
Najważniejsze działania i zagadnienia realizowane  

przez Zarząd i biuro LGD  „MDiG” w trakcie roku 2020 

 

 

1. Zarząd Stowarzyszenia LGD „MDiG” w roku 2020 odbył 24 posiedzenia i szereg 

spotkań roboczych, których celem było wypracowanie; zasad, materiałów i 

dokumentów koniecznych do prawidłowej realizacji PROW podejście LEADER.  Zarząd 

i biuro prowadziło również szereg zadań mających na celu  dobrą, poprawną i 

skuteczną realizację celów statutowych, oraz przyjętej misji naszego Stowarzyszenia.   

2. Stowarzyszenie LGD „MDiG” w dalszym ciągu prowadzi biuro obsługujące realizację 

PROW podejście LEADER i pozostałe działania. 

3. Biuro znajduje się w Myślenicach ul. J Słowackiego 28, jest ono czynne dla klientów w 

dni robocze od godziny 800 do 1400 .Doradztwo odbywało się w reżimie sanitarnym. 

4. Biuro LGD MDiG” zatrudnia pracowników na łączną liczbę 2,1 etatu. 

5. Organizacja spotkań szkoleniowo - informacyjnych z mieszkańcami obszaru LGD 

„MDiG”, przygotowywanie materiałów szkoleniowych z wypełniania wniosków i 

załączników dla działania 19.2, oraz dokumentów związanych z działalnością 

gospodarczą, projektami dużymi oraz projektami grantowymi- w związku z sytuacją 

epidemiologiczną odbywały się w reżimie sanitarnym. 

 

6. Biuro LGD „MDiG’ w roku 2020 pracowało w reżimie sanitarnym nie ograniczając 

ustalonego wcześniej  czasu pracy. 

 

7. Przeprowadzenie warsztatu refleksyjnego w dniu 27.02.2020r. którego celem było 

podsumowanie minionego roku pod względem wdrażania LSR 2014-2020. 

 

8. Przygotowywanie i wdrożenie harmonogramu realizacji planu komunikacji na rok  

2020 i 2021. 

 

9. Otrzymanie dodatkowych środków na realizację LSR w styczniu 2020-  kwotę 690 

000, 00 zł- w związku  z osiągnięciem warunków określonych przez MRiRW- 

realizację określonego poziomu wskaźników zawartych w Lokalnej Strategii Rozwoju. 

Zgodnie z zaleceniem część tych kwot przeznaczona jest przeznaczona na operacje z 

zakresu podejmowania oraz rozwijania działalności gospodarczej.  

10. Dostosowanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 do nowych przepisów i 

wytycznych ministerstwa, oraz UMWM. 



11. W okresie sprawozdawczym w biurze LGD „MDiG” została przeprowadzona kontrola 

przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w dniach 30-31.10.2020. 

Powyższa kontrola nie wykazała żadnych nieprawidłowości, ani uchybień. 

12. Stowarzyszenie nasze w dalszym ciągu jest członkiem Małopolskiej Sieci LGD, oraz 

członkiem Federacji Małopolskich LGD.  

13. Stowarzyszenie w roku 2020 pracowało nad przygotowaniem do realizacji projekt 

współpracy z dwoma sąsiadującymi LGD- LGD Turystyczna Podkowa i LGD Powiatu 

Wielickiego. 

14. Przedstawiciele naszego Zarządu czynnie uczestniczą w licznych uroczystościach, 

spotkaniach  kulturalno społecznych i roboczych na obszarze LGD „MDiG” jak poza 

jego terenem. 

15.  Zarząd LGD realizuje projekty współpracy w których podnosi wartość kulturalno 

społeczną i infrastrukturalną   obszaru LGD. 

 

 

Zarząd LGD „MDiG” 

 


