W ramach poddziałania ”Wsparcie przygotowawcze”objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Stowarzyszenie ”WIR” -Wiejska Inicjatywa Rozwoju
zorganizowało spotkania z przedstawicielami trzech sektorów: gospodarczego, społecznego,
publicznego oraz mieszkańcami informując o celach, przedsięwzięciach, które Stowarzyszenie jako
Lokalna Grupa Działania planuje realizować w związku z rozstrzygniętym przez Urząd Marszałkowski
Województwa Zachodniopomorskiego konkursu na Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.
Forum gospodarcze odbyło się 26 kwietnia w Pałacu nad Jeziorem w Chociwlu, właściciel obiektu w
poprzedniej perspektywie otrzymał dofinansowanie w ramach Leadera i Programu Operacyjnego
Ryby. Na spotkanie zaproszono Panią Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Patrycję Gross, która
szczegółowo omówiła programy dotacji dla przedsiębiorców i osób pragnących rozpocząć działalność
gospodarczą. Kolejny zaproszony gość Pan Krzysztof Szabatowski z Lokalnego Punktu Informacyjnego
Funduszy Europejskich w Pyrzycach zaprezentował formy wsparcia dla przedsiębiorców w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego. Kierownik biura LGD Małgorzata Krysiak przedstawiła formy i
zasady dotacji w ramach działania ”Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader” czyli
zaplanowanych działań w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju pn. „Włącz się w WIR dla
rozwoju”. Uczestnicy spotkania otrzymali materiały szkoleniowe w tym „Przewodnik po Lokalnej
Strategii Rozwoju Stowarzyszenia”WIR”-Wiejska Inicjatywa Rozwoju-ABC dla PRZEDSIĘBIORCÓW”.
Forum społeczne na które przybyło około 100 osób reprezentujących sektor społeczny i
mieszkańców odbyło się 28 kwietnia w zabytkowym zamku w Pęzinie. Jest to jeden z najcenniejszych
obiektów nie tylko na obszarze LGD, ale również województwa. O dziedzictwie historycznym
miejscowości Pęzino opowiedział Pan dr hab. Marcin Majewski Dyrektor Muzeum w Stargardzie. Po j
bardzo ciekawej prezentacji Pana Dyrektora, Kierownik biura LGD Małgorzata Krysiak omówiła
zasady przyznawania dotacji w ramach wdrażania LSR jak również uczestniczenia w projektach
współpracy i wielu formach animacji. Po wystąpieniach i dyskusji uczestnicy mogli zwiedzić
zabytkowy kościół w Pęzinie oraz poznać dwa projekty zrealizowane w poprzedniej perspektywie
przez właścicieli zamku tj. w ramach Leadera –izbę tortur oraz izbę rycerską w ramach
dofinansowania z PO Ryby.
Forum samorządowe obyło się 10 kwietnia w zabytkowym pałacu w Trzebiatowie gm. Stargard.
Właściciel obiektu zrujnowany XIX wieczny pałac przekształcił w hotel i SPA o wysokim standardzie.
Otrzymał dofinansowanie również w ramach Leadera. O dziedzictwie historycznym Trzebiatowa
opowiedziała Pani Jolanta Aniszewska Zastępca Dyrektora ds. naukowych Muzeum w Stargardzie.
Kierownik biura przedstawił prezentacje dotyczącą dofinansowania dla podmiotów publicznych w
ramach działania ”Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader”, przedstawiono
również harmonogram konkursów. Po wystąpieniach i dyskusji zwiedzono obiekt.
Uczestnicy forum społecznego i samorządowego otrzymali materiały szkoleniowe w tym „Przewodnik
po Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia ”WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju ABC dla podmiotów
PUBLICZNYCH I SPOŁECZNYCH.

