
Sprawozdanie z realizacji operacji w ramach  

„Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013” 
 

 

I. INFORMACJE OGÓLNE 
 

1.  Numer sprawozdania 7/UM16-6932-UM1600040/10 

 

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 

431 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, 

nabywanie umiejętności i aktywizacja 

5. 

Numer i tytuł operacji 

00031-6932-UM1600040/10  „Funkcjonowanie 

lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i 

aktywizacja” 

 

6. Okres realizacji operacji 

 

Data rozpoczęcia Data zakończenia 

- - 

 

7. Numer identyfikacyjny 

beneficjenta pomocy 
62960431 

8  Nazwa beneficjenta pomocy 

 
Stowarzyszenie Szanse Bezdroży Gmin Powiatu 

Goleniowskiego 

9 
Siedziba i adres beneficjenta 

pomocy 

ul. Słowackiego 1,  

72-100 Goleniów,  

woj. zachodniopomorskie 

10 Imię (imiona), nazwisko, miejsce 

zamieszkania i adres osoby 

uprawnionej do kontaktu 

Małgorzata Nagrodzka,  

ul. Młynarska 10a,  

72-100 Goleniów 

11 Numer telefonu i faksu osoby 

uprawnionej do kontaktu 
+48 504 062 884, fax. 91 461 25 84 

12. Adres poczty elektronicznej 

osoby uprawnionej do kontaktu 
biuro@szansebezdrozy.pl 

 

 

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU REALIZACJI OPERACJI 

 

1. Etapy operacji 

 

Kolejny numer etapu Data zakończenia etapu 

I 30.06.2011 r. 

II 31.01.2012 r. 

III 31.07.2012 r. 

IV 31.01.2013 r. 

V 31.07.2013 r. 

VI 31.01.2014 r. 

VII 31.07.2014 r. 

- - 



Kolejny numer etapu Data zakończenia etapu 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

 

 

2. Liczba zrealizowanych zadań  

 

Zakres zadań Liczba zadań 

Badania nad obszarem objętym LSR 3 

Informowanie o obszarze działania LGD oraz o LSR 49  

Szkolenia zespołu biorącego udział we wdrażaniu 

LSR 
2 

Wydarzenia o charakterze promocyjnym 9 

Szkolenia lokalnych liderów 248  

 

3. Całkowite wydatki poniesione w ramach operacji 

 

Zakres zadań Całkowite poniesione 

wydatki (zł) 

Całkowite poniesione 

wydatki 

kwalifikowalne (zł) 

Badania nad obszarem objętym LSR 

1 178 768,69 

9 015,84 

Informowanie o obszarze działania LGD oraz o 

LSR 
34 324,42 

Szkolenia zespołu biorącego udział we wdrażaniu 

LSR 
640,00 

Wydarzenia o charakterze promocyjnym 14 637,38 

Szkolenia lokalnych liderów 202 184,46 

Koszty bieżące (administracyjne) LGD 907 657,12 

SUMA 1 178 768,69 1 168 459,22 



III. INFORMACJA O NAPOTKANYCH PROBLEMACH 

 

Podczas realizacji operacji LGD wprowadzało zmiany w szczegółowym opisie zadań 

planowanych do realizacji w ramach VII etapu. Szczegółowy opis zadań wraz z wnioskiem o 

płatność za VII etap zostanie złożony w dniu 31.07.2014 r. 

 

Ponadto informujemy, iż do umowy nr 00031-6932-UM1600040/10  został zawarty  aneks nr 10 

z dnia 22.05.2014 r. – dotyczący zmian w zestawieniu rzeczowo – finansowym operacji.  

 

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 
8   

Szkolenia zespołu biorącego udział we wdrażaniu 

LSR 
21 

Wydarzenia o charakterze promocyjnym 225  

Szkolenia lokalnych liderów 3867 

 

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 

21 - 21 

 

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 

- - - 

 

C. Liczba podmiotów, którym LGD udzieliła wsparcia doradczego  259  

 

D. Liczba podmiotów, którym LGD udzieliła wsparcia doradczego i 

które złożyły wnioski o przyznanie pomocy 

119  

 

E. Liczba podmiotów, którym LGD udzieliła wsparcia doradczego i 

które otrzymały pomoc 

70  

 

V. OŚWIADCZENIE BENEFICJENTA  

 

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

Data: 14.11.2014 r.  Podpis:   Pieczęć: 


