza się społeczność ale i szanse na ich rozwiązanie, 
poprzez realizację konkretnych działań i projektów. Przygotowane koncepcje, umożliwią 
przejście do kolejnego etapu, tj. wdrożenie zakładanych działań. Koncepcja Smart Villagesw 
założeniu powinna premiować m.in. następujące elementy:

• zasięg działań realizowanych w ramach operacji obejmuje obszar po dawnych PGR`ACH,
• udział mieszkańców obszaru w pracach nad koncepcją z uwzględnieniem roli sołtysa lub   
   rady sołeckiej ,
• doświadczenie w realizacji podobnych projektów oraz zasoby kadrowe i rzeczowe niezbędne   
   do realizacji zadania.

Wstępne założenia zawarte we wniosku o powierzenie grantu będą składane za 
pośrednictwem Lokalnej Grupie Działania, które po ich ocenie będą przyznawać granty na 
przygotowanie danej koncepcji, z możliwością ich realizacji w przyszłości. Przyznane na 
opracowanie koncepcji środki, mają stymulować określone społeczności do określania wizji 
ich rozwoju.  Koncepcje Smart Villages zbierając w całość plan rozwoju danej miejscowości, 
wyznaczają niejako ścieżki, dzięki którym ten rozwój może być realizowany. Tematyka Smart 
Villages z powodzeniem funkcjonuje w Europy Zachodniej. Wdrażanie inteligentnych wsi, a w 
szczególności ich wsparcie jest jednym z kluczowych elementów programowania funduszy 
unijnych w następnych latach.

Koncepcja na…wieś



W nadchodzącym roku zapraszamy 
do aplikowania o środki w ramach 
przedsięwzięć:

Podsumowanie naborów

PODSUMOWANIE NABORÓW

Przedsięwzięcie FormaTermin naboru
wniosków

B. START UP

C. Sieci współpracy

E. Zachowanie 
dziedzictwa lokalnego

I. Smart Villages

I półrocze 2023

I półrocze 2023

I półrocze 2023

I półrocze 2023

Konkurs

Konkurs

Konkurs

Projekt
grantowy



Notatki



Notatki



Notatki



Kontakt

BIURO

DYREKTOR BIURA

 I ANIMACJI LOKLANEJ 

SPECJALISTA 

REFERENT DS. PROMOCJI 
I PUBLIC RELATIONS


