SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI RADY STOWARZYSZENIA LGD „STER” ZA 2018 ROK
W 2018 r. Rada Stowarzyszenia LGD „STER” pracowała w następującym składzie:
1) Radosław Agaciak
2) Małgorzata Dobiech
3) Bożena Kiełbasa
4) Anna Kopycka
5) Aleksandra Kurzawa
6) Małgorzata Lesiak
7) Kamil Nowakowski/Martyna Buldecka
8) Jerzy Rebzda
9) Mirosław Sójka
10) Urszula Stoszek
11) Piotr Szcześniak
12) Władysław Żaczek
W okresie sprawozdawczym odbyło się sześć posiedzeń Rady.
Od połowy 2018 roku Rada Stowarzyszenia LGD „STER” pracowała w zmienionym
składzie. Martyna Buldecka zastąpiła Kamila Nowakowskiego.
Posiedzenia Rady:
1) 3 posiedzenia dotyczyły wyboru projektów do dofinansowania
2) 2 dotyczyły rozpatrzenia protestów złożonych przez wnioskodawców, których operacje
zostały wybrane, ale nie zmieściły się w limicie środków dostępnych w konkursie
3) 1 posiedzenie Rady związane z naborem uzupełniającym na Granty.
Podczas posiedzeń podjęto
1) 35 uchwał dotyczących wyboru projektów do dofinansowania w ramach Strategii
Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność,
2) 7 uchwał dotyczących rozpatrzenia protestów a także ponownej oceny i wyboru
projektów, po przeprowadzeniu procedury odwoławczej,
3) 7 uchwał przy naborze uzupełniającym nabory Grantowego.
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Wybrane projekty z podziałem na nabory:
1/2018 Rozwijanie działalności gospodarczej
Operacje wybrane mieszczące się w limicie środków:
1. Kamil Woźny Tech-Invest - Rozwój działalności gospodarczej poprzez zakup
maszyny do produkcji rożnego rodzaju tulejek i trzpieni, oraz stworzenie jednego
nowego miejsca pracy dla osoby z grupy defaworyzowanej.
2. REMONT STUDIO AGNIESZKA RATAJ - Rozwój firmy poprzez rozbudowę
lokalu, zakup środków trwałych oraz stworzenie miejsca pracy z grupy
defaworyzowanej w miejscowości Kraszew
3. ESTETIC DENTAL KATARZYNA SZWEDZIŃSKA-BASIŃSKA - Rozwój
nowoczesnej

stomatologii

w

gabinecie

„ESTETIC

DENTAL”

odpowiedzią

na potrzeby rynku, w zakresie innowacyjnych sposobów świadczenia usług
stomatologicznych
4. Ignaczak / ACCO INSTALACJE ALICJA IGNACZAK - Rozwój firmy usługowo
handlowej poprzez budowę budynku usługowo-garażowego i stworzenie nowych
miejsc pracy
5. MANUFAKTURA

BIZNESU

MARCIN

ROKICKI

-

Rozwój

działalności

gospodarczej poprzez świadczenie kompleksowych i innowacyjnych usług w zakresie
przygotowania i obsługi gastronomicznej, cateringowej, spotkań, wydarzeń i imprez a
także usług pralniczych.
6. WORKOWSKI / ECS PLUS MICHAŁ WORKOWSKI - Wzrost konkurencyjności
przedsiębiorstwa poprzez otwarcie instytutu zdrowia i urody
W trakcie naborów zostały złożone dwa protesty, z oceną Rady nie zgodzili się
następujący beneficjenci: Emant Ewa Pluta – wytłaczarki do jaj, Gamet Elżbieta, Tadeusz
Garnysz – maszyna do produkcji odzieży. Protesty te nie wpłynęły na pierwszą listę
operacji otrzymujących wsparcie. Ostatecznie firmy Manufaktura Biznesu i ECS Plus nie
podpisały umów z Zarządem Województwa Łódzkiego. W to miejsce umowę podpisała
firma GAMET, która mieściła się na liście operacji wybranych tylko nie mieściła się w
limicie środków.
Z puli przeznaczonej na nabór na rozwój przedsiębiorczości pozostaje jeszcze
338 500 zł.
2/2018 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej
lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.
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Lista operacji wybranych:
1. Gmina Brójce - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Kurowicach
2. Gmina Rokiciny - Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Gminnym w Rokicinach –
Kolonii
3. Gmina Rokiciny - Przebudowa drogi polegająca na budowie ciągu pieszo rowerowego przy ul. Brzezińskiej w m. Rokiciny - Kolonia (etap III)
4. Parafia Matki Boskiej Królowej Polski w Bedoniu – wykonanie iluminacji
5. Gmina Andrespol - Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy
Andrespol poprzez budowę budynku obsługi technicznej na terenie GOSiR
6. Ochotnicza Straż Pożarna w Bedoniu – Budowa altany
7. Gmina Nowosolna - Ekologiczna Nowosolna - Park & Ride
Fundacja Centrum Św. Ojca Pio - Polska Golgota męczeństwa i chwały zwycięstwa –
projekt, którego realizacja nie była możliwa ze względów formalnych.
Z puli na niekomercyjną infrastrukturę pozostało 102 100 zł.

1/2018/G Zachowanie dziedzictwa lokalnego.
Operacje wybrane:
1. Gminny Ośrodek Kultury w Rokicinach – Święto Plonów
2. Ochotnicza Straż Pożarna w Łaznowie – 100 lat Niepodległości
3. Ochotnicza Straż Pożarna w Łaznowie - Wydanie albumu promocyjnego
oraz stworzenie dwóch gier terenowych na terenie Gminy Rokiciny.
4. Ochotnicza Straż Pożarna w Lipinach - Wzmacnianie tradycji kulturowych
mieszkańców gminy Nowosolna poprzez organizację spotkania integracyjnokulturalnego
5. Ochotnicza Straż Pożarna w Lipinach - Szkolenia i warsztaty dla strażaków
i lokalnej społeczności gminy Nowosolna
6. Ochotnicza Straż Pożarna w Starych Skoszewach – Ostatki Skoszewskie 2019
7. Ochotnicza Straż Pożarna w Starych Skoszewach - Stare Skoszewy z nami
bezpiecznie
Z uwagi na fakt, że Gminny Ośrodek Kultury w Rokicinach widnieje w bazie
przedsiębiorców, nie mógł zrealizować planowanych zadań i konieczne było ogłoszenie
naboru uzupełniającego.
1/2018/G/U Nabór Uzupełniający Zachowanie dziedzictwa lokalnego.
Operacje wybrane:
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1. OSP w Łaznowie – Niedziela w Rokicinach
2. OSP w Łaznowie – Doposażenie Orkiestry Dętej działającej przy OSP
w Łaznowie poprzez zakup instrumentu muzycznego i elementów nagłośnienia.
Po zamknięciu naboru uzupełniającego, cała pula na projekty grantowe została
rozdysponowana.
Dokumentacja z każdego posiedzenia zawiera listę obecności członków Rady
wraz z protokołem odzwierciedlającym przebieg posiedzenia oraz inne niezbędne dokumenty
wymagane procedurami wynikającymi z dokumentów programowych i wytycznych. Całość
dokumentacji jest do wglądu w Biurze LGD Ster. Wyniki naborów oraz protokoły posiedzeń
są opublikowane na stronie internetowej Stowarzyszenia LGD Ster.
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