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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. 68-69, XIV

Ewaluacja LGD oraz ocena realizacji i aktualizacji LSR). Materialy niezbedne do
opracowania niniejszego raportu opracowalo biuro i Zarzad Fundacji "PRYM".

W 2013r. Lo~alna Strategia Rozwoju zostala zaktualizowana w zakresie budzetu,
wskazników produktu i rezultatu oraz harmonogramu podawania do publicznej
wiadomosci informacji o terminach naborów w ramach dzialania "Wdrazanie lokalnej
strategii rozwoju". Zmiany te zostaly spowodowane koniecznoscia dostosowania zapisów
LSR do rzeczywistych wartosci osiagnietych wskazników wynikajacych z zebranych ankiet
monitorujacych, natomiast w zakresie budzetu niezrealizowanymi umowami w ramach
dzialan "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw" i "Róznicowanie w kierunku
dzialalnosci nierolniczej", zawartymi aneksami i rzeczywiscie p.oniesionymi kosztami w
ramach dzialania "Male projekty" oraz oszczednosciami poprzetargowymi w ramach
dzialania "Odnowa i rozwój wsi". Aktualizacja strategii dotyczaca harmonogramu
podawania do publicznej wiadomosci informacji o terminach naborów w ramach dzialania
"Wdrazanie lokalnej strategii rozwoju" miala na celu zapewnienie sprawne realizacji
budzetu poprzez ogloszenie kolejnych naborów.

2. Zakres raportu

Raport zawiera analize zrealizowanych w roku 2013 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 2013 z krótkim opisem
merytorycznym i informacja finansowa o kazdym z nich.

Pomimo, ze raport dotyczy roku 2013 w informacjach ujeto równiez dane z naboru
przeprowadzonego na przelomie roku 2013 i 2014, poniewaz w budzecie Lokalnej
Strategii Rozwoju srodki na ten nabór sa zapisane na rok 2013. Oznacza to, ze w okresie
od 30 grudnia 2013r. do 13 stycznia 2014r. przeprowadzono nabór dla dzialan:
- Male Projekty,
- Odnowa i rozwój wsi.

Budzet poszczególnych dzialan przedstawial sie nastepujaco:
- Male Projekty - 102965,55 zl,
- Odnowa i Rozwój Wsi - 790 645,00 zl

Ponizsza tabela prezentuje liczbe zlozonych wniosków i ich wartosc:

Nazwa
Kwota

Lp.
Tytul projektu beneficjenta

dofinansowaniaDzialanie
wzl

Kultywowanie lokalnych
tradycji w zakresie muzykiludowej poprzez doposazenie

Gminny Osrodekw stroje ludowe dzieciecego
11 110,26

1. zespolu plesni i tanca
Kultury w Lutomiersku Male Projekty

"Lutomierzaczkl" dzialajacego
przy Gminnym OsrodkuKultury w Lutomiersku
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Organizacja Flnalów ZawodówJezdziecki Klub2. Regionalnych Summer Salio
Sportowy Salio

28 032,50
Male Projekty

Cup 2014

Promocja i organizacja lokalnej

twórczosci kulturalnej poprzez
Gmina Dalików3. nagranie plyty oraz 16800,00Male Projekty

.
doposazenie Orkiestry Detej
OSP wDalikowie

Wydanie albumu poswieconego

Gminna Bibliotekadzialalnosci artystycznej Publiczna4. Ludowego Zespolu 12080,00Male Projekty
Spiewaczego "Polesianki"

w Wartkowicach

z Polesia
Utworzenie miejsca

Ochotnicza Straz
5.

rekreacji i wypoczynkuPozarna w Jastrzebiu46 080,25Male Projekty
we wsi Jastrzebie Górne

Górnym
..

Organizacja konferencji
promujacej walory kulturowe6.

i turystyczne malej ojczyzny
Gminny Osrodek16 888,00Male Projekty

oraz przeprowadzenie zabawy
Kultury w Dzierzaznej

Inspirujacej kultywowanie lokalnych tradycji

Zagospodarowanie

przestrzeni publicznej7.

w miejSCowoSci Lutomiersk
Gmina Lutomiersk139 377,00

Odnowa

- budowa kortu tenisowego na
i rozwój wsi

terenie dzlalkl o numerze ewidencyjnym 577

Budowa placów zabaw

Odnowa8. w miejscowosciach: Pelczyska,Gmina Wartkowice115 618,00
i rozwój wsiJadwisin, Paradzice

9.

Remont sali sportowej
Gmina Dalików138 260,00

Odnowa

wDalikowie
i rozwój wsi

Remont swietlic wiejskich

przy OSP w Opolu i OSP
Odnowa10. w Orlej oraz zagospodarowanie Gmina Parzeczew211 131,00

i rozwój wsiprzestrzeni publicznej w miejscowosci Kowalewice

11.

Budowa swietliCY wiejskiej
Gmina Zgierz

186 256,00
Odnowa

w Rosanowie
i rozwój wsi

Z listy zlozonych i wybranych do dofinansowania w latach 2010-2013 operacji
w ramach dzialania "Male Projekty" wynika, ze najliczniejsza grupa wnioskodawców sa
instytucje kultury (27% wnioskodawców). Organizacje pozarzadowe zlozyly dwa wnioski,
a jednostka samorzadu terytorialnego jeden wniosek (ponizej wykres obrazujacy liczbe
wniosków skladanych przez poszczególne typy beneficjentów w ramach dzialania "Male
projekty" w naborach przeprowadzonych w latach 2010-2013).

W ramach czterech naborów przeprowadzonych w latach 2010-2013 dla dzialania
"Male projekty" zostalo zlozonych 106 wniosków. Najwiecej, bo az 53 wnioski zlozyly
organizacje pozarzadowe (glównie stowarzyszenia OSP), jednostki samorzadu
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Liczba wniosków zlozonych w ramach dzialania "Odnowa I rozwój wsi"
w podziale na rodzaje beneficjent6w w latach 2010-2012
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Realizacja budzetu LSR
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Na dzien 31.12.2013r. wartosc zawartych umów w ramach poszczególnych dzialan
przedstawiala sie nastepujaco:
- w ramach dzialania "Male projekty" - zawarto 78 umów przyznania pomocy na laczna
kwote dofinansowania 1.699.585,07 zl (30,70% realizacji budzetu LSR),
- w ramach dzialania "Odnowa i rozwój wsi" - zawarto 14 umów na laczna kwote
dofinansowania 2.262.183,00 zl (40,86% realizacji budzetu LSR),
- w ramach dzialania "Róznicowanie w kierunku dzialalnosci nierolniczej" - zawarto
4 umowy na laczna kwote dofinansowania 313.402,00 zl (5,66% realizacji budzetu LSR),
- w ramach dzialania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw" - zawarto 3 umowy na
laczna kwote dofinansowania 244.150,00 zl (4,41% realizaCji budzetu LSR).

Laczna wartosc umów zawartych w ramach dzialania "Wdrazanie lokalnych
strategii rozwoju" wedlug stanu na dzien 31.12.2013r. wynosi 4.519.320,07 zl czyli
81,64% wykorzystania budzetu LSR.

- w ramach dzialania "Odnowa i rozwój wsi" - wnioski na kwote 4.143.492,00 zl
- w ramach dzialania "Róznicowanie w kierunku dzialalnosci nierolniczej" - wnioski na
kwote 831. 765,50 zl,
- w ramach dzialania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw" - wnioski na kwote
1.187.083,00 zl.

Daje to lacznie kwote 8.641.646,22 zl, przy calkowitym budzecie dzialania
"Wdrazanie lokalnych strategii rozwoju" - 5.535.825,00 zl, czyli zlozono wnioski o
wartosci przekraczajacej budzet LSR o kwote 3.105.821,22 zl (ponad 56,1% powyzej
wartosci budzetu).

Zmniejszenie calkowitego budzetu LSR do kwoty 5.535.825,00 wynika
z interpretacji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wedlug której zwiekszenie limitu na
operacje typu "Odnowa i rozwój wsi" (co nastapilo w budzecie LSR Fundacji), nie moze
przekroczyc 80% sumy zmniejszen limitów na pozostale typy operacji w ramach dzialania
"Wdrazanie lokalnych strategii rozwoju". W ten sposób budzet LSR Fundacji musial zostac
zmniejszony o kwote 50.503,00 zl.
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W ramach dzialania "Odnowa i rozwój wsi", dla którego nabór rozpoczal sie w roku
2013, wszystkie 5 wniosków zostalo zlozonych przez gminy.

Liczbe wniosków zlozonych w ramach dzialania "Odnowa i rozwój wsi" w naborach
w latach 2010-2013 w podziale ze wzgledu na rodzaj beneficjentów obrazuje ponizszy
wykres.

terytorialnego - 23 wnioski, instytucje kultury - 17 wniosków, przedsiebiorcy - 16
wniosków, osoby fizyczne - 7 wniosków.

W roku 2013 nie prowadzono naboru w ramach dzialania "Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiebiorstw" i "Róznicowanie w kierunku dzialalnosci nierolniczej".

Lacznie w naborach w latach 2010-2013 zlozono uwzgledniajac równiez wnioski
zlozone w naborze trwajacym od 30.12.2013r. do 13.01.2014r.:
- w ramach dzialania "Male projekty" - wnioski na kwote 2.479.305,72 zl,

5

W ramach dzialania "Róznicowanie w kierunku dzialalnosci nierolniczej"
rozdysponowano 100% srodków przewidzianych na to dzialanie w budzecie LSR czyli
kwote 313.347,00 zl. Wszystkie wybrane wnioski zostaly zweryfikowane i zawarto
4 umowy.

W ramach dzialania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw" rozdysponowano
kwote 344.138,00 zl czyli 100% srodków przewidzianych w budzecie LSR, ale

6



1 z beneficjentów na dzien 31.12.2013r. nie zawarl jeszcze umowy o wartosci
100.000,00 zl.

W ramach dzialania "Odnowa i rozwój wsi" rozdysponowano uwzgledniajac nabór
zakonczony 13.01.2014r. 2.952.772,00 zl co stanowi 95,19% srodków przewidzianych na
to dzialanie w budzecie LSR. W ramach tej kwoty trwa weryfikacja 5 wniosków o lacznej
wartosci 790.642,00 zl.

W ramach dzialania "Male projekty" rozdysponowano 1.776.413,96 zl co stanowi
99,99% srodków _przewidzianych w budzecie LSR (w budzecie pozostalo 7,04 zl
po ostatnim naborze oraz ewentualne srodki wynikajace ze zmniejszenia wysokosci
projektów dla których wnioski o platnosc nie zostaly zweryfikowane i zatwierdzone do
31.12.2013r.). W ramach kwoty 1.776.413,96 zl rwa weryfikacja 5 wniosków o lacznej
wartosci 102.958,51 zl.

Na dzien 31.12.2013r. z uwzglednieniem naboru zakonczonego 13.01.2014r. do
rozdysponowania pozostalo 149.147,00 zl w ramach dzialania ,,0dnowa i rozwój wsi" oraz
ewentualne 100.000,00 zl,w ramach "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw".

Laczna wartosc wyplaconych srodków z czterech ww. dzialan wyniosla na
31.12.2013r. - 3.132.016,41 zl, czyli 56,58% realizacji budzetu LSR. Szczególowo dane
dotyczace wyplaty srodków dla poszczególnych dzialan sa opisane w kolejnym rozdziale
"Raportu z ewaluacji. ..".

Ponadto w 2013r. Fundacja "PRYM" w partnerstwie z LGD "Dolina rzeki Grabi"
i LGD "BUD - UJ RAZEM" rozpoczela realizacje projektu wspólpracy pn. "Questing
umozliwi innowacyjne zwiedzanie". Umowa przyznania pomocy zostala zawarta
27.03.2013r. Calkowita wartosc projektu wynosi 411.669,48 zl, z czego udzial Fundacji
"PRYM" - 112.850,78 zl (109.558,33 zl w ramach dofinansowania z EFRROW i 3.292,45
zl ze srodków wlasnych). W roku 2013 zrealizowano nastepujace zadania w ramach
projektu wspólpracy:
-organizaCja spotkania informacyjnego na terenie Fundacji "PRYM",
-organizacja spotkania wprowadzajacego do metodologii questingu dla reprezentantów
LGD polaczonego z wyjazdem majacym na celu przejscie przykladowych tras
questi ngowych,
-organizacja 14 spotkan edukacyjnych z zakresu metodologii questów (2 spotkania dla
kazdej grupy opracowujacej kuest na terenie danej gminy).
-opracowanie 7 questów na terenie gmin partnerskich,
-wykonanie projektu graficznego i druk albumu kolekcjonerskiego zawierajacego
informacje o projekcje i 35 questach opracowanych na terenie LGD realizujacych projekt,
-opracowanie graficzne i druk odznaki odkrywcy,
-opracowanie graficzne i druk ulotek tras questingowych,
-wykonanie pieczatek i skrzynek na pieczatki,
-opracowanie aplikacji na platformy iOS/Android.

Fundacja "PRYM" realizowala w roku 2013 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 - kontynuacja" realizowanego przez Instytut
Europejski w Lodzi (doradztwo prawne, ksiegowe, bezplatne uslugi ksiegowe dla
organizacji pozarzadowych).

promocja dzialalnosci Fundacji podczas targów i innych wydarzen (m.in.:
V Miedzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL w Kielcach,
"Smaki Ziemi Lódzkiej" na rynku Manufaktury w Lodzi, Jarmark WOjewódzki w Lodzi,
imprezy lokalne np. Jarmark Chociszewski, Swietojanskie Granie w Lubieniu),

- 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),
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4. Opis bezposrednich efekt6w przedsiewziec i por6wnanie ich z efektami,
kt6re byly zakladane w fazie projektowania

W roku 2013 rozpoczal sie piaty nabór w ramach wdrazania LSR, który zakonczyl sie
13.01.2014r. Oznacza to, ze nie ma mozliwosci dokonania analizy poziomu wniosków

. zweryfikowanych pozytywnie i odrzuconych z tego naboru.
W 2013 roku zakonczyla sie realizacja pozostalych "Malych Projektów"

z naboru 2012. Tylko 9 wniosków z naboru 2012 nie otrzymalo platnosci lub nie
zakonczylo realizacji do konca 2013r. W 2013r. dokonano platnosci z tytulu realizacji
1 malego projektu z naboru 2011 w wysokosci 24.892,01 zl. Ponadto wyplacono srodki
dot. realizacji rpalych projektów z naboru 2012 w wysokosci 543.138,84 zl
(25 projektów). Lacznie w 2013r. wyplacono srodki z tytulu realizacji dzialania "Male
Projekty" w wysokosci 568.030,85 zl.

W 2013 roku zakonczyla sie realizacja 1 projektu z naboru 2012 na kwote
75.263,00 zl dla dzialania "Odnowa i rozwój wsi" oraz 4 projektów z naboru 2012 na
laczna kwote 543.256,00 zl. Z tytulu realizacji tych operacji wyplacono w 2013 roku
618.519,00 zl. "

W ramach dzialanie "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw" w roku 2013
wyplacono 141.135,00 zl - 1 wniosek otrzymal platnosc koncowa a 1 platnosc czesciowa.

W ramach dzialania "Róznicowanie w kierunku dzialalnosci nierolniczej" w roku 2013
wyplacono 200.000,00 zl. Sa to 2 platnosci ostateczne dla projektów z naboru 2012.

Laczna wartosc wyplaconych srodków dla poszczególnych dzialan po pieciu naborach
wynosi:
- w ramach dzialania "Male projekty" - 1.438.101,41 zl (81,00% realizacji budzetu LSR),
- w ramach dzialania "Odnowa i rozwój wsi" - 1.266.433,00 zl (40,90% realizacji
budzetu LSR)
- w ramach dzialania "Róznicowanie w kierunku dzialalnosci nierolniczej" - 213.347,00 zl
(68,10% realizacji budzetu LSR),
- w ramach dzialania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw" - 214.135,00 zl (62,30%
realizacji budzetu LSR).

Róznica miedzy wartoscia zawartych umów a wartoscia wyplaconych srodków wynosi
1.387.303,66 zl, czyli projekty o takiej wartosci sa badz w trakcie rozliczania badz
w trakcie realizacji wedlug stanu na 31.12.2013r. Nie uwzgledniono w tej kwocie srodków
rozdysponowanych w naborze który trwal od 30.12.2013r do 13.01.2014r.
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Realizacja budzetu LSR w podziale na dzialania wg wartosci
wyplaconych srodków

I
54 obiekty infrastruktury spoleczno-kulturalnej. Zorganizowano 328 wydarzen
zwiazanych z kultura, sportem, integracja i aktywizacja spoleczna; powstalo lub
zmodernizowano 6 przedsiebiorstw.

Obiekty infrastruktury spoleczno-kulturalnej (w tym sportowej)
powstale, wyremontowane lub zmodernizowane w ramach

realizacji LSR w latach 2011-2013
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Dzialania

Efekty zrealizowanych projektów sa zgodne z efektami, które byly zakladane
w fazie projektowania.

W ramach realizacji przedsiewziecia "Dorzecze Bzury i Neru - turystyczna oaza
w regionie lódzkim" zostaly zrealizowane projekty dotyczace miedzy innymi stworzenia
atrakCji turystycznej w postaci budowy pieca chlebowego, zwiekszenia atrakcyjnosci
osrodka rekreacyjno-rehabilitacyjnego o specjalnosci hipoterapia czy organizacji imprez
i wydarzen promujacych walory turystyczne, kulturowe i przyrodnicze (majówka
w Starym Gostkowie, Dozynki w Parzeczewie).

Lacznie w latach 2010-2013 w ramach realizacji tego przedsiewziecia powstalo
8 obiektów atrakcyjnych turystycznie. Odbylo sie 12 wydarzen promujacych walory
turystyczne, kulturowe i przyrodnicze oraz wydano 4 publikacje promujace obszar
dzialania LGD.

Efektem realizacji tych projektów jest równiez pobudzenie aktywnosci w zakresie
turystyki i rekreacji. Z danych zebranych na podstawie ankiet monitorujacych wynika, ze
w roku 2013 z nowych, rozbudowanych, przebudowanych, wyremontowanych lub
doposazonych obiektów, szlaków lub miejsc atrakcyjnych turystycznie skorzystalo 3.108
osób. W imprezach i wydarzeniach promujacych walory turystyczne, kulturowe
i przyrodnicze udzial wzielo 2.480 osób. Z publikacjami promujacymi obszar dzialania
LGD zapoznalo sie 4.259 osób. Dla roku 2012 dane te przedstawialy sie nastepujaco:
3.635 osób korzystajacych z tych obiektów, 2.028 uczestników imprez i wydarzen oraz
2.409 osób, które zapoznaly sie z publikacjami promujacymi obszar LGD.

W ramach realizacji przedsiewziecia "Miedzy beznadzieja a sukcesem" w roku
2013 zostaly wykonane przede wszystkim remonty swietlic wiejskich dzialajacych
w straznicach OSP oraz w siedzibach innych organizacji pozarzadowych, czesc z nich
zostala wyposazona zgodnie z zapisami wniosków o dofinansowanie. Projekty dotyczyly
równiez wyposazenia lokalnych zespOlÓW ludowych, organizacji wyjazdów studyjnych,
zagospodarowania przestrzeni publicznej, remontu i wyposazenia bibliotek, modernizacji
lub utworzenia przedsiebiorstw na obszarze LGD itp. W 2013 roku wybudowano lub
wyremontowano 7 obiektów infrastruktury spoleczno-kulturalnej. Odbylo sie
107 wydarzen zwiazanych z kultura, sportem, integracja i aktywizacja spoleczna
zrealizowana w ramach srodków LSR (próby, warsztaty, szkolenia itp.). Powstaly lub
zostaly zmodernizowane 4 przedsiebiorstwa oraz doposazono 3 podmioty dzialajace
w sferze kultury (orkiestry dety i zespoly ludowe).

Lacznie w latach 2010-2013 w ramach realizacji tego przedsiewziecia udalo sie
osiagnac nastepujace wskazniki realizacji produktu: doposazono 6 obiektów dzialajacych
w sferze kultury. Wybudowano, przebudowano, zmodernizowano i wyposazono

9

W fazie projektowania zakladano równiez, ze efektem realizacji projektów dot. remontów
swietlic wiejskich bedzie pobudzenie aktywnosci spolecznosci lokalnych poprzez rozwój
dzialalnosci tych swietlic. Z danych zebranych na podstawie ankiet monitorujacych dot.
liczby osób korzystajacych z tych obiektów wynika, ze lacznie w roku 2013 skorzystaly
z nich 24.285 osób. Dla porównania w latach 2011-2012 skorzystalo z tych obiektów
lacznie 24.163 osób. Wynika to z faktu, ze w roku 2013 wiele projektów zostalo
rozliczonych i rozpoczeto zbieranie danych o liczbie osób z nich korzystajacych.
Dane dotyczace tych obiektów, których przewazajaca czesc stanowia swietlice, na terenie
poszczególnych gmin partnerskich sa bardzo zróznicowane i wahaja sie od 15 do prawie
3.000 osób korzystajacych z obiektu rocznie.
Zorganizowano wiele róznorodnych wydarzen zwiazanych z kultura, sportem, integracja
i aktywizacja spoleczna sfinansowanych ze srodków LSR (prób orkiestr, warsztatów,
koncertów itp.) w których w 2013 r. wzielo udzial 3.464 osób. W roku 2013
zmodernizowano/utworzono cztery przedsiebiorstwa na obszarze LGD. W wyniku tego
powstaly lub zostaly utrzymane 4 miejsca pracy. Dla porównania w latach poprzednich
utworzono 2 przedsiebiorstwa i 2 miejsca pracy.

Szczególowe dane dotyczace realizacji poszczególnych przedsiewziec i ich celów
wynikajace z ankiet monitorujacych przedstawiaja sie nastepujaco:

Z zebranych przez Fundacje ankiet dotyczacych dzialania "Male Projekty"
wynika, ze:

- 4 rozliczone wnioski odnosza sie do przedsiewziecia I. Dorzecze Bzury i Neru
- turystyczna oaza w regionie lódzkim, cel szczególowy 1. Rozwój infrastruktury
i uslug sprzyjajacych powstawaniu produktów turystycznych,
- 8 rozliczonych wniosków odnosi sie do przedsiewziecia I. Dorzecze Bzury i Neru
- turystyczna oaza w regionie lódzkim, cel szczególowy 2. Promocja walorów
przyrodniczych i kulturowych (2 z tych wniosków odnosza sie równiez do celu
szczególowego 1.1., poniewaz w ramach projektów utworzono/wyremontowano miejsca
atrakcyjne turystycznie, jak i zorganizowano wydarzenia promujace walory turystyczne,
kulturowe itp.),
- 29 rozliczonych wniosków odnosi sie do przedsiewziecia II. Miedzy beznadzieja a
sukcesem, cel szczególowy 1. Poprawa dostepnosci do kultury, sportu i informacji,

Osiagniete w 2013r. wskazniki (obejmuja dane z ankiet zlozonych przez beneficjentów,
którzy platnosc ostateczna otrzymali w 2011, 2012 i 2013) przedstawiaja sie
nastepujaco:
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W ramach przedsiewziecia I. Dorzecze Bzury i Neru - turystyczna oaza w reoionie
lódzkim dla operacji zrealizowanych w ramach dzialania "Male projekty" osiagnieto
nastepujace wskazniki:

- wskaznik produktu - 7 nowych, rozbudowanych, przebudowanych, wyremontowanYCh
lub doposazonych obiektów, szlaków lub miejsc atrakcyjnych turystycznie np. stworzenie
punktu wypoczynkowego we wsi Lubien, zwiekszenie atrakcyjnosci osrodka rekreacyjno
rehabilitacyjnego o speCjalnosci Hipoterapia w miejscowosci Zurawieniec itp.;

- wskaznik produktu - 12 imprez i wydarzen promujacych walory turystyczne, kulturowe
i przyrodnicze (w tym imprezy rekreacyjne) zorganizowanych w latach 2011-2013 np.
"Zielono nam" majówka w Starym Gostkowie itp.;

- wskaznik produktu - 4 publikacje promujace obszar LGD wydane w ramach srodków
LSR np. folder informacyjny "Atrakcje turystyczne gminy Zgierz";

- wskaznik rezultatu - 2.353 osób korzystajaCYCh z nowych, rozbudowanych,
przebudowanYCh, wyremontowanych lub doposazonYCh obiektów, szlaków lub miejsc
atrakcyjnych turystycznie w latach 2011-2013,

- wskaznik rezultatu - 4.508 uczestników imprez i wydarzen promujacych walory
turystyczne, kuiturowe i przyrodnicze (w tym imprezy rekreacyjne) w latach 2011-2013,

- wskaznik rezultatu - 6.668 osób, które zapoznaly sie z publikacjami promujacymi
obszar LGD w latach 2012-2013.

W ramach przedsiewziecia II Miedzy beznadzieia a sukcesem:

- wskaznik produktu - 43 nowe, przebudowane, zmodernizowane i wyposazone w ramach
srodków LSR obiekty infrastruktury spoleczno - kulturalnej (w tym sportowej) np.
38 swietlic wiejskich, 1 stoisko regionalne Ziemi Leczyckiej, itp.;

- wskaznik produktu - 328 szt. wydarzen zwiazanych z kultura, sportem, integracja
i aktYWizacja spoleczna np. próby i koncerty orkiestry detej, próby zespolów spiewaczych
itp.;

- wskaznik produktu - 6 szt. doposazonYCh w ramach srodków LSR podmiotów
dzialajacych w sferze kultury np. doposazenie orkiestr detYCh i zespolów spiewaczych;

- wskaznik produktu - 1 szt. nowego zmodernizowanego przedsiebiorstwa

- wskaznik rezultatu - 41.845 osób, które skorzystaly z nowych, przebudowanych,
zmodernizowanych i wyposazonYCh w ramach srodków LSR obiektów infrastruktury
spoleczno - kulturalnej w latach 2011-2013,

- wskaznik rezultatu - 2.839 osób uczestniczacych w wydarzeniach zwiazanych
z kultura, sportem, integracja i aktywizacja spoleczna w latach 2012-2013,

- wskaznik rezultatu - 122 osoby korzystajace z wyposazenia zakupionego w ramach
srodków LSR w podmiotach dzialajacych w sferze kultury

- wskaznik rezultatu - 1 szt. pozarolniczego miejsca pracy utworzonegO/ZWiazanego
bezposrednio z realizacja LSR

W 2013 roku zakonczyla sie realizacja jednego prOjektu z dzialania "Odnowa i rozwój
wsi" z naboru 2011 i ten projekt otrzymal platnosc ostateczna, do rozliczenia pozostal
jeden projekt z naboru 2011. Ponadto w 2013r. rozliczone zostaly 4 projekty sposród 6 z
naboru 2012. Calkowita wartosc platnosci dokonanych z tytulu realizacji operacji w
ramach dzialania "Odnowa i rozwój wsi" wyniosla 618.519,00 zl.

Il

Z zebranych przez Fundacje ankiet dotyczacych dzialania "Odnowa i rozwój
wsi" wynika, ze:

- 1 rozliczony wniosek odnosi sie do przedsiewziecia I. Dorzecze Bzury i Neru
- turystyczna oaza w regionie lódzkim, cel szczególowy 1. Rozwój infrastruktury
i uslug sprzyjajacych powstawaniu produktów turystycznych,

" 11 rozliczonych wniosków odnosi sie do przedsiewziecia II. Miedzy beznadzieja a
sukcesem, cel szczególowy 1. Poprawa dostepnosci do kultury, sportu i informacji.

W ramach przedsiewziecia I. Dorzecze Bzury i Neru - turystyczna oaza w reaionie
~dla operacji zrealizowanych w ramach dzialania "Odnowa i rozwój wsi" osiagnieto
nastepujace wskazniki:

- wskaznik produktu - 1 nowy, rozbudowany, przebudowany, wyremontowany lub
doposazony obiekt, szlak lub miejsce atrakcyjne turystycznie (przebudowa ogrodzenia
wokól parku w Starym Gostkowie);

- wskaznik rezultatu - 1.390 osób, które skorzystaly z nowych, rozbudowa"nych,
przebudowanych, wyremontowanych lub doposazonych obiektów, szlaków lub miejsc
atrakcyjnych turystycznie w roku 2013,

W ramach przedsiewziecia II Miedzy beznadzieja a sukcesem'

- wskaznik produktu - 11 nowych, przebudowanych, zmodernizowanych i wyposazonych
w ramach srodków LSR obiekty infrastruktury spoleczno - kulturalnej (w tym sportowej),
sa to: 5 swietlic wiejskich, 1 centrum sportowe, 1 stadion, 1 plac zabaw, 2 biblioteki, 1
wewnetrzny uklad komunikacyjny;

wskaznik rezultatu - 9.686 osoby skorzystaly z nowych, przebudowanych,
zmodernizowanych i wyposazonYCh w ramach srodków LSR obiektów infrastruktury
spoleczno - kulturalnej w roku 2013.

Z zebranych przez Fundacje ankiet dotyczacych dzialania "Tworzenie
i rozwój ... " oraz "Róznicowanie w kierunku ... " wynika, ze:

- 5 rozliczonych wniosków odnosi sie do przedsiewziecia II. Miedzy beznadZieja a
sukcesem, cel szczególowy 2. Poprawa konkurencyjnosci obszaru LGD i prowadzenia
dzialal nosci gospodarczej.

Dl.a operacji tych osiagnieto nastepujace wskazniki (w ramach przedsiewziecia II. Miedzy
beznadzieia a sukcesem)'

- wskaznik produktu - 5 nowych/zmodernizowanych przedsiebiorstw,

- wskaznik rezultatu - 5 pozarolniczych miejsc pracy utworzonych/ZWiazanych
bezposrednio z realizacja LSR.

Dla operacji "Tworzenie i rozwój ..." oraz "Róznicowanie w kierunku ..." wyplacono lacznie
srodki w wysokosci 427.482,00 zl.

Podsumowujac wartosci dokonanych w latach 2011-2013 platnosci ostatecznych
w ramach wszystkich dzialan obejmujacych wdrazanie lokalnej strategii rozwoju,
realizacja budzetu LSR w podziale na przedsiewziecia przedstawia sie nastepujaco:

- dla przedsiewziecia I Dorzecze Bzury i Neru - turystyczna oaza w reaionie lódzkim
(odoowiada ono równoczesnie realizacji cel oaólneQo I) - 385.861,95 zl (63,99%
wykonania budzetu), a w budzecie LSR zaplanowano 603.000,00 zl;
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Realizacja przedsiewziecia II. LSR
- dla przedsiewziecia II. Mied7Y beznadzieja a sukcesem (odpowiada ono równoczesnie
realizacji cel oaólnego II ) - 2.746.154,46 zl (64,54% wykonania budzetu), a w budzecie
LSR zaplanowano 4.254.709,00 zl.
Natomiast jesli wezmiemy pod uwage wartosc wyplaconych srodków z lat 2011-2013
oraz wartosc umów zawartych dla których nie zrealizowano jeszcze platnosci z naborów
z roku 2011 i 2012, to realizacja przedsiewziec LSR przedstawia sie nastepujaco:

- dla przedsiewziecia I Dorzecze Bzury i Neru - turystyczna oaza w regionie lódzkim
(odpowiada ono równoczesnie realizacji cel oaólnego I) - 637.317,79 zl (100%
wykonania budzetu), a w budzecie LSR zaplanowano 603.000,00 zl,

- dla przedsiewziecia II. Miedzy beznadzieja a sukcesem (odoowiada ono równoczesnie
realizacji cel oaólneao II.) - 3.797.733,91 zl (89,25% wykonania budzetu), a w budzecie
LSR zaplanowano 4.254.709,00 zl.

Realizacja przedsiewziecia J. LSR
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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. We wspólpracy z firma PL Europa i Instytutem
Europejskim w Lodzi prowadzone byly spotkania doradcze w zakresie prawa i
ksiegowosci .

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 miejsce
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, poniewaz artykuly sa pisane nie tylko przez
pracowników urzedów w ramach ich obowiazków sluzbowych, ale równiez przez osoby
z zewnatrz, które nie sa z urzedami zwiazane.

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 1.1.: Razwój infrastruktury i uslug sprzyjajacych powstawaniu produktów
tu rystycznych .
Cel szczególowy 1.2.: Promocja walorów przyrodniczych i kulturowych.
Cel szczególowy II.1.: Poprawa dostepnosci do kultury, sportu i informaCji.
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W roku 2013 nie zostal przeprowadzony nabór pracowników biura Fundacji.

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 II.5. Zasady i procedury funkcjonowania LGD oraz

'organu decyzyjnego LGD.

Rada Fundacji funkcjonowala w skladzie siedmioosobowym:
1) Piotr Kuropatwa - Wójt Gminy Wartkowice,
2) Pawel Szymczak - Wójt Gminy Dalik6w,
3) Ryszard Nowakowski - Wójt Gminy Parzeczew,
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.

J
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Fundacja "PRYM" dziala w oparciu o nastepujace organy: Zarzad, Rada, Grupa

Decyzyjna ds. osi Leader.

W 2013r. nie zostal zmieniony ani sklad Zarzadu ani Rady Fundacji. Zarzad dzialal
w skladzie szescioosobowym 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. Iwona Dabek z sektora publicznego - Czlonek Zarzadu,
6. Leszek Filipiak z sektora pubiicznego - Czlonek Zarzadu.

W roku 2013 rozpoczal sie V nabór w ramach dzialania "Wdrazanie lokalnej strategii
rozwoju". Nabór byl prowadzony w okresie od 30 grudnia 2013 do 13 stycznia 2014r.
Informacja o naborach ukazala sie w gazecie lokalnej "Do Rzeczy" oraz na stronie
internetowej www.fundacjaprym.o1. Beneficjenci skladali wnioski o dofinansowanie
bezposrednio w biurze Fundacji. Znaczaca czesc wniosków wplynela do Fundacji w
ostatnich dniach ogloszonych naborów.

Poniewaz w roku 2013 nie odbylo sie zadne posiedzenie Grupy Decyzyjnej dotyczace
oceny wniosków nie zostala dokonana ocena sprawnosci przez Grupe Decyzyjna.

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.

Prze~zac4lrAropatwa

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.).

Rok 2013 to kolejny rok sprawnego rozliczania operacji "Funkcjonowanie lokalnej
grupy dzialania, nabywanie umiejetnosci i aktywizacja" spowodowanego zmiana opiekuna
Fundacji - osoby rozpatrujacej wnioski o platnosc (pracownika Wydzialu Platnosci
Departamentu FROW Urzedu Marszalkowskiego w Lodzi). W roku 2013 zlozono 4 wnioski
o platnosc: wniosek za IV kwartal 2012r. oraz 3 wnioski dotyczace 3 kwartalów roku
2012. Udalo sie rozliczyc i uzyskac platnosci dotyczace IV kwartalu roku 2012 oraz
2 kwartalów roku 2013.

Cel szczególowy: II.2. Poprawa konkurencyjnosci obszaru LGD i prowadzenia
dzialalnosci gospodarczej.

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.

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

- 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.

____________ 1 _

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

Projekty zrealizowane i realizowane w ramach dzialania "Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiebiorstw" oraz "Róznicowanie w kierunku dzialalnosci
nierolniczej" przyczynily sie do osiagniecia nastepujacych celów zapisanych w
LSR:

Cel szczególowy 11.2.: Poprawa konkurencyjnosci obszaru LGD i prowadzenia
dzialalnosci gospodarczej.

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

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

Cel szczególowy: 1.1.: Rozwój infrastruktury i uslug sprzyjajacych powstawaniu
produktów turystycznych.
Cel szczególowy.I1.1.: Poprawa dostepnosci do kultury, sportu i informacji.
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W roku 2013 roku w Biurze Fundacji byli zatrudnieni nastepujacy pracownicy:

- Kierownik Biura Fundacji - zatrudniony na podstawie umowy o prace na czas
nieokreslony w pelnym wymiarze pracy od 1 stycznia 2008r. (funkcje ta pelni Prezes
Zarzadu Jolanta Pegowska);

- Specjalista ds. informacji i kontaktów z mediami - zatrudniony na podstawie
umowy o prace na czas nieokreslony w pelnym wymiarze pracy od 1 stycznia 2008r.
(Renata Jesionowska-Zawadzka);

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

- Koordynator projektów osi Leader - zatrudniony na podstawie umowy o prace na
czas nieokreslony w wymiarze 1 etatu w okresie od 01 do 31.01.2013r. (Edyta Wójcik);

- Redaktor naczelny gazety lokalnej "Do Rzeczy" - zatrudniony na podstawie
umowy zlecenie z dnia 3 stycznia 2012r. (Renata Nolbrzak);

- Pracownik administracji na stazu zatrudniony na podstawie umowy zawartej z
Powiatowym Urzedem Pracy w Zgierzu w okresie od 04.02.2013r. do 03.08.2013r.
(Dawid Glodek)
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7. Zalacznik 1 Lista operacji zrealizowanych w ramach dzialania •.Wdrazanie
lokalnych strategii rozwoju" - stan wedlug srodków wyplaconych na dzien
31.12.2013r.

1. Male projekty tj. operacje, które nie odpowiadaja warunkom przyznania pomocy
w ramach dzialan Osi 3, ale przyczyniaja sie do osiagniecia celów tej osi.

. Wyplacone
L.p.

Nazwa Wnioskodawcy Tytul operacjisrodki
(w zl)

1.

Ochotnicza Straz PozarnaRemont swietlicy wiejskiej24 996,00w Leznicy Malej
w Leznicy Malej

Kultywowanie tradycyjnego

2.

Pracownia Witrazyrzemiosla Ziemi Leczyckiej9 559,36- Bogdan Ignaczak
poprzez wykonanie

regionalnego stoiska

3.

Ochotnicza Straz Pozarna
Remont wyposazenie swietlicy24984,21w Lubieniu wiejskiej w Lubieniu

4.

Ochotnicza Straz Pozarna
Remont i wyposazenie swietlicy24926,13

w Pruszkach
wiejskiej w Pruszkach

5.

Ochotnicza Straz Pozarna w LeceRemont wyposazenie swietlicy
.22 505,39wiejskiej w Lece

Kultywowanie lokalnych

6.

Ochotnicza Straz Pozarna
tradycji poprzez rozwój22279,52wDalikowie

dzialalnosci Orkiestry Detej
OSP wDalikowie

7.

Ochotnicza Straz Pozarna
Remont swietlicy wiejskiej23 485,00w Brudnowie
w Brudnowie

8.

Ochotnicza Straz Pozarna
Remont sWietlicy wiejskiej24 497,43w Krzemieniewie
w Krzemieniewie

Wiejski qsrodek Kultury

Remont i wyposatenie swietlicy15 592,1010. w Sniatowej wiejskiej w Sniatowej

Gminny Osrodek Kultury

Organizacja imprezy

11.
kulturalnej Noc swietojanska22691,62

wOzi erzazn ej
w Dzierzaznej

12.

Fundacja Rozwoju TurystykiAtrakCje turystyczne gminy16 730,04i Kulturv
Zoierz- folder informacYiny
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Zachowanie lokalnegodziedzictwa kulturowego13.
Ochotnicza Straz Pozarnai historycznego poprzez remont24 789,00

w Powodowie Trzecim
pomieszczen w budynku

swietlicy wiejskiejw Powodowie Trzecim

14.

Ochotnicza Straz Pozarna
Remont swietlicy wiejskiej24 646,00w Konopnicy
w Konopnicy

. 15.

Ochotnicza Straz Pozarna
Remont swietlicy wiejskiej

24 776,00w Pelczyskach
w Pelczyskach

Remont i wyposazenie budynku

.pelniacego funkcje rekreacyjno
16.

Wójcicki Dariusz Michal- turystyczno - edukacyjna24892,01
"Agromuzeum" w Pustkowej Górze

Budowa malej architektury

17.

Wójcicki Dariusz Michal turystycznej przy
24914,87"AGROMUZEUM" w Pustkowej Górze

18.

Wójcicki Dariusz Michal
Przewodnik "Pustkowa Góra i

13 524,25okolice" - turystyczna oaza

Remont swietlicy wiejskiej

19.
Gmina Dalików w Psarach wraz24 910,35

z zagospodarowaniem terenu

Montaz elementów malej

20.
Gmina Dalikówarchitektury na placu zabaw24137,91

w Domaniewie

21.

Gmina DalikówRemont swietlicy wiejskiej
24 942,76w Hucie Bardzynskiej

22.

Ochotnicza Straz Pozarna
Remont i wyposazenie swietlicy23 800,00w Olesnicy

wiejskiej w Olesnicy

.Ochotnicza Straz Pozarna

Remont sWietlicy wiejskiej

23. w Budzynku
w Budzynku wraz23 063,93

z zagospodarowaniem terenu

24.

Synowiec Malgorzata Dorota Stworzenie punktu24 646,88
wypoczynkowego dla osób uorawiaiacych w okolicy

18
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turystyke piesza, rowerowa
i konna. Aranzacja przestrzeninad stawem

Stworzenie atrakcji

turystycznej w postaci punktu25.

Synowiec Malgorzata Dorota
kultywowania lokalnych

23 569,32tradycji kulturowych w zakresie przetwarzania, konserwacji iprzechowywania zywnosci

Ochotnicza Straz Pozarna

Remont polaczony
26.

w Bloniu z modernizacja swi.etlicy25 000,00
wiejskiej w Bloniu

Remont polaczony

27.

Ochotnicza Straz Pozarna
z modernizacja oraz zakupem24 862,34w Chrzastówku

wyposazenia do swietlicy
wiejskiej w Chrzastówku

Ochotnicza Straz Pozarna

Remont polaczony

28.
z modernizacja swietlicy25 000,00

w Jankowie
wiejskiej w Jankowie

Ochotnicza straz Pozarna

Remont polaczony

29.
w Siedlcu

z modernizacja swietlicy22 964,35
wiejskiej w Siedlcu

Wyposazenie Sali widowiskowej

Forum Inicjatyw Twórczych,pelniacej funkcje swietlicy,30.
Forum Inicjatyw Twórczych w sprzet naglasniajacy20 798,02

i oswietleniowy oraz organizacja zajec z zespolamispiewaczymi i kapela ludowa

31.

Gmina Parzeczew
Remont pomieszczen swietlicy

19249,97wiejskiej przy OSP we wsi Orla

Kultywowanie lokalnych

Gminny Osrodek Kultury

tradycji poprzez warsztaty

32.
i doposazenie Orkiestry Detej18557,25

w Dzierzaznej przy Gminnym Osrodku Kultury
w DZierzaznej

33.

Ochotnicza Straz Pozarna
Remont swietlicy wiejskiej

24631,69w Wartkowicach
w Wartkowicach

34.

Ochotnicza Straz Pozarna
Remont swietlicy wiejskiej

24 892,00w Biernacicach
w Biernacicach

19

35.

Ochotnicza Straz Pozarna
Remont swietlicy wiejskiej24 594,00w Truskawcu
w Truskawcu

36.

Ochotnicza Straz Pozarna
Remont swietlicy wiejskiej24409,60w Turze
w Turze

Przygotowanie i wydruk

37.
Gmina Zgierzprzewodnika turystycznego14 000,00, po Gminie Zgierz

Wrzesniowa historia gminy

38.
Gmina ZgierzZgierz - rajd pieszy i rowerowy12 432,25

oraz widowisko historyczne
.

Innowacyjne techniki promocji

walorów krajobrazowych39.
KIMIJakub Ignaczaki przyrodniczych obszarów LGD12 780,53

w Internecie poprzez fotografie przestrzenna 3D

Remont i modernizacja

40.

Ludowy Klub Sportowy "Orzel"
budynku swietlicy wiejskiej24 930,56Parzeczew

na stadionie LKS "Orzel"
Parzeczew

Adaptacja terenu przy stadionie

41.

Ludowy Klub Sportowy "Orzel" LKS "Orzel" Parzeczew
24 762,70Parzeczew

na potrzeby rekreacyjno
-sportowe mieszkanców wsiParzeczew

42.

Gmina ParzeczewWyposazenie swietlicy wiejskiej
12 362,88przy OSP w Parzeczewie

Wykorzystanie energii ze zródel

odnawialnych w Osrodku43.

Górajek BogumilaRekreacyjno- RehabiIitacyj nym
12441,60o specjalnoSci Hipoterapia

w miejscowosci Zurawieniecpoprzez zakup kolektorówslonecznych~
Zwiekszenie atrakcyjnoSci

oferty dla klientów Osrodka44.
'Górajek BogumilaRekrea cyj n0- RehabiIitacyj nego14743,94

o specjalnoSci Hipoterapia w Zurawiencu-
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Ochotnicza Straz Pozarna

Remont i wyposazenie swietlicy

45.
w jastrzebiu Górnym

wiejskiej przy OSP19 685,44
w Jastrzebiu Górnym

46.

Ochotnicza Straz Pozarna Sanie
Remont swietlicy wiejskiej przy23 239,42-Ludwików

OSP w Saniach

47.

Ochotnicza Straz Pozarna
Remont swietlicy wiejskiej24 802,88w Domaniewku
w Domaniewku

Stowarzyszenie Spoleczno

Remont polaczOIW
48.

-Kulturalne Mieszkanców Wsiz modernizacja swietlicy24 043,22
Dziektarzew

wiejskiej w Dziektarzewie

49.

Ochotnicza Straz Pozarna
Remont swietlicy wiejskiej przy22 402,28w Nakielnicy

OSP Nakielnica

Kultywowanie lokalnych

tradycji w zakresie muzyki50.

Gminny Osrodek Kulturyludowej poprzez doposazenie21 844,00w Lutomiersku zespolu "Szycha" dzialajacego
przy Gminnym Osrodku Kulturyw Lutomiersku

Promocja i organizacja lokalnej

Gminny Osrodek Kultury

twórczosci kulturalnej poprzez

51.
w Lutomiersku

doposazenie Orkiestry Detej24 712,00
Gminnego Osrodka Kultury w Lutomiersku

Zagospodarowanie terenu

Ochotnicza Straz Pozarna w

przylegajacego do swietlicy

52.
Lubieniu

wiejskiej poprzez stworzenie24967,57
punktu wypoczynkowego we wsi Lubien

53.

Ochotnicza Straz Pozarna
Remont i modernizacja24 758,26w Kucinach

swietlicy wiejskiej w Kucinach

54.

Ochotnicza Straz Pozarna w
Remont swietlicy wiejskiej przy25 000,00Prawecicach

OSP w Prawecicach

Remont pomieszczen swietlicy

55.
Gmina Lutomierskwiejskiej przy OSP we wsi24 883,00

Malanów

56.

Gmina ZgierzLokalny lider wEkomuzeum18 598,69
- wYiazd studYiny do LGD
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Fundacja Biebrzanska

Doposazenie swietlicy wiejskiej

57.

Gmina Zgierzw Lagiewnikach Nowych oraz
11 918,00zagospodarowanie terenu

wokól swietlicy

58.

Stowarzyszenie Krzemieniew
Wyposazenie klubu wiejskiego
24 842,06w Krzemieniewie

. 59.

Ochotnicza Straz Pozarna
Remont i modernizacja24810,64w Wilczycy

swietlicy wiejskiej w Wilczycy

Zagospodarowanie terenu

"
Ochotnicza Straz Pozarna

przylegajacego do swietlicy

60.
w Krzemieniewie

wiejskiej w Krzemieniewie24 558,80
poprzez przebudowe ogrodzenia

Stworzenie atrakcji

Synowiec Malgorzata Dorota
turystycznej w postaci punktu

61.
Firma Organizacyjno- kultywowania lokalnych24709,20

Szkoleniowa "Synowcówka"
tradycji kulturowych w zakresie

wypieku chleba

Ksztaltowanie obszaru

przestrzeni publicznej62.

Gmina Wartkowicew miejscowosci Klódno poprzez
21 409,00remont nawierzchni chodnika

oraz placu utwardzonego przedSzkola Podstawowa w Klódnej

63.

Stowarzyszenie Milosników ziemi
Plony naszej Ziemi-dozynki13938,44Turskiej i Okolic

Gminy Wartkowice

64.

Gmina Wartkowice "Zielono nam" majówka
8 925,18w Starym Gostkowie

Kultywowanie lokalnych

65.

Gminny Osrodek Kultury
tradycji poprzez warsztaty8 952,02w Dzierzaznej

i wyposazenie Akademii
Rekodziela1

Rozspiewana wies, czyli
Gminny Osrodek Kultury

kultywowanie lokalnych

66.
tradycji poprzez warsztaty23 322,35

w Dzierzaznej i doposazenie amatorskich
-

zespolów spiewaczych
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)

Tradycje dozynkowe w Gminie67.

Forum Inicjatyw Twórczych Parzeczew - realizacja
24 738,85spektaklu obrzedowego, organizacja festynudozynkowego

2. Operacje, które odpowiadaja warunkom przyznania pomocy w ramach dzialania
..Odnowa i rozwói wsi"

WyplaconeL.p.

Nazwa Wnioskodawcy Tytul operacjisrodki.
(w zl)

Remont trybun i oswietlenia na

1.
Gmina Dalików stadionie sportowym w. 125 000,00

Dalikowie

Remont pomieszczen swietlicy

2.
Gmina Parzeczewwiejskiej przy OSP we wsi103889,00

Opole

Organizacja Centrum Kultury

3.
Gmina Zgierz we wsi Ustronie-remont64 593,00

sWietlicy wiejskiej

Przebudowa ogrodzenia wokól

4.
Gmina Wartkowice parku w Starym Gostkowie83657,00

"Budowa Centrum Sportowego

5.
Gmina Leczyca w miejscowosci Blonie"155 000,00

Remont pomieszczen

Gminna Biblioteka Publiczna

i wyposazenie Gminnej

6. w Parzeczewie
Biblioteki Publicznej

75 263,00
w Parzeczewie oraz jej Filii w Chociszewie

Remont swietlicy wiejskiej

7.
Gmina Zgierzw Jedliczu A w gminie Zgierz115 775,00

8.

Gmina DalikówRemont swietlicy wiejskiej
66 605,00wDalikowie

Rozbudowa i remont

9.
Gmina Zgierz swietlicy w Kaniej Górze,187919,00

gmina Zgierz
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Budowa wewnetrznego ukladu10.

Gmina Dalików komunikacyjnego
170 135,00i postojowego w miejscowosci Dalików

Budowa placu zabaw wraz

z urzadzeniem terenów11.

Gmina Wartkowice zielonych, przebudowa
118597,00chodników i placu parkingowego przy. ul. Targowej w Wartkowicach

3. Operacje, które odpowiadaja warunkom przyznania pomocy w ramach dzialania
"Róznicowanie w kierunku dzialalnosci nierolniczej"

Kwota

naliczonaL.p.
Nazwa Wnioskodawcy Znak sprawy

ogólem (ZP)
(w zl)

1.

Piotr Gieraga06930-0R0510010/1113 347,00

2.

Joanna Kijanska 06930-0R0510011/12100 000,00

3.

Marcin Rózycki06930-0R0510041/12100000,00

4. Operacje, które odpowiadaja warunkom przyznania pomocy w ramach dzialania
Tworzenie i rozwój mikroorzedsiebiorstw"

Kwota

naliczonaLp.

Nazwa Wnioskodawcy Znak sprawyogólem (ZP)

(w zl)
1.

Andrzej Chojnacki 06930-0R0520010/11100000,00

2.

Arkadiusz Krawczyk 06930-0R0520010/1244 135,00
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8. Zalacznik 2 Lista operacji w trakcje realizacji w ramach dzialania "Wdrazanie
lokalnych strategii rozwoju" -stan na dzien 31.12.2013r.

1.Male projekty tj. operacje, które nie odpowiadaja warunkom przyznania pomocy
w ramach dzialan Osi 3, ale przyczyniaja sie do osiagniecia celów tej osi.

I
WysCJkos{:

przyznanejL.p.

Nazwa 'Wnioskodawcy Tytul operacjikwoty
pomocy(w zl)

1.

Gmina Leczyca
Piknik DozynkOWY

20835,11w Lubieniu.

Kultywowanie lokalnych

2.

Gmina Leczyca
tradycji poprzez rozwój

. 23 215,81dzialalnosci Orkiestry Detej w Pruszkach

Kultywowanie tradycji

ludowych poprzez zakup3.

Gmina Leczyca
strojów i wyposazenia dla

23 062,36zespolu folklorystycznego Marysie i Jaskiz Lyncyckiego

Od wnuczka do dziadka

4.

Ochotnicza Straz Pozarna w
- kultywowanie lokalnych18744,00Konopnicy

tradycji muzycznych
w Konopnicy

Remont pomieszczen

5.

Gmina Lutomierskswietlicy wiejskiej przy21 046,92
OSP we wsi Charbice Dolne

Smaki tradycji- wyjazd

6.

Gmina Zgierz
studyjny do LGD

17 222,00Stowarzyszenie Gorce - Pieniny

Synowiec Malgorzata Dorota Firma

Budowa i wyposazenie
7 .

Organizacyjno- Szkoleniowa wiaty edukacyjnej24 943,84

"Synowcówka"

Mlodzi do dziela! - Wyjazd

8 .

Gmina Zgierz
studyjny do LGD

13499,00Stowarzyszenie Gorce - Pieniny
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Gminny Osrodek Kultury

Mazoretki- warsztaty rytmu

9.
i tanca oraz doposazenie20 097,28

w DZierzaznej zespolu

Cykl spotkan poetycko-

lO.
Forum Inicjatyw Twórczychmuzycznych- promocja25 000,00

lokalnej twórczosci

Mala Ojczyzna w

11.
Forum Inicjatyw Twórczychobiektywie- warsztaty25 000,00

filmowe i fotograficzne

2. Operacje, które odpowiadaja warunkom przyznania pomocy w ramach dzialania
Odnowa i rozwÓj wsi"

WysOkCJS{:
przyznanej

L.p

Nazwa Wnioskodawcy Tytul operacjikwoty

pomocy(w zl)

Ksztaltowanie obszaru

1.

Gmina Wartkowice przestrzeni publicznej
226 512,00wokól miejsca pamieci w Starym Gostkowie

Budowa Centrum

2.

Gmina Leczyca
Sportowego

453 050,00w miejscowosci Leznica Mala, gmina Leczyca

Zagospodarowanie

przestrzeni publicznej na-3.

Gmina Lutomierskterenie gminy Lutomiersk
316 188,00w urzadzenia zabawowo

- sportowez przeznaczeniem dlamieszkanców wsi

3. Operacje, które odpOWiadaja warunkom przyznania pomocy w ramach dzialania
"Róznicowanie w kierunku dzialalnosci nierolniczej"

.~Wysokos{:"
przyznanej

L.p,

Nazwa Wnioskodawcy Znak sprawykwoty

pomocy(w zl)..
1.

Marcin Pegowski06930-0R0510009/11100 000,00
-
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4. Operacje, które odpowiadaja warunkom przyznania pomocy w ramach dzialania
Tworzenie i rozwój mikroDrzedsiebiorstw" '

Wysoko~c '
przyznanejL.p.

Nazwa Wnioskodawcy Znak sprawy
kwoty

pomocy(w zl).
1.

Eulalia Bialobrzeska 06930-0R0520009/12100 000,00

przew~~acy.
~

wtr uropatwa
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