
Stargard Szczeciński 02.02.2012 r 

INFORMACJA NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI  

STOWARZYSZENIA „WIR” – WIEJSKA INICJATYWA ROZWOJU w 2011 roku 

Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim, Rynek 

Staromiejski 5, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r Prawo o 

stowarzyszeniach (Dz. U. Z 2001 R Nr 79, poz. 855 z póź. Zm.), ustawy z 7 marca 2007 r o wspieraniu 

rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich, rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r w sprawie 

wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich (Dz. Urz. UE L 277 Z 21.10.2005 R STR.1) oraz Statutu Stowarzyszenia. 

Na mocy cytowanych przepisów członkami stowarzyszenia są osoby fizyczne i osoby prawne, w tym 

gminy. Władze stowarzyszenia to siedmioosobowy Zarząd, trzyosobowa Komisja Rewizyjna oraz 

trzynastoosobowa Rada powołana do oceny projektów składanych za pośrednictwem Lokalnej Grupy 

Działania – Stowarzyszenia ”WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju w ramach Osi 4 Leader objętej 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 

W roku 2011 Stowarzyszenie ”WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju realizowało trzy projekty 

dofinansowane ze środków Unii Europejskiej były to: 

1. „Funkcjonownie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”, projekt ten 

realizowany jest w oparciu o podpisaną umowę nr 00033-6932-UM1600032/10 z dnia 15 marca 2011 

roku. W roku 2011 projekt był realizowany w czterech etapach, podczas których zrealizowano 

następujące zadania: 

ETAP I od 01.01.do 31.03 2011 r :  

04.02 odbyło się posiedzenie członków Rady Stowarzyszenia w sprawie oceny wniosków, które 

wpłynęły na konkurs „Odnowa i rozwój wsi”, wpłynęły 2 wnioski, wszystkie zgodne z LSR na kwotę 

105.425,00 zł, są to: 

1) Zakup wyposażenia i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Skalin gmina Stargard 

Szczeciński, złożony przez Gminę Stargard Szczeciński, 

2) Odnowa trzech zabytkowych witraży w kościele w Krzywnicy, złożony przez Parafię 

Rzymskokatolicką p.w. Św. Józefa Oblubieńca, 

04.02 odbyło się posiedzenie członków Rady Stowarzyszenia w sprawie oceny operacji dla małych 

projektów , wpłynęło 7 wniosków, wszystkie zgodne z LSR na kwotę 95.877,67 zł, są to: 

1) Organizacja warsztatów rękodzielniczych dla mieszkańców obszaru objętego LSR, 

złożonego przez Stowarzyszenie FORUM CHOCIWELSKIE,  

2) Dożynki wiejskie w Wychowie – impreza integracyjna dla mieszkańców LGD 

Stowarzyszenie „WIR”, złożonego przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Nad Jeziorami” w 

Wychowie 



3) Chociwelska Wiosna 2011 – międzygminne dni rekreacji i aktywizacji społeczności 

lokalnych, złożonego przez Gminę Chociwel, 

4) Kulinarne tradycje w nowoczesnej kuchni na wsi, złożonego przez Gminę Kobylanka,  

5) Organizacja Dnia Seniora, złożonego przez Stowarzyszenie Na rzecz Rozwoju Gminy Suchań, 

6) Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Parlino i Storkówko, złożonego przez 

Gminę Stara Dąbrowa, 

7) Dni Suchania 2011, złożonego przez Stowarzyszenie Na rzecz Rozwoju Gminy Suchań. 

 
Na bieżąco aktualizowano stronę LGD. 
 

ETAP II od 01.04 do 30.06.2011 r 

1.04. w lokalnej gazecie „7 Dni Powiatu Stargardzkiego” opublikowano artykuł informujący o 

obszarze działania LGD i LSR 

24.05 odbyło się szkolenie dla 20 osób pn. „Przygotowanie wniosku o płatność w ramach małych 

projektów”. 

7.05 przygotowano cztery stoiska na imprezie promującej produkty tradycyjne, lokalne, działalność 

turystyczną w tym agroturystykę pn. „PIKNIK NAD ODRĄ”. 

10.06 opublikowano w lokalnej gazecie „7 Dni Powiatu Stargardzkiego ” artykuł informujący o 

obszarze działania LGD i LSR 

Na bieżąco aktualizowano stronę LGD. 

04.06. zorganizowano wyjazd studyjny dla 40 osób pn „Produkcja i marketing certyfikowanych 

produktów do dwóch gospodarstw ekologicznych” w miejscowości Wołczkowo gm. Dobra 

Szczecińska. Celem wyjazdu było poznanie zasad produkcji metodami ekologicznymi oraz sprzedaży i 

marketingu oferowanych produktów. 

22.06.odbyło się posiedzenie Członków Rady Stowarzyszenia w sprawie oceny wniosków, które 

wpłynęły na konkurs nr 1/2011 tzw. „małe projekty”, wpłynęło 9 wniosków na łączną kwotę 

129.996,16 zł. 

1) Chociwelska Wiosna 2012 – międzygminne dni rekreacji i aktywizacji społeczności 

lokalnych, złożonego przez Gminę Chociwel, 

2) Zakup materiałów promocyjnych na potrzeby promocji Gminy Suchań, złożony przez Gminę 

Suchań, 

3) Budowa placu zabaw w miejscowości Słodkówko, gm. Suchań., złożony przez Gminę Suchań,  

4) Marianowski plener 2012, złożony przez „SYDONIA” Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony 

Dziedzictwa Marianowa 

 



5) Wakacyjna rekreacja i integracja dzieci i młodzieży obszaru LGD – multidyscyplinarne 

zajęcia i turnieje sportowe złożony przez Klub Sportowy Wicher Reptowo 

6) Fotografowanie bez barier, złożony przez Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział 

Wojewódzki w Szczecinie. (dot. Koła w Chociwlu) 

7) Budowa placów zabaw w miejscowości Sowno, Strachocin Gmina Stargard Szczeciński, 

złożony przez Gminę Stargard Szczeciński, 

8) Przy świątecznym stole – warsztaty kulinarne dla dzieci i dorosłych, złożony przez 

Stowarzyszenie Miłośników Warchlina, 

9) Wyposażenie Gminnego Centrum Kultury w Starej Dąbrowie oraz organizacja Dnia Seniora 

i Spotkania Wigilijnego dla Osób Samotnych, złożony przez Gminę Stara Dąbrowa 

 

ETAP III od 01.07 do 30.09.2011 r 

Od marca do lipca przeprowadzono ewaluację Lokalnej Strategii Rozwoju, opracowano wskaźniki 

pozwalające określić stopień zrealizowanych operacji. 

22.07 odbyło się posiedzenie członków Rady Stowarzyszenia w sprawie wyboru operacji, złożonych w 

konkursie nr 2/2011 „Odnowa i rozwój wsi” – 4 wnioski na kwotę 241.707,00 zł, są to: 

1) Budowa placów zabaw w miejscowościach: Wiechowo, Dzwonowo, Trąbki oraz rozbudowa 
placów zabaw w miejscowościach: Gogolewo i Marianowo, złożony przez Gminę 
Marianowo  

2) Wymiana witraży w Kościele Rzymsko-Katolickim pw. Św. Jana Kantego w Wapnicy, gm. 

Suchań, złożony przez Parafię Rzymsko-Katolicką pw. Św. Jana Kantego w Wapnicy 

3) Prace remontowe w świetlicy wiejskiej w Rogowie gmina Stargard Szczeciński, złożony 

przez Gminę Stargard Szczeciński  

4) Zabiegi pielęgnacyjne i sanitarne w drzewostanie oraz urządzenie małej architektury na 

terenie parku ”Stara Dąbrowa”, złożony przez Gminę Stara Dąbrowa 

 

22.07 odbyło się posiedzenie członków Rady Stowarzyszenia w sprawie wyboru operacji, złożonych w 

konkursie nr 3/2011„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, wpłynął tylko jeden wniosek 

na kwotę 44.050,00 zł, jest to: 

Budowa obiektu gospodarczego z boiskiem oraz wyposażeniem pod grę terenową – paintball, 

złożony przez Pana Kacpra Sitka z gm. Suchań  

22.07 odbyło się posiedzenie członków Rady Stowarzyszenia w sprawie wyboru operacji, złożonych w 

konkursie nr 4/2011 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, wpłynęły dwa wnioski na kwotę 

237.514,50 zł, są to: 

1) Centrum Odnowy i Rehabilitacji SPA w pałacu w Trzebiatowie, złożony przez Firmę MEWES 

POLSKA Renata Węgrzyn 

2) Podniesienie standardu prowadzonych usług poprzez modernizację przedszkola 

oraz zakup niezbędnego wyposażenia, złożony przez Zawadzińską Joannę Przedszkole 

„Chatka Puchatka” gm. Marianowo. 



20.08. – wyjazd szkoleniowy dla 45 osób pn. ”Przykłady kompleksowej oferty turystycznej w 

Niemczech” do Chorin – Niderfinow – Prenzlau. Co to jest produkt turystyczny i jak wygląda 

kompleksowa oferta turystyczna? – to pytania, na które odpowiadano w trakcie wyjazdu studyjnego. 

26.08. – „7 Dniach Powiatu Stargardzkiego” opublikowano informację na temat działania LGD i LSR. 
Na bieżąco prowadzono stronę internetową. 

18.09. – zorganizowano stoisko w Morzyczynie podczas IX Jarmarku Wsi Zachodniopomorskiej 

„ZŁOTA DYNIA”, uczestniczono w jury konkursowym na najlepszą potrawę z dyni 

ETAP IV od 01.10 do 31.12.2011 r 

25.10. szkolenie dla 10 osób pn. „Ewaluacja działań realizowanych w ramach Lokalnej Strategii 

Rozwoju dla gmin: Chociwel, Kobylanka, Marianowo, Stara Dąbrowa, Stargard Szczeciński, Suchań”, 

08.11 szkolenie dla 10 osób pn. „Ewaluacja działań realizowanych w ramach Lokalnej Strategii 

Rozwoju dla gmin: Chociwel, Kobylanka, Marianowo, Stara Dąbrowa, Stargard Szczeciński, Suchań”, 

Na bieżąco prowadzono stronę internetową- na dzień 31  grudnia 2011 r. odwiedziło ją 14 921 osób. 

Rozstrzygnięto konkurs fotograficzny pt. „Ciekawe, ciekawsze, najciekawsze…! Nasze Dziedzictwo” w 

oparciu o nadesłane zdęcia wydano kalendarz promujący dziedzictwo historyczne i przyrodnicze LGD 

29.11 w świetlicy wiejskiej w Gogolewie i 09.12. w świetlicy wiejskiej w Reptowie odbyły się dla 30 

osób warsztaty pamiątkarskie dot. wykonania modelów pamiątek z obszaru LGD tj. dwóch lalek 

„Czarownicy” i „ Dyńki” , 

10.12 na łamach lokalnej gazety „Dziennik Stargardzki ” opublikowano artykuł o działalności LGD i 

wdrażaniu LSR, podobne informacje zlecono do Polskiego Radia Szczecin, audycja emitowana była w 

grudniu 

Wydano publikację pt „Wdrażanie LSR dla obszaru gmin: Chociwel, Kobylanka, Marianowo, Stara 

Dąbrowa, Stargard Szczeciński, Suchań – WIO! WSPÓŁPRACA – INTEGRACJA – ODNOWA”, folder 

podaje przykłady projektów, które zostały już rozliczone w ramach Osi 4. 

2. „Marka Pojezierze Zachodniopomorskie – szlakiem zabytkowych kościołów powiatu 

stargardzkiego oraz gmin: Pyrzyce, Recz, Warnice”, projekt realizowany w ramach podpisanej 

umowy nr 00010-6931-UM1600002/10 z dnia 30 marca 2011 r. Projekt został rozliczony na kwotę 

6.983,94 zł. Celem projektu było opracowanie koncepcji technicznej 571 km szlaku rowerowego 

przechodzącego przez obszar trzech Lokalnych Grup Działania: Stowarzyszenie LGD Ziemia Pyrzycka 

(obejmuje gminy: Pyrzyce, Dolice, Warnice), Stowarzyszenie LGD Dobre Inicjatywy Regionu (Ińsko, 

Dobrzany, Recz) oraz Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju (Chociwel, Kobylanka, 

Marianowo, Stara Dąbrowa, Stargard Szczeciński, Suchań) oraz koncepcji szlaku historycznego 

związanego z zabytkowymi kościołami leżącymi na projektowanym obszarze. Opisy kościołów zostały 

zamieszczone na stronie www.wir-lgd.org.pl. Opracowane koncepcje były podstawą do złożenia w 

miesiącu styczniu 2012 r. projektu w ramach działania „Wdrażanie projektów współpracy” na 

oznakowanie szlaku i wydanie materiałów promocyjnych. Termin realizacji 2012-2014 r. 



3. „Prezentacja Zachodniopomorskich LGD podczas XXIV Targów Rolnych w Barzkowicach”, projekt 

realizowany w oparciu o podpisaną umowę nr WPROW-FV/46/2011 z dnia 18 sierpnia 2011 r. Projekt 

został rozliczony na kwotę 12.090,23 zł. Celem projektu była prezentacja 15 LGD z obszaru 

województwa zachodniopomorskiego podczas trzydniowych Targów Rolnych w Barzkowicach w 

dniach 09-11.09.2011. LGD zaprezentowały produkty lokalne, oferty turystyczne, dziedzictwo 

kulturowe na przykładzie lokalnego rękodzieła i wyrobów artystycznych – prac lokalnych twórców. 


