
                                                                           Walne Zebranie Członków 

                                                              Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński 

                                                                                   Legionowo 26 lipca 2021 roku. 

 

       Sprawozdanie merytoryczne dotyczące działalności Zarządu oraz Biura LGZ ZZ w 2020 r. 

 

            Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński posiadała na dzień 31 grudnia 2020 r.  140  członków. W 

rozbiciu na sektory było to odpowiednio: sektor społeczny- 77, sektor gospodarczy-45., sektor publiczny-

18 członków. Zarząd odbył w ciągu roku 4  posiedzenia. Komisja rewizyjna 1 posiedzenie. Rada zebrała się 

2 razy aby ocenić złożone w  konkursach  wnioski.  

W 2020 roku odbyły się  dwa konkursy na nabór wniosków  beneficjentów. Pierwszy konkurs ogłoszony 

w 2019 roku zakończył się 10 stycznia 2020 r. Dotyczył 4 projektów grantowych na łączną kwotę 400 000 

zł. Każdy projekt grantowy opiewał na kwotę 100 000 zł.  Było to 40 grantów po 10 000 zł.  Jeden z 

grantobiorców wycofał swój wniosek, ostatecznie realizujemy   39 umów grantowych. 

Drugi konkurs odbył się w okresie 29 czerwca i trwał do 28 lipca 2020 r. Wpłynęło 39 wniosków, z których 

w limicie finansowym zmieściło się wniosków 35.  Kwota dostępnych środków wyniosła 3 265 265,24 zł. Z 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich- kwota 2 360 035,98 zł, oraz z Programu Operacyjnego Rybactwo 

i Morze 905 229,26 zł. 

Ważnym wydarzeniem 2020 r. były obchody 10- lecia  istnienia Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew 

Zegrzyński. Mimo że w 2015 roku zmieniła nazwę na Lokalną Grupę Działania, to jednak statutowo pełni 

rolę LGR. Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński od tej pory jest Grupą dwufunduszową, mogącą 

korzystać z 2 programów finansowych, rolnego i rybackiego. Z tej okazji odbyła się uroczystość z 

udziałem przedstawicieli LGD, władz państwowych i samorządowych. Zorganizowano wystawę 

zrealizowanych projektów, wręczono odznaczenia państwowe i samorządowe  oraz dyplomy uznania. Na 

koniec odbył się występ Zespołu Tańca Ludowego Promyki z Wieliszewa, członka LGD. Miejscem 

uroczystości był hotel Windsor w Jachrance. Po zakończeniu obchodów odbył się doroczny warsztat 

refleksji będący elementem sprawozdania za rok ubiegły. Wydarzenia te odbyły się 25 lutego, tuż przed 

ogłoszoną pandemią koronavirusa, która w znacznym stopniu sparaliżowała działalność Biura i LGD na 

kilka miesięcy.  

Z powodu pandemii COVID 19 trzeba było odwołać planowane do realizacji w 2020 roku projekty 

współpracy oraz różnego rodzaju wyjazdy studyjne i Festiwal Sołectw. Należało w związku z tym wystąpić 

do Urzędu Marszałkowskiego o odpowiednie aneksowanie zawartych umów, a w niektórych przypadkach 

zamknąć i rozliczyć zrealizowane operacje i złożyć nowe wnioski na kontynuację rozpoczętych projektów. 

Tak było np. z międzynarodowym projektem współpracy  Inteligentne Rybactwo „ FIN”. Z uwagi na 

ustawowo krótki czas na realizację projektów rybackich należało zakończyć projekt na pewnym etapie i 

wystąpić o nowy projekt o akronimie FIN 2. Drugi projekt będzie zakończony w 2022 r. Dwa inne projekty 

ANCHOR i HESTIA mają wydłużony czas realizacji i są w  miarę możliwości realizowane. 



W ubiegłym roku LGD Zalew Zegrzyński otrzymała dodatkowe środki budżetowe na wdrażanie LSR oraz 

na projekty współpracy. Dzięki temu iż wykazaliśmy się wysokim tempem wdrażania programu 

otrzymaliśmy dodatkowy bonus w wysokości  10% dotychczasowego budżetu z PROW. Dzięki temu 

budżet wzrósł o kwotę 1 100 000 zł. Ponadto otworzyła się możliwość zwiększenia budżetu na działanie 

19.3- projekty współpracy z uwagi na małe zainteresowanie innych LGD tym działaniem. LGD ZZ złożyła 

nowy wniosek na projekt współpracy o akronimie „ Mazowieckie Mazury” za kwotę 990 000 zł. Aktualnie 

dobiega końca uzupełnianie dokumentacji do wniosku przed podpisaniem umowy na wdrażanie 

projektu. Będzie to projekt o charakterze inwestycyjnym.  

Jesienne nasilenie pandemii uniemożliwiło  realizację działań o charakterze społecznym aż do maja 2021 

r. Praca biura w znacznej mierze opierała się na kontaktach  zdalnych. Praca w  biurze odbywała  się na 

zasadzie dyżurów  pracowniczych. Zebrania Zarządu i posiedzenia Rady miały charakter zdalny. 
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