
Załącznik do uchwały Nr 45/2018 
Walnego Zebrana Członków 
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 
„ZIELONE SIOŁO" 
z dnia 6 kwietnia 2018 r. 

Sprawozdanie z działalności Zarządu 
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO" w 2017 r. 

Realizacja umowy ramowej  

W związku z zakończonym naborem wniosków o przyznanie pomocy (Nr 1/2017 i Nr 2/2017) trwającym w okresie 28.12.2016 r. — 16.01.2017 r. w ramach działania M19 
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.2 
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność" PROW na lata 2014-2020 dla operacji składanych w ramach Przedsięwzięcia 1 
(P.1) „Wsparcie na podejmowanie działalności gospodarczej" oraz Przedsięwzięcia 4 (P.4) 
„Wsparcie dla rozwoju infrastruktury społecznej i drogowej", w dniu 8 lutego 2017 r. 
przekazaliśmy dokumenty dotyczące wyboru operacji do dofinansowania. Wyjaśnienia i braki 
dostarczyliśmy w dniu 20 marca 2017 r. 

W dniu 20 marca 2017 r. złożyliśmy zmianę  w „Harmonogramie planowanych 
naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez społeczność" będącym załącznikiem Nr 2 do umowy 
o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez 
Społeczność  zawartej w dniu 17 maja 2016 r. Zmiana dotyczyła przesunięcia terminu naboru 
wniosków na Przedsięwzięcie 3 „Wsparcie dla wydarzeń  edukacyjnych, kulturalnych, 
sportowych, turystyczno-rekreacyjnych i promujących dziedzictwo lokalne w tym 
historyczne" na II półrocze 2017 r. z Akceptacja Harmonogramu miała miejsce w dniu 
31 marca 2017 r. 

3 kwietnia 2017 r. opracowaliśmy „Raport monitorujący postęp wdrażania LSR 
i funkcjonowania LGD „ZIELONE SIOŁO" za okres 1 stycznia — 31 marca 2017 r. Raport 
zawiera ocenę  harmonogramu ogłaszania konkursów, budżetu na wdrażanie LSR, wskaźników realizacji LSR, jakości pracy pracowników Biura, jakości i efektywności świadczonego doradztwa, organizowanych przez LGD szkoleń  i warsztatów oraz realizacji 
działań  uwzględnionych w planie komunikacji. 

W dniu 12 kwietnia 2017 r. wystąpiliśmy do Samorządu Województwa 
Mazowieckiego o ustalenie wysokości dostępnych środków finansowych dla przedsięwzięć: 

- P.1 „Wsparcie na podejmowanie działalności gospodarczej", 
- P.2 „ Wsparcie dla przedsiębiorców rozwijających działalność  gospodarczą". 
W tym samym dniu zwróciliśmy się  z prośbą  o uzgodnienie terminu naboru wniosków 

o udzielenie wsparcia w ramach działania 19 „ Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach 
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inicjatywy LEADER" , poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" PROW na lata 2014-2020 dla 
Przedsięwzięcia 1 (Nabór Nr 3) i Przedsięwzięcia 2 (Nabór Nr 4). Akceptacja terminu naboru 
wniosków nastąpiła w dniu 5 maja 2017 r. 

3 lipca 2017 r. opracowaliśmy „Raport monitorujący postęp wdrażania LSR 
i funkcjonowania LGD „ZIELONE SIOŁO" za II kwartał  2017 r. 

W związku z zakończonym naborem wniosków o przyznanie pomocy dla operacji 
składanych w ramach Przedsięwzięcia 1 „Wsparcie na podejmowanie działalności 
gospodarczej" oraz Przedsięwzięcia 2 „ Wsparcie dla przedsiębiorców rozwijających działalność  gospodarczą", w dniu 11 lipca 2017 r. przekazaliśmy dokumenty dotyczące naboru wniosków. 

W dniu 22 września 2017 r. złożyliśmy pismo o zmianę  w „Harmonogramie 
planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność". W Harmonogramie zostały uwzględnione środki finansowe, które powróciły do budżetu LGD z poprzednich naborów 
wniosków z powodu odmowy przyznania pomocy przez Samorząd Województwa 
Mazowieckiego lub rozwiązania umowy przez Wnioskodawców i rezygnacji z realizacji 
operacji. Termin naboru wniosków na Przedsięwzięcie 1 „Wsparcie na podejmowanie 
działalności gospodarczej" oraz Przedsięwzięcie 4 „Wsparcie dla rozwoju infrastruktury 
społecznej i drogowej" przesunęliśmy na II półrocze 2017 r. Akceptacja Harmonogramu 
miała miejsce w dniu 17 października 2017 r. 

W dniu 19 października 2017 r. opracowaliśmy „Raport monitorujący postęp wdrażania LSR i funkcjonowania LGD „ZIELONE SIOŁO" za III kwartał  2017 r. 
Zgodnie z umową  ramową  w dniu 30 października 2017 r. złożyliśmy sprawozdanie 

z realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju za 2016 rok. 

W dniu 2 listopada 2017 r. złożyliśmy pismo o zmianę  w „Harmonogramie 
planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność". Zmiana dotyczyła przesunięcia 
terminu naboru wniosków na Przedsięwzięcie 3 „Wsparcie dla wydarzeń  edukacyjnych, 
kulturalnych, sportowych, turystyczno-rekreacyjnych i promujących dziedzictwo lokalne 
w tym historyczne" na I półrocze 2018 r. Harmonogram zaakceptowano w dniu 21 listopada 
2017 r. 

8 listopada 2017 r. złożyliśmy do Samorządu Województwa Mazowieckiego 
wniosek o dokonanie zmian załączników do umowy ramowej tj., załącznika nr 5 „Procedury 
zmiany kryteriów oceny dla operacji innych niż  Projekty Grantowe" oraz załącznika 
nr 9 „Procedury zmiany kryteriów oceny dla Projektów grantowych". W zmienionych 
Procedurach uchwały Walnego Zebrania Członków dotyczące zmiany kryteriów wyboru 
zostaną  skierowana do Samorządu Województwa Mazowieckiego w celu uzyskania 
akceptacji. Aprobata załączników nastąpiła w dniu 15 listopada 2017 r. 

W związku z koniecznością  aktualizacji lokalnych kryteriów wyboru projektów, 
w dniu 3 listopada 2017 r. na stronie internetowej LGD „ZIELONE SIOŁO" 
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(www.zielonesiolo.p1) zamieszczono propozycje zmienionych lub uszczegółowionych 
kryteriów wyboru dla przedsięwzięć  P.1, P.2, P.3, P.4 przygotowanych przez Zarząd i Biuro 
LGD. Mieszkańcy obszaru LGD „ZIELONE SIOŁO" mogli zgłaszać  ewentualne uwagi 
w terminie do dnia 13 listopada 2017 r. w Biurze LGD lub za pośrednictwem poczty 
elektronicznej. 

W dniu 10 listopada ubiegłego roku w siedzibie Stowarzyszenia LGD „ZIELONE 
SIOŁO", odbyło się  spotkanie informacyjno-konsultacyjne, mające na celu przedstawienie 
propozycji zaktualizowanych lokalnych kryteriów wyboru oraz skonsultowanie propozycji 
zapisów aktualizujących LSR. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele sektora 
społecznego, gospodarczego i publicznego oraz mieszkańcy obszaru działania LGD 
„ZIELONE SIOŁO". 

W związku z przeprowadzoną  w dniach 8-9 listopada 2017 r. przez pracowników 
Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Ostrołęce kontrolą  
w zakresie prawidłowości wypełniania zobowiązań  wynikających z umowy o warunkach 
i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, w dniu 
8 listopada 2017 r. złożyliśmy wyjaśnienia pokontrolne. 

W dniu 13 listopada 2017 r. Zarząd wystąpił  do Samorządu Województwa 
Mazowieckiego o wprowadzenie zmian w „Harmonogramie realizacji planu komunikacji na 
rok 2017". Zaplanowane do realizacji w terminie styczeń-grudzień  2017 r. zadanie dotyczące 
przeprowadzenia szkoleń  dla potencjalnych grantobiorców przeniesiono do realizacji 
w I półroczu 2018 r. Akceptacja Harmonogramu nastąpiła w dniu 21 listopada 2017 r. 

27 listopada 2017 r. złożyliśmy „Harmonogram realizacji planu komunikacji 
na rok 2018". Jego akceptacja nastąpiła dwa dni później. 

W dniu 29 grudnia 2017 r. opracowaliśmy „Raport monitorujący postęp wdrażania 
LSR i funkcjonowania LGD „ZIELONE SIOŁO" za IV kwartał  2017 r. Zgodnie 
z załącznikiem nr 7 do umowy ramowej pn. „Plan szkoleń  dla członków organu decyzyjnego 
i pracowników Biura", w dniu 6 lutego 2018 r. podczas Walnego Zebrania Członków 
omówiono doświadczenia wynikające ze stosowania procedur z wykorzystaniem raportów 
z monitoringu za II kwartał, III kwartał, IV kwartał  2017 r. 

Realizacja umowy w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących 
i aktywizacji"  

W dniu 14 lutego 2017 r. złożyliśmy informację  monitorującą  realizację  operacji 
w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego 
PROW na lata 2014-2020 za rok 2016. Uzupełnienia do informacji dostarczyliśmy 
20 marca 2017 r. 

14 lipca 2017 r. złożyliśmy informację  monitorującą  realizację  operacji za okres 
styczeń-czerwiec 2017 r. Uzupełnień  dokonaliśmy w dniu 25 sierpnia 2017 r. 

Informację  monitorującą  realizację  operacji za okres lipiec-grudzień  2017 r. 
złożyliśmy w dniu 26 stycznia 2018 r. 
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Realizacja Projektu współpracy 

W dniu 17 sierpnia 2017 r. w Troszynie podpisaliśmy umowę  o współpracy na rzecz 
realizacji projektu pn. „Promocja — Aktywizacja — Turystyka — Ochrona Dziedzictwa". 
Projekt ma na celu promocję  obszarów partnerskich LGD, tj.: LGD „ZIELONE SIOŁO", 
LGD „Kurpsie Razem" oraz LGD „Zaścianek Mazowsza". W ramach realizacji projektu 
zaplanowano cztery wydarzenia: wyjazd na 4-dniowe Targi „Smaki Regionów 2018" 
w Poznaniu, stworzenie Questu na temat Rezerwatu przyrody w Czerni (LGD „Kurpsie 
Razem"), organizację  warsztatów kulinarnych wraz z wydaniem publikacji promującej 
dziedzictwo kulinarne partnerów projektu przez naszą  LGD oraz realizację  filmu 
promocyjnego (LGD „Zaścianek Mazowsza"). 

5 października 2017 r. złożyliśmy do Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Mazowieckiego w Warszawie wniosek o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.3 
„Przygotowanie i realizacja działań  w zakresie współpracy z lokalną  grupą  działania" 
objętego PROW na lata 2014-2020. 

Realizacja zadań  w ramach aktywizacji i informowania o obszarze objętym LSR 

W dniu 28 lutego 2017 r. zgłosiliśmy trzech producentów z obszaru działania LGD 
„ZIELONE SIOŁO" na konkurs o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla 
mazowieckich producentów żywności na najlepszy produkt roku 2016. Zgłoszone do udziału 
w Konkursie produkty: „Domowe kruche ciasteczka", „Pasztet jarski", „Miód wierzbowo 
mniszkowy". W dniu 22 marca 2017 r. dostarczyliśmy produkty do Urzędu 
Marszałkowskiego. 

15 kwietnia 2017 r. uczestniczyliśmy w Kiermaszu Wielkanocnym w Domu 
Wczasowym „Nadrzecze" w Broku. Prezentowaliśmy ozdoby wielkanocne i zachęcaliśmy 
do degustacji miodów i oleju rzepakowego z obszaru działania naszej LGD. 

W dniu 24 kwietnia 2017 r. gościliśmy grupę  przedstawicieli samorządów z obszaru 
działania LGD „Razem dla Radomki". Wizyta miała charakter studyjny i pozwoliła na 
wymianę  informacji i doświadczeń  w realizacji projektów współfinansowanych w ramach 
Leadera. Spotkanie dobyło się  Gminnej Bibliotece w Andrzejewie. Goście zapoznali się  
z osiągnięciami Gminy Andrzejewo w zakresie realizacji projektów unijnych. 

28 kwietnia 2017 r. uczestniczyliśmy w szkoleniu dla mazowieckich lokalnych grup 
działania, które miało miejsce w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego 
w Warszawie. Szklenie dotyczyło wdrażania inicjatywy LEADER w ramach PROW na lata 
2014-2020 w Województwie Mazowieckim. 

W maju 2017 r. opracowaliśmy artykuł  i ulotkę  informacyjną  dotyczącą  kolejnych 
naborów wniosków realizowanych przez LGD „ZIELONE SIOŁO" w ramach wdrażania 
LSR na lata 2014-2020. Ulotka została rozpowszechniona wśród mieszkańców obszaru LGD. 

W okresie od 29 maja do 12 czerwca 2017 r. we wszystkich gminach członkowskich 
LGD „ZIELONE SIOŁO" przeprowadziliśmy szkolenia dotyczące informowania o zasadach 
i możliwościach ubiegania się  o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na 
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wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność". 

W ramach aktywizacji mieszkańców obszaru LGD „ZIELONE SIOŁO" 
przeprowadziliśmy „Konkurs wiedzy o LGD „ZIELONE SIOŁO" oraz o działaniu „Wsparcie 
dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" na stoisku promocyjnym naszego 
Stowarzyszenia, które zorganizowaliśmy na następujących imprezach związanych 
z kultywowaniem lokalnego dziedzictwa: 

- 15 sierpnia Dożynki Gminno-Parafialne w Wąsewie, 
— 20 sierpnia festyn „Dni Kukurydzy" w Andrzejewie, 
— 27 sierpnia X Dożynki Powiatowe w Zuzeli, 
— 3 września podczas Dożynek Gminnych w Starym Lubiejewie. 

W dniu 5 października 2017 r. wspólnie z Ełckim Stowarzyszeniem Aktywnych 
STOPA, zorganizowaliśmy spotkanie informacyjno-szkoleniowe dotyczące Regionalnego 
Konkursu Grantowego „Równać  Szanse 2017". Spotkanie odbyło się  w Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Andrzejewie. Celem spotkania było przybliżenie koncepcji programu oraz zasad 
udziału w konkursie. 

W dniach 12-13 października 2017 r. w Olsztynie uczestniczyliśmy w VI edycji 
konkursu „Skarby Europy zaklęte w szkle". Ideą  konkursu była promocja przetworów 
domowych wykonanych z surowców zebranych lub wyprodukowanych na terenie 
województw: warmińsko-mazurskiego, pomorskiego, podlaskiego i mazowieckiego oraz 
zaprezentowanie szerokiemu gronu odbiorców bogactwa i różnorodności lokalnych tradycji 
kulinarnych. Z obszaru działania naszej LGD zgłosiliśmy cztery produkty: 

- „Dżem z aronii z jabłkiem i gruszką" przygotowany przez p. Jadwigę  Farat 
„Sałatkę  z białej kapusty" przyrządzoną  przez p. Jadwigę  Farat 

- „Przysmak Dajany" wykonany przez p. Danutę  Jabłonka-Grabowską  
— „Nalewkę  Smak Róży" zrobioną  przez p. Grażynę  Pieńkowska i p. Bożenę  Basa. 

W związku z organizowanym przez LGD „Północne Mazowsze" konkursem dobrych 
praktyk „EkoLeader LGD", w dniu 14 września 2017 r. zgłosiliśmy dwa projekty 
zrealizowane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „ZIELONE SIOŁO" 
w perspektywie unijnej 2007-2013: 

1) „Zakup i mon 2Ż  instalacji solarnej i fotowoltaicznej", 
2) „Ekologiczne warsztaty plastyczne dla dzieci". 

Celem Konkursu było promowanie dobrych praktyk uwzględniających aspekty 
ekologiczne i klimatyczne w projektowaniu i realizacji operacji wdrażających lokalne 
strategie rozwoju, w szczególności tych o charakterze ekoinnowacyjnym. „Ekologiczne 
warsztaty plastyczne dla dzieci" zajęły II miejsce na liście rankingowej, natomiast operacja 
„Zakup i montaż  instalacji solarnej i fotowoltaicznej" uzyskała III miejsce. 

W dniu 18 grudnia 2017 r. uczestniczyliśmy w spotkaniu dotyczącym wdrażania 
inicjatywy LEADER w ramach PROW na lata 2014-2020, które odbyło się  w siedzibie 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. 

19 grudnia 2017 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego przygotowaliśmy 
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spotkanie wigilijne członków Lokalnej Grupy Działania „ZIELONE SIOŁO" i organizacji 
pozarządowych z obszaru działania LGD „ZIELONE SIOŁO". Podczas spotkania 
przeprowadziliśmy Konkurs Kulinarny Tradycyjnych Potraw Wigilijnych, którego celem była 
prezentacja kuchni lokalnej, poznawanie i kultywowanie kulinarnych tradycji 
bożonarodzeniowych oraz aktywizacja społeczności zamieszkującej na obszarze 
LGD „ZIELONE SIOŁO". 

W roku 2017 Zarząd LGD „ZIELONE SIOŁO" odbył  2 posiedzenia, na których przyjął  
następujące uchwały:  

Uchwała Nr 23/2017 Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO" 
w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zakup 
środka trwałego. 

Uchwała Nr 24/2017 Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO" 
w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia nowego członka do 
LGD „ZIELONE SIOŁO". 

Przewodniczący 

Walnego Zeb ania Izłonków 
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