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i. Wstep

Obowiazek opracowania raportu wynika z zapisów Lokalnej Strategii
Rozwoju na lata 2009-2015 Lokalnej Grupy Dzialania Fundacji Rozwoju Gmin
"PRYM" (s. 59-60, 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 2010 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 2010 z krótkim
opisem merytorycznym i informacja finansowa o kazdym z nich.

W roku 2010 zostal przeprowadzony nabór operacji w ramach czterech
dzialan zapisanych w Lokalnej Strategii Rozwoju:

- Odnowa i rozwój wsi
- Róznicowanie w kierunku dzialalnosci nierolniczej
- Tworzenie i rozwój mikro przedsiebiorstw
- Male Projekty.

Nabór odbyl sie w okresie od 19 lutego do 21 marca 2010r. Budzet
poszczególnych dzialan przedstawial sie nastepujaco:
- Odnowa i rozwój wsi - 625.000,00 zl
- Róznicowanie w kierunku dzialalnosci nierolniczej - 125.000,00 zl
- Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw - 460.000,00 zl
·-Male Projekty - 500.000,00 zl
Liczba zlozonych wniosków i ich wartosc przedstawia sie nastepujaco:

Lp. Tytul projektu NazwaKwotaDzialanie
beneficjenta

dofinansowania
(zl)1.
Remont ogrodzeniaGmina Wartkowice94.648,00Odnowa

wokól zabytkowego
i rozwój wsi

kompleksu palacowo - parkowego wStarYm Gostkowie2.
Organizacja Centrum Gmina Zgierz125.000,00Odnowa

Kultury we wsi
i rozwój wsi

Ustronie - remont swietlicv wieiskiei3.

Remont pomieszczenGmina Parzeczew124.877,00Odnowa. swietlicv wieiskiei i rozwói wsi
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przy OSP we wsi
Ooole4.

Remont trybunGmina Dalików125.000,00Odnowa
i oswietlenia na

i rozwój wsi
stadionie sportowym wDalikowie5.

Budowa CentrumGmina Leczyca155.000,00Odnowa
Sportowego w

i rozwój wsi
mieiscowosci Blonie 6.

Remont iOchotnicza Straz24.950,65Male.Projekty
wyposazenie swietlicy

Pozarna w Lece
wieiskiei w Lece7.

Remont swietlicyGmina Dalików24.259,00Male Projekty
wieiskiei w Sarnowie 8.

Remont pomieszczenGmina Parzeczew24.657,00Male Projekty
swietlicy wiejskiej orzy OSP we wsi Orla9.

Remont swietlicyOchotnicza Straz24.971,00Male Projekty
wiejskiej w

Pozarna w
Pelczyskach

Pelczyskach
10.

Remont iOchotnicza Straz24.943,08Male Projekty
wyposazenie swietlicy

Pozarna w Pruszkach
wieiskiei w Pruszkach11.

Remont swietlicyOchotnicza Straz24.607,00Male Projekty
wiejskiej w

Pozarna w
Krzemieniewie

Krzemieniewie
12.

Remont swietlicyOchotnicza Straz24.804,00Male Projekty
wiejskiej w

Pozarna w
Powodowie Trzecim

Powodowie Trzecim
13.

Remont swietlicyOchotnicza Straz24.699,00Male Projekty
wiejskiej w

Pozarna w
Brudnowie

Brudnowie
14.

Remont swietlicyOchotnicza Straz24.997,00Male Projekty
wiejskiej wLeznicy

Pozarna wLeznicy
Malei

Malei
15.

KultywowaniePracownia Witrazy10.471,13Male Projekty
tradycyjnego

- Bogdan Ignaczak
rzemiosla Ziemi Leczyckiej poprzezwykonaniereaionalneao stoiska16.

Remont iOchotnicza Straz24.997,00Male Projekty
wyposazenie swietlicy

Pozarna w Lubieniu
wieiskiei w Lubieniu17.

Remont iWiejski Osrodek18.535,07Male Projekty
wyposazenie swietlicy

Kultury w Sniatowej
wieiskiei w Sniatowei18.

Tradycje NocyGminny Osrodek24.955,00Male Projekty
Swietojanskiej w

Kultury w
Dzierzaznei

Dzierzaznei
19.

Modernizacia iOchotnicza Straz24.497,00Male Proiekty
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wyposazenie swietlicyPozarna w Bialej
wieiskiej w Bialei20.

KultywowanieOchotnicza Straz24.990,00Male Projekty
lokalnych tradycji

Pozarna wDalikowie
poprzez rozwój dzialalnosci OrkiestryDetej OSP wDalikowie21.

Remont swietlicyOchotnicza Straz24.975,00Male Projekty
wiejskiej 'il

Pozarna w Konopnicy
Konoonicy22.

Modernizacja boiska Ludowy Klub24.888,26Male Projekty
w Parzeczewie

Sportowy "Orzel"
Parzeczew23.

KultywowanieForum Inicjatyw24.588,94Male Projekty
muzycznych tradycji

Twórczych w
ludowych w Gminie

Parzeczewie
Parzeczew 24.

Atrakcje turystyczneFundacja Rozwoju24.780,00Male Projekty
gminy Zgierz - folder

Turystyki i Kultury
informacyiny25.

Korzenie Gminy Gmina Zgierz22.004,00Male Projekty
Zaierz 26.

Wymiana ogrodzeniaKlub Sportowy "HAS24.945,00Male Projekty
na boisku w

Wartkowice"
Wartkowicach 27.

Budowa elementówStowarzyszenie24.752,90Male Projekty
infrastruktury

Proekologiczne
rekreacyjno

Grotniki - Jedlicze -
- turvstycznei

Ustronie "Pinia"
28.

Ewa LudwiczakPodjecie dzialalnosci70.074,00Tworzenie i rozwój
gospodarczej w

mikroprzedsiebiorstw
zakresie uslug informatycznychzwiazanych zwprowadzeniem narynek innowacyjnegoooroaramowania29.

JanuszProdukcja zrebków i181.324,00Tworzenie i rozwój
Drzewoszewski

brYkietów mikroprzedsiebiorstw
30.

Zakup maszyn iTomasz Maciaszczyk67.665,00Róznicowanie
urzadzen

w kierunku
dzialalnoscinierolniczei

Na posiedzeniach w dniach 29 i 30 marca 2010r. Grupa Decyzyjna
zakwalifikowala do dofinansowania 4 projekty w ramach dzialania "Odnowa
i rozwój wsi", 21 projektów w ramach dzialania "Male Projekty" (1 nie zostal
zakwalifikowany z powodu braku srodków finansowych), 2 projekty w ramach
dzialania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw" oraz 1 projekt w ramach

.dzialania "Róznicowanie w kierunku dzialalnosci nierolniczej".
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Ostatecznie umowy z Samorzadem Województwa Lódzkiego podpisalo
5 beneficjentów dzialania "Odnowa i rozwój wsi" (na laczna kwote
dofinansowania wynoszaca 933.243,31 zl) oraz 16 beneficjentów "Malych
Projektów" (na laczna kwote dofinansowania wynoszaca 343.807,60 zl).

Ponadto w ramach osi 4 Leader w 2010r. Fundacja "PRYM" realizowala
projekt wspólpracy pn. "Odnawialne Zródla Energii Przyszloscia Obszaru
Lokalnych Grup Dzialania" ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Dzialania
POLCENTRUM"i Stowarzyszeniem Rozwoju Gmin "CENTRUM".
Calkowita wartosc projektu wyniosla 148.183,67 zl, z czego udzial Fundacji
"PRYM" - 34.915,67 zl.
W ramach realizacji projektu zostaly wykonane nastepujace dzialania:
A. Promocja i informaCja o projekcie i odnawialnych zródlach energii (wortal
internetowy, wkladka informacyjna, folder informacyjno - promocyjny);
B. Organizacja wyjazdu na Targi ZEROEMISSIONw Rzymie;
C. Zarzadzanie projektem;
D. Organizacja Targów Ekologicznych w Topoli Królewskiej,
E. Zakup instalacji wykorzystujacej odnawialne zródla energii.

Fundacja "PRYM" realizowala w roku 2010 szereg dzialan poza osia 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.: XV Miedzynarodowe Targi - Regiony Turystyczne "NA STYKU KULTUR
2010" w Lodzi, Jarmark Wojewódzki w Lodzi, i Dni Naturalnej Zywnosci "NATURA
FOOD" w Lodzi),

- wydawanie gazety lokalnej "Do Rzeczy" (w I kwartale 2010r.redaktorem
naczelnym gazety byl pracownik Fundacji - Jacek Kowner, a od kwietnia 2010r.
Renata Nolbrzak - Dyrektor Forum Inicjatyw Twórczych w Parzeczewie, która
pelni te funkcje na podst. umowy zlecenie zawartej z Fundacja),

- realizacja projektu "Folklor Leczycki dla wspólczesnego odbiorcy"
wspólfinansowanego ze srodków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz
srodków finansowych gmin partnerskich i innych jednostek. Calkowita wartosc
projektu wyniosla 104.000,77 zl, dofinansowanie MK i DN - 43.000,00 zl, srodki
finansowe gmin partnerskich i innych jednostek - 51.000,00 zl, srodki wlasne
Fundacji - 10.000,77 zl. W ramach projektu zrealizowano nastepujace zadania:
1. Podpisanie umów zwiazanych z realizacja projektu;
2. Zorganizowanie warsztatów fOlklorystycznych "Na leczycka nute" dla muzyków

i spiewaków ludowych z terenu Ziemi Leczyckiej;
3.Dokonanie merytorycznej oceny zebranego materialu przez specjalistów

zasiadajacych w Radzie Programowej;
4. Wykonanie aranzacji muzycznych wybranych utworów regionu leczyckiego;
5. Nagranie i wydanie plyty inspirowanej folklorem leczyckim;
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6. Promocja plyty podczas koncertu w Filharmonii Lódzkiej;
7. Zamkniecie zobowiazan finansowych, zakonczenie projektu.

4. Opis bezposrednich efektów przedsiewziec i porównanie ich
z efektami, które byly zakladane w fazie projektowania

W roku 2010 zostaly przeprowadzone pierwsze nabory w ramach wdrazania
LSR. Samorzad WOjewództwa Lódzkiego zawarl 16 umów z wnioskodawcami
"Malych Projektów" i 5 umów z wnioskodawcami dzialania "Odnowa i rozwój wsi".

Podpisywanie umów zakonczylo sie w listopadzie 2010r., co oznacza, ze
rozpoczecie realizacji wiekszosci projektów, które bylo planowane na czerwiec
-lipiec 2010r. badz rozpoczela sie jesienia 2010r. badz zostala przesunieta na rok
2011r.

W roku 2010 zostaly zrealizowane "Male Projekty" z terenu gminy Leczyca
(OSP Lubien, OSP Pruszki, OSP Leznica Mala, OSP Leka), projekt Stowarzyszenia
"Wiejski Osrodek Kultury" w Sniatowej (gmina Parzeczew), projekt OSP
w Brudnowie (gmina Dalików), projekt OSP Pelczyska (gmina Wartkowice).

Efekty zrealizowanych projektów sa zgodne z efektami, które byly zakladane
w fazie projektowania tj. zostaly wykonane remonty swietlic wiejskich
dzialajacych w straznicach OSP oraz w siedzibach innych organizacji
pozarzadowych, czesc z nich zostala wyposazona zgodnie z zapisami wniosków
o dofinansowanie.

Realizacja projektów, które przyznano dofinansowanie w ramach dzialania
"Odnowa i rozwój wsi" rozpocznie sie w roku 2011.

Efekty realizacji prOjektu wspólpracy pn. "Odnawialne Zródla Energii
Przyszloscia Obszaru Lokalnych Grup Dzialania" sa nastepujace:
- ukazaly sie 3 wydania gazetki informacyjnej "ECOLAG";
- powstal wortal internetowy www.ecolaa.pl;
- zostaly zorganizowane Targi Ekologiczne w Topoli Królewskiej w dniu
6 listopada 2010r.;
- ukazal sie folder informacyjny dot. OZE i inwestycji z tego zakresu
zrealizowanych w gminach objetych projektem;
- zostal zorganizowany wyjazd na Targi ZEROEMISSIONwe wrzesniu 2010r.

Wnioski z porównania bezposrednich efektów przedsiewziec realizowanych
przez Fundacje "PRYM" poza osia 4 Leader z efektami, które byly zakladane
w fazie projektowania sa nastepujace:

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
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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" byla
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 podejmowanych 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.

Bezposrednie efekty realizacji projektu "Folklor Leczycki dla
wspólczesnego odbiorcy" sa zgodne z zakladanymi. Zostaly zorganizowanie
warsztaty folklorystyczne "Na leczycka nute" dla muzyków i spiewaków ludowych
z terenu Ziemi Leczyckiej; dokonano merytorycznej oceny zebranego materialu
przez oraz wykonano aranzacje muzyczne wybranych utworów regionu
leczyckiego. Zostala nagrana i wydana plyta inspirowana folklorem leczyckim
pt. "Region Lódz", której promocja odbyla sie podczas koncertu w Filharmonii
Lódzkiej w dniu 4 pazdziernika 2010r.

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

Projekty realizowane w ramach dzialania "Male Projekty" przyczynily
sie do osiagniecia nastepujacych celów zapisanych w LSR:
- celu szczególowego 1.3 Zachowanie dziedzictwa kulturowego;
- celu szczególowego 2.1 Rozwój infrastruktury spolecznej;

Projekty realizowane w ramach dzialania "Odnowa i rozwój wsi"
przyczynily sie do osiagniecia nastepujacych celów zapisanych w LSR:
- celu szczególowego 1.2 Rozwój turystyki kwalifikowanej
- celu szczególowego 1.3 Zachowanie dziedzictwa kulturowego;
- celu szczególowego 2.1 Rozwój infrastruktury spolecznej.

Projekt wspólpracy przyczynil sie do osiagniecia celu szczególowego
2.2 Rozwój infrastruktury ochrony srodowiska.

Dzialania realizowane poza osia Leader przyczynily sie do osiagniecia
nastepujacych celów zapisanych w LSR:

- dzialania z zakresu ekonomii spolecznej - cel szczególowy 2.1. Rozwój
infrastruktury spolecznej oraz cel szczególowy 2.5. Poprawa konkurencyjnosci
obszaru i prowadzenia dzialalnosci gospodarczej,
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- 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 gazety lokalnej "Do Rzeczy" - cel szczególowy 1.4. Dzialania
marketingowe dla obszaru LGD

- projekt "Folklor Leczycki dla wspólczesnego odbiorcy" - cel szczególowy
1.3. Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz 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 2010 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); od dnia 1 kwietnia 2010r. w wymiarze '12

etatu pelnila funkcje specjalisty ds. informacji i kontaktów z mediami.

- Specjalista ds. finansowo - administracyjno - osobowych (Ksiegowa
Fundacji) - zatrudniony od 1 stycznia 2008r. na podstawie umowy o prace na
czas nieokreslony na V2 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
- zatrudniony na podstawie umowy zawartej z Powiatowym Urzedem Pracy
w Zgierzu w okresie od 1 stycznia do 3 wrzesnia 2010r., a nastepnie od
15 wrzesnia 2010r. do 15 marca 2011r. (Edyta Wójcik);

- Specjalista ds. informacji i kontaktów z mediami - zatrudniony na
podstawie umowy o prace zawartej na czas od 1 stycznia 2009r do 24 marca
2010r .. (Jacek Kowner);

- Specjalista ds. wspólpracy z organizacjami pozarzadowymi - zatrudniony
na podstawie umowy zawartej z Powiatowym Urzedem Pracy w Zgierzu w okresie
od 1 stycznia do 1 wrzesnia 2010r., a nastepnie od 15 wrzesnia 2010r. do 15
marca 2011r. (Donata Bugajska);

- Redaktor naczelny gazety lokalnej "Do Rzeczy" - zatrudniony na
podstawie umowy zlecenie z dnia 28 maja 2010r. (Renata Nolbrzak)

9



11

Wniosek z przeprowadzonej analizy zatrudnienia w Biurze Fundacji jest
nastepujacy: srodki wlasne Fundacji nie wystarczaja na sfinansowanie
wynagrodzen personelu koniecznego do sprawnego funkcjonowania Biura.
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. Wyplata srodków finansowych z pierwszego wniosku o platnosc
zlozonego w ramach realizacji operacji "Funkcjonowanie lokalnej grupy
dzialania ..." we wrzesniu 2009r. nastapila dopiero w grudniu 2010r. W tym
samym czasie nastapilo równiez przekazanie zlecenia platnosci do AR i MR za
drugi wniosek o platnosc zlozony w styczniu 2010r.

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.s. 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,
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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,
9) Sylwia Sikora - reprezentant gminy Wartkowice, z sektora publicznego,
10) Slawomir Witkowski - rolnik, przedsiebiorca z sektora gospodarczego.

W 20 lOr. nie zostala zastosowana przez Rade Fundacji procedura
powolania II skladu Grupy Decyzyjnej.

W roku 2010 zostal przeprowadzony nabór na stanowisko specjalisty
ds. finansowo - administracyjno - osobowych. Nabór zostal przeprowadzony
dwukrotnie w zwiazku z brakiem odpowiednich kandydatów na to stanowisko
w pierwszym naborze (zgodnie z odpowiednimi zapisami Lokalnej Strategii
Rozwoju). Niestety zadna z osób, która aplikowala na to stanowisko nie spelnila
kryteriów wymaganych zgodnie z zapisami LSR. Zarzad Fundacji podjal wówczas
decyzje (a odpowiedni zapis zostal równiez wprowadzony przez Rade Fundacji
uchwala do tekstu LSR) o ogloszeniu naboru na biuro rachunkowe (nabór
ogloszono 4 stycznia 2011r.). Zgodnie z wymogami LSR ogloszenia o naborze
zostaly zamieszczone na stronie internetowej Fundacji oraz w tablicy ogloszen
znajdujacej sie na budynku Centrum Odnowy Wsi w Parzeczewie.

W roku 2010 zostal przeprowadzony I nabór wniosków w ramach dzialania
"Wdrazanie lokalnej strategii rozwoju". Nabór byl prowadzony w okresie od
19 lutego do 21 marca 2010r. Informacja o naborze ukazala sie w gazecie
lokalnej "Do Rzeczy" oraz na stronie internetowej www.fundaciaDrvm.DI.
Beneficjenci skladali wnioski o dofinansowanie bezposrednio w biurze Fundacji.
Znaczaca czesc wniosków wplynela do Fundacji w ostatnim dniu ogloszonego
naboru.

Ocena sprawnosci podejmowania decyzji przez Grupe Decyzyjna po
dokonaniu pierwszego wyboru operacji naboru zostala oceniona wysoko. Grupa
Decyzyjna ze wzgledu na duza ilosc zlozonych wniosków (30) odbyla dwa
posiedzenia (29 i 30 marca 2010r.). W obydwu pOSiedzeniach uczestniczyli
wszyscy czlonkowie Grupy Decyzyjnej (10 osób). Zaden z ocenianych projektów
nie budzil watpliwosci czlonków Grupy Decyzyjnej, co do przyznania mu
dofinansowania. Zaden równiez nie zostal wybrany minimalna iloscia glosów
Grupy Decyzyjnej. Nie zostalo równiez zlozone odwolanie od wniosku zlozonego
w ramach dzialania "Male Projekty", który nie zostal wybrany do dofinansowania.

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.
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