
Zał. nr 10 do wniosku o płatność za 2009 rok 

,Sprawozdanie z realizacji operacji w ramach  

„Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013” 

 
 

 

I. INFORMACJE OGÓLNE 
 

 

1.  Numer sprawozdania 1/UM07-6932-UM0700025/09 

 

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 

1/UM07-6932-UM0700025/09 

Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie 

umiejętności i aktywizacja 

 

6. Okres realizacji operacji 

 

Data rozpoczęcia Data zakończenia 

15.01.2009 31.12.2009 

 

7. Numer identyfikacyjny 

beneficjenta pomocy 

063015453 

8  Nazwa beneficjenta pomocy 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zielone 

Sąsiedztwo” 

9 Siedziba i adres beneficjenta 

pomocy 

ul. Lilpopa 18 

05-807 Podkowa Leśna 

10 Imię (imiona), nazwisko, miejsce 

zamieszkania i adres osoby 

uprawnionej do kontaktu 

Anna Łukasiewicz – prezes Stowarzyszenia 

ul. Borsucza 46 

05-807 Podkowa Leśna 

11 Numer telefonu i faksu osoby 

uprawnionej do kontaktu 

Tel./fax. (22) 724 58 90 

12. Adres poczty elektronicznej 

osoby uprawnionej do kontaktu 

a.lukasiewicz@zielonesasiedztwo.org.pl 

 

 

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU REALIZACJI OPERACJI ORAZ 

REALIZACJI PLANU RZECZOWEGO 

 

Opis stanu realizacji operacji 

 

Numer 

etapu 

Data rozpoczęcia  
i zakończenia 

etapu 

Zadania wykonane w ramach etapu 



Numer 

etapu 

Data rozpoczęcia  
i zakończenia 

etapu 

Zadania wykonane w ramach etapu 

I  

W ramach tego etapu  zatrudniono 2 osoby w biurze na 2 etatach, obsługę finansowo-

księgową biura prowadzi biuro rachunkowe. Zawarto umowę na obsługę techniczno-

informatyczną biura. 

W marcu podpisano umowę z BGK na kolejny rok (pożyczka). Poniesiono koszty z tytułu 

prowadzenia rachunku bankowego. \dopełniono formalności uruchomienia pożyczki dla 

LGD ze środków gminy. 

Kontynuuje się wynajem biura oraz usług telefonicznych. 

PROMOCJA 

Wydrukowano komplet materiałów promocyjnych (ulotki  n/t 4 naborów, wyciąg z LSR). 

Informacje o wydarzeniach szkoleniowych oraz o planowanych naborach wniosków 

zamieszczone były regularnie na stronach internetowych miast i gmin – członków 

Stowarzyszenia. 

Na bieżąco aktualizowana jest strona internetowa, informacje przekazywane są na strony 

www miasta Brwinów i Podkowa Leśna oraz biuletynów. 

Odbyły się spotkania promujące działalność LGD z przedstawicielami lokalnych władz     

( Rady Miast, Burmistrzowie), w czasie których przekazano komplety dokumentów i 

sprawozdania merytoryczne z działalności w 2009 roku. 

 

UDZIAŁ WSZKOLENIACH I WYDARZENIACH AKTYWIZUJĄCYCH 

 20-22 stycznia szkolenie dla pracowników biur LGD –organizator CDR w 

Brwinowie oraz Stowarzyszenie Edukacyjne Tradycja i Współczesność –Kraków 

1 osoba 

 5 marca seminarium „Po co nam ustawa o funduszach sołeckich” –organizator 

Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich-Warszawa 1 osoba 

 10-12 marca szkolenie „Marketing produktu turystyki wiejskiej”- organizator  

CDR –Kraków 2 osoby 

 31 marca szkolenie z Małych Projektów organizowane przez Urząd 

Marszałkowski dla LGD –Warszawa 2 osoby 

 29 marca spotkanie z organizacjami pozarządowymi w Brwinowie-prezentacja  

idei LGD oraz Małych Projektów- Brwinów 2 osoby 

SZKOLENIA: 

Na bieżąco udzielano indywidualnych konsultacji w zakresie przygotowywania projektów 

i wypełniania wniosków o dofinansowanie w ramach PROW 2007-2013 zarówno przez 

pracowników biura oraz przez zatrudnionego konsultanta.(2 x w miesiącu)opłaconego 

częściowo ze środków PROW częściowo z grantów zewnętrznych. 

Odbyto 3 spotkania z przedstawicielami Partnerstwa na Rzecz Rozwoju Gminy 

Michałowice OGNIWO w celu nawiązania współpracy i ewentualnego rozszerzenia 

obszaru LGD. Warsztaty i szkolenia dla potencjalnych beneficjentów były realizowane 

przy współpracy ze szkoleniowcem z sąsiadującej LGD „Ziemia Chełmońskiego” 

NABORY: 

W dniach od 8 lutego do 8 marca 2010 przeprowadzono pierwszy nabór na Małe Projekty. 

Rada oceniła zgłoszone wnioski zgodnie z harmonogramem wynikającym z przepisów. 

Posiedzenie Rady poprzedzone było wcześniejszymi spotkaniami roboczymi Rady 

Prezydium w celu dopracowania procedur postępowania. 

PODRÓŻE SŁUŻBOWE: 

Pracownicy biura oraz członkowie organizacji odbywali podróże służbowe głównie w celu 

dostarczenia dokumentów do Urzędu Marszałkowskiego oraz BGK. 

Na bieżąco uzupełniano stan materiałów biurowych. Wynegocjowano zakup tańszego 

oprogramowania komputerowego. 

Organizacja wydarzenia o charakterze promocyjnym tj.- organizację konkursu na LOGO 

przesunięto na późniejszy termin z powodu braku środków finansowych. 

 



Numer 

etapu 

Data rozpoczęcia  
i zakończenia 

etapu 

Zadania wykonane w ramach etapu 

II   

III   

IV   

 

 
 

 

 

III. INFORMACJA O NAPOTKANYCH PROBLEMACH 

 

Największym problemem dla funkcjonowania biura oraz działań aktywizujących lokalną 

społeczność były opóźnienia w procesie ocenie wniosków o wybór LGD do realizacji LSR 

oraz wniosków o przyznanie pomocy. Podpisanie umowy o przyznanie pomocy na 2009 rok 

dopiero we wrześniu ubr. opóźniło wypłatę zaliczki oraz uniemożliwiło w odpowiednim 

czasie uruchomić pożyczkę z BGK, co z kolei skutkowało niemożnością realizacji części 

zadań przewidzianych dla tego etapu. 

Wszystko to skutkowało brakiem bieżących środków finansowych na prowadzenie działań 

przez Stowarzyszenie. 

Znacznym problemem był realny brak wsparcia działań LGD przez KSOW, w tym poprzez 

oferowanie szkoleń, warsztatów oraz przekazywanie wiedzy i dobrych praktyk w formie 

platformy internetowej.  

 

 
 

 

IV. WSKAŹNIKI MONITOROWANIA 

 

 

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

 

Rodzaj działań Liczba uczestników działań 
Informowanie: o obszarze objętym LSR, realizacji 

LSR oraz o działalności LGD 
min. 150 osób 

Szkolenia pracowników LGD, członków zarządu 

LGD oraz członków rady albo innego organu LGD, 

do którego należy wybór operacji 

15 osób 

Realizacja wydarzeń promocyjnych i kulturalnych 

związanych z obszarem objętym LSR, realizacją 

LSR oraz działalnością LGD 

150 osób - promocja programu Leader była 

prowadzona przez bieżącą pracę biura oraz 

dodatkowych projektów Stowarzyszenia. 
Aktywizowanie społeczności lokalnej 33 osoby 
 



 

 
 
 

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 

15 33 48 

 

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 

15 33 48 

 

 

V. OŚWIADCZENIE BENEFICJENTA  

 

Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z prawdą. 

 

Data:18.01.2009   Podpis:   Pieczęć: 

 

 

 

Załączniki do sprawozdania: 

1. Ogłoszenie o szkoleniu z zakresu wypełniania wniosków na konkurs w ramach 

działania 4.1/413 „Małe projekty” 

2. Lista obecności na szkoleniu z zakresu wypełniania wniosków na konkurs w ramach 

działania 4.1/413 „Małe projekty” 

3. Lista obecności na szkoleniu dla pracowników, biura Zarządu oraz członków Rady. 

4. Wyciąg z Lokalnej Strategii Rozwoju. 

5. Materiał promocyjny o Stowarzyszeniu LGD w j. angielskim. 

6. Ulotka informacyjna o działalności LGD. 

7. Strategia Rozwoju Turystyki obszaru LGD na płycie CD. 

8. Artykuły z prasy lokalnej. 

 

 

 

 


