
 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE  

ZARZĄDU 

STOWARZYSZENIA – LGD 

„BĄDŹMY RAZEM”  

ZA ROK 2017 

 

 
Walne Zebranie Członków,  
Węgrów 21 marca 2018 r.  

             

         

         

         



 

Obszar działania: 10 gmin: Bielany, Grębków, Korytnica, Liw, Łochów, 

Miedzna, Sadowne, Stoczek, Wierzbno i miasto Węgrów. 

 

Liczba mieszkańców na obszarze LSR: 71 327 osób (na koniec 2013 r.) 

Powierzchnia obszaru LSR: 1 331 km². 

 



 

Członkowie Stowarzyszenia –  
LGD „Bądźmy Razem” 

 
• przyjęto 8 członków 

 

• Stan na dzień 31.12. 2017 r. - 109 członków 

  

• Liczba członków w ramach sektorów: 

 

publiczny – 17 

społeczny – 23 

gospodarczy – 15 

mieszkaniec (osoba fizyczna) – 54 

 



Zarząd Stowarzyszenia  

- LGD „Bądźmy Razem” 

 

• 12 członków 

 

• 10 zebrań 

 

• Frekwencja na zebraniach - 83 %.  

 



Biuro 

 

• Do obsługi Stowarzyszenia prowadzone jest biuro,  

w którym zatrudnione są 4 osoby. 

 
 



Kontrole LGD  

w okresie sprawozdawczym 2017 r.  

 
• 2 Kontrole Komisji Rewizyjnej: 01 marca 2017 r.  

        17 marca 2017 r.   

 Przedmiot kontroli:  

 a. kontrola bieżącej działalności Stowarzyszenia – LGD 

„Bądźmy Razem”,   

 b. kontrola rocznego sprawozdania z działalności Zarządu  

i sprawozdań finansowych za rok 2016, 

 c. przygotowanie wniosku o udzielenie absolutorium dla 

Zarządu. 

 



Kontrole LGD  

w okresie sprawozdawczym 2017 r.  

 

• Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Mazowieckiego w Warszawie Delegatura 

w Siedlcach odbył kontrolę w biurze LGD  

„Bądźmy Razem” w dniach od 05 – 07 grudnia 2017 r. 

• Przedmiot kontroli: Umowa o warunkach i sposobie 

realizacji LSR.   

 



Realizacja LSR w ramach podpisanej 

umowy ramowej z Zarządem 

Województwa Mazowieckiego  

 

• Ogłoszono 3 nabory wniosków na 9 zakresów 

tematycznych 

 



Nabór od 27. 12. 2016 – 25. 01. 2017 

• Odnowa i rozwój wsi i miast 

 kwota 2 2005 000, 00 zł 

• Zasoby kulturowe  

 kwota 472 500, 00 zł 

• Popularyzacja obszaru LGD „Bądźmy Razem” 

 kwota 472 500,00 zł 

 



Nabór od 26. 06. 2017 – 25. 07. 2017 

• Nowe innowacyjne źródła dochodu (otwarcie 

działalności gospodarczej, premia)  

 kwota 400 000,00 zł 

• Nowe innowacyjne źródła dochodu (rozwój działalności 

gospodarczej, refundacja)  

 kwota 1 220 000,00 zł 

 



Nabór od 11. 10. 2017 – 31. 10. 2017  

 
• Wysoki poziom aktywności mieszkańców 

 kwota 277 500,00 zł 

• Odnowa i rozwój wsi i miast  

 kwota 787 500,00 zł   

• Zasoby kulturowe  

 kwota 764 723,50 zł 

• Popularyzacja obszaru LGD „Bądźmy Razem”  

 kwota 204 082,14 zł   

 



Podpisane umowy i aneksy w 2017 r. 

 • 06 czerwca 2017 r. podpisano Aneks nr 2 i Aneks nr 3 do 
Umowy nr 00012-6933-UM0710014/16 o warunkach  
i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność z Samorządem 
Województwa Mazowieckiego.  

• Aneks nr 2: dołączono jako załącznik nr 1 do Umowy 
zaktualizowaną Lokalną Strategię Rozwoju 
Stowarzyszenia - LGD „Bądźmy Razem”, jako załącznik 
nr 3 - zmienione „Procedury wyboru i oceny operacji  
w ramach LSR”.  

• Aneks nr 3: zmiana warunków umowy podpisanej  
z Samorządem Województwa Mazowieckiego w dniu  
17 maja 2016 r. – wymóg uzyskania przez LGD  
% wykorzystania wskaźników w poszczególnych latach.  

 



Szkolenia, konsultacje i doradztwo  

 
• 241 godzin konsultacji i doradztwa prowadzonych przez biuro 

• Współorganizacja festynów, podczas których  pracownicy biura 

promowali LGD „Bądźmy Razem” poprzez konsultacje, doradztwo 

na temat warunków otrzymania pomocy na operacje w ramach 

poddziałania 19.2 PROW 2014 - 2020  oraz konkurs „Wykaż się 

wiedzą na temat  LSR”: 

• 28 maja 2017 r. – w Węgrowie przy Parafii Ojca Pio 

• 11 czerwca 2017 r. – przy szkole podstawowej w Górkach 

Grubakach 

• 18 czerwca 2017 r. – w Bielanach Jarosławach 

• 25 czerwca 2017 r. – przy Zamku w Liwie 



Szkolenia, konsultacje i doradztwo 

 
 Szkolenia i doradztwo dla beneficjentów w naborze wniosków o przyznanie 

pomocy w ramach poddziałania  19.2  „Wsparcie na wdrażanie operacji w 
ramach strategii rozwoju lokalnego Kierowanego przez społeczność” 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: 

• 15 września 2017 r. w Urzędzie Gminy Sadowne, ul. Kościuszki 3 

• 02 października 2017 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Łochowie 
przy ul. Wyspiańskiego 18 

• 03 października 2017 r. w Sali Konferencyjnej PUP  w Węgrowie, ul. 
Piłsudskiego 23 

• 04 października 2017 r. w Sali konferencyjnej Powiatu Węgrowskiego 
odbyło się posiedzenie Konwentu Wójtów i Burmistrzów. Posiedzenie 
poświęcone było:  
- wytycznym 3/1/2017 z 21 marca 2017 r., wytyczna dotyczyła władz 
publicznych  
i grupy interesu, która nie może przekroczyć 49% prawa głosu na poziomie 
podejmowania decyzji (dokonano zmiany członków Rady).  

• - wytycznym 6/4/2017 z dnia 2 października 2017 r. zakresu jednolitego  
i prawidłowego wykonania przez lokalne grupy działania zadań związanych 
z realizacją Strategii rozwoju lokalnego Kierowanego przez społeczność w 
ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy 
LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020 w ramach wytycznej dokonano zmian  w Procedurach wyboru i oceny 
operacji w ramach LSR 2014-2020 Stowarzyszenia - Lokalna Grupa 
Działania „Bądźmy Razem”. 
 



 
Szkolenia  Zarządu, Rady i pracowników 

biura LGD 

 • 28. 04. 2017 r. – Urząd Marszałkowski, Warszawa, ul. Jagiellońska 26, – 

szkolenie dla pracowników biura: „Wsparcie na wdrażanie operacji  

w ramach Strategii rozwoju lokalnego Kierowanego przez społeczność 

w zakresie operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD oraz 

operacji własnych LGD”.   

• 25 maja 2017 r. – Serock, ul. Wyzwolenia 63, szkolenie dla pracowników 

biura: „Podniesienie kompetencji w zakresie monitoringu i ewaluacji 

Strategii rozwoju lokalnego Kierowanego przez społeczność”.  

• 07- 09 czerwca 2017 r. – Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie 

Oddział w Krakowie, szkolenie dla pracowników biura: „Plan komunikacji  

w LSR- ewaluacja oraz metodyka realizacji z uwzględnieniem roli 

doradztwa dla wnioskodawców”.   

• 05 lipca 2017 r.- Sala Konferencyjna przy ul. Piłsudskiego 23, szkolenie dla 

członków Rady i pracowników biura: „Zasady oceny i wyboru projektów do 

finansowania” 

• 25-26 listopada 2017 r. Pensjonat Gawra w Białowieży, szkolenie dla 

członków Rady, Zarządu oraz pracowników biura: „Zasady oceny i wyboru 

projektów do finansowania” 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji  

w ramach Strategii rozwoju lokalnego Kierowanego przez społeczność”.   

 



Promocja  

 • 30 maja 2017 r. - udział w konkursie na produkt turystyczny Powiatu 
Węgrowskiego, zgłoszenie do konkursu dwu szlaków: 

  

1. Szlak Przyrodniczo - Ekologiczny „Doliną Liwca” (Program 
Aktywności Turystycznej i Rozwoju Obszaru Liwca” o 
akronimie „PATROL” ) 

2. „Program Rozwoju Europejskich Szlaków Turystycznych i Grup 
Edukacyjnych” o akronimie „PRESTIGE”.  

 

• Stowarzyszenie zdobyło I miejsce w kategorii Atrakcja 
Turystyczna, np. szlak, zabytek, pomnik, park, punkt widokowy za 
Szlak Przyrodniczo – Ekologiczny „Doliną Liwca”.  

• 19 września 2017 r. pracownicy biura udzielali wywiadu do 
ogólnopolskiego opracowania o działalności Lokalnych Grup 
Działania. Książka „Komercjalizacja Działalności LGD. Studia 
przypadku” ukazała się w 2017 r. Stowarzyszeniu poświęcono w 
niej osobny rozdział, którego tematem wiodącym była działalność 
wydawnicza LGD. 

 



Patronat medialny 

• III Festyn Rodzin Zastępczych Powiatu Węgrowskiego 

przy Parafii św. Ojca Pio w Węgrowie,  

• Festyn w Górkach Grubakach,  

• Festyn Rodzinnym w Bielanach Jarosławach, 

• „Uczta Pierogowaj” w Miedznie,  

• II Kongres Turystyczny Powiatu Węgrowskiego „Dolina 

Liwca” – szansą rozwoju turystyki” – Węgrowski Ośrodek 

Kultury.  

 



Redakcja zapraszana jest na: 

• Festyn wakacyjny, który odbył się przy Urzędzie Gminy w Sadownem, 

• Odsłonięcie Kamienia – pomnika upamiętniającego ks. Generała 
Stanisława Brzóskę i innych uczestników walk powstańczych z 1863 roku,  

• Uroczysta gala pt.: „Przegląd dorobku artystycznego szkół 
ponadgimnazjalnych Powiatu Węgrowskiego”,  

• Otwarcie Sezonu Turystycznego w Powiecie Węgrowskim (Dzień 
Świętojański) Wyszków, 

• Uroczyste podpisanie umowy i otwarcie inwestycji pn. „Przebudowa drogi 
powiatowej  
nr 2247 Kałuszyn (granica powiatu) – Wierzbno – Roguszyn – Korytnica - 
Paplin”, 

• Obchody Bitwy pod Sikorami (Gmina Bielany),  

• Festiwal Zbliżenia Kultur – Dni Łochowa, 

• 90-leciu OSP i otwarciu drogi w Toporze,  

• Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej w Węgrowskim Ośrodku Kultury w 
Węgrowie, 

• Odsłonięcie pomnika Tadeusza Kościuszki po rewitalizacji w Sadownem, 

• Obchody jubileuszu 100-lecia szkoły w Grębkowie.  
 



Działalność promocyjna 

• Nieodpłatne przekazywanie gazet „Węgrowskie Bądźmy 
Razem”, katalogów, folderów i gadżetów reklamowych na 
festynach, spotkaniach oraz instytucjom i organizacjom 
pozarządowym. 

• Prowadzenie strony internetowej www.lgdbadzmyrazem.pl,  
profile na FB: LGD oraz gazety „Węgrowskie Bądźmy 
Razem”.  

• 52 035 wejść na stronę www. 

• Dzięki dobrej promocji jesteśmy rozpoznawalni i tworzymy 
własną markę BĄDŹMY RAZEM.  

• 15 grudnia 2017 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa 
Powiatowego odbyło się spotkanie opłatkowe dla członków 
Stowarzyszenia – LGD „Bądźmy Razem”.   

 



Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili 

się do realizacji zadań w 2017 r. 

Prezentację przygotował Leszek Koper 


