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Misją naszej Lokalnej Grupy Działania jest 
poprawa jakości życia mieszkańców,

 wspieranie ich aktywności gospodarczej 
i społecznej, podejmowanie działań na rzecz 

turystyki, rekreacji, sportu i kultury 
z zachowaniem dbałości o środowisko 

i dziedzictwo kulturowe.

Misja LGD WIR



DZIAŁANIA FINANSOWANE W RAMACH 
PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 

NA LATA 2007-2013

Bieżąca działalność LGD WIR 
wpisuje się w cele 

Osi 4 LEADER 
i koncentruje się głównie 

na wdrażaniu 
Lokalnej Strategii Rozwoju „WIO! 

Współpraca – Integracja – 
Odnowa”. 

Środki finansowe na realizację tego 
zadania w latach 

2009-2015 stanowią łącznie 
kwotę  4 810 885,00 zł, 

przyznaną nam w ramach
 PROW 2007-2013.



Zgodnie z Umową o warunkach i sposobie realizacji lokalnej strategii rozwoju 
z dnia 7 lipca 2009 r. limit środków na rok 2010 wynosił  1 795 293,00 zł 

i w podziale na poszczególne działania wyglądał następująco:

Działanie 4.13 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – 1 622 000,00 zł, w tym:
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej – 300 000,00 zł
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – 700 000,00 zł
Odnowa i rozwój wsi – 342 000,00 zł
Małe projekty – 280 000,00 zł

Działanie 4.21 Wdrażanie projektów współpracy – 16 253,00 zł, w tym:
Przygotowanie projektów współpracy – 9 305,00 zł
Realizacja projektów współpracy – 6 948,00 zł

Działanie 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności 
             i aktywizacja – 1 570,40 zł, w tym:

Funkcjonowanie LGD (koszty bieżące) – 120 200,00 zł
Nabywanie umiejętności i aktywizacja – 36 860,00 zł



Stan wdrażania 
Lokalnej Strategii Rozwoju 

„WIO! Współpraca – Integracja – 
Odnowa”

Stopień wykorzystania dotacji



Stopień wykorzystania dotacji na 2009 rok

Działania Osi 4 LEADER realizowane przez LGD

Środki wykorzystane w 2009 roku

(stan na dzień 31.12.2010 r.)
Wnioski złożone Zawarte umowy

liczba kwota [zł] liczba kwota [zł]

Działanie 4.13 

Wdrażanie lokalnych 
strategii rozwoju

Różnicowanie w kierunku 
działalności nierolniczej 0 0,00 0 0,00

Tworzenie i rozwój 
mikroprzedsiębiorstw 0 0,00 0 0,00

Odnowa i rozwój wsi 4 116 861,00 2 66 626,00

Małe projekty 7 139 895,25 6 115 343,31

Działanie 4.21 

Wdrażanie projektów 
współpracy

Przygotowanie projektów 

współpracy
0 0,00 0 0,00

Realizacja projektów współpracy 0 0,00 0 0,00

Rozliczenie kosztów bieżących, w tym nabywanie 
umiejętności i aktywizacja

Złożone wnioski o płatność Wypłacone środki
etap kwota [zł] kwota [zł]

Działanie 4.31

 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie 
umiejętności i aktywizacja

I 68 332,65 68 332,65



Stopień wykorzystania dotacji na 2010 rok

Działania Osi 4 LEADER realizowane przez LGD

Środki wykorzystane w 2010 roku

(stan na dzień 10.02.2011 r.)

Wnioski złożone Zawarte umowy

liczba kwota [zł] liczba kwota [zł]

Działanie 4.13 

Wdrażanie lokalnych 
strategii rozwoju

Różnicowanie w kierunku 
działalności nierolniczej 1 9 045,00 0 0,00

Tworzenie i rozwój 
mikroprzedsiębiorstw 1 100 000,00 0 0,00

Odnowa i rozwój wsi 8 357 959,74 0 0,00

Małe projekty 29 288 604, 13 0 0,00

Działanie 4.21 

Wdrażanie projektów 
współpracy

Przygotowanie projektów 
współpracy 1 7 105,00 0 0,00

Realizacja projektów współpracy 1 6 946,70 0 0,00

Rozliczenie kosztów bieżących, w tym nabywanie 
umiejętności i aktywizacja

Złożone wnioski o płatność Wypłacone środki

etap kwota [zł] kwota [zł]

Działanie 4.31

Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie 
umiejętności i aktywizacja

I 33 857,27 33 857,27

II 25 450,26 0,00

III 42 961,09 0,00

IV 31 672,26 0,00



Projekty współpracy:

• I Leaderowskie Igrzyska 
Zachodniopomorskiego (LIZ)

• Marka Pojezierza Zachodniopomorskie – 
szlakiem zabytkowych kościołów powiatu 
stargardzkiego oraz gmin Pyrzyce, Recz, 

Warnice



LEADEROWSKIE IGRZYSKA
Zachodniopomorskiego

Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju
 wspólnie z 11 LGD z naszego województwa 

zrealizowało nowatorski projekt współpracy pod nazwą 
„I LEADEROWSKIE IGRZYSKA 
ZACHODNIOPOMORSKIEGO”. 

Projekt miał na celu:
• popularyzację piłki nożnej, 
• propagowanie aktywnego wypoczynku jako zdrowego 

stylu życia, 
• połączenie sportowej rywalizacji z rekreacją i zabawą, 
• promocję utalentowanych zawodników, 
• integrację grupy docelowej oraz wzrost identyfikacji 

i poczucia przynależności grupy docelowej projektu do 
sieci zachodniopomorskich LGD. 



Rozgrywki były adresowane do dzieci i młodzieży w dwóch kategoriach 
wiekowych: dziewczynki i chłopcy klasy III i poniżej, 

oraz dziewczynki i chłopcy klas IV, V i VI. 
W wyniku lokalnych eliminacji, które odbyły się  w sierpniu 

na boisku ORLIK w Starej Dąbrowie, trzy drużyny z terenu naszej LGD 
zakwalifikowały się do finału i wzięły udział w rozgrywkach 

o Mistrzostwo I LEADEROWSKICH IGRZYSK ZACHODNIOPOMORSKIEGO. 

Finał Igrzysk zorganizowano we 25-26 września w Kaliszu Pomorskim 
na profesjonalnie przygotowanym stadionie. 

W turnieju finałowym udział wzięło 37 drużyn reprezentujących 
11 LGD województwa zachodniopomorskiego. 

W trakcie przeprowadzania rozgrywek na scenie odbywało się wiele imprez 
towarzyszących: występy artystyczne, pokazy sportowe. 

Lokalne Grupy Działania dodatkowo dla uczestników i zwiedzających przygotowały 
barwne stoiska,

 przy których zainteresowani mogli skosztować 
smakowitości z danego regionu 

i dokonać zakupu upominku.



Zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymali puchary i statuetki. 
Nagrodami za pierwsze miejsca były puchary ufundowane 

przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, 
drugie miejsca zostały nagrodzone pucharami Burmistrza Kalisza Pomorskiego, 

a trzecie miejsca statuetkami nagrodził 
Prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy” 

ze Złocieńca. Ponadto drużyny oraz zawodnicy zostali obdarowani 
dodatkowymi nagrodami, upominkami oraz dyplomami. 

Przyznano również nagrody w wyłonionych kategoriach, które ufundowali 
Prezesi jedenastu Lokalnych Grup Działania, 
realizujących wspólnie całe przedsięwzięcie.

 Dofinansowanie całego przedsięwzięcia otrzymane w ramach 
PROW 2007-2013 stanowiło kwotę 185 917,40 zł, 

jednak budżet całego przedsięwzięcia był znacznie wyższy. Pozostałe środki 
uzyskano z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, 

ze środków własnych 11 LGD 
oraz od licznych sponsorów.



Marka Pojezierza Zachodniopomorskie – szlakiem 
zabytkowych kościołów 
powiatu stargardzkiego 

oraz gmin Pyrzyce, Recz, Warnice

Wspólnie z LGD Dobre Inicjatywy Regionu 
oraz LGD Ziemia Pyrzycka 

złożono wniosek o dofinansowanie 
przygotowania projektu współpracy pn. 

„Marka Pojezierza Zachodniopomorskie – 
szlakiem zabytkowych kościołów 

powiatu stargardzkiego 
oraz gmin Pyrzyce, Recz, Warnice”, 
którego realizacja nastąpi w 2011 r. 

Celem operacji jest techniczne 
i merytoryczne opracowanie sieci szlaków 

rowerowych, przebiegających przez 
miejscowości z terenu działania 

partnerskich LGD, w których znajdują się 
najcenniejsze obiekty sakralne.



Funkcjonowanie 
lokalnej grupy działania, nabywanie 

umiejętności i aktywizacja – 
2010 r.

• Informacja i promocja
• Szkolenia i bezpłatne doradztwo



Działania promujące obszar LGD WIR

  Przygotowanie stoisk wystawienniczych 
     promujących obszar objęty LSR na imprezach:

o Biesiada Wiejska w Koszewie
o Chociwelska Wiosna
o Dni Suchania 
o Lato z Sydonią – Marianowo 2010
o Dożynki Gminne w Chlebówku
o VIII Jarmark Wsi Zachodniopomorskiej 
    „Złota  Dynia” w Morzyczynie

W bezpośrednie przygotowanie imprez 
promocyjnych w 2010 roku zaangażowało się 

246 osób.
Zlecono opracowanie analizy obszaru objętego 
LSR pod kątem turystycznym i kulturalnym, wyniki 
zostały wykorzystane do tworzonej bazy danych



Działania promujące obszar LGD WIR

 Wydanie folderu 
informacyjnego „Ciekawe, 
ciekawsze,  najciekawsze…! 
Nasze Dziedzictwo”  w nakładzie 
1200 sztuk w języku polskim,  
niemieckim i angielskim.
  Zlecenie wydruku 4 
artykułów w prasie lokalnej oraz 
nadania 2 audycji radiowych 
informujących o obszarze 
działania LGD WIR oraz o 
Lokalnej Strategii Rozwoju.
 Bieżąca aktualizacja strony 
internetowej stowarzyszenia, 
którą od 2009 roku odwiedzono 
24 963 razy.



Nabywanie umiejętności i aktywizacja

W ramach aktywizacji społeczności 
lokalnej przeprowadzono 3 szkolenia 
dla 62 osób
W ramach nabywania umiejętności 
przeprowadzono w marcu w 
Morzyczynie szkolenie dla członków 
Zarządu, Rady i pracowników biura 
pn. „Procedury, monitoring i 
ewaluacja lokalnej strategii rozwoju”, 
wzięły w nim udział 22 osoby.
 Zorganizowana 2 spotkania w 
ramach bezpłatnego doradztwa dla 
organizacji pozarządowych i 
potencjalnych beneficjentów Małych 
projektów



Partnerstwo w Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

W ramach dofinansowania 
z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 

LGD WIR zrealizowała projekt 
„Uczestnictwo LGD Województwa 

Zachodniopomorskiego w XXIII 
Barzkowickich Targów Rolnych 

„AGRO POMERANIA 2010” w dniach 
10-12.09.2010 roku”. 

Stowarzyszenie otrzymało 
dofinansowanie w wysokości 

13 482,45 zł na wspólną promocję 
działalności 

Sieci Zachodniopomorskich LGD 
oraz zorganizowanie wspólnego 

stoiska wystawienniczego 
dla 15 LGD z województwa 

zachodniopomorskiego 
podczas targów.





Członkowstwo w Zachodniopomorskiej Sieci LEADER

• W dniach 12-13 kwietnia br. odbyło 
się regionalne spotkanie 
zachodniopomorskiej sieci Leadera 
w Luboradzy k. Barwic

• 14 grudnia w Choszcznie odbyła się 
Konferencja na temat 
„Innowacyjność podejścia Leader - 
Realizacja Lokalnej Strategii 
Rozwoju”

• 13-14.01.2011r. w Ośrodku 
Agroturystycznym „ Młyn nad Starą 
Regą" w Tarnowie koło Łobza LGD 
Centrum Inicjatyw Wiejskich 
zorganizowała warsztaty dla 
przedstawicieli LGD województwa 
zachodniopomorskiego pn. 
"Tworzenie i ewaluacja wskaźników 
w Lokalnych Strategiach Rozwoju”



Udział w finale regionalnej X edycji konkursu 
„Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”

10 lipca 2010 r. na Zamku Książąt Pomorskich 
w Szczecinie Na Dziedzińcu Menniczym 

prezentowały się LGD z naszego 
województwa.

Stoiska wystawiennicze LGD poświęcone były 
prezentacji regionów Pomorza Zachodniego, 

degustacji oraz sprzedaży produktów 
lokalnych. 

Na naszym stoisku królowały przede 
wszystkim wypieki. Można było skosztować 
między innymi struclę z makiem, piernik z 

kwiatem lipy oraz przepyszne pierniki 
dojrzewające. Nie zabrakło również wyrobów 

rękodzielniczych, a przepiękne koronki 
stworzone techniką frywolitki znalazły wielu 

nabywców. 



Dziękujemy za uwagę
i zapraszamy na stronę internetową 

Stowarzyszenia WIR:

www.wir-lgd.org.pl
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