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Fundacja Lokalna Grupa Działania 
Partnerstwo dla Warmii działa od 23 marca 
2006 r. Swoim zasięgiem obejmuje Powiat 

Braniewski, czyli gminy: Braniewo, 
Frombork, Pieniężno, Płoskinia, Lelkowo i 
Wilczęta. Powstała dla wspierania rozwoju 

inicjatyw lokalnych użytecznych i 
ekonomicznie uzasadnionych, podnoszących 
atrakcyjność obszaru. Wspieramy inicjatywy 

inwestycyjne, rozwój przedsiębiorczości, 
aktywność mieszkańców w każdym wieku, 

rozwój ekonomi społecznej i wszelkich 
inicjatyw edukacyjnych. We wszystkich 

działaniach poszukujemy modelu współpracy 
między sektorami upatrując w tym szanse i 
zysk dla wszystkich uczestników gry zwanej 

„partnerstwem”. Pragniemy być agentem 
zmian na lepsze, instytucją mającą wpływ na 

kształt życia społecznego na obszarze 
naszego działania oraz istotnym i 

potrzebnym partnerem władz 
samorządowych. Jesteśmy organizacją 

niezależną i bezstronną. Nie chcemy być 
narzędziem politycznych rozgrywek i 

wpływów ani opozycją lub konkurencją 
władz samorządowych. Dla LGD 

najważniejszy jest DIALOG, WSPÓŁPRACA i 
REALIZACJA WSPÓLNYCH ZADAŃ CELEM 

ROZWOJU ŚWIADOMOŚCI MIESZKAŃCÓW I 
PODNOSZENIA ATRAKCYJNOŚCI OBSZARU 

DZIAŁANIA

The Foundation Local Activity Group (LAG) 
Partnership for Warmia has been 
established on 23rd March 2006. 

It embraces Braniewo County, which 
constitutes of cities: Braniewo, Frombork, 

Pieniężno, Płoskinia, Lelkowo and Wilczęta. 
It was invoked in order to support local 

initiatives - those usefull end economically 
correct, which up-build attractivity 

of the region.
We support investive initiatives, 

development of enterprise, social activity 
regardless to age, social economy growth 

and education in all known forms. In every 
given area we seek a model of cooperation 
between different branches of society, as 
we see it as a chance and a gain for every 
participant of the game called Partnership. 

We tend to be an agent of the ongoing 
change towards better tomorrow, an 

Institution that influences everyday life of 
people living in the area of our actvity, we 

want to be reliable partner for self-
government. We are independent and 

impartial. We do not want to be a part of 
politics nad power plays or opposition to 

self-governments. 
LAG has it's own priorities: DIALOGUE, 

COOPERATION NAD REALIZING COMMON 
GOALS FOR DEVELOPING AWARENESS OF 

SOCIETY AND UPBUILDING ATTRACTIVITY
OF OUR NEIGHBOURHOOD.



Areas of activity
Obszar działania 

Fundacji



Proces budowy Partnerstwa 
rozpoczął się już w 2004 roku był to 

Pilotażowy Program Leader + 
Schemat I. W trakcie niemal 400 

godzin seminariów, spotkań, 
warsztatów z mieszkańcami 
dzisiejszego obszaru LGD, 

opracowano pierwszą Zintegrowaną 
Strategię Rozwoju Lokalnego oraz 
stworzono pomysł  na organizację, 

która skupiać będzie przedstawicieli 
trzech sektorów: publicznego, 

prywatnego i społecznego, celem 
rozwoju gmin objętych działaniami.

Process of creating the Partnership 
began in 2004 with a piloting 

program Leader + Scheme I. During 
almost 400 hours of seminaries, 

meetings, workshops with citizens 
of what is now the area of LAG 

activity, the first Integral Strategy 
of Development was prepared -

along with an idea of organization, 
uniting representatives of three 
main branches of society: public, 

private and social - in order to 
develop counties embraced by the 

activities.



Fundacja wypełniając swoje 
cele, realizuje projekty,  

korzysta z różnych źródeł 
finansowania.

The Foundation fulfilling it's 
goals, realizes projects 
financed from different 

sources.

http://www.eog.gov.pl/
http://www.eog.gov.pl/
http://www.eedc.org.pl/
http://www.eedc.org.pl/


Kluczowym  i priorytetowym zadaniem 
LGD na lata 2009 -2014 jest realizacja 
założeń Lokalnej Strategii Rozwoju. Od 

października 2009 r. Fundacja 
Partnerstwo dla Warmii w wyniku 

rozstrzygnięcia konkursu ogłoszonego 
przez Urząd Marszałkowski w Olsztynie 
na wybór LGD do realizacji LSR stała się 
beneficjentem środków Osi 4 Programu 
Leader PROW 2007-2013. Łączny budżet 

na wdrażanie LSR to kwota 3 890 032 
PLN- (około  1 000 000 EURO) środki do 
wykorzystania w okresie 2010-2014. Ze 

środków będących w dyspozycji LGD oraz  
za jej  pośrednictwem mogą skorzystać 

m.in.: samorządy gmin, organizacje 
pozarządowe, rolnicy, 

mikroprzedsiębiorca, osoby 
rozpoczynający działalność gospodarczą. 
Rolą LGD jest ogłoszenie konkursu oraz 

wybór operacji zgodnych z LSR i 
zarekomendowanie ich do 

dofinansowania. Dofinansowaniu 
podlegają 4 typy operacji: Różnicowanie 

w kierunku działalności nierolniczej, 
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, 
Odnowa i rozwój wsi, tzw. Małe projekty.

The key priority for our LAG for the years 
2009-2014 is to realize the agenda of 

Local Development Strategy. From 
October 2019 Foundation LAG 

Partnership for Warmia is a beneficiary 
of funds from Axis of 4 Program Leader 
PROW 2007-2013, which was led and 

supervised by Governor’s Office in 
Olsztyn for all the LAG . The overall 

budget for Local Strategies of 
Development is 3 890 032 PLN 

(1 000 000 EUR)  for the years 2010-
2014. These funds are available through 

LAG for self-governmental and non-
overnmental organizations , farmers, 

micro-enterprises, people just starting 
their economic activity. LAG task is to 

organize a contest and choose 
operations to be financed, according to 

the Local Development Strategy; 
recommend those to be financed and 

granted, differential heads towards non 
agricultural activity, creating micro-

enterprises, renewal of rural area and so 
called “small projects”.



Celem statutowym fundacji jest 
również aktywizacja społeczna 

seniorów. Działania 
przeznaczone dla tej grupy 

społeczności realizowane są ze 
środków na Projekty 

Partnerskie Grundtviga, 
Program „ Uczenie się przez 

całe życie”, w ramach którego 
organizowane są zajęcia  nauki 

j. angielskiego, zajęcia 
komputerowe, a także wyjazdy 
do krajów partnerów projektu 

podczas których osoby powyżej 
50 roku życia maja możliwość 

poznania kultury i tradycji 
innych państw europejskich.

Senior’s activisation is 
among the constitutive 

goals of the LAG Partnership 
for Warmia. Activities for 

this group are financed with 
the Grundtvig Partner -

Projects Lifelong Learning 
Program, and include 
English courses, basic 

informatics skills, study 
visits. People aged 50+ have 
opportunity to know culture 

and traditions of other 
European countries.



HISTORIA I 
ZABYTKI 
NASZEGO 
TERENU W 

FOTOGRAFII History and 
artefacts of 
our area in 

photography.



Tu żył i 
mieszkał 
Mikołaj 

Kopernik

Copernicus 
lived here



http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Nikolaus_Kopernikus.jpg&filetimestamp=2005091921591
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Nikolaus_Kopernikus.jpg&filetimestamp=2005091921591






Nasza 
przyroda w 
fotografii

Our wildlife 
in lens













DZIĘKUJEMY

THANK YOU


