
 

 

Sprawozdanie z realizacji operacji w ramach 
„Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013” 

 
 
 
I. INFORMACJE OGÓLNE 
 
 

1
.  Numer sprawozdania 

4/UM15-6932-UM1500009/10 

 
 

2
. 

Numer i nazwa Programu 
 

CCI No: 2007PL06RPO001 Program Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 

 
 

3
. Numer i nazwa osi 

Oś 4. Leader 

4
. Numer i nazwa działania 

4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, 
nabywanie umiejętności i aktywizacja 

5
. 

Numer i tytuł operacji 

Umowa przyznania pomocy nr 00066-6932-
UM1500009/10 w ramach działania  ,, Funkcjonowanie 
lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i 
aktywizacja'' objętego PROW na lata 2007-2013. 

 
 

6
. 

Okres realizacji operacji 
 

Data rozpoczęcia Data zakończenia 

 
7
. 

Numer identyfikacyjny 
beneficjenta pomocy 

063085154 

8  Nazwa beneficjenta pomocy 
 

  Stowarzyszenie ,, Dolina Noteci’’. 

9 Siedziba i adres beneficjenta 
pomocy 

ul. Notecka 28, 64-800 Chodzież 

1 Imię (imiona), nazwisko, 
miejsce zamieszkania i adres 
osoby uprawnionej do kontaktu 

Zbigniew salwa 

1 Numer telefonu i faksu osoby 
uprawnionej do kontaktu 

693933246 

1
. 

Adres poczty elektronicznej 
osoby uprawnionej do kontaktu 

biuro@dolinanoteci.com.pl  

 
 
 

mailto:biuro@dolinanoteci.com.pl


 

 

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU REALIZACJI OPERACJI 
 

1. Etapy operacji 
 

Kolejny numer etapu Data zakończenia etapu 

I etap 28.06.2011 

II etap 28.12.2011 

III etap  28.06.2012 

IV etap 28.12.2012 

 
 
 
 
2. Liczba zrealizowanych zadań 
 
 

Zakres zadań Liczba zadań 

Badania nad obszarem objętym LSR 0 

Informowanie o obszarze działania LGD oraz o 
LSR 

16 

Szkolenia zespołu biorącego udział we wdrażaniu 
LSR 

1 

Wydarzenia o charakterze promocyjnym 11 

Szkolenia lokalnych liderów 5 

 
 
3. Całkowite wydatki poniesione w ramach operacji 
 

Zakres zadań Całkowite poniesione wydatki (zł)  

Badania nad obszarem objętym LSR 0    

Informowanie o obszarze działania LGD oraz o LSR 22124,31   

Szkolenia zespołu biorącego udział we wdrażaniu 
LSR 

825,00   

Wydarzenia o charakterze promocyjnym 32852,68 
 
 

 

Szkolenia lokalnych liderów 3000  

Koszty bieżące (administracyjne)  229343,84 
 

  

SUMA 288 145,83  

 
 
 
 



 

 

III. INFORMACJA O NAPOTKANYCH PROBLEMACH 
 

 
Aneks nr 1, do umowy nr 00066-6932-UM1500009-10 z dnia 28.01.2011 zawarty dnia 20.12.2011 w 
Poznaniu. 
Przyczyna zawarcia powyższego aneksu była zmiana§7 ust. 4 i 5, która dotyczyła iż faktury lub 
dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej zostaną oznaczone przez Beneficjentów 
adnotacją „Przedstawiono do refundacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013, a nie tylko przez pracownika Urzędu Marszałkowskiego przyjmującego wniosek. 
Ponadto zmieniono punkt 5, który zaznacza iż kopie dokumentów powinny być opatrzone przez 
Beneficjenta za zgodność z oryginałem. 
Kolejna zmiana dotyczyła zmiany siedziby Stowarzyszenia Dolina Noteci, zapis ten dotyczy §18 ust. 
2 pkt 1. 

 
 
 
 
IV. WSKAŹNIKI MONITOROWANIA 
 
1. Liczba uczestników działań przeprowadzonych przez LGD  w ramach realizacji operacji 
 

Rodzaj działań Liczba uczestników działań 

Informowanie o obszarze działania LGD 
oraz o LSR 

ok 3805 odsłon strony internetowej, 
 

Szkolenia zespołu biorącego udział we 
wdrażaniu LSR 

1 

Wydarzenia o charakterze promocyjnym 17100– orientacyjna liczba rozdysponowanych 
Biuletynów Informacyjnych. 

Szkolenia lokalnych liderów 92 
 
 
2. Liczba uczestników szkoleń przeprowadzonych w ramach realizacji operacji 
 

A. Liczba uczestników szkoleń 
wg rodzajów uczestników 

  

Pracownicy LGD / członkowie 
zarządu LGD; członkowie rady / 
innego organu, do którego 
kompetencji należy wybór 
operacji 

Potencjalni beneficjenci Suma 

1 92 93 

 
 



 

 

B. Liczba uczestników szkoleń, 
którzy zakończyli szkolenie z 

wynikiem pozytywnym 
wg rodzajów uczestników 

  

Pracownicy LGD / członkowie 
zarządu LGD; członkowie rady / 

innego organu, do którego 
kompetencji należy wybór 

operacji 

Potencjalni beneficjenci  Suma 

1 92 93 

 
 

C. Liczba podmiotów, którym LGD udzieliła wsparcia doradczego 
 
 
 

ok. 196 rozmów 
telefonicznych oraz 
udzielenie 84 osobą 

doradztwa  
 

 
 

D. Liczba podmiotów, którym LGD udzieliła wsparcia doradczego 
i które złożyły wnioski o przyznanie pomocy 

50 

 
 

E. Liczba podmiotów, którym LGD udzieliła wsparcia doradczego 
i które otrzymały pomoc 

   Brak danych  - wnioski 
na etapie weryfikacji przez 
UM 

 
 
 
 
 
V. OŚWIADCZENIE BENEFICJENTA  
 
Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z prawdą. 
 
Data:    Podpis:   Pieczęć: 


