
Sprawozdanie merytoryczne z pracy Zarządu Stowarzyszenia Kraina 

Lasów i Jezior – Lokalna Grupa Działania za 2019 rok 

 

 

I. Podstawowe informacje o Stowarzyszeniu 

 Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior – Lokalna Grupa Działania zarejestrowane      

w KRS 26 czerwca 2008 r., pod numerem 0000309067, NIP; 9252064582, REGON; 

080285747 

 

Siedziba Stowarzyszenia:  

ul. Nadodrzańska 9 

67-112 Siedlisko 

 

Telefon: 68 414 53 91 

Tel./Fax: 68 352 41 45 

E-mail : biuro@klj.org.pl 

 

Zatrudnienie w LGD w okresie sprawozdawczym; 

- 2 etaty na czas nieokreślony, 

- 1 umowa na czas kadencji Zarządu, 

- 1 umowa z PUP – staż 

 

II. Członkowie LGD 

Według stanu na 31 grudzień 2019 r. organizacja zrzesza 49 członków, w tym sektor 

publiczny 7 osób, sektor gospodarczy 16, sektor społeczny 7 i 19 mieszkańców.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

III. Działania w zakresie informowania o obszarze LGD oraz o LSR 

 

Zgodnie z harmonogramem realizacji planu komunikacji w 2019 roku udzielono 200 

osobom doradztwa w Biurze LGD i na spotkaniach informacyjnych. Zorganizowano 

spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów. Zakupiono gadżety promujące 

obszar LGD (kalendarze książkowe, kalendarze trójdzielne, kubki, torby, magnesy, smycze). 

Wszystkie materiały kolportowane były na spotkaniach informacyjnych i szkoleniach 

organizowanych lub współorganizowanych przez LGD, a także za pośrednictwem Urzędów 



Gmin objętych LSR w celu tworzenia atrakcyjnego wizerunku Krainy Lasów i Jezior wśród 

mieszkańców.  

 

Udział pracowników Biura LGD w szkoleniach organizowanych przez podmioty zewnętrzne 

1) 3 kwietnia – 7 kwietnia 2019 r. –wyjazd studyjny do Grecji, zorganizowany przez 

Lokalne Grupy Działania Województwa Lubuskiego we współpracy z Departamentem 

Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich 

2) 31 maja 2019 r. - konferencja  „Śladami PROW i LEADER – wdrażanie LSR na 

terenie województwa lubuskiego”, 

3) 25 -30 września 2019 r. - „Pod znakiem jabłecznika – dobre praktyki przetwórstwa 

owoców w UE” – wizyta studyjna do Hiszpanii. 

 

Kampanie informacyjnedla potencjalnych Beneficjentów organizowane przez  

Stowarzyszenie  Kraina Lasów i Jezior  

I. 4 czerwca 2019 r.  – Biuro LGD – spotkanie informacyjne „Fundusze dla organizacji 

pozarządowych i społeczności lokalnej” zorganizowane w ramach działania na rzecz 

rozwoju obszarów wiejskich „Lubuska odnowa wsi”, 

II. 20 września 2019 r.- Biuro LGD - spotkanie informacyjne organizowane przez 

naborami wniosków: 1/2019, 2/2019, 1/2019/G i 2/2019/G, 

III. 16 września 2019  r. - Biuro LGD – szkolenie organizowane przed naborami 

wniosków: 1/2019, 2/2019, 1/2019/G i 2/2019/G. 

 

W celu skutecznej informacji o terminach i miejscach  szkoleń  zostały  zaprojektowane 

i wydrukowane plakaty informacyjne, które następnie rozwieszono na tablicach 

informacyjnych w Urzędach Gmin oraz na  tablicach informacyjnych  w poszczególnych 

miejscowościach. Szczegółową informację zamieszczono również na stronie www.klj.org.pl 

IV. Animacja społeczności lokalnej: 

Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior – LGD realizowało projekty: 

 „Życie w pełni”  w ramach I edycji Programu grantowego BGK „Generacja 

5.0”.  Otrzymaliśmy dofinansowanie na kwotę 14 652,00 zł. Celem naszego 

projektu było przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu  

i technologicznemu oraz aktywizacja osób w wieku 50 +. Projekt był 

realizowany od lutego do czerwca 2019 r., zakładał poprawę jakości i poziomu 

życia 40 osób w wieku 50+ z terenu gminy Nowa Sól, pozostających  

http://www.klj.org.pl/


w niekorzystnej sytuacji, stworzenie dla nich sprzyjających  warunków dla 

rozwoju osobistego i społecznego poprzez zróżnicowane formy aktywności. 

W ramach projektu zostały przeprowadzone następujące działania: 

1. Ramię w ramię z technologią – warsztaty komputerowe: 

a) 15.02.2019 r. w Lubięcinie, 

b) 22.02.2019 r. w Przyborowie 

2. Warsztaty rękodzielnicze: 

a) 25.03.2019 r. w Kiełczu 

b) 26.03.2019 r. w Przyborowie 

c) 28.03.2019 r. w Stanach 

d) 29.03.2019 r. w Nowym Żabnie. 

3. Warsztaty z wypieków wielkanocnych: 

a) 09.04.2019 r. w Stanach, 

b) 10.04.2019 r. w Kiełczu, 

c) 11.04.2019 r. w Nowym Żabnie, 

d) 12.04.2018 r. w Przyborowie. 

4. Jarmark Wielkanocny:  

a) 14 kwietnia 2019 r. w Przyborowie, 

5. Warsztaty „Aktywnie wśród starszych” – nordic walking: 

a) 28.05.2019 r. w Stanach, 

b) 29.05.2019 r. w Kiełczu, 

c) 30.05.2019 r. w Nowym Żabnie, 

d) 31.05.2019 r. w Przyborowie 

6. Wyjazd do Teatru Polskiego we Wrocławiu na sztukę „Bracia Karamazow” -

21.06.2019 r.  

 

 Unia Europejska w Krainie Lasów i Jezior w ramach realizacji zadania 

publicznego pn. Lubuskie Obywatelskie Inicjatywy Młodzieżowe. 

Stowarzyszenie pozyskało 8 500,00 złotych na: 

- organizację konkursu pn. Unia Europejska za moim oknem, 

- organizację konferencji połączonej z wystawą fotograficzną „Po 15 latach w 

Unii Europejskiej”, 

- wydanie albumu fotograficznego, który zawiera zdjęcia inwestycji 

zrealizowanych dzięki dotacjom unijnym 



- wydanie materiałów promocyjnych ( kalendarze, kubki, smycze, torby). 

 Wieś Lubuska Krainą Nieprzemijających Chwil w ramach realizacji 

zadania  Lubuska Odnowa Wsi. Pozyskane fundusze 10 000,00 złotych 

zostały przeznaczone na: 

- wydanie publikacji Kraina Niezapomnianych Chwil, 

- zakup stoisk promocyjnych (trybunki promocyjne, roll-upy, stojaki na 

plakaty). 

 Mobilna aplikacja turystyczna innowacyjnym sposobem promocji 

obszaru LSR – projekt  realizowany w ramach poddziałania 19.3 

„Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą 

działania” objętego PROW na lata 2014-2020. Stowarzyszenie wydatkowało 

50 000,00 złotych na: 

- wykonanie  mobilnej aplikacji turystycznej- przewodnika turystycznego  

i strony internetowej, 

- materiały promocyjne ( opaski z USB, ładowarki samochodowe, słuchawki). 

 

V. Nabory wniosków 

 

W 2019 roku ogłoszone zostały nabory 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 na operacje w ramach rozwoju przedsiębiorczości i w ramach projektów 

grantowych. 

W dniach 26 września 2019 r. – 18 października 2019 ogłoszono nabory: 

 1/2019 – na tworzenie nowych podmiotów gospodarczych. Kwota alokacji 

450 000,00 złotych.  

 2/2019 – na rozwój istniejących działalności gospodarczych i podnoszenie 

kompetencji osób biorących udział w tworzeniu i rozwijaniu podmiotów 

gospodarczych. Kwota alokacji 1 314 284,82 złotych. 

W dniach 20 września 2019 r. – 4 października 2019 r. ogłoszono nabory: 

 1/2019/G – na wydawanie materiałów promocyjnych, publikacji, map oraz  

oraz oznakowanie zabytków i zasobów turystycznych. Kwota alokacji 52 000,00 

złotych. 



  2/2019/G – na szkolenia, warsztaty, praktyki, wizyty studyjne. Kwota alokacji 

54 359,00 złotych. 

VI. Dodatkowe informacje 

W ramach Pracowni Orange zostały zrealizowane II Mistrzostwa w Piłkę Nożną FIFA19  

w dniu 08.03.2019 r.  

 

 

 

Sprawozdanie sporządziła: 


