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 Szanowni Państwo,

Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej wdraża po raz pierwszy Lokalną Strategię 
Rozwoju, na którą uzyskała dofinansowanie ze środków unijnych w kwocie przekraczającej 
11 mln zł. Dla niektórych być może nie jest to kwota znacząca, biorąc pod uwagę, że nasza 
strategia obejmuje aż 10 gmin (Wiśniew, Skórzec, Wodynie, Mokobody, Suchożebry, Mordy, 
Domanice, Kotuń, Zbuczyn oraz gmina wiejska Siedlce), jednak mamy ambicję, aby środki 
te zostały wykorzystane w maksymalnym stopniu dla rozwoju naszego obszaru. Póki co 
strategię wdrażamy z sukcesem, osiągnęliśmy wartości określone w umowie ramowej dla  
I kamienia milowego. Na koniec 2019 r. nasza LGD wykorzystała 41,72% środków 
finansowych przeznaczonych na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR w latach 
2016-2021. Jednocześnie, biorąc pod uwagę ogromne zapotrzebowanie zgłaszane przez 
wnioskodawców, w samym tylko 2019 r. ogłosiliśmy nabory na kwotę ponad 2,7 mln zł, 
uruchamiając w ten sposób  znaczącą część swojego budżetu. 

 Wiele jeszcze przed nami, jednak w bieżącym numerze chcieliśmy w pierwszej 
kolejności dokonać podsumowania roku 2019. Kilkoro beneficjentów opisuje, jak środki 
pozyskane od LGD pomogły im założyć nowe firmy, zyskać zatrudnienie, zaktywizować 
i zintegrować lokalną społeczność czy też dokonać rewitalizacji lokalnego dziedzictwa 
historycznego i kulturowego. O kolejnych beneficjentach będziemy pisać z kolejnych 
numerach. W numerze omawiamy najważniejsze zmiany dotyczące aspektów prawnych, 
dokumentów LSR i wniosków o płatność. Rozpoczynamy także stały moduł z poradami 
skierowanymi do kół gospodyń wiejskich, które zawsze mogą liczyć na wsparcie naszej LGD. 

 Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej od lat służy pomocą w promowaniu 
produktów regionalnych i tradycyjnych. W 2019 r. zorganizowała szkolenie pn. „Mazowieckie 
dobre praktyki i tradycje kulinarne – produkty regionalne i tradycyjne“, w którym wzięło 
udział ok. 100 osób z ośmiu powiatów województwa mazowieckiego. Jesienią odbyła się 
także konferencja, dotycząca aktywizacji mieszkańców wsi w działalności pozarolniczej 
realizowanej w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Promujemy także walory turystyczne 
obszaru LGD ZS. W 2019 r. zakończyliśmy projekt współpracy, dotyczący promowania
na naszym terenie innowacyjnych form aktywnej turystyki: geocachingu i questów. 
Warto zainteresować się odkrywaniem skarbów Ziemi Siedleckiej! Jest ich wiele 
w każdej naszej gminie. W kolejnym wydaniu napiszemy o ścieżkach rowerowych. 
Projekt współpracy z Bialskopodlaską Lokalną Grupą Działania wkracza bowiem
w zaawansowany stopień realizacji. W 2020 r. zaplanowaliśmy wiele działań, 
dotyczących promowania obszaru LGD Ziemi Siedleckiej oraz produktów i usług
 wytwarzanych przez jej mieszkańców, szczególnie związanych z wykorzystaniem 
jej potencjału przyrodniczego, historycznego i kulturowego. Mamy nadzieję, 
że nasze ambitne plany uda się zrealizować.
 Życząc Państwu zdrowia, zapraszamy do lektury i współpracy 
w realizacji naszych, wspólnych planów.  

     Redaktor Naczelny  
   Prezes Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej

Hubert Pasiak 
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 Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
Oddział w Siedlcach zrealizował 25 września w part-
nerstwie z Lokalną Grupą Działania Ziemi Siedleckiej 
i Mazowiecko-Podlaskim Stowarzyszeniem Agrotu-
rystycznym operację Aktywizacja mieszkańców wsi  
w działalności pozarolniczej - konferencja, realizowanej 
w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów 
Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014- 2020.
 Bezpłatna konferencja odbyła się w Siedlcach  
w sali konferencyjnej Mazowieckiego Ośrodka Doradz-
twa Rolniczego. Operacja była skierowana do 90 miesz-
kańców wsi województwa mazowieckiego, w szczególno-
ści rolników, prowadzących działalność agroturystyczną 
bądź turystykę wiejską, zagrody edukacyjne, liderek KGW  
i stowarzyszeń oraz przedstawicieli LGD, organizacji poza-
rządowych, zajmujących się w ramach swojego działalno-
ści podejmowaną podczas konferencji tematyką. W spo-
tkaniu wzięło ponad 100 osób, głównie kobiet wiejskich.
 Program sześciogodzinnej konferencji był bar-
dzo różnorodny, wśród wystąpień znalazł się wyklad Małe 
przetwórstwo i sprzedaż produktów w gospodarstwach rol-
nych, wygłoszony przez dr. hab. Romana Niedziółkę - 
profesora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego 
w Siedlcach. Udzielił on uczestnikom konferencji wielu 
praktycznych wskazówek dotyczących krótkich łańcuchów 
dostaw. Najnowszą, fachową wiedzę z zakresu turysty-
ki, przedstawiła prof. dr hab. Krystyna Krzyżanowska z 
Zakładu Turystyki i Rozwoju Wsi Szkoły Głównej Gospo-
darstwa Wiejskiego w Warszawie, prezentując wykład Za-
groda edukacyjna jako innowacja w turystyce wiejskiej. Ob-
szernie omówiono też promocję działalności pozarolniczej 
na obszarach wiejskich. Wykłady wygłosiły prelegentki  
z Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW: dr inż. Ewa Ja-
ska przedstawiła możliwości wykorzystania do tego celu 
mediów, zaś dr inż. Agnieszka Werenowska omówiła rolę 
i zasady organizacji eventów. Część wykładową konferencji 
zakończyła Alicja Zasuwik - prezes Spółdzielni Socjalnej 

„Zioła Siedleckie”, która zapoznała uczestników z funkcjo-
nowaniem podmiotów ekonomii społecznej  w  praktyce.
 Istotną częścią obrad była wymiana do-
świadczeń i prezentacja dobrych praktyk. Swoją wie-
dzę zaprezentowali nie tylko  przedstawiciele nauki, 
ale i praktycy. Bardzo ciekawy przykład działalności 
agroturystycznej i  edukacyjnej przedstawiła Mario-
la Kowalska z gminy Siennica, prowadząca zagrodę 
edukacyjną Mazowieckie Sioło Julianówka.swoim do-
świadczeniem podzieliła się również Anna Szpura, prowa-
dząca działalność gospodarczą: pracownię P.U.H. Kulin Art,  
w której wytwarza i sprzedaje głównie produkty wpisane 
na Listę Produktów Tradycyjnych. Podczas konferencji 
swoją działalnością i osiągnięciami pochwaliły się Koło 
Gospodyń Wiejskich „Korniczanki” z gminy Stara Kor-
nica oraz Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej Białki  
z gminy Siedlce, które śpiewem zakończyło konferencję. 
W trakcie obrad wykładowcy prowadzili konsultacje eks-
perckie, zaś członkowie Mazowiecko-Podlaskiego Stowa-
rzyszenia Agroturystycznego na stoisku informacyjnym 
udzielali praktycznych porad dotyczących prowadzenia 
działalności agroturystycznej.
 Celem operacji była aktywizacja mieszkańców wsi 
na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju ob-
szarów wiejskich, w tym kreowania miejsc pracy na tere-
nach wiejskich oraz zwiększenie udziału zainteresowanych 
stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów 
wiejskich. Konferencja, poprzez bezpośrednie zaangażo-
wanie różnych podmiotów (mieszkańcy wsi, rolnicy, na-
ukowcy, podmioty ekonomii społecznej, organizacje po-
zarządowe, LGD, stowarzyszenia, KGW, doradcy MODR), 
pozwoliła na wymianę wiedzy, poglądów i doświadczeń  
w omawianym zakresie.

Fot.: MODR - Oddział Siedlce

O aktywizacji mieszkańców wsi  
w działalności pozarolniczej 

Fot.: MODR - Oddział Siedlce
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                     Tradycja przyciąga

 Mazowsze słynie z wielu produktów tradycyj-
nych i regionalnych, które wyróżniają się pod względem 
smaku, zapachu czy sposobu ich przyrządzania. Rynek 
takich produktów odgrywa coraz większe znaczenie  
w Polsce i w całej Unii Europejskiej. To, że cieszą się 
one dużym zainteresowaniem, pokazało bezpłatne 
szkolenie pn. „Mazowieckie dobre praktyki i tradycje 
kulinarne – produkty regionalne i tradycyjne“. Wzię-
ło w nim udział blisko 100 osób z ośmiu powiatów 
województwa mazowieckiego. 
 Szkolenie odbyło się 27 listopada w sali konfe-
rencyjnej Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Siedl-
cach. Na szkolenie przyjechali mieszkańcy powiatów: 
siedleckiego, łosickiego, mińskiego, węgrowskiego, 
sokołowskiego, garwolińskiego, ostrowskiego i otwoc-
kiego. Byli wśród nich ci, którzy wytwarzają produkty 
tradycyjne i regionalne, osoby chcące je produkować, 
pracownicy naukowi, pracownicy siedleckiego oddziału 
MODR, członkowie KGW, rolnicy, przedsiębiorcy oraz 
osoby zainteresowane tematyką spotkania, jak też mło-
dzież szkolna i studenci.
 Otwarcia szkolenia dokonali: Marek Czapski – 
prezes OSM w Siedlcach, Wojciech Radzikowski – pre-
zes Oddziału Mazowieckiego Polskiej Izby Produktu 
Regionalnego i Lokalnego, współwłaściciel piekarni Ra-
tuszowa Radzikowscy w Siedlcach oraz Łukasz Wawry-
niuk w imieniu prezesa Lokalnej Grupy Działania Ziemi 
Siedleckiej Huberta Pasiaka. Koordynatorem szkolenia 
była Karolina Stańska z zarządu PIPRiL Oddział Mazo-
wiecki.
 Krzysztof Zaniewski z Departamentu Rolnictwa 
i Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Mazowieckiego poprowadził część wprowa-
dzającą. Wyjaśnił różnice między produktami lokalny-

mi, regionalnymi a tradycyjnymi, a także przedstawił 
przykłady z terenu Mazowsza. Duże zainteresowanie 
wzbudziła prezentacja listy produktów tradycyjnych 
(ok. 140 produktów).
 Agnieszka Piętka, zajmująca się serowarstwem,  
w ciekawy sposób pokazała jak łączy wytwarzanie 
produktów tradycyjnych z innowacją. Przedstawiła 
dobre praktyki, omówiła także sposoby na pozyskiwa-
nie środków finansowych w celu rozbudowy serowar-
ni. Drugim ogniwem szkolenia był Rolniczy Handel 
Detaliczny (RHD). Tu istotę tego tematu w kontekście 
sprzedaży produktów tradycyjnych prezentował Wie-
sław Kalicki. Uczestnicy w tej części szkolenia poznali 
aspekty prawne i podatkowe oraz praktyczne sposoby 
prowadzenia handlu detalicznego. 
 Wszyscy biorący udział w szkoleniu mieli za-
pewniony katering, na który składały się dania przy-
gotowane z produktów regionalnych i tradycyjnych 
z całego Mazowsza. Potrawy zostały przygotowane 
przez Bogusławę Retkowską z Gościńca Goździejew-
skiego z Kątów Goździejewskich Drugich (gm. Dębe 
Wielkie).
 Produkty dziedzictwa kulinarnego są ważnym 
elementem oferty turystycznej i agroturystycznej. Są 
swoistym magnesem przyciągającym do gospodarstw 
agroturystycznych. Wytwarzanie takich produktów  
i ich promocja jest też szansą na rozwój regionu. Szko-
lenie zakończyła długa dyskusja nad najczęściej poja-
wiającymi się problemami podczas wytwarzania pro-
duktów tradycyjnych czy regionalnych. 
 Organizatorami szkolenia byli: Urząd Mar-
szałkowski Województwa Mazowieckiego w War-
szawie, Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej, 
Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego – Od-
dział Mazowiecki oraz OSM Siedlce. Szkolenie zosta-
ło sfinansowane ze środków „Europejskiego Fundu-
szu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  
Europa inwestująca w obszary wiejskie”. 
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QUESTY (z ang. quest – zadanie, zagad-
ka) to gry terenowe polegające na poszukiwaniu 
skarbów. Nie wymagają one obsługi ani zna-
kowania w terenie, dlatego, w odróżnieniu od 
podchodów lub gier miejskich, można w nie 
grać niemal w każdej chwili. Do zabawy wystar-
czy ulotka lub darmowa aplikacja mobilna Qu-
esty – Wyprawy Odkrywców. Ulotki są dostępne  
w wybranych punktach informacji turystycznej 
lub jako plik do pobrania ze strony internetowej 
www.lgdsiedlce.pl. Czytając wierszowane wska-
zówki, uczestnik podąża questem i poznaje sekre-
ty danego miejsca. Na końcu drogi na odkrywców 
czeka skarb, a w nim pieczątka, której odbicie po-
twierdza przebycie trasy.

Wyprawy Odkrywców są oparte na amerykańskiej 
metodyce Valley Quest, stworzonej przez Stevena 
Glazera, który w 2008 roku po raz pierwszy za-
prezentował ją w Polsce. Od tego czasu powstało  
w Polsce kilkaset takich tras nazywanych questa-
mi. Na portalu www.questy.com.pl można znaleźć 
ponad 250 sprawdzonych i działających questów, 
w tym 10 dotyczących Ziemi Siedleckiej. Wy-
prawy Odkrywców to najbardziej doświadczony 
zespół trenerów w Polsce, który posiada licencje 
na wykorzystanie metodyki Valley Quest wydaną 
przez Stevena Glazera.

QUESTY są:
- DOSKONAŁYM SPOSOBEM PROMOCJI 
REGIONU – prezentują unikalne dziedzictwo 
miejsc – ich historię, kulturę i przyrodę;
- TAŃSZE OD TRADYCYJNYCH SZLAKÓW – 
do ich przejścia wystarczy ulotka lub aplikacja 
(nie wymagają infrastruktury ani ludzi do ob-
sługi);
- ATRAKCYJNE – zawierają zabawne rymo-
wanki i zagadki, zachęcają do aktywnego odkry-
wania otoczenia, a na końcu znajduje sie skarb 
– wyjątkowa pieczęć;
- NOWOCZESNE – można z nich korzystać 
przy użyciu interaktywnej aplikacji mobilnej na 
smartfony i tablety;

- ŚWIETNĄ FORMĄ EDUKACJI – mogą je 
współtworzyć i przemierzać nie tylko turyści, 
ale również mieszkańcy, dzięki czemu rośnie 
ich wiedza o regionie, wzmacnia się lokalna 
tożsamość.
 

Cel tworzenia Questów
Głównym celem Questów jest jak najbardziej 
atrakcyjne zaprezentowanie dziedzictwa dane-
go regionu czy miejscowości, zwrócenie uwagi 
uczestnika tej gry terenowej na wyjątkowe ele-
menty danego miejsca związane z lokalną przy-
rodą, historią i kulturą. Ważne przy tym jest 
odkrywanie niezwykłego, unikalnego charak-
teru przestrzeni (tzw. ducha miejsca). Istotne  
w wyprawach odkrywców jest zwrócenie uwa-
gi na zwyczajne z pozoru miejsca, dostrzeżenie  
w nich wyjątkowości i atrakcyjności.

Tajemnica atrakcyjności i skuteczności Wypraw 
Odkrywców w odkrywaniu i promowaniu dane-
go miejsca kryje się w bezpośrednim zaangażo-
waniu zarówno twórców, jak i uczestników gry. 
Od dawna wiadomo, że najskuteczniejsza eduka-
cja i poznawanie odbywa się poprzez osobiste do-
świadczenie.  Jeśli dodać do tego elementy zaba-
wy i poszukiwań skarbu, to mamy gotową receptę 
na uatrakcyjnienie oferty edukacyjno-turystycz-
nej danego miejsca!

 
Dla kogo Questy?
Questy jako oferta edukacyjno-turystyczna są 
adresowane do:
- turystów i gości danej miejscowości;
- grup szkolnych, rodzin z dziećmi;
- mieszkańców regionu (by lepiej poznali własną 
„małą ojczyznę“).

O Questach – Wyprawach Odkrywców
QUEST to edukacyjna gra terenowa, która łączy w sobie elementy zabawy i nauki, 
poszukiwań skarbu i radości odkrywania. Zapraszamy do poznawania skarbów Zie-
mi Siedleckiej.
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PAPIEROWE 
PROWADZENIE KGW

Zaczynamy cykl artykułów, który ma pomóc  
w prowadzeniu i działaniu kół gospodyń wiejskich. Pierwszą 
część poświęcimy na prowadzenie KGW „papierowo”, czyli 
jakie dokumenty powinny być na bieżąco prowadzone.

To już ponad rok temu weszła w życie ustawa o kołach gospodyń 
wiejskich. Wiele, działających wcześniej nieformalnie grup, 
zarejestrowało się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa, skuszone dotacjami od 3000 do 5000 złotych.  
I bardzo dobrze. Ale teraz, jak już koło działa, to trzeba zadbać  
o poprawność dokumentacji i ewentualnie poprawić statut.

Członkowie KGW  
Przede wszystkim warto pamiętać, że członkami koła gospodyń 
wiejskich może być nie tylko każda osoba, która ukończyła lat 18, 
ale za zgodą rodziców także osoby, które ukończyły 13 lat. Dzięki 
temu można zaangażować młodszych, tak by już powoli uczyli 
się działalności społecznej.

Odnośnie członków jest jedna ważna formalność, o której trzeba 
pamiętać. Koło gospodyń wiejskich do 28 lutego każdego roku 
zgłasza do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
listę członków koła według stanu na dzień 31 grudnia roku 
poprzedniego. 

Co prawda, w przepisach jest napisane, że obowiązek ten nie 
dotyczy kół, w których od 31 grudnia roku poprzedniego nie 
nastąpiły zmiany w składzie osobowym, ale gdybym, to ja był 
przewodniczącym KGW, to i tak bym zgłosił.

Zebranie Koła  
W ustawie też są zadania, które koło musi wykonać. Zebranie 
Koła musi koniecznie podjąć uchwałę o: 

- kierunkach działalności koła (czyli jakie są plany na najbliższe 
lata); 

- przyjęciu sprawozdania merytorycznego (za rok poprzedni);

- przyjęciu sprawozdania finansowego, o ile nie jesteśmy na 
uproszczonej księgowości;

- udzieleniu absolutorium członkom zarządu koła;

- oznaczaniu najwyższej sumy zobowiązań, jaką koło może 
zaciągnąć (czyli trzeba określić kwotę, na którą zarząd może 
zawrzeć na przykład umowę z ARiMR, gdyż bez tej uchwały nie 
można podpisać umowy z kimkolwiek).

Przepis mówi, że zarząd koła zwołuje zebranie członków koła 
gospodyń wiejskich przynajmniej raz w roku, w ciągu sześciu 
miesięcy po upływie roku obrotowego, czyli najpóźniej do 30 
czerwca.

Warto pamiętać, że zebranie członków koła gospodyń wiejskich 
może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych 
porządkiem obrad, podanych do wiadomości członków koła  
w terminach i w sposób określony w statucie. Ja bym 
podpowiedział, by zawsze w programie posiedzenia dopisać 
ostatni punkt: wolne wnioski.

Uchwały zebrania koła są podejmowane zwykłą większością 
głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do 
głosowania – tak większość kół ma zapisane w swoich statutach. 

I na dodatek jeszcze wpisany jest drugi termin zwołania zebrania, 
jakby nie przyszła co najmniej połowa w pierwszym. Zawsze 
zadaje pytanie: po co? Szczególnie, że czasem bardzo trudno 
zebrać wymaganą liczbę osób. A można przecież wpisać do 
statutu, że zebranie odbywa się i jest ważne bez względu na liczbę 
członków na posiedzeniu.

Z obrad zebrania członków koła sporządza się protokół, który 
podpisuje przewodniczący zebrania oraz inne osoby wskazane  
w statucie. Protokoły przechowuje zarząd koła co najmniej przez 
dziesięć lat. 

Skład i liczbę członków zarządu koła określa statut. Statut może 
przewidywać zarząd jednoosobowy, którym jest przewodniczący, 
i ustalać wymagania wobec osoby wchodzącej w skład zarządu 
lub przewodniczącego w zarządzie jednoosobowym. 

Co do sposobu reprezentacji i zaciągania zobowiązań 
finansowych, to nie muszą to być dwie osoby, a tak jak zostanie 
to określone w statucie. Wystarczy, że będzie to jedna osoba.

Cele  
W przykładowym statucie załączonym do ustawy są wypisane 
cele. Ale są one bardzo ograniczone. Warto pomyśleć czy nie 
dodać jakiś jeszcze. Na przykład: rozwój społeczności lokalnych; 
pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób; 
wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej; działalność 
charytatywna; ochrona i promocja zdrowia; działalność na rzecz 
osób niepełnosprawnych; działalność na rzecz osób w wieku 
emerytalnym; nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, w tym 
edukacja pozaszkolna, oświata i wychowanie; działalność na 
rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; 
kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 
wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; ekologia  
i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego; 
turystyka i krajoznawstwo; ratownictwo i ochrony ludności; 
promocja i organizacja wolontariatu; działania z zakresu 
rewitalizacji.

Dzięki dodaniu wszystkich lub choć części zapisów będzie można 
sięgnąć po znacznie więcej środków finansowych, ale i działać  
w większej ilości obszarów na terenie naszej wsi. Ale może to też 
poszerzyć obszar naszej ewentualnej działalności zarobkowej.

Składki członkowskie  
Często źle rozumiana jest kwestia składek członkowskich.  
W KGW są one nieobowiązkowe. To znaczy, o ile w statucie 
zostanie zapisany obowiązek ich pobierania, to będą. Jak nic się 
o tym nie wspomni, to ich nie będzie. Najważniejsze, by w treści 
statutu nie wpisywać konkretnej kwoty, a zostawić to do decyzji 
Zebrania Koła. Wtedy, jak nastąpi zmiana, nie będzie trzeba tego 
zgłaszać do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wszystkie zmiany w statucie czy zarządzie zgłasza się do 
powiatowej Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa.

Andrzej Rybus-Tołłoczko
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Tytuł operacji: „Centrum  Wspierania  Organizacji Pozarządowych  oraz  przedsiębiorczości  dla  Obszaru  LGD  ZS –  
II edycja”

Beneficjent: Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku 
Kwota dofinansowania: 50 000,00 zł 
Okres realizacji: 10.07.2019 r. – 31.12.2020 r. 
Dane kontaktowe: e-mail: biuro@krzesk.pl, tel. 728 521 777

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie 
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020. Zadanie realizowane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju wdrażanej przez  
Lokalną Grupę Działania Ziemi Siedleckiej.

 

              „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 
Projekt pt. „Utworzenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych oraz przedsiębiorczości dla obszaru  

LGD ZS-II edycja” jest współfinansowany z EFRROW w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy 

LEADER”, objętego PROW 2014 – 2020.

Centrum  Wspierania  Organizacji Pozarządowych  oraz  
przedsiębiorczości  dla  Obszaru  LGD  ZS - II edycja
Celem utworzenia „Centrum  Wspierania  

Organizacji Pozarządowych  oraz  przedsiębiorczości  dla  
Obszaru  LGD  ZS – II edycja” jest wsparcie organizacji 
pozarządowych, grup nieformalnych, lokalnych liderów 
oraz przedsiębiorców, poprzez realizację szkoleń, 
konsultacji, animacji oraz działań informacyjno-
integracyjnych wśród  lokalnych społeczności, pomoc  
w ich codziennych działaniach poprzez np. udostępnianie 
miejsc na spotkania, szkolenia, porady prawne lub 
księgowe, pomoc w zdobywaniu środków finansowych itp.  
W ramach  projektu  przewiduje  się przeprowadzenie 
 spójnych i kompleksowych działań, ukierunkowanych na 
wzrost profesjonalizacji działań organizacji społecznych, 
rozwój współpracy międzysektorowej (budowanie 
nowej jakości sieci społecznych pomiędzy sektorem 
publicznym, biznesowym i społecznym) oraz wzmacniania 
najważniejszych kompetencji trzech ww. sektorów  
w zakresie aktywizacji i integracji społeczeństw lokalnych 

oraz rozwoju współpracy międzysektorowej. W trakcie 
realizacji przedsięwzięcia zorganizowanych zostanie 10 
wydarzeń informacyjno-promocyjnych (piknik rodzinny, 
festyny itp.) na terenie gmin należących do obszaru 
LGD ZS. Do współorganizacji wydarzeń zaproszone 
zostaną organizacje pozarządowe. Zakupiony sprzęt 
(zestaw zabawowy, namiot wystawienniczy) uatrakcyjni  
organizację wydarzeń, podczas których będzie czynny 
punkt informacyjny „Centrum  Wspierania  Organizacji 
Pozarządowych  oraz  przedsiębiorczości  dla  Obszaru  
LGD  ZS – II edycja”. Po zakończeniu realizacji operacji 
zakupiony sprzęt będzie nieodpłatnie udostępniany 
NGO i grupom nieformalnym w celu organizacji imprez 
kulturalno-rozrywkowych integrujących społeczność 
lokalną z terenu LGD ZS. 

Planowane nabory wniosków w I półroczu 2020 

        1. Tworzenie i rozwijanie oferty obszaru w oparciu o bazę rekreacyjną – kulturalną 
        alokacja 100 000 zł (2 operacje po 50 000 zł)
        2. Upowszechnianie wiedzy o obszarze
        alokacja 200 000 zł (4 operacje po 50 000 zł)

„Wieści Ziemi Siedleckiej”  Nr 2/2019 (8)
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Aktualizacja dokumentów 
LSR

Samorząd Województwa Mazowiec-
kiego zaakceptował zaktualizowane 
dokumenty: LSR na lata 2016-2023, 
Regulamin Rady Lokalnej Grupy Dzia-
łania Ziemi Siedleckiej, Procedury wy-
boru i oceny operacji w ramach LSR, 
Harmonogram naborów wniosków o 
udzielenie wsparcia na wdrażanie ope-
racji w ramach LSR .

W dniu 29 października 2019 roku zo-
stał podpisany, w tym zakresie, aneks 
do umowy ramowej nr 00010-6933-
UM0710012/16 z dnia 17.05.2016 r.  
z Samorządem Województwa Mazo-
wieckiego z siedzibą w Warszawie. Do-
kument znajduje się na stronie inter-
netowej LGD Ziemi Siedleckiej – www.
lgdsiedlce.pl, zakładka: Pliki- Doku-
menty LSR.

Uwaga! Zmiana rozporządzenia

Weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
z dnia 8 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w spra-
wie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finan-
sowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji  
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społecz-
ność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020. Teskt dostępny jest na http://isap.sejm.gov.pl (Dz.U. 
2019 poz. 2023).

Wnioski o płatność w wersji 4z 

Szanowni Beneficjenci,  
dla operacji:
I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów 
grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności 
gospodarczej 
II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowa-
nia działalności gospodarczej

od 05.06.2019 r. zostały udostępnione nowe wersje wniosków o płatność, wersje 4z wraz z instrukcją ich 
wypełniania.

Wnioski o płatność  znajdują się  na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa www.arimr.gov.pl. oraz na stronie Samorządu Województwa Mazowieckiego www.prow.mazo-
via.pl – zakładka PROW 2014-2020.                                                 
Link w celu  pobrania wniosków:
http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-
-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spo-
lecznosc.html

           BENEFICJENCI PISZĄ....

                      W dniu 11 maja 2018 roku podpisaliśmy umowę  
                         z Urzędem Marszałkowskim w Warszawie  
                     o przydzielenie nam pomocy na realizację opera 
              cji pn. „Utworzenia Tartaku” w wysokości 60 tysięcy 
złotych. Za otrzymane pieniądze kupiliśmy maszyny do obróbki 
drewna takie jak: trak taśmowy, ostrzałkę do pił taśmowych, piłę 
formatową, kompresor 150L, gwoździarkę pneumatyczną, kloc-
karkę paletową. Ten zestaw maszyn pozwala nam na produkcję 
materiałów budowlanych drewnianych jak np. więźba dachowa, 
ale również na produkcję palet, na które znaleźliśmy klienta od-
bierającego od nas 1200 palet miesięcznie.  Aby wprowadzić inno-
wacje do naszej firmy zakupiliśmy również zestaw fotowoltaiczny 
o mocy 3.48kW.

 
Nabór 11/2017 „Tworzenie miejsc pracy dla osób z grup defaworyzowanych 
oraz podnoszenie ich kompetencji - nowoutworzone podmioty gospodarcze”
Tytuł operacji: Utworzenie tartaku  
Beneficjent: Zbigniew Otożenko  
Kwota wsparcia: 60.000 zł



Nabory wniosków przeprowadzone w 2019 roku 
Numer 
naboru

Zakres tematyczny Termin 
składania 
wniosków

Kwota 
alokacji

[zł]

Liczba 
złożonych 
wniosków

Liczba 
operacji          

wybranych  
do dofinans.

Kwota 
wykorzy-

stanej 
alokacji

[zł]
1/2019 Wspieranie ochrony środowiska poprzez 

inicjatywy proekologiczne i chroniące 
lokalne zasoby przyrodnicze

04.03 - 
18.03.2019 

100 000 2 2 100 000

2/2019 Wspieranie działań polegających na 
rewitalizacji obiektów i miejsc należących do 
lokalnego dziedzictwa historycznego  
i kulturowego

04.03 - 
18.03.2019 

250 000 5 5 250 000

3/2019 Aktywizacja i integracja społeczności 
lokalnych oraz rozwój współpracy 
międzysektorowej

04.03 - 
18.03.2019 

100 000 1 1 50 000

4/2019 Wspieranie rozwoju organizacji 
pozarządowych oraz grup nieformalnych

04.03 - 
18.03.2019 

100 000 2 2 100 000

5/2019 Wspieranie rozwoju organizacji 
pozarządowych oraz grup nieformalnych - 
dotyczy tylko projektu pt. „Forum Inicjatyw 
Obywatelskich Ziemi Siedleckiej”

04.03 - 
18.03.2019 

100 000

W ramach naboru nie złożono żadnego 
wniosku

6/2019 Wspieranie działań polegających na budowie 
lub modernizacji i adaptacji obiektów 
użyteczności publicznej oraz zmianie 
zagospodarowywania przestrzeni publicznej

04.03 - 
18.03.2019 

200 000 1 1 199 747

7/2019 Tworzenie nowych podmiotów 
gospodarczych oraz podnoszenie 
kompetencji osób realizujących operacje  
w tym zakresie

24.05 - 
06.06.2019 

420 000 4 4 240 000

8/2019 Rozwijanie działalności przez istniejące 
podmioty gospodarcze oraz podnoszenie 
kompetencji osób realizujących operacje  
w tym zakresie

24.05 - 
06.06.2019 

350 000 3 3 350 000

9/2019 Wspieranie działań polegających na 
poprawie dostępności komunikacyjnej

24.05 - 
06.06.2019 

100 000 2 1 100 000

10/2019 Tworzenie miejsc pracy dla osób z grup 
defaworyzowanych oraz podnoszenie ich 
kompetencji – nowoutworzone  podmioty 
gospodarcze

29.11 - 
13.12.2019

300 000 6 Nabór nie został jeszcze  
rozstrzygnięty, planowane 

posiedzenie Rady 
(29.01.2020 r.)

11/2019 Tworzenie miejsc pracy dla osób z grup 
defaworyzowanych oraz podnoszenie 
ich kompetencji rozwijanie działalności 
gospodarczej przez PES lub tworzenie miejsc 
pracy dla osób z grup defaworyzowanych

29.11 - 
13.12.2019

500 000 W ramach naboru  złożono jeden 
wniosek,     a następnie został wycofany przez 

wnioskodawcę  przed oceną Rady.

12/2019 Tworzenie nowych podmiotów 
gospodarczych oraz podnoszenie 
kompetencji osób realizujących operacje  
w tym zakresie

29.11 - 
13.12.2019

600 000 16 Nabór nie został jeszcze  
rozstrzygnięty, planowane 

posiedzenie Rady  
(29.01.2020 r.)

13/2019 Rozwijanie działalności przez istniejące 
podmioty gospodarcze oraz podnoszenie 
kompetencji osób realizujących operacje  
w tym zakresie

29.11 - 
13.12.2019

900 000 8 Nabór nie został jeszcze  
rozstrzygnięty, planowane 

posiedzenie Rady  
(29.01.2020 r.)

14/2019 Wspieranie rozwoju organizacji 
pozarządowych oraz grup nieformalnych 
– dotyczy tylko projektu pt. „Forum 
Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Siedleckiej”

29.11 - 
13.12.2019

100 000 1 Nabór nie został jeszcze  
rozstrzygnięty, planowane 

posiedzenie Rady  
(29.01.2020 r.)
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Kryteria wyboru i oceny operacji realizowanych przez inne podmioty 
niż LGD

Lp. Nazwa kryterium oceny oraz szczegółowy 
opis sposobu oceny lub wymagań 

koniecznych do spełnienia danego 
kryterium

Możliwe do uzyskania punkty za spełnienie kryterium 

1. Wnioskodawca przed złożeniem wniosku 
skorzystał z doradztwa LGD (projekt został 
pozytywnie zaopiniowany przez Biuro 
LGD) 

Kryterium ma zapewnić wysoką jakość 
wniosków o przyznanie pomocy oraz 
gotowość projektów do realizacji w ramach 
LSR. Wnioski dobrze przygotowane, 
kompletne pod względem wymaganych 
załączników pozwolą na wyeliminowanie 
projektów, które nie są jeszcze dojrzałe i nie 
zostaną pozytywnie ocenione w ramach 
kontroli administracyjnej. Wnioskodawca 
ma możliwość jednokrotnego usunięcia 
braków w trakcie oceny wniosku przez SW, 
co oznacza, iż LGD ZS powinna dokonywać 
wyboru sposób projektów, które są gotowe do 
realizacji.

Źródło informacji przy ocenie: 
Dokumentacja gromadzona w Biurze LGD 
ZS 

0 pkt. – brak informacji o przeprowadzonych konsultacjach (nie są wliczane konsultacje telefoniczne)

3 pkt. – Wnioskodawca przed złożeniem wniosku skorzystał z doradztwa LGD ZS (konsultacje 
stacjonarne przeprowadzone przez Biuro LGD ZS) lub wziął udział w szkoleniu dotyczącym naboru,  
w którym złożono oceniany wniosek o udzielenie pomocy

6 pkt. – Wnioskodawca przed złożeniem wniosku skorzystał z doradztwa LGD ZS (konsultacje 
stacjonarne przeprowadzone przez Biuro LGD ZS) i wziął udział w szkoleniu dotyczącym naboru,  
w którym złożono oceniany wniosek o udzielenie pomocy

2. Tworzenie nowych miejsc w związku z:

- uruchamianiem działalności 
gospodarczej, lub 

- rozwojem prowadzonej działalności 
gospodarczej, lub 

- w związku z realizacją projektu 
niezwiązanego z tworzeniem lub 
rozwojem działalności gospodarczej

Kryterium ma zapewnić preferencje dla 
projektów generujących więcej nowych 
miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne etaty 
średnioroczne).

Dodatkowe punkty mogą uzyskać:

- tzw. samozatrudnieni, jeśli w związku 
z premią na uruchamianie działalności 
gospodarczej w ramach operacji – utworzą 
dodatkowe miejsce/miejsca pracy dla innej 
niż wnioskodawca osoby/osób; 

- wnioskodawcy, którzy w związku  
z rozwijaniem działalności gospodarczej 
w ramach operacji, utworzą więcej niż  
1 miejsce pracy przy kwocie dofinansowania 
do 100 tys. zł, więcej niż 2 miejsca przy 
kwocie dofinansowania do 200 tys. zł oraz 
więcej niż 3 miejsca pracy – przy kwocie 
dofinansowania do 300 tys. zł;

- wnioskodawcy, którzy w związku z realizacją 
operacji niezwiązanej z uruchomieniem lub 
rozwojem działalności gospodarczej utworzą 
1 miejsce pracy.

Źródło informacji przy ocenie:

Wniosek o przyznanie pomocy wraz 
z załącznikami oraz Biznesplan, który 
uzasadnia utworzenie deklarowanej liczby 
miejsc pracy.

0 pkt. – operacja nie jest związana z tworzeniem lub rozwojem działalności gospodarczej albo 
wnioskodawca nie planuje utworzenia w wyniku realizacji operacji dodatkowego miejsca pracy

6 pkt. – operacja nie jest związana z uruchomieniem lub rozwojem działalności gospodarczej, jednak 
wnioskodawca zadeklarował utworzenie 1 miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne 
lub jest PES, który zadeklarował utworzenie 1 miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne

8 pkt. – operacja jest związana z tworzeniem lub rozwojem działalności gospodarczej i wnioskodawca 
zadeklarował utworzenie wyższej od wymaganej liczby miejsc pracy uzależnionej od formy wsparcia 
(premia na rozpoczęcie działalności gospodarczej –2 miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty 
średnioroczne) lub kwoty wsparcia (pomoc: do 100 tys. zł –2 miejsca pracy w przeliczeniu na pełne 
etaty średnioroczne, do 200 tys. zł – 4 miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, do 300 
tys. zł –6 miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne) 

lub

– operacja nie jest związana z uruchomieniem lub rozwojem działalności gospodarczej, jednak 
wnioskodawca zadeklarował utworzenie więcej niż 1 miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty 
średnioroczne



3. Projekt zakłada zawiązywanie partnerstw 
lub nawiązywanie współpracy w celu 
realizacji operacji

Kryterium promuje operacje, których 
realizacja jest uwarunkowana zawiązaniem 
partnerstwa lub nawiązaniem współpracy, 
pomiędzy co najmniej dwoma podmiotami 
lub sektorami w celu realizacji operacji.

Źródło informacji przy ocenie:

Wniosek o przyznanie pomocy wraz  
z załącznikami. 

Opis sposobu współpracy z podmiotem/
podmiotami w związku z realizacją 
operacji, o dofinansowanie której ubiega się 
wnioskodawca i np. zawarte porozumienie, 
umowa o współpracy lub list intencyjny.

0 pkt. – projekt nie zakłada współpracy

3 pkt. – projekt zakłada współpracę między dwoma podmiotami w ramach jednego sektora (społeczny, 
gospodarczy, publiczny)

6 pkt. – projekt zakłada współpracę między dwoma podmiotami w ramach różnych sektorów 
(społeczny, gospodarczy, publiczny)

4. Wnioskodawca należy do grupy 
defaworyzowanej lub wnioskodawca 
zatrudni osobę z grupy defaworyzowanej
Do grup defaworyzowanych należą 
długotrwale bezrobotni (pozostający 
bez pracy powyżej 12 miesięcy), kobiety 
powracające na rynek pracy po przerwie 
związanej z macierzyństwem, osoby 50+ oraz 
osoby do 30. roku życia).
Preferowane będą operacje związane  
z uruchomieniem działalności gospodarczej 
przez osoby z grup defaworyzowanych  
w ramach LSR (samozatrudnienie).

Kolejne preferencje związane są  
z rozwijaniem działalności gospodarczej,  
w przypadku, których wnioskodawca 
wykaże możliwość utworzenia miejsca pracy  
w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne 
dla osoby/osób należącej/należących do 
grypy defaworyzowanej. 

Źródło informacji przy ocenie:

Dokumenty potwierdzające, iż wnioskodawca 
należy do grupy defaworyzowanej 
(dokumenty potwierdzające wiek, 
zaświadczenie o wysokości składek ZUS/
oświadczenie, zaświadczenie z urzędu pracy) 
lub zatrudni osobę/osoby należącą/należące 
do grupy defaworyzowanej (złoży we wniosku 
stosowną deklarację). 

0 pkt. – brak wpływu operacji na grupę defaworyzowaną na obszarze LSR ZS

4 pkt. – realizacja projektu pozwoli na utworzenie minimum jednego miejsca pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty średnioroczne dla osoby należącej do grypy defaworyzowanej lub projekt oddziaływuje na 
zatrudnienie w ramach grup defaworyzowanych lub z projektu będą korzystać grupy defaworyzowane
6 pkt. – wnioskodawca należy do grupy defaworyzowanej i w wyniku realizacji projektu uzyska 
samozatrudnienie

5. Innowacyjność projektu

Preferowane będą projekty innowacyjne, 
gdzie innowacyjność jest rozumiana, jako 
ulepszenie samego produktu, procesu, usługi 
maszyn lub urządzeń, metody marketingowej, 
zastosowanej technologii, organizacji pracy, 
które podmiot ubiegający się o przyznanie 
pomocy opracował jako pierwszy lub 
zastosował, korzystając z doświadczeń innych 
podmiotów, w zależności od obszaru, który 
ten projekt obejmuje.

Źródło informacji przy ocenie: 
Wniosek o przyznanie pomocy wraz  
z załącznikami, dostępna literatura oraz 
dobre praktyki w zakresie projektów 
innowacyjnych wspieranych ze środków 
publicznych.

0 pkt. – brak innowacyjności lub innowacyjność operacji na poziomie mniejszym niż obszar gminy 
członkowskiej LGD Z.
2 pkt. – innowacyjność operacji na poziomie gminy członkowskiej LGD ZS
4 pkt. – innowacyjność operacji na poziomie co najmniej obszaru LGD ZS
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6. Wpływ operacji na poprawę stanu 
środowiska naturalnego lub klimatu 
obszaru LSR
Preferowane będą projekty ograniczające 
niekorzystne oddziaływanie na środowisko 
naturalne lub służące oszczędności zasobów, 
energii, wody. Projekty mające pozytywny 
wpływ na stan środowiska naturalnego lub 
klimatu obszaru LSR ZS, np. zmniejszające 
emisję zanieczyszczeń lub promieniowania, 
emisję hałasu, itp.

Źródło informacji przy ocenie:

Wniosek o przyznanie pomocy wraz  
z załącznikami.

0 pkt. – operacja ma neutralny wpływ na stan środowiska naturalnego lub klimatu obszaru LSR ZS

4 pkt. – operacja pozytywnie wpływa na poprawę stanu środowiska naturalnego lub klimatu obszaru 
LSR ZS

7. Wnioskodawca zaangażuje wyższe niż 
wymagane środki finansowe w realizację 
projektu 

W przypadku projektów, w których wkład 
własny wnioskodawcy jest wyższy, niż 
wymagany – intensywność pomocy będzie 
niższa niż określona w LSR. W ramach 
kryterium oceniana będzie wielkość 
zaangażowanych środków własnych 
wnioskodawcy w realizację projektu.  
W przypadku jsfp poziom dofinansowania 
został określony na najniższym i stałym 
poziomie, konieczne jest również 
uwzględnienie tego faktu w ramach 
preferencji. 

Źródło informacji przy ocenie:

Wniosek o przyznanie pomocy wraz  
z załącznikami.

0 pkt. – wnioskodawca deklaruje wkład własny na minimalnym wymaganym poziomie

2 pkt. – deklarowany wkład własny wnioskodawcy jest wyższy od minimalnego o co najmniej 5 do 10 
punktów procentowych (włącznie)

4 pkt. – deklarowany wkład własny wnioskodawcy jest wyższy od minimalnego powyżej 10 do 15 
punktów procentowych (włącznie)

6 pkt. – deklarowany wkład własny wnioskodawcy jest wyższy od minimalnego powyżej 15 do 20 
punktów procentowych

8 pkt. – deklarowany wkład własny wnioskodawcy jest wyższy od minimalnego powyżej 20 punktów 
procentowych

8. Wpływ operacji na realizację celów głównych 
i szczegółowych LSR, przez osiąganie 
zaplanowanych w LSR wskaźników

Kryterium preselekcyjne – jeśli operacja 
nie wpływa na realizację celów głównych 
i szczegółowych LSR, przez osiąganie 
zaplanowanych w LSR wskaźników nie może 
podlegać finansowaniu.

Preferuje się operacje przyczyniające się 
do osiągnięcia większej liczby celów oraz 
wpływające na realizację większej liczby 
wskaźników.

Źródło informacji przy ocenie:

Wniosek o przyznanie pomocy  
z załącznikami.

0 pkt. – operacja wpływa na realizację jednego celu ogólnego i szczegółowego LSR oraz jednego 
wskaźnika

6 pkt. – operacja wpływa na realizację więcej niż jednego celu ogólnego oraz więcej niż jednego celu 
szczegółowego LSR i większej liczby wskaźników

9. Lokalizacja projektu

W celu zrównoważonego rozwoju 
LSR preferuje się projekty realizowane  
w miejscowościach zamieszkałych przez 
mniejszą liczbę mieszkańców.

Źródło informacji przy ocenie:

Wniosek o przyznanie pomocy oraz  
najnowsze Dane GUS (spis powszechny lub 
zaświadczenie  z gminy).

0 pkt. – miejsce realizacji projektu to miejscowość licząca powyżej 5 tys. mieszkańców

2 pkt. – miejsce realizacji projektu to miejscowość licząca od 1 do 5 tys. mieszkańców (włącznie) 

4 pkt. – miejsce realizacji projektu to miejscowość licząca od 0,5 tys. do 1 tys. mieszkańców

6 pkt. – miejsce realizacji projektu to miejscowość licząca poniżej 0,5 tys. mieszkańców 
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10. Czas realizacji operacji

Preferuje się operacje o krótszym okresie 
realizacji.

Źródło informacji przy ocenie:

- oświadczenie wnioskodawcy o planowanym 
terminie złożenia wniosku o płatność.

0 pkt. – okres realizacji operacji powyżej  12 miesięcy

5 pkt. – okres realizacji operacji do  12 miesięcy

10 pkt. – okres realizacji operacji do  9 miesięcy

11. Miejsce zamieszkania/siedziba na obszarze 
objętym LSR ZS

Preferuje się wnioskodawców, którzy są 
związani z obszarem LSR ZS dłużej niż 12 
miesięcy.

Źródła informacji przy ocenie:

Dokumenty złożone wraz z wnioskiem  
o przyznanie pomocy lub dostępne rejestry: 
CEIDG, KRS, inne, które potwierdzają 
spełnienie powyższego kryterium.

0 pkt. – poniżej roku

3 pkt. – powyżej roku, nie więcej niż 2 lata

6 pkt. – powyżej dwóch lat
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Od września 2018  r. przez sześć miesięcy międzypokoleniowa 
grupa Pań z gminy Mokobody uczestniczyła w warsztatach 
kulinarnych. Pod okiem trenerów uczyły się one przyrządzać 
pyszne dania, grillować mięsa, dekorować potrawy oraz piec 
ciasta karnawałowe. Zajęcia kulinarne były   realizowane dla 
dwudziestu beneficjentów. 

W listopadzie odwiedziliśmy Akademię Kulinarną Cook Up, aby 
uczestniczyć w warsztatach prowadzonych przez Jurka Nogala, 
na co dzień znakomitego kucharza w programie telewizyjnym 
TVP2 Pytanie na śniadanie. Oprócz tradycyjnych rozwiązań 
nie zabrakło również odważnych  pokazów. Podczas obchodów 
Gminnego Dnia Kobiet mieliśmy spektakularny pokaz kuchni 
molekularnej.

Realizacja projektu Smacznie, zdrowo międzypokoleniowo 
zintegrowała pokolenia. Pozwoliła nam również  
do zaprezentowania i degustacji naszych kulinarnych potraw  
na różnego rodzaju uroczystościach gminnych takich jak Gminny 
Dzień Seniora, Styczniowe Kolędowanie czy Dzień Kobiet.

Pytanie uczestniczek warsztatów kulinarnych po ostatnim 
spotkaniu: „kiedy będą następne warsztaty?” niech będzie 
najlepszym podsumowaniem wspólnie spędzonego czasu.

Nabór 7/2017: „Aktywizacja i integracja społeczności lokal-
nych oraz rozwój współpracy międzysektorowej”
Tytuł operacji: Smacznie, zdrowo, międzypokoleniowo
Beneficjent: Gminny Ośrodek Kultury w Mokobodach  
zs. w Skupiach
Kwota wsparcia: 31.815 zł

   BENEFICJENCI PISZĄ....
Smacznie, zdrowo 

międzypokoleniowo
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   BENEFICJENCI PISZĄ....
 

FUN IDEA INFORMACJE
Podstawową częścią działalności firmy FUN IDEA jest 
wynajem dmuchanych konstrukcji typu zamki, zjeż-
dżalnie z niezbędnym zapleczem na wszelkiego rodza-
ju imprezy lokalne, firmowe, eventy prywatne, wesela 
i komunie. Oferujemy również usługi przeszkolonych 
animatorów, którzy zorganizują i poprowadzą cieka-
we  zabawy dla dzieci oraz  dorosłych,  pomalują buzie, 
skręcą baloniki czy przeprowadzą zabawy z liną i chustą 
animacyjną oraz zabawy taneczne. Innowacyjność 
działań FUN IDEA polega na kompleksowości obsługi 
eventu klienta, zarówno pod względem technicznym 

(wynajem dmuchańców, sprzętu i nagłośnienia), promocyjnym 
(doradztwo reklamowe) oraz organizacyjnym (kąciki animacyj-
ne, plan imprezy). Ekipa FUN IDEA  z przyjemnością uświetni 
każde wydarzenie. Zapraszamy do rezerwacji terminów wyda-
rzeń. Szczegółowe informacje znajdą Państwo pod numerem 
791-963-816 oraz na stronie internetowej www.funidea.pl.  
 Zapraszamy do polubienia naszego profilu na FB:  
https://www.facebook.com/dmuchance.siedlce.

Nabór 11/2017 „Tworzenie miejsc pracy dla osób z grup defaworyzowanych 
oraz podnoszenie ich kompetencji - nowoutworzone podmioty gospodarcze”
Tytuł operacji: FUN IDEA: Firma Ukierunkowana Na Innowacyjne Działania 
Eventowo-Animacyjne
Beneficjent: Marcin Kąca  
Kwota wsparcia: 60.000 zł

FUN IDEA: Firma Ukierunkowana Na  
Innowacyjne Działania Eventowo-Animacyjne

Nabór 2/2017 - „Wspieranie działań polegających na rewitalizacji 
obiektów i miejsc należących do lokalnego dziedzictwa historycz-
nego i kulturowego”
Tytuł operacji: Przebudowa i oświetlenie schodów wejściowych do za-
bytkowego kościoła w Niwiskach
Beneficjent: Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP  
w Niwiskach 
Kwota wsparcia: 50.000 zł
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NABÓR 2/2019 „Wspieranie działań polegających na rewitaliza-
cji obiektów i miejsc należących do lokalnego dziedzictwa histo-
rycznego i kulturowego”
Tytuł operacji: Konserwacja trzech zabytkowych rzeźb z przedsta-
wieniem Chrystusa Ukrzyżowanego, świętego Piotra i świętego Pawła 
w kaplicy cmentarnej w Wodyniach
Beneficjent: Katarzyna Markiewicz  
Kwota wsparcia: 50.000 zł


