
 
  

  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sprawozdanie z działalności  
Lokalnej Grupy Działania 

Partnerstwo Dorzecze Słupi 
 
 
 
 

od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1 Podstawowe dane Stowarzyszenia 

 
Nazwa organizacji: 
Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi  
 
Siedziba stowarzyszenia: 
Krzynia 16 
76-248 Dębnica Kaszubska 
 
Nr w KRS i data wpisu 
nr KRS 0000508098; dn. 20 października 2014 roku   
 
Nr REGON 
222 183 997 
 
Członkowie Zarządu 
Lilianna Grosz - Prezes Zarządu 
Marcin Heron – Wiceprezes Zarządu  
Marta Łomża-Duszny – Sekretarz Zarządu 
Zofia Franc – Skarbnik Zarządu 
Maciej Pluto Prondziński – Członek Zarządu  
 
Komisja Rewizyjna:  
Anna Gołębiowska – Rusak (wystąpiła z KR w październiku 2017 r.) 
Edmund Wroński 
Stanisław Bielawa  
 
Cele statutowe Stowarzyszenia LGD PDS: 
Celem Stowarzyszenia jest wszechstronne działanie na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego,  
a w szczególności:  
- budowanie i promocja wizerunku obszaru działania LGD i regionu,  
- aktywizowanie ludności do udziału w procesie rozwoju obszaru Dorzecza Słupi,  
- upowszechnianie i wymianę informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności,  
- promocję ochrony środowiska,  
- wspieranie rozwoju edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych na obszarach wiejskich,  
- wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności rozwoju grup i organizacji 
społecznych, upowszechniania idei demokracji, samorządności i samorządu,  
- działanie na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców,  
- wspomaganie rozwoju kultury, sztuki i sportu,  
- wspieranie rozwoju turystyki, w szczególności agro - i ekoturystyki oraz infrastruktury 
turystycznej,  
- wspieranie tożsamości i kultury mniejszości narodowych i grup etnicznych zamieszkujących 
teren Rzeczypospolitej Polskiej,  
- ochrona dziedzictwa kulturowego i wspieranie działań na rzecz odbudowy i kultywowania 
lokalnych tradycji i sztuki,  
- wspieranie rozwoju filantropii, wolontariatu i działalności charytatywnej,  
- wspieranie przedsiębiorczości, 



- przeciwdziałanie bezrobociu,  
- zapobieganie wykluczeniu społecznemu,  
- wspieranie pomocy społecznej i osób niepełnosprawnych  
- inicjowanie, animowanie oraz wspieranie lokalnej aktywności społecznej, zawodowej  
i gospodarczej,  
- inicjowanie oraz wspieranie działań realizowanych na zasadach partnerstwa,  
- inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć społecznych oraz upowszechnianie rozwoju gospodarki 
społecznej,  
- wspieranie rozwoju działań ukierunkowanych na pozyskiwanie i zastosowanie alternatywnych 
źródeł energii,  
- wspieranie zastosowania i rozwoju nowych technologii w różnych dziedzinach życia 
mieszkańców, w szczególności infrastruktury teleinformatycznej,  
- działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów zależnych od rybactwa  
- organizowanie i promowanie wędkarstwa połowu, chowu lub hodowli ryb, raków lub innych 
organizmów żyjących w wodzie.  
 

2 Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych,  
a także opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych 

 
W roku 2017 Stowarzyszenie LGD PDS prowadziło działalność polegającą głównie na: 
- wdrażaniu strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność – opartą na podejściu 
Leader w ramach PROW 2014-2022 i realizacją związanego z tym działaniem zadania  „Wsparcie 
przygotowawcze” objętego PROW 2014-2020, „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i 
aktywizacji”, stanowiącego niejako „obsługę techniczną” planowania i wdrażania strategii 
- realizacji działań na obszarze LGD PDS jako Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w 
subregionie słupskim 
- udziale w innych organizacjach o celach zbieżnych z celami Stowarzyszenia LGD PDS. 
 

2.1 Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju 

 
W 2017 r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi ogłosiła 9 
naborów wniosków: 

Nabory wniosków ogłoszone w 2017 r. 

Oznaczenie 
naboru 

Zakres Limit środków Terminy naborów 

1/2017/G 

WSPIERANIE 
AKTYWNOŚCI SPOŁECZNOŚCI 
LOKALNEJ ORAZ INTEGRACJI 
SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ 

300 000,00 zł  22.05.-06.06.2017 r. 

2/2017/G 
WSPARCIE 

ROZWOJU PRODUKTÓW I USŁUG 
LOKALNYCH 

100 000,00 zł  22.05.-06.06.2017 r. 

3/2017/G 

WSPIERANIE 
AKTYWNOŚCI SPOŁECZNOŚCI 
LOKALNEJ ORAZ INTEGRACJI 
SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ 

300 000,00 zł  16.10-31.10.2017 r. 

4/2017/G 
WSPARCIE 

ROZWOJU PRODUKTÓW I USŁUG 
LOKALNYCH 

100 000,00 zł  16.10-31.10.2017 r. 



06/2017 

SIEĆ SPOŁECZNYCH CENTRÓW 
AKTYWNOŚCI, TJ. BUDOWA, 
PRZEBUDOWA, REMONTY 
BUDYNKÓW I OBIEKTÓW 

PUBLICZNYCH PEŁNIĄCYCH 
FUNKCJE SPOŁECZNO-

KULTURALNE ORAZ ICH 
WYPOSAŻENIE 

785 623,12 zł  16.10-31.10.2017 r. 

07/2017 
ZACHOWANIE DZIEDZICTWA 

LOKALNEGO 
890 000,00 zł  16.10-31.10.2017 r. 

08/2017 
WSPRACIE ZAKŁADANIA 

DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 
MIESZKAŃCÓW 

187 500,00 zł  16.10-31.10.2017 r 

09/2017 

WSPARCIE ROZWOJU 
PRZEDSIĘBIORSTW POPRZEZ 
TWORZENIE NOWYCH MIEJSC 

PRACY 

530 345,04 zł  16.10-31.10.2017 r 

10/2017 
WSPARCIE ROZWOJU  

PRODUKTÓW  
I USŁUG LOKALNYCH 

200 000,00 zł  16.10-31.10.2017 r 

SUMA: 3 393 468,16 zł   

 
 

 
 

Nabory w liczbach.  
W odpowiedzi na ogłoszone konkursy do LGD PDS wpłynęło 79 wniosków o przyznanie 
pomocy na kwotę ponad  4,17 mln zł. W procedurze oceny wniosków, do dofinansowania 
wybrano 70 projektów na kwotę ponad 3,59 mln zł, jednakże w limicie środków dostępnych  
w ramach ogłoszonych naborów zmieściło się 54 operacji na łączną kwotę 2 806 577,31 zł. 



LP. 
oznaczenie 

naboru 
termin naborów  

Wnioski złożone  
w ogłoszonych konkursach  

Wnioski wybrane  
do dofinansowania  

Wnioski wybrane  
do dofinansowania  
w limicie środków 

LICZBA 
WNIOSKOW 

KWOTA 
WNIOSKOWANA 

LICZBA 
WNIOSKÓW 

KWOTA 
WNIOSKOWANA 

LICZBA 
WNIOSKÓW 

KWOTA 
WNIOSKOWANA 

1. 01/2017/G 22/05/-06/06/2017 20 447 775,00 18 400 956,00 13 300 000,00 

2. 02/2017/G 22/05/-06/06/2017 3 99 956,00 1 33 116,00 1 33 116,00 

3. 03/2017/G 16/10-31/10/2017 21 203 870,00 21 203 770,00 21 203 770,00 

4. 04/2017/G 16/10-31/10/2017 5 166 218,00 5 166 218,00 3 99 538,00 

5. 06/2017 16/10-31/10/2017 4 878 496,00 3 785 000,00 3 785 000,00 

6. 07/2017 16/10-31/10/2017 4 604 808,27 4 604 808,27 4 604 808,27 

7. 08/2017 16/10-31/10/2017 13 812 500,00 12 750 000,00 4 250 000,00 

8. 09/2017 16/10-31/10/2017 9 964 754,47 6 647 365,04 5 530 345,04 

9. 10/2017 16/10-31/10/2017 0 - 0 - 0 - 

SUMA: 79 4 178 377,74 70 3 591 233,31 54 2 806 577,31 
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Odwołania Wnioskodawców do naborów ogłoszonych w 2017 r.: 
Po ogłoszeniu wyników naborów do LGD PDS wpłynęły 2 protesty oraz 5 odwołań od oceny 
Radnych (2 dotyczące naboru 08/2017, tj. zakładanie działalności gospodarczej, oraz 5 
dotyczących naboru 01/2017/G tj. grantów).  Spośród złożonych protestów/odwołań, rada 
LGD PDS przychyliła się do uwzględnienia 2, które zostały uznane za skuteczne i w efekcie 
doprowadziły do przeprowadzenia ponownej oceny operacji. 
 
 

2.2 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji 

 
W ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności  
i aktywizacja” zrealizowano następujące zadania:  
1) Zadania bieżące (administracyjne) – w ramach działania poniesiono koszty związane  
z wynagrodzeniami pracowników LGD, członków organów LGD, a także osób zaangażowanych 
jako zewnętrznych usługodawców i ekspertów. Zadanie obejmowało również koszty podróży 
służbowych. W ramach zadania utrzymywano biuro LGD (miejscowość Krzynia 16, gm. Dębnica 
Kaszubska), ponoszono koszty związane z komunikacją (telefony) oraz obsługą prawną LGD. 
Ponoszono koszty związane z pracą biura, m.in. materiałów biurowych czy serwisu i konserwacji 
sprzętów w które biuro jest wyposażone. Opłacona została również domena za stronę www oraz 
koszt obsługi platformy lgd.witkac.pl – koszt: 409.310,62 

2) Realizacja Planu Komunikacji 

a) Zakup materiałów informacyjnych i promocyjnych – w ramach zadania zakupiono materiały 
promocyjne (kubki termiczne, pendrivy, kalendarze itp.) oraz wydano informator PDS – 
koszt: 10 876,20 zł 

b) Szkolenia LGD: 

W okresie sprawozdawczym zorganizowano 12 szkoleń, spotkań informacyjnych dla 
mieszkańców, organizacji pozarządowych, jednostek samorządowych i innych podmiotów z 
obszaru LGD w zakresie ogłoszonych konkursów. Szkolenia i spotkania informacyjne odbywały 
się w Bytowie, Dębnicy Kaszubskiej oraz Miastku. Ponadto pod koniec roku odbyły się również 
warsztaty w ramach Liderów Zmiany, był to pierwszy z trzech zaplanowanych warsztatów 
skierowany do lokalnej społeczności działającej na obszarze LGD PDS.  

Członkowie Rady wzięli również udział w szkoleniu z procedur i kryteriów wyboru operacji 
(dwudniowe szkolenie wyjazdowe w Zawiatach) oraz z obsługi programu lgd.witkac.pl, w którym 
dokonywana była ocena złożonych wniosków – koszt: 5.690,00 zł 

c) Komunikacja z mieszkańcami:  

 W okresie sprawozdawczym prowadzona była strona internetowa www.pds.org.pl oraz profil 
Partnerstwo Dorzecze Słupi na Facebook-u oraz realizowano usługę SMS PDS, która umożliwia 
informowanie społeczności lokalnej (osób wpisanych do bazy danych, tj. członków organów, 
uczestników szkoleń, usług doradczych, spotkań, wnioskodawców) za pośrednictwem smsów. 
Dodatkowo do osób zapisanych w bazie danych wysyłane były newslettery z bieżącymi 
informacjami o działalności organizacji. Dodatkowo wydany został Informator Partnerstwa 
Dorzecze Słupi (o którym mowa powyżej). Świadczone były usługi doradcze, z których 
skorzystało 39 podmiotów z obszaru LGD. 

http://www.pds.org.pl/
http://www.pds.org.pl/
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2.3 Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim  

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi wraz z partnerami (Słowińską Grupą 
Rybacką oraz Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku – partnerem wiodącym) wdrażała w 
okresie sprawozdawczym projekt pt. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim.  
Celem projektu jest rozwój sektora ekonomii społecznej, wzmocnienie jego potencjału oraz 
zwiększenie współpracy i partnerstwa na rzecz ekonomii społecznej w subregionie słupskim w 
okresie 60 miesięcy. Cel jest realizowany poprzez wsparcie (w tym finansowe) w zakresie 
powstawania PES/PS i tworzenia miejsc pracy oraz zindywidualizowane wsparcie istniejącym 
podmiotom w celu zwiększenia ich konkurencyjności i funkcjonowania na rynku. Realizowane w 
projekcie działania to: 
- animacja środowisk lokalnych w celu kreowania postaw kompetentnych liderów lokalnych 
zdolnych do pracy na rzecz sektora ekonomii społecznej,  
- inkubacja w tym szkolenia, doradztwo, usługi, dotacje i wsparcie pomostowe dla osób i 
podmiotów zainteresowanych utworzeniem PS, oraz doradztwo biznesowe, szkolenia i działania 
informacyjne skierowane do istniejących PS/PES.  
 

W 2017 roku zrealizowano następujące działania skierowane do uczestników projektu: 

− dwudniowe szkolenia otwarte dla podmiotów ekonomii społecznej, czyli NGO działających 
na obszarze LGD PDS zostały zorganizowane w Kaszubskim Inkubatorze Przedsiębiorczości 
w Bytowie i Gminnym Ośrodku Kultury w Dębnicy Kaszubskiej. Przewodnim tematem 
szkolenia otwartego było „Organizacje pozarządowe jako podmioty biznesowe”, 

− dwudniowe szkolenia dla Grup Inicjatywnych zostały zorganizowane w Mikorowie, gm. 
Czarna Dąbrówka, Niepoględziu, gm. Dębnica Kaszubska, Ugoszczy, gm. Studzienice, 
Kołczygłowach oraz w Łubnie, gm. Kołczygłowy. Szkoleniach uczestniczyły osoby fizyczne 
tworzące grupy nieformalne działające na obszarze LGD PDS oraz przedstawiciele NGO. 
Szkolenia prowadzone były w ramach wolontariatu przez animatorów i doradców 
reprezentujących OWES. Cel przeprowadzonego cyklu szkoleń było przybliżenie 
mechanizmów działania ekonomii społecznej na obszarach wiejskich, 

− Szkoła Liderów Ekonomii Społecznej był to cykl 6 szkoleń zorganizowanych w Kaszubskim 
Inkubatorze Przedsiębiorczości w Bytowie. W szkoleniach udział wzięli przedstawiciele NGO, 
Grup nieformalnych oraz CIS-u. Szkolenia prowadzone były przez animatorów i doradców 
reprezentujących OWES. Tematyka szkoleń dot.: „Rola lidera/ki w zarządzaniu organizacjami 
i zasobami ludzkimi”, „Budowanie strategii PES krok po kroku”, „Podstawy ekonomii 
społecznej i podstawowe obowiązki związane z prowadzeniem podmiotu ekonomii społecznej 
i przedsiębiorstwa społecznego”, „Budowanie relacji z otoczeniem. Promocja działań 
organizacji, budowanie marki i wizerunku podmiotu ekonomii społecznej”,  

− ramach projektu pn. „Ośrodek wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim” LGD 
PDS zorganizowała dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, samorządów lokalnych i 
osób fizycznych dwudniowy wyjazd studyjny do Przedsiębiorstwa Społecznego „Garncarska 
Wioska” w Kamionce. Podczas wyjazdu studyjnego uczestnicy poznali przykłady lokalnych 
produktów turystycznych w regionie warmińsko-mazurskim, proces tworzenia 
Przedsiębiorstwa Społecznego na przykładzie „Garncarskiej Wioski” w tym budowania 
modelu biznesowego „wioski tematycznej” na przykładzie modelu Alexa Ostrerwladera. 
Dwudniowy wyjazd studyjny miał charakter praktyczny, ponieważ  polegał na udziale w 
warsztatach, które zostały zorganizowane i poprowadzone przez pracowników 
Przedsiębiorstwa Społecznego „Garncarska Wioska”, 

http://www.pds.org.pl/
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− LGD PDS w ramach OWES zorganizowała Forum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii 
Społecznej w siedzibie Stowarzyszenia SPERANDA w Niepoględziu, w którym udział wzięli 
jako prelegenci m.in.: dr Wacław Idziak – członek Stowarzyszenie Innowatorów Społecznych 
„Ashoka”, a przede wszystkim prekursor projektów poświęconych tworzeniu wiosek, 
gospodarstw, świetlic  
i parków tematycznych oraz Pan Krzysztof  Margol – działacz społeczny, pedagog, 
współzałożyciel i Prezes Zarządu Nidzickiej Fundacji Rozwoju „Nida”, która uczestniczyła w 
tworzeniu Przedsiębiorstwa Społecznego „Garncarska Wioska” w Kamionce. Podczas forum 
poruszone zostały takie zagadnienia, jak: „Społeczna Szkoła sercem Niepoględzia – sposoby 
skutecznego rozwoju wsi”, „Wymyślić wieś od nowa - kreatywny potencjał małych 
miejscowości”, „Dobry pieniądz – jak rozkręcać firmę społeczną”, „Samorząd wspierający 
ekonomię społeczną – rola gminy w budowaniu spółdzielni”, „Wolontariusze w akcji – czy 
bezinteresowne zaangażowanie w działania społeczne jest możliwe?”, 

− w ramach OWES były udzielane NGO, grupom nieformalnym i osobom fizycznym usługi 
doradcze specjalistyczne, kluczowe i biznesowe w wymiarze 373 godzin, 

− w ramach OWES odbywały się również spotkania animatorów z środowiskami lokalnymi, 
które dot. rozwoju działalności odpłatnej i gospodarczej w ramach ekonomii społecznej. W 
sumie animatorzy odbyli 61 spotkań zarówno z przedstawicielami sektora publicznego, 
społecznego i gospodarczego.  

 
Koszty bezpośrednie realizacji zadań w ramach projektu OWES w subregionie słupskim – 
275.082,99 
Koszty pośrednie realizacji projektu OWES w subregionie słupskim – 42.948,64 

2.4  Udział w innych organizacjach o celach zbieżnych z celami Stowarzyszenia LGD PDS 

 
Stowarzyszenie LGD PDS w 2017 roku była członkiem następujących organizacji: 

• Związek Stowarzyszeń Pomorska Sieć Leader (siedziba Związku mieści się w Centrum 
Partnerstwa Lokalnego w Krzyni) 

• Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich 
 

3 Zatrudnienie w Stowarzyszeniu LGD PDS 

 
W roku 2017 Stowarzyszenie LGD PDS zatrudniało: 
a) personel biura: 
- Inga Kawałek - Dyrektor Biura LGD PDS 
- Piotr Pradella - Specjalista ds. projektów, informator OWES 
- Sylwia Wyrzykowska - Specjalista ds. projektów, informator OWES 
- Aneta Czechowska-Grzelak – specjalista ds. projektów, informator OWES 
- Waldemar Jabłoński (w zastępstwie Juranda Rozwadowskiego) – pracownik administracyjno-
techniczny 
- Beata Łozowska, Marcin Heron – animatorzy OWES  
- Aleksander Duszny – doradca kluczowy OWES 
- Maria Dargacz – doradca OWES 
 
b) łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez Stowarzyszenie LGD PDS dla osób 
zatrudnionych wyłącznie w działalności statutowej: 

- wynagrodzenia: 426.853,73 zł 

http://www.pds.org.pl/
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c) wysokość wynagrodzenia rocznego wypłaconego łącznie członkom organów LGD w formie 
diet: 98 250,00 zł 
 
d) wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia: 20.000 zł (w ramach kosztów pośrednich OWES) 

http://www.pds.org.pl/

