SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI LSR ZA 2009 r.
LGD Stowarzyszenie Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego
1. Liczba ludności objęta LSR:
Liczba mieszkańców wg danych GUS na dzień 31 grudnia 2006 r.
56888

Liczba mieszkańców po rozszerzeniu obszaru LSR
56888

2. Budżet celów ogólnych oraz przedsięwzięć w LSR:
Cele ogólne
Cel ogólny nr I
Poprawa jakości życia na
obszarach wiejskich

Budżet celów ogólnych (zł)

908 307,69

Przedsięwzięcia
Przedsięwzięcie nr I.1.1

Budżet przedsięwzięć (zł)
10 923,08

Organizacja szkoleń, warsztatów i
innych przedsięwzięć służących
nabywaniu umiejętności przez
mieszkańców.

Przedsięwzięcie nr I.1.2

21 846,16

Organizacja publicznych punktów
dostępu do Internetu

Przedsięwzięcie nr I.1.3

0,00

Organizacja imprez integracyjnych,
w tym: kulturalnych, sportowych i
rekreacyjnych.

Przedsięwzięcie nr I.1.4

10 923,07

Wspieranie lokalnej twórczości
kulturalnej i artystycznej poprzez
rozwijanie i promocję (zakup
strojów, eksponatów i innego
wyposażenia dla działających grup i
zespołów i inne).

Przedsięwzięcie nr I.2.1
Przedsięwzięcia polegające na
remoncie i wyposażeniu świetlic
wiejskich

32 769,24

Przedsięwzięcie nr I.2.2

810 000,00

Projekty budowy, przebudowy,
remontu lub wyposażenia obiektów
społeczno-kulturalnych, sportowych,
turystycznych i rekreacyjnych
służących do użytku publicznego.

Przedsięwzięcie nr I.2.3

21 846,14

Zagospodarowanie i porządkowanie
publicznej przestrzeni wiejskiej
(urządzenie placów zabaw, terenów
zielonych, parków, centrów wsi i
innych miejsc rekreacyjnowypoczynkowych, estetyzacja wsi).

Cel ogólny nr II

Przedsięwzięcie nr II.1.1
0,00

Różnicowanie działalności
gospodarczej, tworzenie
pozarolniczych miejsc pracy

0,00

Rozwój lokalnego rynku pracy, w
tym organizacja szkoleń oraz
przedsięwzięcia związane ze
świadczeniem usług dla
mieszkańców obszaru objętego LSR
(np. usługi budowlane, transportowe,
elektroniczne, informatyczne,
edukacyjne, doradcze, usługi
rzemieślnicze, opiekuńcze np. kluby
przedszkolaka, fizjoterapeutyczne,
rekreacyjne i inne).

Przedsięwzięcie nr II.1.2

0,00

Projekty współpracy krajowej i
międzynarodowej wpływające na
rozwój rynku pracy.

Przedsięwzięcie nr II.2.1
Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw

0,00

Cel ogólny nr III

Przedsięwzięcie nr III.1.1

0,00

53 692,31
Zachowanie dziedzictwa
kulturowego i przyrodniczego

Przedsięwzięcia związane z
rozwojem oferty turystycznej
obszaru LGD (rozwój agroturystyki,
usług turystycznych,
gastronomicznych, produkcja
lokalnych produktów, wypożyczalnie
sprzętu sportowo-rekreacyjnego i
inne).

Przedsięwzięcie nr III.1.2

32 769,24

Zagospodarowanie i porządkowanie
publicznej przestrzeni wiejskiej,
budowa i odbudowa małej
infrastruktury turystycznej
(zagospodarowanie kąpielisk,
brzegów rzek, miejsc biwakowych,
parkingów leśnych, punktów
widokowych oraz miejsc
turystyczno-rekreacyjnych).

Przedsięwzięcie nr III.1.3

2 500,00

Organizacja szkoleń, warsztatów i
innych przedsięwzięć w zakresie
związanym z turystyką (np. w
zakresie prowadzenia działalności
turystycznej, promocji, aktywizacji,
nabywania umiejętności, itp.).

Przedsięwzięcie nr III.1.4

2 500,00

Organizacja imprez promocyjnych.

Przedsięwzięcie nr III.1.5
Organizacja i udział w targach i
wystawach, w tym w ramach
realizacji projektów współpracy
krajowej i międzynarodowej.

2 500,00

Przedsięwzięcie nr III.1.6

2 500,00

Działania promocyjne (oznakowanie
obiektów, publikacje promocyjne,
strony www, itp.).

Przedsięwzięcie nr III.1.7

10 923,07

Tworzenie i rozwój punktów
informacji turystycznej,
posiadających spójny system ofert
turystycznych.

Przedsięwzięcie nr III.1.8

0,00

Działania sprzyjające ochronie
zasobów naturalnych (Eko-szkoły,
segregacja śmieci, odbudowa
miejscowej flory i fauny, itp.).

Przedsięwzięcie nr III.2.1

0,00

Przedsięwzięcia realizowane w
oparciu o lokalne dziedzictwo
kulturowe (kuchnia regionalna,
tradycyjne rzemiosła, rękodzieło,
pamiątkarstwo, wytwarzanie
produktów lokalnych w oparciu o
lokalne zasoby: tradycyjne rasy
zwierząt, produkty leśne, uprawy i
inne).

Przedsięwzięcie nr III.2.2

0,00

Zagospodarowanie i porządkowanie
miejsc pamięci, kultu, miejsc
historycznych.

Przedsięwzięcie nr III.2.3
Tworzenie ścieżek i szlaków
kulturowych, historycznych oraz
„wiosek tematycznych”.

0,00

Przedsięwzięcie nr III.2.4

0,00

Organizacja szkoleń, warsztatów i
innych przedsięwzięć w zakresie
związanym z dziedzictwem
kulturowym obszaru (np. szkoleń w
zakresie ginących zawodów,
rękodzieła, rzemiosła tradycyjnego,
kuchni regionalnej, itp.).

Przedsięwzięcie nr III.2.5

0,00

Organizacja imprez, konkursów
tematycznie związanych z lokalnym
dziedzictwem kulturowym (dot.
świąt, tradycji związanych z pracami
polowymi, itp.).

3. Budżet realizacji celów ogólnych oraz przedsięwzięć w okresie sprawozdawczym:
Cele ogólne
Cel ogólny nr I
Poprawa jakości życia na
obszarach wiejskich

Realizacja celów ogólnych (zł)
-

Przedsięwzięcia
Przedsięwzięcie nr I.1.1
Organizacja szkoleń, warsztatów i
innych przedsięwzięć służących
nabywaniu umiejętności przez
mieszkańców.

Realizacja przedsięwzięć (zł)
-

Przedsięwzięcie nr I.1.2
Organizacja publicznych punktów
dostępu do Internetu

Przedsięwzięcie nr I.1.3
Organizacja imprez integracyjnych,
w tym: kulturalnych, sportowych i
rekreacyjnych.

-

Przedsięwzięcie nr I.1.4
Wspieranie lokalnej twórczości
kulturalnej i artystycznej poprzez
rozwijanie i promocję (zakup
strojów, eksponatów i innego
wyposażenia dla działających grup i
zespołów i inne).

-

Przedsięwzięcie nr I.2.1
Przedsięwzięcia polegające na
remoncie i wyposażeniu świetlic
wiejskich

-

Przedsięwzięcie nr I.2.2
Projekty budowy, przebudowy,
remontu lub wyposażenia obiektów
społeczno-kulturalnych, sportowych,
turystycznych i rekreacyjnych
służących do użytku publicznego.

-

Przedsięwzięcie nr I.2.3
Zagospodarowanie i porządkowanie
publicznej przestrzeni wiejskiej
(urządzenie placów zabaw, terenów
zielonych, parków, centrów wsi i
innych miejsc rekreacyjnowypoczynkowych, estetyzacja wsi).

Cel ogólny nr II

Przedsięwzięcie nr II.1.1
-

Różnicowanie działalności
gospodarczej, tworzenie
pozarolniczych miejsc pracy

Rozwój lokalnego rynku pracy, w
tym organizacja szkoleń oraz
przedsięwzięcia związane ze
świadczeniem usług dla
mieszkańców obszaru objętego LSR
(np. usługi budowlane, transportowe,
elektroniczne, informatyczne,
edukacyjne, doradcze, usługi
rzemieślnicze, opiekuńcze np. kluby
przedszkolaka, fizjoterapeutyczne,
rekreacyjne i inne).

-

-

Przedsięwzięcie nr II.1.2
Projekty współpracy krajowej i
międzynarodowej wpływające na
rozwój rynku pracy.

Przedsięwzięcie nr II.2.1
Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw

\Cel ogólny nr III

-

Przedsięwzięcie nr III.1.1
-

Zachowanie dziedzictwa
kulturowego i przyrodniczego

Przedsięwzięcia związane z
rozwojem oferty turystycznej
obszaru LGD (rozwój agroturystyki,
usług turystycznych,
gastronomicznych, produkcja
lokalnych produktów, wypożyczalnie
sprzętu sportowo-rekreacyjnego i
inne).

-

Przedsięwzięcie nr III.1.2
Zagospodarowanie i porządkowanie
publicznej przestrzeni wiejskiej,
budowa i odbudowa małej
infrastruktury turystycznej
(zagospodarowanie kąpielisk,
brzegów rzek, miejsc biwakowych,
parkingów leśnych, punktów
widokowych oraz miejsc
turystyczno-rekreacyjnych).

-

Przedsięwzięcie nr III.1.3
Organizacja szkoleń, warsztatów i
innych przedsięwzięć w zakresie
związanym z turystyką (np. w
zakresie prowadzenia działalności
turystycznej, promocji, aktywizacji,
nabywania umiejętności, itp.).

Przedsięwzięcie nr III.1.4
Organizacja imprez promocyjnych.

-

-

Przedsięwzięcie nr III.1.5
Organizacja i udział w targach i
wystawach, w tym w ramach
realizacji projektów współpracy
krajowej i międzynarodowej.

-

Przedsięwzięcie nr III.1.6
Działania promocyjne (oznakowanie
obiektów, publikacje promocyjne,
strony www, itp.).

-

Przedsięwzięcie nr III.1.7
Tworzenie i rozwój punktów
informacji turystycznej,
posiadających spójny system ofert
turystycznych.

-

Przedsięwzięcie nr III.1.8
Działania sprzyjające ochronie
zasobów naturalnych (Eko-szkoły,
segregacja śmieci, odbudowa
miejscowej flory i fauny, itp.).

Przedsięwzięcie nr III.2.1
Przedsięwzięcia realizowane w
oparciu o lokalne dziedzictwo
kulturowe (kuchnia regionalna,
tradycyjne rzemiosła, rękodzieło,
pamiątkarstwo, wytwarzanie
produktów lokalnych w oparciu o
lokalne zasoby: tradycyjne rasy
zwierząt, produkty leśne, uprawy i
inne).

-

-

Przedsięwzięcie nr III.2.2
Zagospodarowanie i porządkowanie
miejsc pamięci, kultu, miejsc
historycznych.

-

Przedsięwzięcie nr III.2.3
-

Tworzenie ścieżek i szlaków
kulturowych, historycznych oraz
„wiosek tematycznych”.

Przedsięwzięcie nr III.2.4
Organizacja szkoleń, warsztatów i
innych przedsięwzięć w zakresie
związanym z dziedzictwem
kulturowym obszaru (np. szkoleń w
zakresie ginących zawodów,
rękodzieła, rzemiosła tradycyjnego,
kuchni regionalnej, itp.).

-

Przedsięwzięcie nr III.2.5
Organizacja imprez, konkursów
tematycznie związanych z lokalnym
dziedzictwem kulturowym (dot.
świąt, tradycji związanych z pracami
polowymi, itp.).

-

4. Realizacja projektów współpracy w okresie sprawozdawczym:
Rok
2008
2009

Projekt współpracy

Pomoc przyznana LGD
-

-

Pomoc wypłacona LGD
-

5. Kontrole LGD w okresie sprawozdawczym:
Podmiot przeprowadzający kontrolę
-

Zakres kontroli
-

Liczba kontroli
-

6. Grupy docelowe przedsięwzięć i operacji w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”:
Przedsięwzięcia
Przedsięwzięcie nr III.1.2
Przedsięwzięcie nr I. 1.2
Przedsięwzięcie nr I.2.1
Przedsięwzięcie nr I.2.3

Grupy docelowe
Grupa docelowa 1 – mieszkańcy gminy Osina
Grupa docelowa 2 – Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia , gminy ,szkoły
Grupa docelowa 3 – Mieszkańcy gminy Bodzęcin
Grupa docelowa 4 – szkoły , mieszkańcy wsi Ostrzyca
Grupa docelowa 5 – Mieszkańcy wsi Żabowo

Przedsięwzięcie nr III.1.2
Przedsięwzięcie nr I.1.1
Przedsięwzięcie nr I.2.2
Przedsięwzięcie nr I.2.2
Przedsięwzięcie nr I.2.2

Grupa docelowa 6 – Mieszkańcy wsi Widzeńsko, Bogusławie, Stepniczka
Grupa docelowa 7 – Mieszkańcy wsi Budzieszowice
Grupa docelowa 5 – Mieszkańcy wsi Rożnowo Nowogardzkie
Grupa docelowa 6 – Mieszkańcy wsi Danowo oraz Borzysławiec
Grupa docelowa 7 – Mieszkańcy wsi Kartlewo gmina Przybiernów

7. Sposób rozpowszechniania informacji o założeniach LSR w okresie sprawozdawczym:
Data

Miejsce
18.12.2009

Goleniów

10.12.2009

Stepnica

15.12.2009

Nowogard

10.12.2009

Osina

17.12.2009

Maszewo

-

-

Opis
Spotkanie Informacyjne i szkolenia dla beneficjentów „Informowanie o obszarze
działalności LGD oraz LSR”
Spotkanie Informacyjne i szkolenia dla beneficjentów „Informowanie o obszarze
działalności LGD oraz LSR”
Spotkanie Informacyjne i szkolenia dla beneficjentów „Informowanie o obszarze
działalności LGD oraz LSR”
Spotkanie Informacyjne i szkolenia dla beneficjentów „Informowanie o obszarze
działalności LGD oraz LSR”
Spotkanie Informacyjne i szkolenia dla beneficjentów „Informowanie o obszarze
działalności LGD oraz LSR”
-

8. Sposób rozpowszechniania informacji o zasadach przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii
rozwoju” w okresie sprawozdawczym:
Data

Miejsce
-

Opis
-

-

9. Zagadnienia podlegające aktualizacji LSR w okresie sprawozdawczym:
1. …………………………………………………………………………..,
2. …………………………………………………………………………..,
3. …………………………………………………………………………..,
4. …………………………………………………………………………...,
………………………………………………………………………………
10. Zatrudnienie w LGD w okresie sprawozdawczym:
Liczba osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
(ze wskazaniem wymiaru czasu pracy)
Zatrudniony
Wymiar czasu pracy
Zbigniew Łukaszewski
I etat
Monika Matławska

I etat

Kinga Huber-Mazurczak

I etat

Umowy cywilnoprawne zawarte przez LGD (ze wskazaniem
przedmiotu umów)
Przedmiot umowy
Liczba umów
Dystrybucja materiałów
informacyjnych dotyczących wdrażania
LSR
Prowadzenie i aktualizacja strony
internetowej LGD

Obsługa finansowo-księgowa

1
1
1

11. Opis działalności LGD w ramach KSOW w okresie sprawozdawczym:
Stowarzyszenie z funduszy KSOW zorganizowało dla LGD z woj. zachodniopomorskiego szkolenie w zakresie wdrożenia programu
komputerowego dla LGD służącego obsłudze prac Rady pt. „Elektroniczna obsługa wniosków o dofinansowanie dla lokalnych Grup Działania

Województwa Zachodniopomorskiego”. Szkolenia obyły się w Szkole Podstawowej nr 2 w Goleniowie w dniach 20-22 listopada 2009r.
Szkolenia jednodniowe -6-cio godzinne. Forma szkolenia: wykład, ćwiczenia, dyskusja.

-

-

-

-

-

Cel
szczegółowy
1.2
Rozwój
infrastruktury
obszarów
wiejskich

Do 2015r. liczba
zrealizowanych
szkoleń i
warsztatów
Wskaźnik
rezultatu nr 1
Do 2015r.
poprawa stanu
technicznego i
wyposażenia w
odniesieniu do
2009r. o co
najmniej 20
obiektów.
Wskaźnik
rezultatu nr 2

Wskaźnik produktu nr 1

-

-

Wskaźnik produktu nr …

-

Wskaźnik produktu nr 1

-

-

Wskaźnik produktu nr 2

-

-

Wskaźnik produktu nr …

-

-

Wskaźnik produktu nr 1

-

-

Wskaźnik produktu nr …

-

-

Wskaźnik produktu nr …

-

-

Wskaźnik produktu nr 1

-

-

Wskaźnik produktu nr …

-

-

Wskaźnik produktu nr 1

-

-

Przedsięwzięcie nr
I.2.2

Wskaźnik produktu nr …

-

-

Przedsięwzięcie nr
I.2.3

Wskaźnik produktu nr 1
Wskaźnik produktu nr 2

-

-

Przedsięwzięcie

Stan docelowy

Stan na rok …….

Stan początkowy

Wskaźniki
rezultatu
Do 2015r. liczba
uczestników
działań
edukacyjnych
Wskaźnik
rezultatu nr 2

Stan docelowy

Wskaźnik
oddziaływania
nr …

-

Budowanie
kapitału
społecznego,
kulturowego
oraz
aktywizacja i
integracja
mieszkańców

Wskaźnik
rezultatu nr 1

Stan na rok ……..

Wskaźnik
oddziaływania
nr 1
Wzrost
dochodów
gmin z
podatku
dochodowego
od osób
fizycznych

Cel szczegółowy

Stan docelowy

Stan na rok ……..

Wskaźniki
oddziaływania

Stan początkowy

Cel
szczegółowy
1.1

Wskaźniki
produktu

Poprawa jakości życia na obszarach wiejskichCel ogólny nr 1

Cel ogólny

12. Wskaźniki celów ogólnych i szczegółowych oraz przedsięwzięć LSR:

Przedsięwzięcie nr
I.1.1
-

-

-

Przedsięwzięcie nr
I.1.2

-

-

-

Przedsięwzięcie nr
I.1.3

-

-

-

Przedsięwzięcie nr
I.1.4
Przedsięwzięcie nr
I.2.1

Różnicowanie działalności gospodarczej, tworzenie pozarolniczych miejsc pracyCel ogólny nr 2

Wskaźnik produktu nr …
Do 2015r. liczba
inicjatyw w
odniesieniu do
2009r. w
Wskaźnik
rezultatu nr 1

Wskaźnik
oddziaływania
nr 1
Wzrost ilości
gospodarstw
rolnych
uzyskujących
dochody z
pozarolniczej
działalności (w
2014r. w
stosunku do
2009r.)

Wskaźnik
oddziaływania
nr 2
Wzrost
dochodów
gmin z
podatku
dochodowego

Cel
szczegółowy
nr 1
-

-

-

-

-

-

Rozwój
drobnej i
średniej
przedsiębiorcz
ości wśród
mieszkańców

Cel
szczegółowy
nr 2
Rozwój i
promocja
inicjatyw
gospodarczych
, w tym

Do 2014r. ok. 10
gospodarstw
rolnych
podejmie
działania
związane ze
świadczeniem
usług dla
mieszkańców
obszaru LGD
Wskaźnik
rezultatu nr 2
Do 2015r.
powstanie co
najmniej 5
nowych miejsc
pracy w
gospodarstwach
rolnych
prowadzących
działalność
gospodarczą.
Wskaźnik
rezultatu nr 1
Do 2015r.
powstanie co
najmniej 12
nowych miejsc
pracy w
mikroprzedsiebio
rstwach

Przedsięwzięcie nr
II 1.1

-

-

-

-

-

-

Wskaźnik produktu nr 1
Wskaźnik produktu nr …
Wskaźnik produktu nr 1

Przedsięwzięcie nr
II 1.2

-

-

-

-

-

Przedsięwzięcie nr
II.2.1

Wskaźnik produktu nr …

Wskaźnik produktu nr 1
Wskaźnik produktu nr 2
Wskaźnik produktu nr …

Zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsiCel ogólny nr 3

od osób
fizycznych

mikroprzedsię
biorstw

Wskaźnik
oddziaływania
nr …

Cel
szczegółowy
nr … . …

-

-

-

Wskaźnik
oddziaływania
nr 1
Wzrost liczby
produktów
turystycznych
oferowanych
na terenie
LGD

Wskaźnik
oddziaływania
nr 2
Wzrost
dochodów

Cel
szczegółowy
nr 1
-

-

-

-

-

-

Rozwój
turystyki

Cel
szczegółowy
nr 2
Zachowanie
dziedzictwa i
wiejskiej

Wskaźnik
rezultatu nr 1

Przedsięwzięcie nr … .
….1
-

-

-

Przedsięwzięcie nr … .
….2

Wskaźnik
rezultatu nr …

Przedsięwzięcie nr … .
….…

Wskaźnik
rezultatu nr 1

Przedsięwzięcie nr
III.1.1

Do 2015r.
szacunkowa
łączna liczba
osób
uczestniczących
w targach z
udziałem LGD
ok. 25 000 osób
Wskaźnik
rezultatu nr 2
Do 2015r.
organizacja i
udział w targach
i wystawach, w
tym w ramach
realizacji
projektów
współpracy
krajowej i
międzynarodowe
j-6
Wskaźnik
rezultatu nr 1
Do 2015r.
realizacja działań
wykorzystującyc

Przedsięwzięcie nr
III.1.2

-

-

-

Przedsięwzięcie nr
III.1.3
Przedsięwzięcie nr
III.1.4
Przedsięwzięcie nr
III.1.5
Przedsięwzięcie nr
III.1.6
Przedsięwzięcie nr
III.1.7

Przedsięwzięcie nr
III.1.8

-

-

Przedsięwzięcie nr
III.2.1

Wskaźnik produktu nr 1
Wskaźnik produktu nr …
Wskaźnik produktu nr 1
Wskaźnik produktu nr …
Wskaźnik produktu nr 1

-

-

-

-

-

Wskaźnik produktu nr …
Wskaźnik produktu nr 1
Wskaźnik produktu nr …
Wskaźnik produktu nr 1
Wskaźnik produktu nr …
Wskaźnik produktu nr …
Wskaźnik produktu nr …
Wskaźnik produktu nr …
Wskaźnik produktu nr …
Wskaźnik produktu nr …

Wskaźnik produktu nr …

Wskaźnik produktu nr 1
Wskaźnik produktu nr 2
Wskaźnik produktu nr …

Przedsięwzięcie nr
III.2.2

-

Przedsięwzięcie nr
III.2.3
Przedsięwzięcie nr
III.2.4
Przedsięwzięcie nr
III.2.5

h lokalne
dziedzictwo
gmin z
podatku
dochodowego
od osób

specyfiki
obszaru

Wskaźnik
oddziaływania
nr …

Cel
szczegółowy
nr … . …

-

-

-

Wskaźnik
rezultatu nr 1

Przedsięwzięcie nr … .
….1
-

-

Wskaźnik
rezultatu nr …

-

Przedsięwzięcie nr … .
….2
Przedsięwzięcie nr … .
….…

Wskaźnik produktu nr 1
Wskaźnik produktu nr …
Wskaźnik produktu nr 1
Wskaźnik produktu nr …
Wskaźnik produktu nr 1
Wskaźnik produktu nr …

13. Liczba podmiotów, które skorzystały z doradztwa w biurze LGD w zakresie przygotowywania wniosków o przyznanie pomocy w ramach
działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” (na podstawie list, oświadczeń, rejestrów, notatek…) w okresie sprawozdawczym:
Podmiot
Osoby fizyczne (z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą)
Przedsiębiorcy (w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą)
Organizacje pozarządowe
Inne podmioty
RAZEM

Liczba
-

14. Wybór operacji przez LGD w okresie sprawozdawczym:
Daty naborów wniosków
28.12.2009 – 26.01.2010
28.12.2009 – 26.01.2010
-

Nabór na działanie
Odnowa i Rozwój Wsi
Małe Projekty
-

Liczba złożonych wniosków
3
12
-

Liczba wybranych operacji
3
12
-

-

-

15. LGD posiada kryteria/kryterium wyboru operacji uzależniające ilość przyznanych punktów w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii
rozwoju” od stopnia realizacji celów LSR, tzn. w jakim stopniu operacja przyczyni się do osiągnięcia celów LSR:
TAK

NIE

W przypadku zaznaczenia pola TAK, należy podać nazwę kryterium: Stopień wykorzystania lokalnych zasobów ów w operacji, wpływ
operacji na rozwój turystyki na obszarze LGD, Liczba nowych miejsc pracy utworzonych w wyniku realizacji operacji, wpływ operacji
na rozwój turystyki na obszarze LGD
16. LGD posiada kryteria/kryterium wyboru operacji w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” oceniające innowacyjność
operacji:
TAK

NIE

W przypadku zaznaczenia pola TAK, należy podać nazwę kryterium: Odnowa i rozwój wsi „Innowacyjność projektu”
0 pkt. – nie zawiera; 1-5 zawiera.
17. Członkowie LGD:
Liczba członków LGD na dzień podpisania umowy ramowej
62

Liczba członków LGD w okresie sprawozdawczym
62

18. Środki publiczne otrzymane przez LGD od dnia złożenia wniosku o wybór LGD do realizacji LSR, z wyłączeniem środków otrzymanych w
ramach PROW 2007 – 2013: 442 141,00 zł.
19. Czy przynajmniej jeden z pracowników biura LGD posiada doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji projektów o charakterze
informacyjnym, promocyjnym lub szkoleniowym?
TAK

NIE

Pracownik LGD
Zbigniew Łukaszewski
Kinga Huber-Mazurczak

Czas (daty)
Od 1998
2007-2008

Miejsce zatrudnienia
Goleniowski Dom Kultury
Urząd Miejski w Bielsku Białej

Stanowisko, zadania
Dyrektor
Biuro Funduszy Europejskich

20. Czy osoba zarządzająca biurem LGD posiada doświadczenie zawodowe w koordynowaniu prac zespołu?
TAK

NIE

Czas (daty)
Zbigniew Łukaszewski

Miejsce zatrudnienia
Goleniowski Dom Kultury

Stanowisko, zadania
Dyrektor

21. Uczestnictwo członków organu decyzyjnego (osób reprezentujących członków w organie decyzyjnym) w posiedzeniach tego organu w roku
2009:
Posiedzenia
Uprawnieni do głosowania
Obecni na posiedzeniu spośród
uprawnionych do głosowania
Posiedzenie …
Posiedzenie …
Posiedzenie …
Posiedzenie …
22. Przynależność do sieci regionalnej oraz innych form współpracy z innymi LGD (z wyłączeniem projektów współpracy):
Lp.
1.
2.
…
…
Lp.
1
2
…
…

Sieci regionalne formalne
Inne formy współpracy
-

23. Wystawy i targi, w których LGD brała udział w charakterze wystawcy:
Wydarzenie

Data
-

Miejsce
-

-

-

-

24. Oświadczenie
Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z prawdą.
Data: 15.03.2011

Podpis:

Pieczęć:

-

