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1. Wstep

Obowiazek opracowania raportu wynika z zapisów Lokalnej Strategii
Rozwoju na lata 2009-2015 Lokalnej Grupy Dzialania Fundacji Rozwoju Gmin
"PRYM" (s. 57-58, XIV Ewaluacja LGD oraz ocena realizacji i aktualizacji LSR).
Materialy niezbedne do opracowania niniejszego raportu opracowal Zarzad
Fundacji "PRYM".

2. Zakres raportu

Raport zawiera analize zrealizowanych w roku 2009 dzialan i operacji pod
katem oceny:

a) efektów planowanych przedsiewziec,
b) wplywu realizacji przedsiewziec na osiagniecie celów zakladanych w LSR,
c) jakosci partnerstwa oraz sprawnosci funkcjonowania Fundacji, w tym:
- funkcjonowania Biura Fundacji i jego pracowników,
- funkcjonowania organów Fundacji,
- jakosc efektywnosci stosowanych procedur,
- przeplywu informacji,
- sprawnosci podejmowania decyzji.

3. Wykaz przedsiewziec zrealizowanych w roku 200'9 z krótkim
opisem merytorycznym i informacja finansowa o kazdym z nich.

W roku 2009 nie byly przeprowadzone nabory operacji w ramach dzialan
zapisanych w Lokalnej Strategii Rozwoju:

- Odnowa i rozwój wsi
- Róznicowanie w kierunku dzialalnosci nierolniczej
- Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw
- Male projekty,

Fundacja "PRYM" realizowala w roku 2009 szereg dzialan poza osia
4 Leader. Byly to:

- dzialania z zakresu ekonomii spolecznej w ramach wspólpracy przy
realizacji projektów: "Partnerstwo na rzecz ekonomii spolecznej", "Lódzkie
modele wiejskich partnerstw lokalnych na rzecz ekonomii spolecznej"
i "Partnerstwo Promocja Praca - ekonomia spoleczna w regionie lódzkim"
ze Stowarzyszeniem ,,JA - TY - MY", Stowarzyszeniem OPUS i WYG International,

promocja dzialalnosci Fundacji podczas targów i innych wydarzen
(m.in.: XIV Miedzynarodowe Targi - Regiony Turystyczne "NA STYKU KULTUR
2009" w Lodzi, I Miedzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki
w Kielcach, XVII Targi Rolne - AGROTECHNIKA 2009, Jarmark Wojewódzki
w Lodzi, Targi POLAGRA FOOD w Poznaniu i Dni Naturalnej Zywnosci "NATURA
FOOD" w Lodzi),

- wydawanie gazet lokalnej "Do Rzeczy" (redaktorem naczelnym gazety byl
pracownik Fundacji - Jacek Kowaner).
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4. Opis bezposrednich efektów przedsiewziec i porównanie ich
z efektami, które byly zakladane w fazie projektowania

. Poniewaz w roku 2009 nie zostaly przeprowadzone nabory operacji w ramach
LSR nie zostanie dokonane porównanie bezposrednich przedsiewziec z efektami,
które zakladano w fazie projektowania.

Mozliwe jest jednak dokonanie porównania bezposrednich efektów
przedsiewziec realizowanych przez Fundacje "PRYM" poza osia 4 Leader.

Dzialania z zakresu ekonomii spolecznej doprowadzily do pobudzenia
aktywnosci spolecznej na terenie gmin partnerskich. Podjeto próby utworzenia
stowarzyszenia, zostal wypracowany statut stowarzyszenia, podjeto stosowne
uchwaly, a takze zlozono odpowiednie dokumenty w sadzie rejestrowym.
Organizacje pozarzadowe napisaly i zlozyly wnioski zarówno do Dzialania 7.3, jak
i do konkursu "Pozyteczne Wakacje". Wypracowano zalozenia "malych
projektów", które w marcu 2010r. zostaly zlozone do konkursu ogloszonego
przez Samorzad Województwa Lódzkiego.

Efekty dzialan zwiazanych z promocja dzialalnosci Fundacji podczas
targów i innych wydarzen sa zgodne z zakladanymi. Fundacja aktywnie
promowala nie tylko swoja dzialalnosc, ale równiez dzialania organizacji (glównie
Kól Gospodyn Wiejskich i lokalnych stowarzyszen) i mieszkanców ze swojego
terenu. Organizacje i osoby prezentujace swoje produkty i uslugi na targach
nabyly podstawowe umiejetnosci z zakresu marketingu i promocji, dotarly
do szerokiego grona odbiorców. Promocja dzialalnosci Fundacji "PRYM" byli;J
prowadzona nie tylko na terenie województwa lódzkiego, ale równiez podczas
wydarzen o zasiegu krajowym.

Bezposrednie efekty wydawania gazety lokalnej "Do Rzeczy" sa zgodne
z zakladanymi. Na naszym terenie brakowalo prasy lokalnej, która bylaby
poswiecona tylko naszym sprawom i wydarzeniom. Dzieki funkcjonowaniu "Do
Rzeczy" do mieszkanców gmin partnerskich docieraja informacje nt. wydarzen
majacych miejsce na obszarze dzialania Fundacji, prowadzona jest promocja
dzialan porlejmowanych przez gminy partnerskie, Fundacje "PRYM"
i inne organizacje z terenu Fundacji, zostalo stworzone forum opinii i pogladów
o naszych gminach, a takze pobudzono aktywnosc spoleczna osób
zainteresowanych dziennikarstwem.

5. Analiza wplywu zrealizowanych przedsiewziec na osiagniecie
celów zapisanych w LSR.

W zwiazku z faktem, ze w roku 2009 nie zostaly przeprowadzone nabory
operacji w ramach LSR, nie zostalo zrealizowane zapisane w LSR
przedsiewziecie "Dorzecze Bzury i Neru - turystyczna oaza w regionie lódzkim".

Jednak dzialania realizowane poza osia Leader przyczynily sie do osiagniecia
nastepujacych celów zapisanych w LSR:
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- dzialania z zakresu ekonomii spolecznej - cel szczególowy 2.1. Rozwój
infrastruktury spolecznej oraz cel szczególowy 2.5. Poprawa konkurencyjnosci
obszaru i prowadzenia dzialalnosci gospodarczej,

- promocja dzialalnosci Fundacji podczas targów i innych wydarzen - cel
szczególowy 1.3. Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz cel szczególowy 1.4.
Dzialania marketingowe dla obszaru LGD,

- wydawanie gazet lokalnej "Do Rzeczy" - cel szczególowy 1.4. Dzialania
marketingowe dla obszaru LGD

6. Wnioski (w formie uwag i rekomendacji) dotyczace zmian
w sposobie funkcjonowania Fundacji, które zapewnia wyzsza
efektywnosc dzialania Fundacji i lepsze osiagniecie celów
zakladanych w LSR.

W roku 2009 w Biurze Fundacji byli zatrudnieni nastepujacy pracownicy:
- Kierownik Biura Fundacji - zatrudniony na podstawie umowy o prace na czas
nieokreslony w pelnym wymiarze czasu pracy od 1 stycznia 2008r. (funkcje ta
pelni Prezes Zarzadu Jolanta Pegowska);

- Doradca ds. funduszy pomocowych - zatrudniony na podstawie umowy o
prace na czas nieokreslony w pelnym wymiarze czasu pracy od 1 stycznia 2008r.
(Renata Jesionowska - Zawadzka);

- Specjalista ds. finansowo - administracyjno - osobowych (Ksiegowa
Fundacji) - zatrudniony od 1 stycznia 2008r. na podstawie umowy o prace na
czas nieokreslony na 112 etatu (Jadwiga Mazur);

- Radca Prawny Fundacji - zatrudniony na podstawie umowy zlecenie z dnia
-24 czerwca 2008r. (Katarzyna Vogel);

- Pracownik ds. obslugi Biura Fundacji na pracach interwencyjnych
- zCJtrudniony na podstawie umowy zawartej z Powiatowym Urzedem Pracy w

Zgierzu w okresie od 3 listopada 2008r. do 31 grudnia 2009r. (Edyt? Wójcik);

- Specjalista ds. wspólpracy z organizacjami pozarzadowymi na pracach
publicznych - zatrudniony na podstawie umowy zawartej z Powiatowym
Urzedem Pracy w Zgierzu w okresie od 23 stycznia 2009r. do 22 lipca 2009r.
(Katarzyna Figasinska);

- Specjalista ds. wspólpracy z organizacjami pozarzadowymi na stazu
- zatrudniony na podstawie umowy zawartej z Powiatowym Urzedem Pracy w
Leczycy w okresie od 5 maja 2009r. do 5 listopada 2009r. (Dawid Pawelczyk);

- Specjalista ds. informacji i kontaktów z mediami - zatrudniony na
podstawie umowy o prace zawartej na czas od 19 stycznia 2009r do 31 grudnia
2009r. (Jacek Kowner);

Wniosek z przeprowadzonej analizy zatrudnienia w Biurze Fundacji jest
nastepujacy: srodki wlasne Fundacji nie wystarczaja na sfinansowanie
wynagrodzen personelu koniecznego do sprawnego funkcjonowania Biura.
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Dlatego Fundacja musi posilkowac sie pracownikami zatrudnianymi na podstawie
umów zawartych z Powiatowym Urzedem Pracy w Leczycy i Zgierzu .

. Ponadto suma srodków finansowych przeznaczonych na zwrot kosztów
podrózy sluzbowych pracowników Biura wskazuje, ze bardzo duza czesc pracy
odbywa sie w terenie (np. spotkania w OSP, spotkania z czlonkiniami KGW,
ustalenia z pracownikami Urzedu Marszalkowskiego w Lodzi, dostarczenie
dokumentów do Urzedu Marszalkowskiego itp.).

Dotychczasowy sposób rozliczania operacji "Funkcjonowanie lokalnej grupy
dzialania, nabywanie umiejetnosci i aktywizacja" nie zapewnia sprawnego
funkcjonowania Fundacji i stanowi zagrozenie dla plynnosci finansowej. System
finansowania i zaliczkowanie operacji "Funkcjonowanie lokalnej ..." w ramach
PROW 2007-2013 jest niesprawny i nie zapewnia stabilnego funkcjonowania
biura LGD.

Fundacja "PRYM" dziala w oparciu o nastepujace organy: Zarzad, Rada, Grupa
Decyzyjna ds. osi Leader.

Od rozpoczecia II kadencji czyli od grudnia 2008 roku Zarzad dziala
w skladzie trzyosobowym. Zarzad trzyosobowy zostal powolany uchwala Rady
Fundacji nr 19/08 z dnia 16 grudnia 2008r. W sklad Zarzadu powolano:
1. Jolante Pegowska z sektora publicznego - Prezesa Zarzadu,
2. Tomasza Kuzniaka z sektora gospodarczego - Wiceprezesa Zarzadu,
3. Roberta Malolepszego z sektora spolecznego - Czlonka Zarzadu.

Rada niezmiennie od poczatku istnienia Fundacji funkcjonuje w skladzie
piecioosobowym. Rade tworzy pieciu wójtów:
1) Piotr Kuropatwa - Wójt Gminy Wartkowice,
2) Pawel Szymczak - Wójt Gminy Dalików,
3) Ryszard Nowakowski - Wójt Gminy Parzeczew,
4) Zdzislaw Rembisz - Wójt Gminy Zgierz,
5) Andrzej Wdowiak - Wójt Gminy Leczyca .

. Grupa Decyzyjna ds. osi Leader zostala powolana uchwala Rady Fundacji
"PRYM" numer 24/2009 z dnia 12 stycznia 2009r. zgodnie z procedura zapisana
w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2009-2015 w pkt II.5. Zasady i procedury
funkcjonowania LGD oraz organu decyzyjnego LGD. W sklad Grupy Decyzyjnej
wchodza nastepne osoby:
1) Elzbieta Gieraga - Prezes Stowarzyszenia "Wiejski Osrodek Kultury"
w Sniatowej, z sektora spolecznego - pelni funkcje Przewodniczacej Grupy
Decyzyjnej,
2) Wioleta Glowacka - reprezentant Stowarzyszenia Agroturystycznego Ziemi
Zgierskiej, z sektora spolecznego - pelni funkcje Zastepcy Przewodniczacej
Grupy Decyzyjnej,
3) Wlodzimierz Bienias - przedsiebiorca, z sektora gospodarczego,
4) Marian Ryszkowski - reprezentant Ochotniczej Strazy Pozarnej wLeznicy
Malej, z sektora spolecznego,
5) Radoslaw Kupis - przedsiebiorca, z sektora gospodarczego,
6) Bronislaw Matusz - reprezentant Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych
Oddzialu Regionalnego w Szczawinie, z sektora spolecznego,
7) Agnieszka Nawrocka - reprezentant gminy Parzeczew, z sektora publicznego,
8) Monika Olczyk - reprezentant gminy Dalików, z sektora publicznego,
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9) Sylwia Sikora - reprezentant gminy Wartkowice, z sektora publicznego,
10) Slawomir Witkowski - rolnik, przedsiebiorca z sektora gospodarczego.

W zwiazku z tym, ze w roku 2009 nie byly prowadzone ani nabory
pracowników ani nabory operacji w ramach realizacji LSR, nie zostanie
przeprowadzona ocena jakosci tych procedur. Zastosowana zostala natomiast
procedura powolania przez Rade Fundacji I skladu Grupy 'Decyzyjnej. Grupa
Decyzyjna zostala powolana na dwuletnia kadencje sposród osób spelniajacych
wymagania zapisane w LSR tj. w szczególnosci: posiadajacych wiedze z zakresu
Rozwoju obszarów wiejskich i podejscia Leader, zameldowanych na pobyt staly
na obszarze LSR przez co najmniej 3 lata, nie skazanego prawomocnym
wyrokiem sadu za przestepstwo umyslne, wykazujacych udokumentowana
znajomosc co najmniej jednego jezyka roboczego Unii Europejskiej.

Informacja o LSR i jej realizacji jest zamieszczana na stronie internetowej
Fundacji "PRYM" www.fundacjaprym.pl. w gazecie lokalnej "Do Rzeczy",
w mediach lokalnych oraz tablic informacyjnych zamieszczonych w budynkach
urzedów gmin partnerskich i w budynku Centrum Odnowy Wsi w Parzeczewie. Te
dwa narzedzia zapewniaja sprawny przeplyw informacji' do zainteresowanych
osób i organizacji.

W roku 2009 nie zostaly przeprowadzone nabory operacji w ramach LSR.
Ocena sprawnosci podejmowania decyzji przez Grupe Decyzyjna zostanie
dokonana po przeprowadzeniu pierwszych naborów operacji w ramach LSR
w roku 2010.

Pru~~~patwa
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