
SPRAWOZDANIE Z PRACY ZARZĄDU 

 „KRÓLEWSKIEGO PONIDZIA” LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA ZA ROK 2019 

 

W 2019 roku Zarząd Stowarzyszenia „Królewskie Ponidzie” pracował w składzie: 

1. Artur Cygan- Prezes 

2. Małgorzata Donoch – Wiceprezes 

3. Kazimierz Zdziebko- Członek Zarządu 

4. Mirosław Rajtar- Członek Zarządu 

5. Piotr Strach- Członek Zarządu 

6. Anna Kafara- Członek Zarządu 

7. Aneta Palmąka- Członek Zarządu 

8. Stanisław Wcisło- Członek Zarządu 

 

Zarząd w okresie sprawozdawczym obradował na dwunastu posiedzeniach, podejmując 17 uchwał, 

decyzje o bieżącej działalności LGD. 

Na posiedzeniu Zarządu w dniu 23.01.2019 r. Zarząd podjął uchwałę nr 1/ w sprawie przyjęcia 
Regulaminu premiowania pracowników. 
 
 W dniu 15.02.2019 r. Zarząd uruchomił procedurę Aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w związku 

z planowanymi zmianami w Harmonogramie Naborów, Planie Komunikacji, Budżecie i Planie 

Działania. 

W dniu 25.02.2019 Zarząd podjął następujące uchwały: nr  2/2019 w sprawie zmiany Harmonogramu 
planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii 
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność; nr 3/2019 w sprawie zmiany Lokalnej Strategii 
Rozwoju;  nr 4/2019 w sprawie przyjęcia nowych członków. 
Uruchomiono również procedurę Aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w zakresie Lokalnych 

Kryteriów Wyboru. 

W dniu 14.03.2019 r. na posiedzeniu Zarządu podjęto uchwałę nr  5/2019 w sprawie przyjęcia 
Lokalnych Kryteriów Wyboru operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-
2020 
 
W dniu 11.04.2019 r. odbyło się posiedzenie Zarządu na którym podjęto następujące uchwały: nr 
6/2019  w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Naboru Wniosków nr 1/2019 przeprowadzonego w 
ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020; nr 7/2019  w sprawie zatwierdzenia 
Regulaminu Naboru Wniosków nr 2/2019 przeprowadzonego w ramach wdrażania Lokalnej Strategii 
Rozwoju na lata 2014-2020 
 
W dniu 17.05.2019 r. Zarząd uruchomił procedurę Aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w związku z 

planowanymi zmianami w Harmonogramie Naborów, Lokalnej Strategii Rozwoju, Budżecie i Planie 

Działania 

W dniu 27.05.2019 r. Zarząd podjął następujące uchwały: nr 8/2019 w sprawie utraty członkostwa w 

stowarzyszeniu; nr 9/2019  w sprawie zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju; nr  10/2019 w sprawie zmiany 



Harmonogramu planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w 

ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność; nr  11/2019 w sprawie wskazania 

osób upoważnionych do wprowadzania danych w systemie E-corponet 

W dniu 12.08.2019 r. Zarząd uruchomił procedurę zmiany LSR w zakresie Harmonogramu 

planowanych naborów oraz ustalania kryteriów wyboru operacji i ich zmiany. 

W dniu 29.08.2019 r. Zarząd podjął następujące uchwały: nr 12/2019 w sprawie zmiany 
Harmonogramu planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w 
ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność; nr 13/2019 w sprawie przyjęcia 
Lokalnych Kryteriów Wyboru operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-
2020. 
 

W dniu 17.10.2019 r. Zarząd podjął następujące uchwały: nr 14/2019 w sprawie zatwierdzenia 

Regulaminu naboru wniosków grantowych nr 3/2019 przeprowadzonego w ramach wdrażania 

Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020; nr 15/2019 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu naboru 

wniosków nr 4/2019 przeprowadzonego w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-

2020. 

W dniu 16.12.2019 r. Zarząd uruchomił procedurę zmiany LSR w zakresie Planu Komunikacji oraz 

podjął uchwałę nr 16/2019 w sprawie przyjęcia nowych członków. 

W dniu 23.12.2019 r. Zarząd podjął uchwałę nr 17/2019 w sprawie zmian w Lokalnej Strategii 

Rozwoju. 

W 2019 roku przeprowadzono  trzy nabory wniosków. Przed ogłoszeniem konkursów grantowych 

przeprowadzono szkolenia dla wnioskodawców przygotowując ich do składania wniosków o dużej 

wartości merytorycznej oraz ciągłe konsultacje w biurze LGD.  

W odpowiedzi na ogłoszony konkurs z zakresu  Przedsięwzięcie 1.1.2. Wspieranie inicjatyw 

gospodarczych wykorzystujących produkty lokalne w rozwoju sektora żywnościowego wpłynął do 

biura LGD 1 wniosek o wartości 682 000,00 zł na utworzenie inkubatora przetwórstwa produktów 

rolnych w gminie Stopnica 

W ramach konkursu z zakresu Przedsięwzięcie 1.1.1. Wspieranie inicjatyw gospodarczych w 

istniejących mikro i małych przedsiębiorstwach do biura LGD wpłynęło 10 wniosków, spośród 

których Rada wybrała 5, które otrzymały wsparcie tworząc w obszarze 9 nowych miejsc pracy. 

W ramach Przedsięwzięcie 1.1.3. Wsparcie dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą 

do biura wpłynęło 22 wnioski, z których 10 otrzymało dofinansowanie. Na skutek tych działań 

powstało 10 nowych firm tworzących 13 miejsc pracy.  

Lokalna Grupa Działania uczestniczyła w Międzynarodowych Targach Agroturystyki i Turystyki 

Wiejskiej  AGROTRAVEL promując walory turystyczne obszaru LGD. 

W dniu 31.01.2019 r. pracownicy Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego przeprowadzili 

czynności kontrolne operacji na etapie wniosku o płatność grantu  „Organizacja wydarzeń 

integrujących lokalne społeczności  



W dniu 01.04.2019 r. pracownicy ŚBRR przeprowadzili kontrolę w zakresie Wsparcia na rzecz 

kosztów bieżących i aktywizacji. 

W dniu 17.10.2019 r. pracownicy ŚBRR przeprowadzili czynności kontrolne operacji na etapie 

wniosku o płatność grantu  „Rozwój infrastruktury rekreacyjnej, sportowej i kulturalnej na obszarze 

LGD Królewskie Ponidzie. 

W dniu 09.12.2019 r. pracownicy ŚBRR przeprowadzili czynności kontrolne dotyczące realizacji 

zapisów umowy ramowej (procedur konkursowych, planu komunikacji, monitoringu i ewaluacji, 

świadczonego doradztwa). 

Protokoły z przeprowadzonych kontroli na miejscu nie zawierają uwag ani zaleceń pokontrolnych. 

Lokalna Grupa Działania „Królewskie Ponidzie” poddana została przez Samorząd Województwa 

Świętokrzyskiego analizie stopnia wykonania budżetu i wskaźników wg stanu na 31.12.2018 r – tzw. 

„kamień milowy”. Wyniki analizy i wysoki stopień zaawansowania realizacji Lokalnej Strategii 

Rozwoju zakwalifikowały LGD do uzyskania dodatkowych środków (Bonusa) na wdrażanie LSR. W 

czerwcu 2019 r. Zarząd podpisał aneks do umowy ramowej zwiększający budżet LSR o 850 000,00 zł, 

który został przeznaczony na podejmowanie działalności gospodarczej – wnioski złożone na konkurs 

zadysponowały w 100% dodatkowych środków. W grudniu 2019 r. ŚBRR poinformowało, że 

„Królewskie Ponidzie” zostało ponownie zakwalifikowane do II bonusa w wysokości 840 000,00 zł ze 

względu na wysoki % realizacji wskaźników i budżetu – procedura zmian LSR w tym zakresie ruszyła 

już w 2020 r.  

W grudniu 2019 r. został zatwierdzony wniosek o przyznanie pomocy z zakresu projektu współpracy 

realizowanego w partnerstwie 5 LGD na kwotę 1 268 248,34, z czego na Królewskie Ponidzie 

przypada 443 000,00 zł. W ramach projektu oznakowana zostanie rzeka Nida na odcinku Wiślica – 

Nowy Korczyn, zagospodarowane zostaną przystanie kajakowe w Nowym Korczynie i Wiślicy, 

zakupione zostanie 30 kajaków wraz z wyposażeniem i przyczepy do ich transportu; opracowane 

zostanie wydawnictwo oraz film promocyjny obszaru; zorganizowany zostanie wyjazd studyjny i 

spływy kajakowe na obszarze LGD. Projekt o akronimie ŚWiAT tj. Świętokrzyska Wspólna i Aktywna 

Turystyka realizowany będzie od 01.2020 do 06.2021 r. 

 

 


