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Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia  

Lider Zielonej Wielkopolski za 2021 rok 

I. Skład Zarządu  

Od 1 stycznia  2021 roku do 16 września 2021 r. Zarząd działał w następującym składzie: 

1. Pani Halina Biechowiak-Drożak – Prezes Zarządu 

2. Pan Marcin Sroczyński - Wiceprezes Zarządu 

3. Pani Agata Weiss- Nowak – Skarbnik  

4. Pani Anna Biernacka – Sekretarz  

5.  Pani Olga Kaczmarek – Członek  

6. Pani Anna Śniegocka – Członek  

7. Pan Andrzej Janicki – Członek  

8. Pan Janusz Wojtczak - Członek  

9. Pani Katarzyna Lewandowska- Członek  

10. Pan Mirosław Paterczyk- Członek 

11. Pan Marek Pakowski - Członek  

12. Pan Andrzej Socha - Członek  

13. Pani Marta Tomys -– Członek  

Na podstawie złożonej rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu Lider Zielonej 

Wielkopolski przez Panią Martę Tomys, Zarząd odwołał ją z członkostwa i ze składu 

osobowego Zarządu Stowarzyszenia. Jednocześnie Zarząd przyjął do Stowarzyszenia  Panią 

Wiolettę Ritter-Stencel, którą rekomendowała Pani Wójt Gminy Zaniemyśl. Pani Wioletta 

Ritter-Stencel uzyskała również rekomendacje do składu osobowego Zarządu Stowarzyszenia 

Lider Zielonej Wielkopolski, gdzie reprezentować będzie Gminę Zaniemyśl. Walne Zebranie 

Członków jednogłośnie zaakceptowało te zmiany, wobec czego od 17 września 2021 r.  skład 

Zarządu był następujący: 

1. Pani Halina Biechowiak-Drożak – Prezes Zarządu 

2. Pan Marcin Sroczyński - Wiceprezes Zarządu  

3. Pani Agata Weiss- Nowak – Skarbnik  

4. Pani Anna Biernacka – Sekretarz  

5.  Pani Olga Kaczmarek – Członek  

6. Pani Anna Śniegocka – Członek  

7. Pan Andrzej Janicki – Członek  

8. Pan Janusz Wojtczak - Członek  

9. Pani Katarzyna Lewandowska- Członek  

10. Pan Mirosław Paterczyk- Członek 

11. Pan Marek Pakowski - Członek  
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12. Pan Andrzej Socha - Członek  

13. Pani Wioletta Ritter-Stencel – Członek 

 

II. Posiedzenia Zarządu 

W 2021 roku odbyło się 8 posiedzeń Zarządu: 

1. 02 lutego,  

2. 15 kwietnia,  

3. 28 maja,  

4. 29 czerwca,  

5. 06 sierpnia, 

6. 08 września, 

7. 29 października,  

8. 22 grudnia. 

Ze względu na trwającą pandemię posiedzenia Zarządu odbywały się zdalnie.  W przypadku 

konieczności podejmowania ważnych decyzji w okresach między posiedzeniami Zarządu, np. na 

wezwanie UMWW, Członkowie Zarządu wypowiadali się zdalnie poprzez sms-y lub e-maile, 

których kopie są załącznikiem do dokumentacji sprawozdawczej. 

1. Uchwały podejmowane przez Zarząd w 2021  roku.  

W 2021 roku Zarząd Stowarzyszenia Lider Zielonej Wielkopolski podjął 6 uchwał:    

a) Uchwała nr 1/2021 z dnia 15 kwietnia 2021 roku. Zarząd podjął uchwałę w sprawie 

przyjęcia zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 

2016-2022 w ramach PROW na lata 2014-2020 i zatwierdzenia tekstu jednolitego. 

b) Uchwała nr 2/2021 z dnia 15 kwietnia 2021 roku w sprawie aktualizacji procedury 

wyboru i oceny operacji w ramach LSR   

c)  Uchwała nr 3/2021 z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie ustalenia wysokości 

wynagrodzeń pracowników biura Stowarzyszenia  

d) chwała nr 4/2021 z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie przyjęcia zmian w Strategii 

Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022 w ramach PROW 

na lata 2014-2020 i zatwierdzenia tekstu jednolitego. 

e) Uchwała nr 5/2021 z dnia 6 sierpnia 2021 roku w sprawie aktualizacji zmian w Strategii 

Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022 w ramach PROW 

na lata 2014-2020 

f) Uchwała nr 6/2021 – z dnia 22 października 2021 roku w sprawie zatrudnienia 

pracownika na czas określony 

g) Uchwała nr 7/2021  z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie wypłaty nagrody rocznej dla 

Pracowników Biura. 
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Poza podejmowanymi uchwałami Członkowie Zarządu podejmowali istotne dla 

funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania decyzje i wyrażenia zgody na propozycje Biura. 

Dotyczyły one m.in.: przewalutowania Strategii Rozwoju Lokalnego, przeznaczenia środków 

finansowych na program Działaj Lokalnie, częściowej płatności za wykonanie wiatek 

w ramach Projektu Współpracy, wystąpieniu o środki dodatkowe do UMWW, zatwierdzeniu 

listy projektów z Działaj Lokalnie, opracowania gadżetów promocyjnych, ustalenia daty 

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lider Zielonej Wielkopolski, wystąpienia do 

UMWW o ustalenie daty naborów wniosków, o uroczystym obchodzeniu 15-lecia istnienia 

Stowarzyszenia, o przyjęciu na staż osoby skierowanej z Powiatowego Urzędu Pracy.   

 

III. Ważne wydarzenia 

1. W styczniu ukazała się publikacja pt. „Razem, lepiej, ciekawiej. Trzydzieści dwie opowieści 

o wspólnocie” podsumowująca  „Konkurs na projekty współpracy”, w ramach LEADER, 

który został zorganizowany przez Jednostkę Centralną KSOW w ostatnim kwartale 

ubiegłego roku. W broszurze zgromadzono projekty współpracy międzyterytorialnej 

i międzynarodowej zgłoszone przez lokalne grupy działania z Polski w trzech kategoriach 

tematycznych: kapitał społczny, dziedzictwo lokalne, rozwój lokalny oraz turystyka. 

Publikacja, opracowana przez Roberta Siewiorka, miała na celu, poza pokazaniem, jakie 

pożytki płyną z realizacji projektów, również uświadomienie odbiorcy, że to, co w ramach 

przedsięwzięcia udało się zrobić, jest głęboko zakorzenione w naszej historii, kulturze, 

świadomości. W publikacji jest także przedstawiony Projekt Współpracy pt. Kreator 

Przedsiębiorczości, który współtworzyliśmy jako LGD Lider Zielonej Wielkopolski – jedna 

z dwudziestu Lokalnych Grup Działania  

2. W dniu 17 lutego p. Prezes Stowarzyszenia zwróciła się do Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Wielkopolskiego z prośbą o przeliczenie dostępnych środków we wszystkich 

przedsięwzięciach w walucie Euro. Wiązało się to z możliwością wykorzystania środków 

powstałych w wyniku różnicy kursowej euro.  W dniu 18 marca 2021 roku otrzymaliśmy 

przeliczone kwoty, znacznie zwiększające limit dostępnych do wykorzystania środków na 

poszczególne działania.  

3. W dniu 22 lutego 2021 r. za pośrednictwem platformy Zoom odbył się on-line warsztat 

refleksyjny dot. realizacji LSR oraz działalności Stowarzyszenia Lider Zielonej 

Wielkopolski w 2020 r. w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność w ramach PROW na lata 2014-2020. Podczas spotkania 

rozmawiano na temat wdrażania strategii, przebiegu naborów i procedurach, lokalnych 

kryteriach wyboru, a także o działalności LGD i biura. Warsztat miał na celu bieżącą analizę 

procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR w roku 2020. Dzięki 
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przeprowadzanym warsztatom refleksyjnym istnieje możliwość usprawnienia mechanizmu 

działania lub podjęcia decyzji o zmianach kierunku działania. 

4. W kwietniu br. otrzymaliśmy pismo od Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 20 kwietnia 2021r. regulujące zasady ubiegania się przez Lokalne Grupy Działania 

o podwyższenie wysokości środków finansowych w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie 

na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność” oraz poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”. 

Zgodnie z wymogami zaktualizowaliśmy Strategię Rozwoju Lokalnego i w dniu 30 czerwca 

2021 roku zwróciliśmy się do UMWW o przydział dodatkowych środków na realizację 

LSR. 

W dniu 9 września 2021 roku Prezes Stowarzyszenia Lider Zielonej Wielkopolski Halina 

Biechowiak-Drożak podpisała z Wicemarszałkiem Województwa Wielkopolskiego, 

p.Krzysztofem Grabowskim, aneks do umowy ramowej, zwiększający kwoty na wdrażanie 

lokalnej strategii rozwoju a także na koszty bieżące i aktywizację. Otrzymaliśmy 1 025 920 

euro dodatkowych środków na wdrażanie LSR i funkcjonowanie LGD. Już wkrótce 

w ramach tych środków ogłosimy nabory wniosków na wsparcie przedsiębiorczości oraz 

infrastrukturę społeczno-rekreacyjną. 

 

IV. Nabory wniosków 

W dniu 08 września 2021 roku Zarząd zatwierdził datę planowanych naborów wniosków.  

Ustalono, że nabory wniosków odbędą się w dniach 06-19 października, tj. 2 tygodnie.  

Ogłosiliśmy 4 nabory: 

- Duże projekty na kwotę 56 293,43 euro (place zabaw) - gminy: Kotlin, Jaraczewo 

- Duże projekty na kwotę 561 505,47 euro (infrastruktura) - pozostałe 11 gmin + 1 

Stowarzyszenie z gminy Jarocin. 

- Rozwijanie działalności 322 440,61 euro 

- Premie na rozpoczęcie działalności 426 263,64 euro 

W ramach ogłoszonych naborów wpłynęło 71 wniosków, w tym: 

 W ramach Dużych projektów na „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej 

infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej”– wpłynęły 2 wnioski 

 W ramach Dużych projektów  na „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej 

infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej” – wpłynęło 12 wniosków 

 W ramach działania „Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią 

rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności 

gospodarczej”– wpłynęło 13 wniosków 

 W ramach działania ”Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią 

rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności 
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gospodarczej”– wpłynęły 44 wnioski  lecz dwóch beneficjentów wycofało swoje 

wnioski i do oceny Rady trafiły 42 wnioski. 

 

Nabory w ramach realizacji LSR - stan na 31.12.2021 r. 

Lider Zielonej Wielkopolski w ramach realizacji LSR ogłosił dotychczas 22 nabory 

wniosków o przyznanie pomocy  oraz 2 nabory grantowe + 2 nabory grantowe 

uzupełniające. W ramach ogłoszonych naborów wnioskodawcy złożyli 238  wniosków 

o przyznanie pomocy i grantobiorcy  45 wniosków. 

 Na podejmowanie działalności gospodarczej złożono 148 wniosków 

 Na rozwijanie działalności gospodarczej złożono 47 wniosków 

 Na „Duże projekty” złożono 43 wnioski 

 Na Granty złożono 45 wniosków 

 

V. Szkolenia dla mieszkańców gmin członkowskich Stowarzyszenia Lider Zielonej 

Wielkopolski  

 W dniu 07 października 2021 r., w związku z planowanymi naborami wniosków naborami 

wniosków w ramach poddziałania „19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 

rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” LGD Lider Zielonej Wielkopolski 

przeprowadził zdalne spotkanie doradczo-szkoleniowe dla zainteresowanych wnioskodawców. 

 Podczas spotkania omówiono warunki przyznania pomocy w ramach działań „Podejmowanie 

działalności gospodarczej”, „Rozwijanie działalności gospodarczej” oraz „Duże projekty”. 

Przedstawione zostały również zasady składania wniosków o dofinansowanie, kryteria wyboru 

operacji oraz formularze wniosków wraz załącznikami. 

 Ze względu na pandemię odstąpiliśmy od realizacji szkoleń w poszczególnych gminach. 

W 2021 roku wszyscy pracownicy skoncentrowali się na świadczeniu indywidualnych 

konsultacji potencjalnym beneficjentom w biurze lub najczęściej telefonicznie i e-mailowo.  

 

VI. Promocja Stowarzyszenia  

 Zakup gadżetów promocyjnych:  

Siatka składana – 500 sztuk 

Temperówka – 150 sztuk 

Brelok antystresowy Happy – 150 sztuk 

Długopisy trójkolorowy – 2000 sztuk 

Gadżety rozdysponowywane były mieszkańcom gmin członkowskich, również podczas imprez 

lokalnych.  

 Opracowanie i zlecenie wykonania kalendarza na rok 2022 w ilości 200 sztuk. Tym razem, 

z okazji 15-lecia istnienia Stowarzyszenia Lider Zielonej Wielkopolski, w kalendarzu 
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zamieściliśmy zdjęcia każdej z Gmin członkowskich. Kalendarze rozdysponowane były 

członkom Stowarzyszenia i mieszkańcom i organizacjom z gmin członkowskich. 

 

VII. Delegowanie Członków Organów Stowarzyszenia, Lokalnych Liderów 

i pracowników biura na szkolenia, konferencje i narady: 

 Ze względu na pandemię większość spotkań i szkoleń odbywała się zdalnie. W każdą środę 

o godzinie 10:00 odbywało się zdalne spotkanie Wielkopolskiej Sieci na którym przekazywane 

były informacje dot. funkcjonowania LGD oraz szkolenia. 

 W dniach od 8 do 9 czerwca 2021 roku w Trzebawiu odbyło się spotkanie konsultacyjno-

szkoleniowe zorganizowane przez Wielkopolską Sieć LGD.  Tematem przewodnim była wielo 

funduszowość w Wielkopolsce, nowy okres programowania i monitoring przeprowadzany 

przez firmę OMIKRON.  W szkoleniu uczestniczyli wszyscy pracownicy Biura.   

 W dniu 21 października 2021 roku w Czerminie odbyło się spotkanie Wielkopolskiej Sieci 

LGD. Celem spotkania były konsultacje funduszy europejskich dla Wielkopolski i analiza 

tematów dla LGD w ramach wielkopolskiej wielo funduszowości.  W spotkaniu uczestniczyli 

p. Prezes Halina Biechowiak-Drożak i specjalista ds. realizacji LSR, p. Grzegorz Wiśniewski.  

 W dniu 25 października 2021 r. przedstawiciele 26 LGD z Wielkopolski wzięli udział 

w spotkaniu roboczym, zorganizowanym w Chludowie, na obszarze działania LGD Kraina 

Trzech Rzek. Głównym celem posiedzenia było podsumowanie subregionalnych spotkań 

roboczych poświęconych  programowi FEW 2021+. Podczas spotkania omówiono założenia 

co do planowanej struktury obszarów objętych lokalnymi strategiami rozwoju w nowym 

okresie programowania, preferowanej formy wsparcia udzielanego LGD oraz interwencji 

planowanych do realizacji w kolejnej perspektywie finansowej z środków unijnych. 

 

VIII. Projekty współpracy 

Lokalna Grupa Działania Lider Zielonej Wielkopolski zaplanowała w bieżącym okresie 

finansowania zrealizować 3 projekty współpracy. Wszystkie zostały już zakończone. Były to:  

 Projekt Współpracy realizowany wspólnie z Lokalną Grupą Działania „Dolina Noteci” 

pn. "Centrum Edukacji Lokalnej Przedsiębiorczości" o akronimie CEL zakończony 

w 2017 roku, 

 Projekt Współpracy o nazwie Kreator Przedsiębiorczości, który zakończyliśmy w 2021 

roku. Realizowaliśmy go z dwudziestoma lokalnymi grupami działania z województw 

świętokrzyskiego, śląskiego, łódzkiego, lubelskiego, wielkopolskiego, małopolskiego oraz 

z lokalną grupą działania ze Słowacji.  
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 Ze względu na posiadane oszczędności, które można wyłożyć na realizację projektów 

współpracy i możliwość ich odzyskania po realizacji projektu zaplanowaliśmy dwa 

dodatkowe, infrastrukturalne projekty:  

- W partnerstwie z Lokalną grupą Działania „Z Nami Warto” z zakresu budowy 

infrastruktury rowerowej na obszarze LGD. W 2021 roku w 12 gminach powstały wiatki 

rowerowe. Wiatki zostały wyposażone w stoły, ławki, stojaki i okienka informacyjne. 

Dodatkowo w ramach tego projektu zleciliśmy wydruk map turystycznych z obszaru obu 

partnerów.  

- Ponadto trwają prace nad przygotowaniem i złożeniem kolejnego tj. 5  wniosku 

o przyznanie pomocy na realizacje projektu współpracy z partnerskim LGD „Dolina 

Noteci” z zakresu infrastruktury rekreacyjnej (powstanie 10 placów zabaw). Maksymalna 

kwota jaką LGD Lider Zielonej Wielkopolski planuje  wykorzystać na realizację 

projektów współpracy to 1 600 000,00 zł 

 Kontrola Projektu współpracy” Rowerem przez historię” o akronimie ROH 

W roku 2020 z sąsiednimi Lokalnymi Grupami Działania: Z nami warto i Trakt Piastów 

realizowaliśmy również projekt pn. „Rowerem przez historię” o kryptonimie ROH.  

Głównym celem projektu było propagowanie turystyki i rekreacji rowerowej 

w połączeniu z promocją walorów przyrodniczych terenu oraz poznanie historii 

pierwszych Piastów. W 2021 roku u wszystkich partnerów tego projektu została 

przeprowadzona kontrola poprawności realizacji projektu przez Urząd Marszałkowski 

Województwa Wielkopolskiego. Naszą Lokalną Grupę Działania kontrolowano 21 

czerwca 2021 roku.  

W wyniku kontroli nie stwierdzono żadnych uchybień z naszej strony podczas 

realizacji Projektu. 

 

IX. Działaj Lokalnie 

Od 2019 roku Stowarzyszenie Lider Zielonej Wielkopolski przy współpracy ze Stowarzyszeniem 

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce realizuje program „Działaj Lokalnie” finansowany przez 

Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. W 2021 roku w dniach od 1 do 31 maja ogłosiliśmy 

trzeci z kolei nabór.  Tematem przewodnim było „przeciwdziałanie negatywnym skutkom 

pandemii” Złożono 15 projektów na kwotę 43 188,00 zł. Członkowie Komisji zapoznawali się z 

wnioskami poprzez Internet i oceniali je samodzielnie, niezależnie od siebie. Na wspólnym 

posiedzeniu wybrali 9 wniosków, które wykazały przeciwdziałanie negatywnym skutkom 

pandemii na ogólną kwotę dofinansowania 26 008,00 zł. Trudny okres związany z pandemią 

sprawił, że w tym roku umowy dotacyjne w ramach programu Działaj lokalnie zostały podpisane 

z organizacjami pozarządowymi na platformie Autenti. Wszyscy dostrzegamy jednak potrzebę 

wymiany doświadczeń, kontaktów międzyludzkich i wzajemnych spotkań, dlatego też szkolenie 
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z zakresu realizacji i rozliczania projektów w ramach tegorocznej edycji programu Działaj 

Lokalnie zostało zorganizowane w formie stacjonarnej w dniu 2 sierpnia 2021 roku. 

Reprezentujące grantobiorców osoby dowiedziały się o najważniejszych kwestiach, na które 

należy zwrócić uwagę podczas realizacji projektów, a bardzo pomocnym narzędziem w tym 

temacie jest Przewodnik do umowy dotacji programu „Działaj lokalnie” 

W ramach projektu, z oszczędności z 2020 roku zakupiliśmy laptopa Lenovo Ideapad 3 za 

kwotę 2403,00 zł i jako gadżety promujące projekt Działaj Lokalnie i naszą Lokalną Grupę 

Działania zakupiliśmy  woreczki na warzywa i owoce w ilości 100 sztuk. 

 

X. Kontrole zobowiązań wynikających z umowy ramowej 

W dniu 30 lipca 2021 roku w biurze LGD przedstawiciele UMWW przeprowadzili kontrolę 

w zakresie zobowiązań wynikających z umowy ramowej. W otrzymanym protokole pokontrolnym 

brak jest zaleceń i rekomendacji, stwierdzono prawidłową realizację naszych zobowiązań.   

 

XI. Sprawy osobowe  

W związku z długotrwałą chorobą pani Marty Knaflewskiej, zatrudnionej na okres urlopu 

macierzyńskiego i później rodzicielskiego pani Marty Mańkowskiej, 1 września 2021 roku 

przyjęliśmy na staż panią Monikę Wlazły-Libudzic, skierowaną przez z Powiatowy Urząd Pracy. 

Chcąc zachować wymagane i zapisane w umowie ramowej średnie zatrudnienie w ciągu roku, od 

25 października podpisaliśmy z nią umowę na czas określony.  

 

XII. Podsumowanie 

Rok 2021 był rokiem bardzo trudnym za względu na trwającą pandemię Covida-19, co bardzo 

utrudniało pracę. Z niektórych, wcześniej zaplanowanych, działań zmuszeni byliśmy 

zrezygnować. W I półroczu skupiliśmy się przede wszystkim na pracy zdalnej, a wizyty 

beneficjentów w Biurze ograniczyliśmy do niezbędnego minimum i z zachowaniem wszelkich 

rygorów sanitarnych. Nie przeszkodziło nam to w pozyskiwaniu dodatkowych środków na nasze 

działanie. Udało nam się przewalutować dostępne środki oraz pozyskać dodatkowe. Każdorazowo 

zmiana w dostępnych środkach wymagała od nas aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. 

Dodatkowo, złożyliśmy wniosek o realizację Projektu Współpracy „Aktywizacja mieszkańców 

poprzez Rowerowy Rozwój Regionu” o akronimie RoRR i zaraz po tym zrealizowaliśmy go, 

stawiając w każdej gminie członkowskiej wiatkę rowerową. Przygotowujemy również dokumenty 

do następnego wniosku o Projekt współpracy. Realizacja projektów współpracy to dodatkowe 

środki finansowe, które pozyskujemy dla mieszkańców naszych gmin członkowskich. Na bieżąco 

konsultowaliśmy się z pracownikami UMWW i wprowadzaliśmy zmiany do Lokalnej Strategii 

Rozwoju i innych dokumentach, aby jak najlepiej wykorzystać możliwe do pozyskania fundusze. 

Rozpoczęły się też przygotowania do następnego okresu finansowania. Uczestniczymy we 
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wszystkich spotkaniach, szkoleniach i debatach, które przygotują nas na następny okres 

programowania.  

 

 


