Załącznik nr 1 do Uchwały nr 31/01/2018
WZC z dnia 23.01.2018

Sprawozdanie z prac Zarządu LGD „Dorzecze Łeby”
za rok 2017

Posiedzenia Zarządu
W roku 2017 Zarząd stowarzyszenia obył 16 posiedzeń.
W posiedzeniach Zarządu uczestniczył Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Ludwik Greczko oraz
zaproszeni goście w osobach Burmistrzów i Wójtów z obszaru LGD „Dorzecze Łeby”
Na posiedzeniach omawiane były min tematy:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Projekt umowy o dofinansowanie pomiędzy LGD ,a Samorządem Województwa.
Omówienie biznes planu dla potencjalnych beneficjentów .
Przyjęcie planu szkoleń dla organu decyzyjnego czyli Rady LGD.
Analiza spotkań konsultacyjnych i doradztwa indywidualnego dla wnioskodawców .
Ustalenie terminów konkursów .
Złożenie wniosku o zaliczkę na funkcjonowanie biura .
Uzgodnienie diet dla członków Rady LGD.
Przyjęcie Uchwał nt. powołania expertów do oceny wniosków złożonych w ramach ogłoszonych
konkursów.
Zmiana Uchwały dot. Regulaminu Pracy Biura .
Zapoznanie się z wniesionymi uwagami przez Burmistrza Miasta Łeby i Wójta Gminy Choczewo z
propozycją zmian w LSR.
Podjęcie Uchwały ws zmian realizacji operacji finansowych
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2016.

Umowy / zmiany
Dnia 19.01.2017r został podpisany aneks do Umowy zawartej w dniu 23.05.2016 pomiędzy Stowarzyszeniem
,a Samorządem Województwa
Zarząd podpisał umowy na przeprowadzenie szkoleń organu decyzyjnego , obsługę expercką do oceny
wniosków złożonych na konkursy , wszystkie osoby zostały wyłonione na podstawie złożonych aplikacji w
biurze LGD,

Dnia 2.11.2017 r. została podpisana umowa na dzierżawę biura z Portem Jachtowym w Łebie .
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Walne Zebrania Członków
Zarząd Stowarzyszenia zwołał w roku 2017 dwa Walne Zebrania Członków .
Dnia 16.05.2017 – zebranie sprawozdawcze
Dnia 18.12.2017 – powołanie Zespołu Monitoringu i Ewaluacji Własnej celem przeprowadzenia analizy
wdrażania przedsięwzięć i celów LSR oraz jej weryfikację za rok 2017 .

Rada LGD „Dorzecze Łeby”
Członkowie Rady odbyli zgodnie z Planem Szkoleń dwa dwudniowe szkolenia dotyczące oceny wniosków
beneficjentów .
Szkolenia odbyły się w miesiącu marcu i czerwca 2017 roku .
W szkoleniach wzięli udział członkowie Zarządu , Komisji Rewizyjnej i pracownicy biura .
Rada LGD „Dorzecze Łeby” odbyła w roku 2017 cztery posiedzenia .
- 25.07.2017 roku oceniła wnioski samorządów z obszaru LGD zakończone pozytywną oceną :
•stworzenie publicznej infrastruktury zarządzania antropopresją tworząc podstawę do oferty turystycznej ,
•wspieranie budowy i promocja marki obszaru w oparciu o zintegrowane pakiety turystyczne łączące lokalne
produkty i usługi rybackie ,
•rozwój ogólnodostępnej , niekomercyjnej infrastruktury publicznej i infrastruktury kultury bazującej na
tradycjach obszaru , szczególnie morskich i rybackich,
Urząd Marszałkowski przyjął pozytywnie wyniki konkursu .
Kwoty niewykorzystane w/w konkursach proponuje się przenieść na rok 2018.
-20.11.2017 r i 21.11.2017 Rada oceniła 8 wniosków złożonych przez beneficjentów w ramach konkursu
•wspieranie zróżnicowania działalności rybackiej oraz tworzenie miejsc pracy
3 wnioski zostały zakończone pozytywną oceną .
-8.12.2017 r. członkowie Rady po zapoznaniu się z protestem Firmy Seven Seas sp.z.o.o podjęli Uchwałę
podtrzymującą negatywną ocenę Rady .
We wszystkich posiedzeniach uczestniczyli experci powołani przez Zarząd .
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Biuro LGD „Dorzecze Łeby”
Dnia 2 listopada 2016 r Zarząd podpisał umowę na czas określony na stanowisko specjalista ds. aktywizacji
, promocji i obsługi biura . Obecnie w biurze pracują 3 osoby
Biuro LGD „Dorzecze Łeby „ wysyła na bieżąco do samorządów obszaru naszego działania informacje nt.
prac oraz spotkań konsultacyjno – informacyjnych, które cyklicznie ukazywały się na stronach internetowych
samorządu, w gazetach prowadzonych przez Gminy oraz w informatorze lokalnym m.in „Przegląd Lęborski”
Na stronie www.dorzeczeleby ukazują się informacje nt. działań stowarzyszenia oraz inne możliwości
ubiegania się o środki UE. Informacje wysyłane są również drogą elektroniczną do członków stowarzyszenia
.
Wg. Rejestru Świadczonego Doradztwa do dnia 31.12.2016 r. udział wzięło 118 osób .
Pracownicy Biura wzięli udział w 20 wyjazdach służbowych, m.in w szkoleniu przygotowanym przez Urząd
Marszałkowski Województwa Pomorskiego DPROW, Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi
Śródlądowej .
Pracownicy biura opracowywali wszystkie poprawki do Lokalnej Strategii Rozwoju oraz wnioski
o dofinansowanie na lata 2016 i 2017 które wymagane przez Samorząd Województwa.
Ponadto biuro przygotowuje pod względem merytorycznym posiedzenia Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Rady
LGD oraz opracowuje dokumenty na Walne Zebranie Członków.
W dniu 1.12.2017 r. Urząd Marszałkowski przeprowadził realizację kontroli Umowy Ramowej . Kontrola
wypadła pozytywnie, biuro na chwilę obecną wykonało wszystkie zobowiązania wynikające z zapisów
Umowy

.Działania promocyjne :
Wszystkie działania dotyczące stowarzyszenia ukazują się na stronach internetowych gmin z obszaru
działania jak i w gazetkach samorządowych .
W miesiącu maju stoisko nasze było czynne jako punkt konsultacyjny na XXXV Ogólnopolskiego Otwartego
Biegu Przełajowego o „Puchar Leśny” w Obliwicach .
W grudniu 2017 r. w XIX Festiwalu Pomuchla w Łebie LGD ufundowało wyróżnienia za najlepszą kuchnię
regionalną , w pracach jury uczestniczył Prezes stowarzyszenia .
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Wykonano również baner na potrzeby promocji , który będzie zawieszany na imprezach okolicznościowych
w Gminach naszego obszaru .
Na potrzeby promocji wykonano okolicznościowe materiały reklamowe , min. takie jak :teczki , zakładki
Spotkania informacyjne – konsultacyjne
Spotkania organizowane były przez biuro LGD , członkowie stowarzyszenia byli informowani drogą
elektroniczną ,ogłoszenia ukazywały się na stronie stowarzyszenia ,stronach internetowych samorządów ,
na tablicach ogłoszeń w urzędach Gmin i Miast oraz w gazecie Przegląd Lęborski – Powiat i Lębork
W ramach planowanych spotkań , spotkania konsultacyjne odbyły się : w Łebie , Wicku , Nowej Wsi
Lęborskiej
Ogółem wzięło udział – 95 osób .
Na spotkaniach omawiane były min tematy : prezentacja wniosków o dofinansowanie wraz z instrukcją ,
omówienie planowanych konkursów na rok 2017 , kryteria i wskaźniki poszczególnych konkursów ,
omówienie biznesplanu .
Każdy z uczestników spotkania wypełniał ankietę oceniają poziom szkolenia , uwagi i propozycje .

Prezes Zarządu
Krzysztof Łasiński

Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Łeby”
Al. Św. Jakuba Apostoła 25, 84-360 Łeba
tel. +48 530 243 120

www.dorzeczeleby.pl
dyrektor@dorzeczeleby.pl
NIP: 841-171-68-33 KRS: 0000566557

