
                                     

 

 
 

  

Informacja dotycząca bieżącej działalności Stowarzyszenia RLGD 

 ,,Pojezierze Dobiegniewskie” 

W dniu 2 stycznia w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze została podpisana umowa  

o dofinansowanie w ramach działania „Koszty bieżące i aktywizacja” na rok 2019 objętych 

Priorytetem 4 „Zwiększanie zatrudnienia i spójności terytorialnej” zawartych w Programie 

Operacyjnym „Rybactwo i Morze”. Umowę podpisali Pan Prezes Kazimierz Szmid i Pan Wiceprezes 

Tadeusz Bednarczuk. 

W dniu 11 stycznia br. przedstawiciele stowarzyszenia mieli zaszczyt gościć na uroczystym 

otwarciu nowo wyremontowanych sal w Gminnym Ośrodku Kultury „Jutrzenka” w Zwierzynie. 

Inwestycja zrealizowana została jako operacja pt.  „Propagowanie rybackiego dziedzictwa 

kulturowego poprzez remont pomieszczeń i doposażenie Gminnego Ośrodka Kultury „Jutrzenka”  

w Zwierzynie” w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020. Podczas otwarcia 

odbył się wernisaż prac plastycznych związanych z rybactwem, przygotowano także stoisko 

propagujących rybackie dziedzictwo kulturowe.   

7 lutego podpisano aneks do umowy o dofinansowanie w ramach działania „Koszty bieżące  

i aktywizacja” na rok 2019 r. dotyczący przesunięcia (zwiększenia) poziomu refundacji  

do wnioskowanej kwoty zaliczki. 

15 lutego 2019 r.,  w Strzeleckim Ośrodku Kultury odbyły się obchody 20- lecia Powiatu 

Strzelecko-Drezdeneckiego. Nasze Stowarzyszenie  reprezentowali Pan Kazimierz Szmid-Prezes   

oraz Pan Tadeusz Bednarczuk - Wiceprezes RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie”.  

W dniu 1 marca br. została podpisana umowa o dofinansowanie na operację pt. Wsparcie 

aktywności i kompetencji mieszkańców śródlądowych obszarów RLGD Pojezierze Dobiegniewskie 

poprzez udział w wyjeździe studyjnym w ramach współpracy do Regional Development Company  

of Paranonas do zrealizowania jako operacja współpracy.  

W dniu 12 marca br. został sporządzony raport z ewaluacji przeprowadzonej na przełomie 

2018 i 2019 roku. Na podstawie otrzymanych wyników ewaluacji dotyczących realizacji wskaźników, 

poziomu wydatkowania oraz zainteresowania wnioskodawców przedsięwzięciami do zrealizowania 

przygotowano propozycje zmian w przedmiotowych zakresie w zapisach Lokalnej Strategii Rozwoju. 

W dniu 13 marca br. została podpisana umowa na realizację operacji własnej pt. Szkolenie 

podnoszące kwalifikacje zawodowe osób z sektora rybackiego z obszaru RLGD Pojezierze 

Dobiegniewskie. Planowany termin szkolenia 3-5 kwietnia 2019 r.  

Dnia 13 marca 2019 roku przedstawicielce RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie”  

wraz z rybakami/restauratorami mieli zaszczyt uczestniczyć w Forum Produktów Regionalnych w Sali 



 

 

Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze. W trakcie forum odbyły się rozmowy  

w ramach paneli branżowych, gdzie zaproponowano działania na rzecz lokalnych producentów  

w obszarze rolniczym/rybackim/ gastronomicznym. 

W dniach 18-22.03.2019 r. przedstawiciele sektora rybackiego, okołorybackiego  

oraz samorządowcy wzięli udział w wyjeździe studyjnym do Regional Development Company  

of  Parnonas (Grecja). Celem wyjazdu było nawiązanie współpracy transnarodowej pomiędzy 

lokalnymi grupami działania, służącej zwiększeniu zaangażowania i kompetencji mieszkańców 

obszarów rybackich. Podczas wyjazdu przeprowadzono szkolenia branżowe w zakresie 

dywersyfikacji  branży rybackiej (12 godzin) oraz wzrostu inwestycji w branże około rybackie. 

W dniu 3 maja br. planowana jest kolejna impreza cykliczna pn. „Smaki Pojezierza – VIII 

Regionalny Dzień Rybaka” do zrealizowania w ramach operacji współpracy. Tym razem odbędzie się 

w Strzelcach Kraj. W ramach przedmiotowej operacji w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem 

Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” planowany jest także wyjazd 

 studyjno-szkoleniowy  na Litwę.  

W dniach 3-5 kwietnia br. odbędzie się Szkolenie podnoszące kwalifikacje zawodowe osób  

z sektora rybackiego z obszaru RLGD Pojezierze Dobiegniewskie  przeprowadzone w ramach operacji 

własnej RLGD. 

W dniu 30 maja 2019 r. planowane jest szkolenie dla członków Zarządu, Rady, Komisji 

Rewizyjnej oraz pracowników biura. Szkolenie swoją tematyką będzie obejmowało stowarzyszenie 

(LGD) oraz rybactwo śródlądowe jako beneficjent Europejskiego Funduszu Rybackiego i Morskiego 

(EFRM) na okres 2021-2027. 

Jako zadania z zakresu organizacji oraz uczestnictwa LGD w wydarzeniach promocyjnych, 

kulturalnych, szkoleniowych planuje się organizację dwóch imprez promocyjnych oraz uczestnictwo 

w lokalnie organizowanych imprezach jak np. święto plonów. Ponadto w związku z jubileuszem 

istnienia naszego Stowarzyszenia planowane jest lipcu br. spotkanie integrująco-promocyjne.  

W ramach wspólnego projektu w zakresie  działania  1.16 „Propagowanie kapitału ludzkiego , 

tworzenie miejsc pracy i dialog społeczny- szkolenia zawodowe, tworzenie sieci kontaktów, dialog 

społeczny  oraz wsparcie dla małżonków i partnerów życiowych” palowany jest w październiku  

2019 r. wyjazd na Węgry wraz z PZW Okręg Gorzów Wlkp. 

W 2019 roku planowana jest realizacja operacji własnej mającej na celu wydanie 

publikacji/książki promującej dziedzictwo kulturowe na obszarach rybackich i akwakultury obszaru 

RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie” oraz filmu promującego obszar RLGD. 

W ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju planuje się ogłoszenie oraz przeprowadzenie 

naboru wniosków na operacje do zrealizowania na operacje w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie 

zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”   

na lata 2014-2020.  



 

 

W październiku br. zostanie przygotowany wniosek o dofinansowanie z zakresu działania 

„Koszty bieżące aktywizacja” na 2020 r. 

 Przez cały 2019 rok będzie realizowany plan komunikacji zgodny z zapisami w Lokalnej 

Strategii Rozwoju obejmujący swoim zakresem kampanię informacyjną oraz badanie satysfakcji 

wnioskodawców dotyczącej jakości pomocy świadczonej przez LGD. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  


