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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. 59-60, XIV
Ewaluacja LGD oraz ocena realizacji i aktualizacji LSR). Materialy niezbedne do
opracowania niniejszego raportu opracowal Zarzad Fundacji "PRYM".

W 2011r. w wyniku przystapienia do LGD Fundacji "PRYM" dwóch gmin oraz zmian
przepisów rozporzadzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczególowych
warunków i trybu przyznawania oraz wyplaty pomocy finansowej w ramach dzialania 413
"Wdrazanie lokalnych strategii rozwoju" objetego PROW na lata 2007-2013, Lokalna
Strategia Rozwoju zostala zaktualizowana. Zmiany dotycza równiez przedsiewziec, celów
ogÓlnych i szczególowych oraz wskazników.

2. Zakres raportu

Raport zawiera analize zrealizowanych w roku 2011 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 stosowanych procedur,
- przeplywu informacji,
- sprawnosci podejmowania decyzji.

3. Wykaz przedsiewziec zrealizowanych w roku 2011 z krótkim opisem
merytorycznym i informacja finansowa o kazdym z nich.

W roku 2011 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 mikroprzedsiebiorstw
- Male Projekty.

Nabór odbyl sie w okresie od 21 marca do dnia 4 kwietnia 2011r. Budzet poszczególnych
dzialan przedstawial sie nastepujaco:
- Odnowa i rozwój wsi - 666 096,00 zl
- Róznicowanie w kierunku dzialalnosci nierolniczej - 450 000,00 zl
- Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw - 460 000,00 zl
- Male PrOjekty -750 000,00 zl
Liczba zlozonych wniosków i ich wartosc przedstawia sie nastepujaco:

Lp. Tytul projektuNazwa beneficjentaKwotaDzialanie
dofinansowania (zl)1.

Ksztaltowanie obszaruGmina Wartkowice275.580,00Odnowa

przestrzeni publicznej

i rozwój wsi

wokól miejsca pamieci w Starym Gostkowie2.
Remont swietlicy Gmina Zgierz159.190,00Odnowa

wiei ski ej w Jedliczu A
i rozwói wsi

3.

Remont pomieszczen iGminna Biblioteka135.296,00Odnowa

wyposazenie GBP w

Publiczna i rozwój wsi

Parzeczewie i jej Filii w

w Parzeczewie
Chociszewie 4.

Termomodernizacja Wiejski Osrodek25.000,00Male PrOjekty
budynku Wiejskiego

Kultury
Osrodka Kultury w Sniatowei
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5. Remont pomieszczenGmina Parzeczew24.657,05Male Projekty
swietlicy wiejskiej przy OSP we wsi Orla6.

Na ludowa nute, czyliGminny Osrodek23.670,31Male Projekty
aktywnosc ludzi

Kultury w Dzierzaznej
mlodych w nronanowaniu folkloru7.

KultywowanieGminny Osrodek22.691,62Male Projekty
lokalnych tradycji

Kultury w Dzierzaznej
poprzez dzialalnosc Orkiestry Detej przyGminnym OsrodkuKulturv w Dzierzaznei8.

Rozspiewana wies,Gminny Osrodek21.647,63Male Projekty
czyli kultywowanie

Kultury w DZierzaznej
lokalnych tradycji poprzez rozwójamatorskich zespolów

.sniewaczych
9.

Remont swietlicyOchotnicza Straz24.892,00Male Projekty
wiejskiej w

Pozarna w Biernacicach
Biernacicach10.

Stworzenie punktuMalgorzata Synowiec24.646,96Male Projekty
wypoczynkowego dla osób uprawiajacych wokolicy turystykepiesza, rowerowa ikonna. Aranzacjaprzestrzeni nadstawem11.

Remont swietlicy Gmina Dalików24.989,33Male Projekty
wiejskiej w Psarach wraz zzagospodarowaniemteren u12.

Wrzesniowa historia Gmina Zgierz15.262,33Male Projekty
ominy ZQierz 13.

Remont polaczony zOchotnicza Straz24.986,98Male Projekty
modernizacja oraz

Pozarna w Lubieniu
zakupem wyposazenia do swietlicy wiejskiejw Lubieniu14.

Zachowanie lokalnegoOchotnicza Straz15.930,00Male Projekty
dziedzictwa

Pozarna w Powodowie

kulturowego i historycznego poprzezremont swietlicywiejskiej w PowodowieTrzecim - II etaD15.
Remont swietlicyOchotnicza Straz15.449,00Male Projekty

wiejskiej w Konopnicy
Pozarna w Konopnicy

- II etaD16.
Remont swietlicyOchotnicza Straz24.594,00Male Projekty

wiejskiej w Truskawcu
Pozarna w Truskawcu

17.

Remont swietlicyOchotnicza Straz24.410,00Male Projekty
wiejskiej w Turze

Pozarna w Turze
-

18. Montaz elementów Gmina Dalików24.978,37Male Projekty
malei architektury na
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placu zabaw w
Domaniewie19.

Remont polaczony zOchotnicza Straz24.862,34Male Projekty
modernizacja oraz

Pozarna w
zakupem wyposazenia

Chrzastówku
do swietlicy wiejskiej w Chrzastówku20.

Remont polaczony zOchotnicza Straz22.964,35Male Projekty
modernizacja swietlicy

Pozarna w Siedlcu
wiejskiej w Siedlcu

21.

Remont swietlicyOchotnicza Straz15.930,00Male Projekty
wiejskiej w

Pozarna w Peiczyskach
Pelczyskach - II etap22.

Remont swietlicyGmina Dalików24.942,76Male Projekty
wiejskiej w Hucie Bardzynskiei23.

Remont polaczony zOchotnicza Straz25.000,00Male Projekty
modernizacja swietlicy

Pozarna w Jankowie
wieiskiei w Jankowie24.

Remont swietlicyOchotnicza Straz24.989,11Male Projekty
wiejskiej w Budzynku

Pozarna w Budzynku
wraz z zagospodarowaniemterenu25.

Obóz mlodziezowy -Indianie Swiata. Park24.990,00Male Projekty
rowerem po gminie

Edukacyjno-
Rozrywkowy s. c.Eulalia Bialobrzeska,Pawel Roztocki

26.

Remont i wyposazenieOchotnicza Straz24.927,85Male PrOjekty
swietlicy wiejskiej w

Pozarna w Olesnicy
Olesnicy

27.

Wyposazenie saliForum Inicjatyw24.935,31Male PrOjekty
Forum Inicjatyw

Twórczych
Twórczych w sprzet naglasniajacyi oswietleniowy28.

Przygotowanie Gmina Zgierz21.525,00Male PrOjekty
i wydruk przewodnika turystycznego pogminie Zgierz29.

Remont i wyposazenieGmina Parzeczew24.432,21Male PrOjekty
swietlicy wiejskiej przy OSPw Parzeczewie30.

Remont budynkuDariusz Wójcicki24.990,00Male PrOjekty
pelniacego funkCje rekreacyjno -turystyczno-edukacyjna"AGROMUZEUM"31.

Remont polaczony zOchotnicza Straz25.000,00Male PrOjekty
modernizacja swietlicy

Pozarna w Bloniu
wiejskiei w Bloniu32.

Remont iLudowy Klub Sportowy24.940,29Male Projekty
modernizacja budynku

"Orzel" Parzeczew
swietlicy wieiskiei na
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stadionie LKS "Orzel"
Parzeczew33.

Adaptacja terenu przyLudowy Klub Sportowy24.883,53Male Projekty
stadionie LKS "Orzel"

"Orzel" Parzeczew
Parzeczew na potrzeby rekreacyjno-sportowemieszkanców wsiParzeczew34. Remont swietlicy

Ochotnicza Straz
24.903,00Male Projekty

Pozarna w wiejskiej w WartkowicachWartkowicach
35.

Innowacyjne technikiKlM 1 Jakub Ignaczak16.762,20Male PrOjekty
promocji walorów krajobrazowychi przyrodniczychobszarów LGDw Internecie poprzez

.
fotografie przestrzenna 3d36.

TradYCjaPracownia Witrazy -10.170,91Male PrOjekty
i nowoczesnosc

Bogdan Ignaczak
- wykorzystanie energii ze zródelodnawialnych przywytwarzaniu wyrobówr~kodzielniczvch37.

Stworzenie atrakcjiMalgorzata Synowiec23.569,32Male Projekty
turystycznej w postaci punktu kultywowanialokalnych tradycjikulturowychw zakresieprzetwarzania,konserwacjii przechowywaniazvwnosci38.

Budowa malejDariusz Wójcicki24.990,00Male PrOjekty
architektury turystycznej przy"AGROMUZEUM"w Pustkowei Górze39.

Folder informacyjny Dariusz Wójcicki13.524,26Male Projekty
"Pustkowa Góra - turvstvczna oaza"40.

Budowa witryny Word Maciej Szmit25.000,00Male Projekty
Wide Web promujacej lokalnaprzedsiebiorczosci walorv kraiobrazowe41.

Wyjazd studyjny doGmina Parzeczew12.444,96Male Projekty
Lanckoronv 42.

Rozwój dzialalnosciMarcin Pegowski100.000,00Róznicowanie
nierolniczej poprzez

w kierunku
budowe bu~ynku

dzialalnosci
gospodarczego

nierolniczej
z funkCja magazynowa i Drzeladunkow"43.

Podjecie dzialalnosciAndrzej Zahorski14.110,50Róznicowanie
nierolniczei "Stainia

w kierunku
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Grotniki" w zakresie dzialalnosci
pozaszkolnych form

nierolniczej
edukacji oraz zajec rekreacyjnych44.

Podjecie dzialalnosciJanusz Domanski100.000,00Róznicowanie
nierolniczej w zakresie

w kierunku
pozaszkolnych form

dzialalnosci
edukacji oraz zajec

nierolniczej
rekreacyjnych i hotelu dla koni45.

Podjecie dzialalnosciKrzysztof Pawlik86.645,00Róznicowanie
nierolniczej poprzez

w kierunku
zakup nowoczesnego

dzialalnosci
sprzetu w celu

nierolniczej
swiadczenia uSlug budowlanych imelioracvjnvch46.

Podjecie dzialalnosci Piotr Gieraga13.458,00Róznicowanie
nierolniczej w zakresie

.w kierunku
swiadczenia uslug

dzialalnosci
budowlanych poprzez

nierolniczej
zakup nowoczesnych narzedzi i urzadzen47. Rozwój

Indianie Swiata. Park
100.000,00Tworzenie i

Edukacyjno-
rozwójmikroprzedsiebiorstwa Rozrywkowy s. c. mikroprzedsie-poprzez stworzenie Eulalia Bialobrzeska,

biorstwnowej atrakcji Pawel Roztockiturystycznej
48.

UtworzenieKatarzyna Podgórska100.000,00Tworzenie i
mi kroprzedsiebiorstwa

rozwój
biura projektowania

mikroprzedsie-
zieleni

biorstw
49.

Rozwój PASZERADO160.000,00Tworzenie i
mikroprzedsiebiorstwa

Wlodzimierz Ochota rozwój
poprzez zakup

mikroprzedsie-
samochodu

biorstw
dostawczego, wózka widlowego orazutwardzenie placumanewrowo-skladoweao50.

RozwójKopalnia Pasku.100.000,00Tworzenie i
mikroprzedsiebiorstwa

Transport. Andrzej rozwój
poprzez zakup

Chojnacki mikroprzedsie-
nowoczesnej koparko-

biorstw
ladowarki

Na posiedzeniach w dniach 6 i 7 kwietnia 2011r. Grupa Decyzyjna zakwalifikowala
do dofinansowania 3 projekty w ramach dzialania "Odnowa i rozwój wsi", 38 prOjektów
w ramach dzialania "Male Projekty" (5 zostalo zakwalifikowanych ponad limit dostepnych
srodków finansowych), 4 projekty w ramach dzialania "Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiebiorstw" oraz 5 projektów w ramach dzialania "Róznicowanie w kierunku
dzialalnosci nierolniczej".

Z listy zlozonych i wybranych do dofinansowania operacji w ramach dzialania Male
PrOjekty wynika, ze najliczniejsza grupa wnioskodawców sa organizacje pozarzadowe,
choc zaczely równiez wnioskowac osoby fizyczne i jednostki samorzadu terytorialnego.

Sposród 27 wnioskodawców Malych Projektów, organizacje pozarzadowe stanowia
59,25% wnioskodawców (16), gminy - 11,11% (3), instytucje kultury - 7,41% (2),
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osoby fizyczne - 1,11% (3) , przedsiebiorcy - 11,11% (3). Jesli chodzi o liczbe zlozonych
wniosków (ogólem 38 szt.) to organizacje pozarzadowe zlozyly 17 wniosków (44,73%),
gminy 8 wniosków (21,95%), osoby fizyczne 6 wniosków (15,79%), instytucje kultury
4 wnioski (10,52%), przedsiebiorcy 3 wnioski (7,89%).

W ramach dzialania "Odnowa i rozwój wsi" 2 wnioski zostaly zlozone przez gminy,
1 wniosek przez jednostke organizacyjna gminy (biblioteke publiczna).

Sposród wniosków zlozonych do dzialania "Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiebiorstw" 3 projekty dotyczyly rozwoju istniejacych firm, tylko 1 wniosek
dotyczyl utworzenia nowego przedsiebiorstwa.

W zwiazku z rozszerzeniem obszaru LGD o gminy: Aleksandrów Lódzki
i Lutomiersk zwiekszony zostal budzet na dzialania "Wdrazanie lokalnych strategii
rozwoju" o kwote 1.502.084,00 zl.

Ponadto w ramach osi 4 Leader w styczniu 2011r. 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 w roku 2011 wydano trzeci, ostatni numer
wkladki informacyjnej ECOLAG. 31 stycznia 2011r. zostal zlozony wniosek o platnosc,
wniosek zostal rozliczony - srodki wplynely na konto Fundacji "PRYM" w dniu
7 grudnia 2011r.

Fundacja "PRYM" realizowala w roku 2011 szereg dzialan poza osia
4 Leader. Byly to:

- dzialania z zakresu ekonomii spOlecznej w ramach prOjektów:
- "EKONOMIA SPOLECZNA NA TAK" realizowanego przez firme PL EUROPA (doradztwo
prawne, ksiegowe, marketingowe, szkolenia dotyczace zakladania lokalnych partnerstw);

"Spolecznie znaczy ekonomicznie" realizowanego przez Instytut Europejski
w Lodzi (bezplatne uslugi ksiegowe dla organizacji pozarzadOWYCh, spotkania
informacyjne dotyczace rachunkowosci w organizacjach pozarzadOWYCh).

promocja dzialalnosci Fundacji podczas targów i innych wydarzen (m.in.:
XVII Miedzynarodowe Targi - Regiony Turystyczne "NA STYKU KULTUR 2011" w Lodzi,
III Miedzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL w Kielcach,
"Smaki Ziemi Lódzkiej" na rynku Manufaktury w Lodzi, Jarmark Wojewódzki w Lodzi, Dni
Naturalnej Zywnosci "NATURA FOOD" w Lodzi, imprezy lokalny np. Dni Parzeczewa,
Swietojanskie Granie w Lubieniu, dozynki gminne),

- wydawanie gazety lokalnej "Do Rzeczy" (redaktorem naczelnym gazety jest
p. Renata Nolbrzak - Dyrektor Forum Inicjatyw Twórczych w Parzeczewie, która pelni te
funkCje na podst. umowy zlecenie zawartej z Fundacja),

- realizacja projektu "Doskonalenie kompetencji kadr samorzadowych dorzecza
Bzury i Neru" w ramach tego projektu realizowanego w partnerstwie ze
Stowarzyszeniem REFA Wielkopolska, Stowarzyszeniem TRANSFER i 10 jednostkami
samorzadu terytorialnego z terenu województwa lódzkiego, FundaCja Rozwoju Gmin
"PRYM" odpowiada ze promocje prOjektu (strona internetowa projektu, materialy
i wydarzenia promocyjne).

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

W roku 20Ll zostaly przeprowadzone drugie nabory w ramach wdrazania LSR.
Na dzien 31.12.2011r. umowy z Samorzadem Województwa zawarlo 18 benefiCjentów
dzialania Male Projekty z naboru przeprowadzonego w 2011r., natomiast z AgenCja
RestrukturYzacji i Modernizacji Rolnictwa 3 benefiCjentów dzialania "Róznicowanie ..."
oraz 1 beneficjent dzialania "Tworzenie i rozwój ..." z naboru 2011.
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Samorzad Województwa odmówil przyznania pomocy 11 wnioskom w ramach dzialania
"Male Projekty". Odmowa przyznania pomocy zostala spowodowana róznymi wzgledami
m.in.: uznaniem operacji za niekwalifikowalna w ramach danego dzialania, rezygnacja
wnioskodawcy, uznaniem operacji za niekwalifikowalna ze wzgledu na sztuczne dzielenie
projektu w celu uzyskania wyzszej kwoty pomocy. 9 operacji nie zostalo na dzien
31.12.2011r. rozpatrzonych.

AR i MR odmówil przyznania pomocy 3 wnioskodawcom w ramach dzialania
"Tworzenie ..." i 1 wnioskodawcy dzialania "Róznicowanie ...". Jeden wniosek
w ramach tego dzialania nie zostal na dzien 31.12.2011r. ostatecznie rozpatrzony.

Odmowa przyznania pomocy w ramach dzialania "Tworzenie ..." zostala spowodowana
w jednym przypadku smiercia beneficjenta, w jednym przypadku rezygnacja
wnioskodawcy i w jednym przypadku bledami formalnymi.

W ramach dzialania "Róznicowanie ..." odmowa pomocy zostala spowodowana
rezygnacja beneficjenta.

Realizacja wiekszosci Malych Projektów z naboru 2011 nie zostala wykonana w roku
2011. Wyjatek stanowia trzy projekty Gminy Dalików, które zakonczono jesienia 2011r.

W 2011 roku zakonczyla sie natomiast realizacja Malych Projektów z naboru 2010,
wszyscy wnioskodawcy zlozyli wnioski o platnosc, dokonano platnosci z tytulu realizacji
10 Malych Projektów z naboru 2010 w lacznej wysokosci 219.236,54 zl.

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. Zrealizowano
równiez projekty dotyczace organizacji imprez kulturalnych oraz publikacji poswieconych
turystyce na obszarze LGD.

Zgodnie z zapisami zaktualizowanej Strategii beneficjenci, którzy do konca roku 2011
otrzymali platnosc ostateczna zobowiazani sa do zlozenia ankiety monitorujacej.
Z otrzymanych przez Fundacje ankiet wynika, ze wszystkie rozliczone wnioski odnosza
sie do celu glównego II. Miedzy beznadzieja a sukcesem, cel szczególowy II. Poprawa
dostepnosci do kultury, sportu i informacji.

Osiagniete w 2011r. wskazniki:
wskaznik produktu 10 szt. nowych, przebudowanych, zmodernizowanych

i wyposazonych w ramach srodków LSR obiektów infrastruktury spoleczno - kulturalnej
(w tym sportowej) tj. 9 swietlic wiejskich i 1 stoisko regionalne Ziemi Leczyckiej
(5 swietlic zostalo wyremontowanych, 4 zostaly wyremontowane i wyposazone),
- wskaznik rezultatu to 5.712 osób korzystajacych z nowych, przebudowanych,
zmodernizowanych i wyposazonych w ramach srodków LSR obiektów infrastruktury
spoleczno - kulturalnej.

Realizacja projektów, które przyznano dofinansowanie w ramach dzialania "Odnowa
i rozwój wsi" w vaborze w 2011r. rozpocznie sie w roku 2012.

Zakonczyla sie realizacja projektów z dzialania "Odnowa i rozwój wsi"
z naboru 2010. Wszyscy wnioskodawcy zlozyli w 2011r. wnioski o platnosc ostateczna.
Zaden z projektów nie zostal w 2011 r. rozliczony.

Efektem realizacji tej czesci projektu wspólpracy pn. "Odnawialne Zródla Energii
Przyszloscia Obszaru Lokalnych Grup Dzialania", który zrealizowano w styczniu
2011 jest ukazanie trzeciego numeru gazetki informacyjnej "ECOLAG".

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. Powstaly 2 partnerstwa laczace dzialania
przedsiebiorcy z branzy turystycznej (firma "Indianie Swiata") z mieszkancami solectwa
Chociszew, którego efektem jest uzyskanie srodków finansowych na dzialania
marketingowe i promocje tych partnerstw. Ukazal sie kalendarz promocyjny pieciu
organizacji i instytucji z terenu dzialania Fundacji "PRYM". Przeprowadzono cykl spotkan
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informacyjnych dla organizacji pozarzadowych z naszego terenu dotyczacych tematu
rachunkowosci i ksiegowosci. Podmioty z terenu dzialania Fundacji korzystaly
z bezplatnego doradztwa prawnego. Jedna OSP z terenu Fundacji od listopada 2011r.
przez rok ma zapewniona bezplatna usluge ksiegowa.

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), lokalnych producentów zywnosci i mieszkanców naszego
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 mi"ejsce
na obszarze dzialania Fundacji, prowadzona jest promocja dzialan podejmowanych przez
gminy partnerskie, Fundacje "PRYM" i inne organizacje z terenu Fundacji, gazeta jest
równiez narzedziem propagowania idei inicjatywy Leader. Zostalo równiez stworzone
forum opinii i pogladów o naszych gminach, pobudzono aktywnosc spoleczna osób
zainteresowanych dziennikarstwem.

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

Projekty zrealizowane i realizowane w ramach dzialania "Male Projekty"
przyczynily sie do osiagniecia nastepujacych celów zapisanych w LSR:

Cel szczególowy 11.1.: Poprawa dostepnosci do kultury, sportu i informacji.

Projekty zrealizowane i realizowane w ramach dzialania "Odnowa i rozwój
wsi" przyczynily sie do osiagniecia nastepujacych celów zapisanych w LSR:

Cel szczególowy: 1.2. Promocja walorów przyrodniczych i kulturowych.
Cel szczególowy 11.1.: Poprawa dostepnOSCi do kultury, sportu i informacji.

Projekt wspólpracy przyczynil sie do osiagniecia celu szczególowego
11.2. Poprawa konkurencyjnosci obszaru LGD i prowadzenia dzialalnosci gospodarczej.

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

- dzialania z zakresu ekonomii spolecznej:
Cel szczególowy 11.1.: Poprawa dostepnosci do kultury, sportu i informacji.
Cel szczególowy: 11.2. Poprawa konkurencyjnosci obszaru LGD i prowadzenia
dzialalnosci gospodarczej.

- promocja dzialalnosci Fundacji podczas targów i innych wydarzen:
Cel szczególowy: 1.1. Rozwój infrastruktury i uSlug sprzyjajacych powstawaniu
produktów turystycznych.
Cel szczególowy: 1.2. Promocja walorów przyrodniczych i kulturowych.
Cel szczególowy II.l.: Poprawa dostepnOSCido kultury, sportu i informacji.
Cel szczególowy: 11.2. Poprawa konkurencyjnosci obszaru LGD i prowadzenia
dzialalnosci gospodarczej.

- wydawanie gazety lokalnej "Do Rzeczy":
Cel szczególowy: 1.2. Promocja walorów przyrodniczych i kulturowych.
Cel szczególowy 11.1.: Poprawa dostepnOSCido kultury, sportu i informacji.

10



)
Wnioski:
Ze wzgledu na sprawna prace Rady, Zarzadu, Grupy Decyzyjnej, Biura Fundacji oraz
szerokie zainteresowanie spolecznosci lokalnej wdrazaniem Lokalnej Strategii Rozwoju
przez Fundacje Rozwoju Gmin ••PRYM", szczególnie na terenie nowych gmin
partnerskich: Aleksandrów Lódzki i Lutomiersk, zachodzi potrzeba podjecia dzialan
w celu pozyskania dodatkowych srodków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Obszarów
Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
w ramach osi 4 na realizacje dwóch nowych przedsiewziec:

Nowe przedsiewziecie dotyczace tematyki Folkloru Leczyckiego w celu jego promocji
i upowszechnienia na obszarze LGD (m. in. imprezy lub wydarzenia promujace Folklor
Leczycki).
Nowe przedsiewziecie dotyczace tematyki innowacyjnosci na obszarze Fundacji w celu
upowszechnienia nowoczesnych rozwiazan i technologii (m. in. elektroniczne publikacje,
nowoczesne/zmodernizowane przedsiebiorstwa itp.).

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 2011 w Biurze Fundacji byli zatrudnieni nastepujacy pracownicy:

- Kierownik Biura Fundacji - od 1 stycznia 2011r. na podstawie porozumienia
zmieniajacego umowe o prace Prezes Zarzadu Jolanta Pegowska Pelni funkCje Kierownika
Biura w wymiarze '14 etatu, a w wymiarze '!4 etatu pelni funkcje koordynatora dzialan
"PRYM" w ramach prOjektu ••Doskonalenie kompetencji kadr dorzecza Bzury i Neru",

- 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 stycznia 2011r. w pelnym wymiarze pelnil
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
Y2 etatu (Jadwiga Mazur) - umowa zostala zakonczona 31 stycznia 2011r.;

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

Pracownik ds. obslugi Biura Fundacji na robotach publicznYCh
- zatrudniony na podstawie umowy zawartej z Powiatowym Urzedem Pracy w Zgierzu
w okresie od 1 stycznia do 15 wrzesnia 2011r. (Edyta Wójcik);

- SpeCjalista ds. promocji projektu ••Doskonalenie kompetenCji kadr dorzecza Bzury
i Neru" - od 1 stycznia do dnia 15 wrzesnia 2011r. zatrudniony na podstawie umowy
zlecenie, od dnia 16 wrzesnia 2011r. zatrudniony na podstawie umowy o prace na czas
Okreslony w wymiarze Y4 etatu (Edyta Wójcik);

_ Koordynator projektów osi Leader - zatrudniony na podstawie umowy o prace na
czas nieokreslony w wymiarze '14 etatu od 16 wrzesnia 2011r. (Edyta WÓjcik);

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

- Specjalista ds. wspólpracy z organizaCjami pozarzadowymi - zatrudniony na
podstawie umowy zawartej z Powiatowym Urzedem Pracy w Zgierzu od dnia 1 grudnia
2011r. (Bogna Stepien)

II

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

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 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.).

W roku 2011 nastapilo znaczne usprawnienie rozliczania operacji ••Funkcjonowanie
lokalnej grupy dzialania, nabywanie umiejetnosci i aktywizacja" w zwiazku ze zmiana
opiekuna Fundacji - osoby rozpatrujacej wnioski o platnosc (pracownika Wydzialu
Platnosci Departamentu FROW Urzedu Marszalkowskiego w LodZi). W roku 2011 zlo'!:ono
4 wnioski o platnosc: wniosek za II pólrocze 2010r. oraz 3 wnioski dotyczace 3 kwartalów
roku 2011. Udalo sie rozliczyc i uzyskac platnosci dotyczace I i II pólrocza roku 2010 oraz
I kwartalu roku 2011.

W zwiazku z rozszerzeniem obszaru LGD o gminy: Aleksandrów Lódzki
i Lutomiersk zwiekszony zostanie budzet na dzialanie ••Funkcjonowanie lokalnej ...••
o kwote 375.521,00 zl.

FundaCja ••PRYM" dziala w oparCiu o nastepujace organy: Zarzad, Rada, Grupa
Decyzyjna ds. osi Leader.

W 2011r. dwukrotnie zostal zmieniony sklad Zarzadu Fundacji. Od rozpoczecia
II kadencji czyli od grudnia 2008 roku Zarzad dzialal w skladzie trzyosobowym. 5 lipca
2011r. w zwiazku z rozszerzeniem obszaru LGD, uchwala Rady Fundacji nr 77/2011 sklad
Zarzadu zostal zwiekszony do 6 osób i tworzyli go:
1. Jolanta Pegowska z sektora publicznego - Prezes Zarzadu,
2. Tomasz Kuzniak z sektora gospodarczego - Wiceprezes Zarzadu,
3. Robert Malolepszy z sektora spolecznego - Czlonek Zarzadu,
4. Wioleta Glowacka z sektora spolecznego - Czlonek Zarzadu,
5. Ewa Rewakowicz - Kukawska z sektora publicznego - Czlonek Zarzadu,
6. Leszek Filipiak z sektora publicznego - Czlonek Zarzadu.

W grudniu 2011r. dobiegla konca trzyletnia kadencja Zarzadu Fundacji. Na podstawie
uchwaly Rady FundaCji nr 86/2011 z dnia 16 grudnia 2011r. powolano szescioosobowy
sklad Zarzadu w osobach:
1. Jolanty Pegowskiej z sektora publicznego,
2. Tomasza Kuzniaka z sektora gospodarczego,
3. Roberta Malolepszego z sektora spolecznego,
4. Wiolety Glowackiej z sektora spolecznego,
5. Iwony Dabek z sektora publicznego,
6. Leszka Filipiaka z sektora publicznego.
Na Prezesa Zarzadu powolano p. Jolante Pegowska, na Wiceprezesa - p. Tomasza
Kuzniaka.

W 2011r. zmienil sie równiez sklad Rady Fundacji w zwiazku z rozszerzeniem obszaru
dzialania Fundacji ••PRYM". 5 lipca 2011r. na mocy uchwal Rady FundaCji nr 75/2011
i 76/2011 do sklady Rady powolano p. Jacka Lipinskiego - Burmistrza Gminy
Aleksandrów Lódzki i p. Tadeusza Borkowskiego - Wójta Gminy Lutomiersk. Rade tworzy
obecnie 7 osób:
1) Piotr Kuropatwa - WÓjt Gminy Wartkowice,
2) Pawel Szymczak - WÓjt Gminy Dalików,
3) Ryszard Nowakowski - WÓjt Gminy Parzeczew,
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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.

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 tablicach informacyjnych zamieszczonych w budynkach urzedów gmin
partnerskich i w budynku Centrum Odnowy Wsi w Parzeczewie. Te narzedzia zapewniaja
sprawny przeplyw informacji do zainteresowanych osób i organizacji.

Zostalo zlozone odwolanie od dwóch prOjektów w ramach dzialania "Male Projekty",
który zostaly wybrane do dofinansowania ponad dostepny limit srodków. Odwolanie
zlozyl p. Dariusz Wójcicki w sprawie wniosków: "Folder informacyjny "Pustkowa Góra
-turystyczna oaza" i "Budowa malej architektury turystycznej przy AGROMUZEUM
w Pustkowej Górze".

Odwolanie zostalo rozpatrzone na posiedzeniu w dniu 18 kwietnia 2011r. Grupa
Decyzyjna podtrzymala swoje stanowisko z dnia 6 kwietnia 2011r. Ponownie
poinformowano wnioskodawce o tym, ze nawet jesli wniosek jest wybrany ponad limit nie
przekresla to szans na uzyskanie dofinansowania.

W tym posiedzeniu uczestniczylo 8 sposród 10 czlonków Grupy Decyzyjnej.

Na pierwszym posiedzeniu oceniano wnioski zlozone do dzialania .Male projekty"
i "Odnowa i rozwój wsi" - lacznie 41 wniosków. W przypadku operacji dot. dzialania
"Male projekty" zastosowano procedure wyboru operacji ponad dostepny limit srodków.
33 wnioski zmiescily sie w limicie 750.000,00 zl, 5 wniosków zostalo wybranych ponad
ten limit, co oznaczalo, ze nie przekreslono ich szans na uzyskanie dofinansowania np.
w przypadku wycofania sie beneficjentów, których projekty miescily sie w limicie.
W ramach dzialania "Odnowa i rozwój wsi" wszystkie zlozone wnioski zmiescily sie
w dostepnej w naborze kwocie srodków.

Na drugim posiedzeniu oceniano wnioski zlozone w ramach dzialania "Róznicowanie
w kierunku dzialalnosci nierolniczej" i "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw" - lacznie
9 wniosków. Wszystkie wnioski zostaly wybrane do dofinansowania. Projekty dotyczace
dzialania "Tworzenie i rozwój ..." wyczerpaly dostepna pule srodków - 460.000,00 zl, na
tomista w ramach. dzialania "Róznicowanie w kierunku ..." zlozono wnioski na kwote
314.303,50 zl

;;;::~
Piotr Kuropatwa

Protokolant

1eJlutwt4WJ - ZtJ4<1.d7~Rrata Jesionowska-Zawadzka

4) Zdzislaw Rembisz - Wójt Gminy Zgierz,
5) Andrzej Wdowiak - Wójt Gminy Leczyca,
6) Jacek Lipinski - Burmistrz Gminy Aleksandrów Lódzki,
7) Tadeusz Borkowski - Wójt Gminy Lutomiersk.

W zwiazku z rozszerzeniem obszaru dzialania LGD Fundacji "PRYM" o gmine
Aleksandrów Lódzki, poszerzono sklad Grupy Decyzyjnej, a ponadto nastapily zmiany
w dotychczasowym skladzie osobowym Grupy Decyzyjnej. 6 maja 2011r .. Rada Fundacji
podjela uchwale nr 62/2011 na mocy której odwolano ze skladu GD:
- Wiolete Glowacka,
- Agnieszke Nawrocka,
- Monike Olczyk.
Uchwala nr 63/2011 Rada powolala do skladu Grupy:
- Beate Olejniczak - z sektora publicznego,
- Barbare Polasinska - z sektora publicznego,
- Malgorzate Posile - z sektora publicznego,
- Ilone Rafalska - z sektora spolecznego,
- Grzegorza Torzewskiego - z sektora publicznego.
Od tego dnia Grupa Decyzyjna funkcjonowala w skladzie dwunastoosobowym.

W dniu 5 lipca 2011r. mialo miejsce kolejne poszerzenie skladu GD zwiazane
z przystapieniem do Fundacji gminy Lutomiersk. Na podstawie uchwaly Rady nr 74/2011
do skladu GD powolano:
- Slawomira BaranSkiego - z sektora spolecznego,
- Renate BUjnowicz - z sektora publicznego.
Od tego dnia Grupa Decyzyjna funkcjonuje w skladzie czternastoosobowym.

W 2011r. zostala zastosowana przez Rade Fundacji procedura powolania II skladu
Grupy Decyzyjnej. W zwiazku z uplywem kadencji Grupy Decyzyjnej, 28 stycznia 2011r.
Rada Fundacji podjela uchwale nr 57/2011 w sprawie powolania czlonków Grupy
Decyzyjnej ds. osi Leader drugiej kadencji. Do GD powolano:
- Wlodzimierza Bieniasa - z sektora gospodarczego,
- Elzbiete Gierage - z sektora spolecznego,
- Wiolete Glowacka - z sektora spolecznego,
- Mariana Kryszkowskiego - z sektora spolecznego,
- Radoslawa Kupisa - z sektora gospodarczego,
- Bronislawa Matusza - z sektora spolecznego,
- Agnieszke Nawrocka - z sektora publicznego,
- Monike Olczyk - z sektora publicznego,
- Sylwie Sikore - z sektora publicznego,
- Slawomira Witkowskiego z sektora gospodarczego.

Grupa Decyzyjna ds. osi Leader zostala powolana uchwala Rady Fundacji "PRYM"
nr 24/2009 z dnia 12 stycznia 2009r. zgodnie z procedura zapisana w Lokalnej Strategii
Rozwoju na lata 2009-2015 w pkt 11.5. Zasady i procedury funkcjonowania LGD oraz
organu decyzyjnego LGD.

W roku 2011 nie zostal przeprowadzony nabór pracowników biura Fundacji.

W roku 2011 zostal przeprowadzony II nabór wniosków w ramach dzialania
"Wdrazanie lokalnej strategii rozwoju". Nabór byl prowadzony w okresie od
21 marca DO 4 kwietnia 2011r. 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 (50) odbyla dwa posiedzenia (6 i 7 kwietnia
2011r.). W Obydwu posiedzeniach uczestniczylo 8 z lO-osobowego skladu Grupy
Decyzyjnej.
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