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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 2012r. w wyniku zmian w skladzie Grupy Decyzyjnej ds. osi Leader 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.

2. Zakres raportu

Raport zawiera analize zrealizowanych w roku 2012 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 2012 z krótkim opisem
merytorycznym i informacja finansowa o kazdym z nich.

W roku 2012 zostaly przeprowadzone dwa nabory operacji w ramach dzialania
"Wdrazanie lokalnych strategii rozwoju". W okresie 5 - 18 marca 2012r. przeprowadzono
nabór dla dzialan:
- Róznicowanie w kierunku dzialalnosci nierolniczej
- Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw
Budzet poszczególnych dzialan przedstawial sie nastepujaco:
- Róznicowanie w kierunku dzialalnosci nierolniczej - 149.897,00 zl

- Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw - 360.000,00 zl
Ponizsza tabela prezentuje liczbe zlozonych wniosków i ich wartosc:

Lp. Tytul projektu NazwaKwotaDzialanie
beneficjenta

dofinansowania
(zl)1.

Poprawa konkurencyjnoSci
obszaru w Dorzeczu Bzury iNeru oraz wzrost dochodu z

Róznicowanie

pozarolniczej dzialalnosci

w kierunku

gospodarczej poprzez zakup
Joanna Kijanska100.000,00 zldzialalnosci

maszyn do produkcji brykietu

nierolniczej
ze slomy i siana 2.

Wzrost dochodu
z pozarolniczej dzialalnoscigospodarczeji wzrost zatrudnienia poprzez

Róznicowanie

zakup nowego ciagnika wraz

w kierunku

z plugiem odsnieznym,
Marcin Rózycki100.000,00 zldzialalnosci

ladowaczem czolowym
nierolniczej

i kosiarka komunalna do odsniezania drógi usluo oorz"dkowvch3.
Wzrost dochodu

z pozarolniczej dzialalnosci
Róznicowanie

gospodarczej

Suzanna Rózycka49.897,00 zlw kierunku

i wzrost zatrudnienia poprzez

dzialalnosci

uruchomienie gospodarstwa

nierolniczej
aoroturystyczneoo
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4. Poprawa konkurencyjnosci
obszaru w Dorzeczu Bzury iNeru oraz wzrost dochodu zprowadzonej dzialalnosci

"Indianie Swiata" Park Tworzenie
gospodarczej poprzez

Edukacyjno-100.000,00 zli rozwój
wykonanie modelu (repliki)

Rozrywkowy Eulaliamikroprzedsie-
Wielkiego Kanionu

Bialobrzeska biorstw

w parku rozrywki we wsi Chociszew, co spowodujewzrost zatrudnienia5.
Wzrost dochodu

z pozarolniczej dzialalnoscigospodarczej i wzrostzatrudnienia poprzez

Tworzenie

postawienie nowoczesnej hali
Marcin Sardygiewicz100.000,00 zli rozwój

produkcyjnej wraz
mikroprzedsie-

z wyposazeniem oraz zakup

biorstw

srodka transportu do produkcji konstrukcjimetalowych6.
Wzrost dochodu

z pozarolniczej dzialalnoscigospodarczej i wzrost

Tworzenie

zatrudnienia poprzez zakup
Arkadiusz Krawczyk44.150,00 zli rozwój

hal namiotowych
mikroprzedsie-

z wyposazeniem oraz

biorstw
nrzyczeoy i laotooa

Na posiedzeniu w dniu 21 marca 2012r. Grupa Decyzyjna zakwalifikowala do
dofinansowania 3 projekty w ramach dzialania "Róznicowanie w kierunku dzialalnosci
nierolniczej" (1 zgodnie z obowiazujacymi przepisami, zostal zakwalifikowany ponad limit
dostepnych srodków finansowych) i 3 projekty w ramach dzialania "Tworzenie i rozwój
m ikroprzed siebiorstw".

Natomiast w okresie 14 - 31 maja 2012r. zostal przeprowadzony nabór dla czterech
dzialan zapisanych w Lokalnej Strategii Rozwoju:

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

Budzet poszczególnych dzialan przedstawial sie nastepujaco:
- Odnowa i rozwój wsi - 1.797.706,00 zl
- Róznicowanie w kierunku dzialalnosci nierolniczej -zl
- Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw - 115.850,00 zl
- Male Projekty - 836.348,54 zl
Ponizsza tabela prezentuje liczbe zlozonych wniosków i ich wartosc:

Lp. Tytul projektuNazwa beneficjentaKwotaDzialanie
dofinansowania (zl)1.

Remont swietlicy wiejskiej
Gmina Dalików

wDalikowie89 548,00 zlOdnowa
i rozwój wsi2. Budowa Centrum Sportowego

Odnowa
Gmina Leczyca

w miejscowosci Leznica Mala,500 000,00 zli rozwój wsi
gmina Leczyca

Zagospodarowanie przestrzeni

3.
publicznej na terenie gminy

Gmina Lutomiersk

Lutomiersk w urzadzenia
316 188,00 zl

Odnowa

zabawowo-sportowe
i rozwój wsi

z przeznaczeniem dla mieszkanców wsi
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4.
Rozbudowa i remont swietlicy

Odnowa

Gmina Zgierz
wiejskiej279645,00 zli rozwój wsi

w Kaniej Górze, gmina Zgierz
5.

Budowa wewnetrznego ukladu
Odnowa

Gmina Dalików

komunikacyjnego
287 194,00 zl

i rozwój wsi

i postojowego w miejscowoSci Dalików
6.

Parafia
Odnowa

Rzymskokatolicka
Konserwacja i remont kosciola i rozwój wsi

p.w. Narodzenia
p.w. Narodzenia NMP w500000,00 zl

NajSwietszej Maryi
Mikolajewicach

Panny
7.

Ksztaltowanie obszaru
Gmina Wartkowice

przestrzeni publicznej wokól
186 684,00 zl

Odnowa

przedszkola
i rozwój wsi

w miejscowosci Wartkowice
8.

Wykorzystanie energii ze
zródel odnawialnychBogumila Górajek

w Osrodku Rekreacyjno12 441,60 zlMale Projekty
-Rehabilitacyjnym o snec'alnosci hinoterania9.

Zwiekszenie atrakcyjnosci
oferty dla klientów OsrodkaBogumila Górajek

Rekreacyj no14 743,94 zlMale Projekty
-Rehabilitacyjnego o snec'alnosci hinoterania10. Ochotnicza Straz

Remont i wyposazenie Male Projekty
Pozarna w Jastrzebiu

swietlicy wiejskiej przy OSP w19 707,40 zl
Górnym

Jastrzebiu Górnym

11.
"Galanta Chata"

Stworzenie obiektu rekreacji24 923,94 zl
Male Projekty

Magdalena Galant
i wypoczynku w Zdunach

12.

Kultywowanie miejscowych
tradycji w zakresieMariusz Galant

przechowywania zywnosci23 049,86 zlMale Projekty
poprzez budowe spichlerza ziemneno w Zdunach13.

Ochotnicza Straz -
Remont swietlicy wiejskiej przyPozarna Sanie

Male Projekty
-Ludwików

OSP
23 239,96 zl

w Saniach
14.

Ochotnicza Straz
Wyposazenie swietlicy24959,16 zl

Male Projekty

Pozarna w Brudnowie
wiejskiej w Brudnowie

15.
Ochotnicza StrazRemont swietlicy wiejskiej w

Male Projekty

Pozarna w

24 953,62 zl

Domaniewku

Domaniewku

16.
Ochotnicza Straz

Organizacja cyklu pokazów Male ProjektyPozarna w
zdunskich dla spolecznosci22 534,40 zl

Pelczyskach
lokalnej wsi Pelczyska
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17.
Ochotnicza Straz

OrganizaCja cyklu pokazów Male Projekty
Pozarna w

ciesielskich dla spolecznosci24 408,32 zl
Powodowie Trzecim

lokalnej wsi Powodów Trzeci

18.
StowarzyszenieSpoleczno

Remont polaczony Male Projekty
-Kulturalne

z modernizacja swietlicy24987,84 zl
-

Mieszkanców Wsi
wiejskiej w Dziektarzewie

Dziektarzew
19.

Ochotnicza Straz ,Remont swietlicy wiejskiej przy
Male Projekty

Pozarna
OSP Nakielnica

24947,98 zl

w Nakielnicy
20.

Gmina Leczyca
Piknik Dozynkowy w Lubieniu23 384,69 zlMale Projekty

21.

Kultywowanie lokalnych

Gmina Leczyca

tradycji poprzez rozwój
23 215,88 zl

Male Projekty

dzialalnosci Orkiestry Detej w Pruszkach22.
Kultywowanie tradycji

ludowych poprzez zakup
Gmina Leczyca

strojów i wyposazenia dla
23 062,36 zl

Male Projekty

zespolu folklorystycznego "Marysie i Jaskiz Lvncvckieoo"23.
Kultywowanie lokalnych

Gminny Osrodek

tradYCji w zakresie muzyki

ludowej poprzez doposazenieKultury zespolu "Szycha" dzialajacego
21 844,00 zl

Male Projektyw Lutomiersku przy Gminnym OsrodkuKulturv w Lutomiersku24.
Promocja i organizacja lokalnej

Gminny Osrodek
twórczosci kulturalnej poprzez

Kultury
doposazenie Orkiestry Detej24 712,00 zlMale Projekty

w Lutomiersku
Gminnego Osrodku Kultury w

Lutomiersku25.
Studio Glosu

Utworzenie Osrodka Pracy

i Mowy Sylwia

Twórczej i Osrodka
25 000,00 zl

Male Projekty

Rehabilitacji przez Teatr
Maszewska w Tkaczewskiei Górze

26. Studio Glosu
Utworzenie Galerii Ziemi

i Mowy Sylwia
Leczyckiej25 000,00 zlMale Projekty

Maszewska
w Tkaczewskiej Górze

27.

Ochotnicza Straz
Stworzenie punktu

Pozarna w Lubieniu

wypoczynkowego24976,16 zlMale Projekty
we wsi Lubien28.

Ochotnicza Straz
Remont swietliCY wiejskiej wPozarna w Kucinach Kucinach

24976,17 zl
Male Projekty

29.

Centrum Rekreacyjno-
"BEATA" PHU Beata

Wypoczynkowe "DIAMENTOWY20981,99 zl
Male Projekty

Loszewska
LAS"

w mieiscowosci Orla30.
"BEATA" PHU Beata

Obserwatorium ptaków jako

Loszewska

element lokalnego dziedzictwa21073,13 zlMale Projekty
orzvrodniczeoo31. Ochotnicza Straz

Swietojanskie granie
24 976,16 zl

Male Projekty

Pozarna w Lubieniu
we wsi Lubien
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32. Ochotnicza Straz
Od wnuczka do dziadka

Pozarna

- kultywowanie lokalnych
22 480,00 zl

Male Projekty

tradycji muzycznych
w Konopnicy w Konoonicv

33.
Ochotnicza StrazRemont swietlicy wiejskiej przy

Pozarna
OSP25 000,00 zlMale Projekty

w Prawecicach
w Prawecicach

34.
Remont pomieszczen swietlicy

Gmina Lutomiersk
wiejskiej przy OSP we wsi24 883,00 zlMale Projekty

Malanów35.
Remont pomieszczen swietliCY

Gmina Lutomiersk
wiejskiej przy OSP we wsi24 993,38 zlMale Projekty

Charbice Dolne36.
Smaki tradycji - wyjazd

Gmina Zgierz

studyjny do LGD
17 450,00 zl

Male Projekty

Stowarzyszenie Gorce -Pieniny37.
Lokalny lider

Gmina Zgierz

wEkomuzeum
19823,00 zl- wyjazd studyjny

Male Projekty
do LGD Fundacia Biebrzanska38.

Doposazenie swietlicy wiejskiej

Gmina Zgierz

w Lagiewnikach Nowych oraz
18 397,00 zlzagospodarowanie terenu

Male Projekty
wokól swietlicv39. Stowarzyszenie

Wyposazenie klubu wiejskiego

w Krzemieniewie pelniacego
24 954,24 zlMale ProjektyKrzemieniew funkcie sWietlicv wie;skiei

40. "Galanta Chata"
Jarmark Leczycki14 859,52 zl

Male Projekty

Magdalena Galant

w Zdunach

4lo

Innowacyjny i oryginalny

Zebra Projekt II

produkt turystyczny oparty na

spólka

kulturowych, historycznych

z ograniczona

i przyrodniczych walorach LGD24 880,00 zlMale Projekty

odpowiedzialnoscia

"Fundacja PRYM na lata 2009-

2015" - gra rowerowaPrzerzut"42.
"Idzie nowe" - innowacyjny i

oryginalny produkt turystycznyZebra Projekt spólka
oparty na kulturowych,

z ograniczona
historycznych24 880,00 zlMale Projekty

odpowiedzialnoscia
i przyrodniczych walorach LGD

"Fundacja PRYM na lata 2009-2015"43.
Ochotnicza Straz

Pozarna
Remont swietlicy wiejskiej w24955,00 zl

Male Projekty

w Wilczycy
Wilczycy

44.

Ochotnicza Straz
Zagospodarowanie terenu

Pozarna

przylegajacego do swietlicy
24955,99 zl

Male Projekty

w Krzemieniewie

wiejskiej

w Krzemieniewie45.
Malgorzata Synowiec Stworzenie atrakcji

Firma Organizacyjno
turystycznej w postaci punktu

Szkoleniowa
kultywowania lokalnych24 709,00 zlMale Projekty

"SYNOWCÓWKA"
tradycji kulturowych w

Malgorzata Synowiec
zakresie wvnieku chleba

46.
Malgorzata Synowiec

Firma Organizacyjno
Budowa i wyposazenie wiatySzkoleniowa 24 943,84 zlMale Projekty

"SYNOWCÓWKA"

edukacyjnej

Maloorzata Synowiec 47.
Ksztaltowanie obszaru

Gmina Wartkowice
przestrzeni publicznej25 000,00 zlMale Projekty

w miejscowosci Klódno
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48. Stowarzyszenie
Milosników Ziemi

Plony naszej Ziemi24 796,16 zlMale Projekty
Turskiei i Okolic 49.

Gmina Wartkowice
"Zielono nam" majówka

24 984,32 zl
Male Projekty

w Starym Gostkowie50.
Mlodzi do dziela! - wyjazd

Gmina Zgierz
studyjny do LGD13 499,00 zlMale Projekty

Stowarzyszenie Gorce-Pieninv5lo Gminny Osrodek
Kultywowanie lokalnych

- Kultury w
tradycji poprzez warsztaty i

10 456,00 zl
Male Projekty

wyposazenie Akademii
Dzierzaznej Rekodziela

52.
Gminny OsrodekMazoretki - warsztaty rytmu i

Kultury w
tanca oraz doposazenie20 097,29 zlMale Projekty

Dzierzaznei
zesoolu

53.
Rozspiewana wies, czyli

Gminny Osrodek
kultywowanie lokalnych

Kultury w
tradycji poprzez warsztaty i24 870,86 zlMale Projekty

Dzierzaznej
doposazenie amatorskich

zesoolów soiewaczvch54.
Ochotnicza Straz

Zagospodarowanie terenu

Pozarna

i wykonanie ogrodzenia wokól
25 000,00 zlswietlicy Ochotniczej Strazy Male Projektyw Dabrówce Wielkiej Pozarnei w Dabrówce Wielkiei

55.
Cykl spotkan poetyckoForum Inicjatyw

Male Projekty
Twórczych

-muzycznych - promocja25 000,00 zl
lokalnej twórczosci56.

Mala ojczyzna
Forum Inicjatyw

w obiektywie25 000,00 zl
Male Projekty

Twórczych
- warsztaty filmowe

i fotoaraficzne57.
TradYCje dozynkowe

Forum Inicjatyw

w gminie Parzeczew

Twórczych

- realizacja spektaklu25 000,00 zlMale Projekty
obrzedowego, organizacja festynu dozvnkoweao58.

Rozpoczecie prowadzenia

Róznicowanie
Jaroslaw Witczak

pozarolniczej dzialalnosci100000,00 zlw kierunku

gospodarczej w celu uzyskania

dzialalnosci

dodatkowych dochodów
nierolniczej

59.

Wzrost dochodu
z pozarolniczej dzialalnoscigospodarczej i wzrostzatrudnienia poprzez zakup

Róznicowanie

Marcin Rózycki

nowego ciagnika wraz z
100 000,00 zl

w kierunku

plugiem odsnieznym,
dzialalnosci

ladowaczem czolowym i
nierolniczej

kosiarka komunalna do odsniezania dróg i uslugoorzadkowvch60. Wzrost dochodu zpozarolniczej dzialalnosci
Tworzenie

Marta Jankowska
gospodarczej i wzrost16 050,00 zli rozwój

zatrudnienia poprzez zakup
mikroprzedsie-

mlyna do granulacji tworzyw
biorstw

6lo

Wzrost dochodu z
pozarolniczej dzialalnosci

Tworzenie i

Lukasz Jesionowski

gospodarczej i wzrost
70 350,00 zl

rozwój

zatrudnienia poprzez zakup
mikro przedsie-

minikoparki gasienicowej wraz
biorstw

z przyczepa transportowa
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62. Poprawakonkurencyjnosci
obszaru w DorzeczuBzury iNeru oraz wzrost dochodu Tworzeniez pozarolniczejdzialalnosci i rozwójMonikaWalczak

gospodarczej
29 450,00 zlmikroprzedsie-i wzrost zatrudnienia poprzez biorstwzakup peleciarki, mlyna bijakowego oraz zbiornikabuforowegodo produkcji pelletsów63.

Utworzenie infrastruktury
Tworzenie

gastronomicznej i rozwój
Lukasz Stanczyk

z wykorzystaniem walorów115 685,00 zlmikroprzedsie-
przyrodniczych

biorstw
i turystycznych regionu

o

Liczba wnlosk6w zlozonych w ramach dzialania "Odnowa I rozw6j wsi"
w podziale na rodzaje beneficjent6ww latach 2010-2012

W ramach dzialania "Odnowa i rozwój wsi" w roku 2012, 6 wniosków zostalo
zlozonych przez gminy, 1 wniosek przez parafie. Pierwszy raz w dotychczasowych
naborach wniosków ramach dzialania "Odnowa i rozwój wsi" zdarzylo sie, ze zostaly
zlozone wnioski o lacznej wyzszej niz suma dostepnych w naborze srodków.

Liczbe wniosków zlozonych w ramach dzialania "Odnowa i rozwój wsi" w naborach
w latach 2010-2012 w podziale ze wzgledu na rodzaj benefiCjentów obrazuje ponizszy
wykres.

j.s.t.--
---

-- f------'----f--------
bibliotekiparafie

L1 ",l
~,.,.

I

Na posiedzeniach w dniach 11 i 12 czerwca 2012r. Grupa Decyzyjna
zakwalifikowala do dofinansowania 6 projektów w ramach dzialania "Od'nowa i rozwój
wsi", 44 projekty w ramach dzialania "Male Projekty" (8 zostalo zakwalifikowanych ponad
limit dostepnych srodków finansowych), 3 projekty w ramach dzialania "Tworzenie
i rozwój mikroprzedsiebiorstw" oraz 1 projekt w ramach dzialania "Róznicowanie
w kierunku dzialalnosci nierolniczej".

Wplynely 4 odwolania od wyników oceny Grupy Decyzyjnej dot. projektów
zlozonych w ramach dzialania "Male Projekty" i 1 odwolanie dotyczace wniosku zlozonego
w ramach dzialania "Odnowa i rozwój wsi".

Na posiedzeniu odwolawczym w dniu 29 czerwca 2012r. Grupa Decyzyjna
rozpatrzyla 5 odwolan. Dwa zostaly zlozone przez wnioskodawców, których projekty
zostaly uznane za niezgodne z LSR. Te projekty w wyniku ponownej oceny zostaly
uznane za zgodne z LSR, ale nie otrzymaly liczby punktów wystarczajacej do otrzymania
dofinansowania. W pozostalych trzech przypadkach mimo niewielkich zmian punktowych
nie zmienila sie pozycja tych projektów na listach.

Z listy Zlozonych i wybranych do dofinansowania operacji w ramach dzialania
"Male Projekty" wynika, ze naj liczniejsza grupa wnioskodawców sa organizacje
pozarzadowe, choc duza grupe wnioskodawców stanowili w roku 2012 równiez
przedsiebiorcy i jednostki samorzadu terytorialnego - 32 wnioskodawców zlozylo
50 wniosków. Sposród 32 wnioskodawców Malych Projektów, organizacje pozarzadowe
stanowia 53,12% wnioskodawców (17), gminy - 12,50% (4), instytucje kultury - 9,37%
(3), przedsiebiorcy - 21,87% (7), osoby fizyczne - 3,12% (1). Jesli chodzi o liczbe
zlozonych wniosków w ramach dzialania "Male Projekty" (ogólem 50 szt.) to odnotowac
mozna w porównaniu z poprzednimi latami spadek wniosków zlozonych przez organizacje
pozarzadowe (18 wniosków - 36,00%) i wniosków zlozonych przez osoby fizyczne
(1 wniosek - 2,00%). Wzrosla natomiast liczba wniosków skladanych przez gminy
- zlozyly lacznie 11 wniosków (22,00%), instytucje kultury - 8 wniosków (16,00%)
i przedsiebiorców (12 wniosków - 24,00%).

Ponizej wykres obrazujacy liczbe wniosków skladanych przez poszczególne typy
benefiCjentów w ramach dzialania "Male projekty" w naborach przeprowadzonych
w latach 2010-2012.
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W ramach trzech naborów przeprowadzonych w latach 2010-2012 dla dzialania
"Male projekty" zostalo zlozonych 100 wniosków. Najwiecej, bo az 51 wniosków zlozyly
organizacje pozarzadowe (glównie OSP), jednostki samorzadu terytorialnego
- 22 wnioski, przedsiebiorcy - 16 wniosków, instytucje kultury - 14 wniosków, osoby
fizyczne - 7 wniosków.

2 3
Rodzaje beneficjent6w

Sposród wniosków zlozonych w roku 2012 w ramach dzialania "Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiebiorstw" tylko 2 prOjekty dotyczyly rozwoju istniejacych firm, natomiast
5 wniosków dotyczylo utworzenia nowych przedsiebiorstw.

Wszystkie wnioski zlozone w ramach dzialania "Róznicowanie w kierunku
dzialalnosci nierolniczej" dotyczyly uruchomienia nowej dzialalnosci.

Lacznie w naborach w latach 2010-2012 zlozono:
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- w ramach dzialania "Male projekty" - wnioski na kwote 2.348.314,71 zl,
- w ramach dzialania "Odnowa i rozwój wsi" - wnioski na kwote 3.352.850,00 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 7.720.013,21 zl, przy calkowitym budzecie dzialania
"Wdrazanie lokalnych strategii rozwoju" - 5.586.328,00 zl, czyli zlozono wnioski o
wartosci przekraczajacej budzet LSR o kwote 2.133.685,21 zl (ponad 38% powyzej
wartosci budzetu).

Realizacja budzetu LSR

Rp-"~acja budzetu LSR w podziale na dzialania i srodki
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Laczna wartosc wyplaconych srodków z czterech ww. dzialan wyniosla na
31.12.2012r, - 1.631.331,56 zl, czyli 29,20% realizacji budzetu LSR, Szczególowo dane
dotyczace wyplaty srodków dla poszczególnych dzialan sa opisane w kolejnym rozdziale
"Raportu z ewaluacji ...".

Ponadto w 2012r. Fundacja "PRYM" w partnerstwie z LGD "Dolina rzeki Grabi"
i LGD "BUD - UJ RAZEM" opracowala wniosek o przyznanie pomocy na realizacje projektu
wspólpracy pn. "Questing umozliwi innowacyjne zwiedzanie", podpisala umowe
partnerska o jego realizacji i zlozyla wniosek o przyznanie pomocy na jego realizacje
(pazdziernik 2012r.). Calkowita wartosc projektu wynosi 416.080,87 zl, z czego udzial
Fundacji "PRYM" - 115.226,81 zl (109.285,27 zl w ramach dofinansowania z EFRROW i
5.941,54 zl ze srodków wlasnych ).

Fundacja "PRYM" realizowala w roku 2012 szereg dzialan poza osia
4 Leader. Byly to:

Na dzien 31.12.2012r. wartosc zawartych umów w ramach poszczególnych dzialan
przedstawiala sie nastepujaco:
- w ramach dzialania "Male projekty" - zawarto 62 umowy przyznania pomocy na laczna
kwote dofinansowania 1.371.216,76 zl (24,54% realizacji budzetu LSR),
- w ramach dzialania "Odnowa i rozwój wsi" - zawarto 14 umów na laczna kwote
dofinansowania 2.698.414,00 zl (48,30% realizacji budzetu LSR).
- w ramach dzialania "Róznicowanie w kierunku dzialalnosci nierolniczej" - zawarto
4 umowy na laczna kwote dofinansowania 313.402,00 zl (5,61 % realizacji budzetu LSR).
- w ramach dzialania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw" - zawarto 4 umowy na
laczna kwote dofinansowania 314.500,00 zl (5,64% realizacji budzetu LSR).

Laczna wartosc umów zawartych w ramach dzialania "Wdrazanie lokalnych
strategii rozwoju" wedlug stanu na dzien 31.12.2012r. wynosi 4.697.532,76 zl czyli
84,09% wykorzystania budzetu LSR. Wartosc pozostalych srodków czyli takich dla
których trwa weryfikacja, badz umowy zawarto po 31.12.2012r. badz sa jeszcze
nierozdysponowane wynosi 888.795,24 zl (15,91% budzetu LSR),

II

- 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.:
XVIII Miedzynarodowe Targi - Regiony Turystyczne "NA STYKU KULTUR 2012" w Lodzi,
IV 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. Jarmark
Chociszewski, 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).
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Realizacja budzetu LSR w podziale na dzialania wg wartosci

wyplaconych srodków

Efekty zrealizowanych projektów sa zgodne z efektami, które byly zakladane
w fazie projektowania. W ramach realizacji przedsiewziecia "Miedzy beznadzieja a
sukcesem" 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 innych obiektów infrastruktury spoleczno - kulturalnej m. in. wykonano remont
stadionu, powstalo centrum sportowe, doposazono 2 orkiestry dete itp. 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 2011 i 2012
Skorzystaly z nich 24.163 osoby. 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 wzielo udzial 2.156 osób. Zmodernizowano/utworzono dwa
przedsiebiorstwa na obszarze LGD. W wyniku tego powstaly dwa miejsca pracy.

Jesli chodzi o realizacje przedsiewziecia "Dorzecze Bzury a Neru - turystyczna oaza
w regionie lódzkim" to jak wynika ze zlozonych ankiet monitorujacych, dotychczas
zrealizowano 5 projektów dotyczacych budowy/przebudowy/remontu lub doposazenia
obiektów i miejsc atrakcyjnych turystycznie. Skorzystalo z nich lacznie 3.635 osób.
W ramach tego przedsiewziecia zrealizowano równiez projekty dotyczace organizacji
imprez kulturalnych oraz publikacji poswieconych promocji obszaru LGD. Zorganizowano
9 wydarzen (imprez, rajdów, warsztatów) w których uczestniczylo 2.028 uczestników
oraz wydano 4 publikacje (w tym 1 strone internetowa) z którymi zapoznalo sie
2.409 osób.
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4. Opis bezposrednich efektów przedsiewziec i porównanie ich z efektami,
które byly zakladane w fazie projektowania

W roku 2012 zostal przeprowadzony trzeci i czwarty nabór w ramach wdrazania LSR.
Na dzien 31.12.2012r. sposród wnioskodawców, którzy zlozyli wnioski w 2012r., umowy
z Samorzadem Województwa zawarlo 20 beneficjentów dzialania "Male Projekty",
6 beneficjentów dzialania "Odnowa i rozwój wsi". Natomiast z Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa umowy zawarlo 2 beneficjentów dzialania "Róznicowanie ..." oraz
3 beneficjentów dzialania "Tworzenie i rozwój ..." z naborów 2012 .
Sposród wniosków wybranych do dofinansowania w 2012r. na dzien 31.12.2012r.
Samorzad Województwa odmówi! przyznania pomocy 5 wnioskodawcom w ramach
dzialania "Male Projekty". Odmowa przyznania pomocy zostala spowodowana m.in.:
uznaniem operacji za niekwalifikowalna w ramach dzialania oraz uznaniem operacji za
niekwalifikowalna ze wzgledu na sztuczne dzielenie projektu w celu uzyskania wyzszej
kwoty pomocy. 19 operacji nie zostalo na dzien 31.12.2011(. rozpatrzonych (w tym
11 wybranych ponad limit). Umowy podpisali wszyscy wnioskodawcy dzialania "Odnowa
i rozwój wsi".

Na dzien 31.12.2012r. w ramach dzialania "Tworzenie ..." nie rozpatrzono ostatecznie
3 wniosków o przyznanie pomocy, natomiast w ramach dzialania "Róznicowanie ..." nie
rozpatrzono 1 wniosku. Dwóch z czterech beneficjentów, których wnioski nie zostaly
rozpatrzone przez AR i MR zrezygnowalo z realizacji projektów, ale nie ma oficjalnego
potwierdzenia tego faktu w informacji o zawartych umowach i wyplaconych srodkach
przekazanym przez Urzad Marszalkowski w Lodzi dokumentujacej stan na dzien
31.12.2012r ..

Wiekszosc projektów wybranych do dofinansowania w ramach dzialania "Male
Projekty" z naboru 2012 nie zostala jeszcze zrealizowana. Wyjatek stanowia: projekt dot.
organizacji Swieta Plonów - Dozynek Gminnych Gminy Wartkowice przez Stowarzyszenie
Milosników Ziemi Turskiej i Okolic oraz projekt OSP w Prawecicach dot. remontu swietlicy
wiejskiej.

W 2012 roku zakonczyla sie natomiast realizacja pozostalych "Malych Projektów"
z naboru 2011. Wszyscy wnioskodawcy zlozyli wnioski o platnosc. W 2012r. dokonano
platnosci z tytulu realizacji pozostalych 5 malych projektów z naboru 2010 w lacznej
wysokosci 111.987,61 zl. Ponadto wyplacono srodki dot. realizacji malych projektów
z naboru 2011 w wysokosci 538.846,41 zl (25 projektów). Lacznie w 2012r. wyplacono
srodki z tytulu realizacji dzialania "Male Projekty" w wysokosci 650.834,02 zl.

Laczna wartosc wyplaconych srodków dla poszczególnych dzialan po czterech
naborach wynosi:
- w ramach dzialania "Male projekty" - 870.070,56 zl (15,57% realizacji budzetu LSR),
- w ramach dzialania "Odnowa i rozwój wsi" - 647.914,00 zl (11,60% realizacji budzetu
LSR)
- w ramach dzialania "Róznicowanie w kierunku dzialalnosci nierolniczej" - 13.347,00 zl
(0,002% realizacji budzetu LSR),
- w ramach dzialania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw" - 100.000,00 zl (1,79%
realizacji budzetu LSR).

Róznica miedzy wartoscia zawartych umów a wartoscia wyplaconych srodków wynosi
3.066.201,20 zl, czyli projekty o takiej wartosci sa badz w trakcie rozliczania badz
w trakcie realizacji wedlug stanu na 31.12.2012r.

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:
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- 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 2012r. wskazniki (obejmuja dane z ankiet zlozonych przez beneficjentów,
którzy platnosc ostateczna otrzymali w 2011 i 2012r.) przedstawiaja sie nastepujaco:

W ramach orzedsiewziecia I. Dorzecze Bzury i Neru - turystyczna oaza w reaionie
lódzkim dla operacji zrealizowanych w ramach dzialania ••Male projekty" osiagnieto
nastepujace wskazniki:

- wskaznik produktu - 3 nowe, rozbudowane, przebudowane, wyremontowane lub
doposazone obiekty, szlaki lub miejsca atrakcyjne turystycznie np. mala architektura
turystyczna przy AGROMUZEUM w Pustkowej Górze, punkt wypoczynkowy nad stawem
przy gospodarstwie agroturystycznym itp.;

- wskaznik produktu - 9 imprez i wydarzen promujacych walory turystyczne, kulturowe
i przyrodnicze (w tym imprezy rekreacyjne) zorganizowanych w latach 2011-2012 np.
rajd pieszy, rajd rowerowy i widowisko historyczne zorganizowane w ramach projektu
••Wrzesniowa historia gminy Zgierz ...••;

- wskaznik produktu - 4 publikacje promujace obszar LGD wydane w ramach srodków
L5R np. folder informacyjny ••Atrakcje turystyczne gminy Zgierz";

- wskaznik rezultatu - 3.635 osób korzystajacych z nowych, rozbudowanych,
przebudowanych, wyremontowanych lub doposazonych obiektów, szlaków lub miejsc
atrakcyjnych turystycznie,

- wskaznik rezultatu - 2.028 uczestników imprez i wydarzen promujacych walory
turystyczne, kulturowe i przyrodnicze (w tym imprezy rekreacyjne) w latach 2011-2012,

- wskaznik rezultatu - 2.409 osób, które zapoznaly sie z publikacjami promujacymi
obszar LGD w roku 2012.

W ramach orzedsiewziecia II. Miedzy beznadzieia a sukcesem:

- wskaznik produktu - 29 nowych, przebudowanYCh, zmodernizowanych i wyposazonych
w ramach srodków LSR obiekty infrastruktury spoleczno - kulturalnej (w tym sportowej)
np. 24 swietlice wiejskie, 1 stoisko regionalne Ziemi Leczyckiej, 2 doposazone orkiestry
dete itp.;

- wskaznik prOduktu - 221 szt. wydarzen zwiazanych z kultura, sportem, integracja
i aktywizacja spoleczna np. próby i koncerty orkiestry detej, próby zespolów spiewaczych
itp.;

- wskaznik rezultatu - 24.163 osoby, które skorzystaly z nowych, przebudowanych,
zmodernizowanych i wyposazonYCh w ramach srodków LSR obiektów infrastruktury
spoleczno - kulturalnej w latach 2011-2012,

- wskaznik rezultatu - 2.156 osób uczestniczacych w wydarzeniach zwiazanych
z kultura, sportem, integracja i aktywizacja spoleczna w roku 2012,
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Realizacja projektów, które przyznano dofinansowanie w ramach dzialania ••Odnowa
i rozwój wsi" w naborze w 2012r. rozpocznie sie w roku 2013.

Zakonczyla sie realizacja wszystkich projektów z dzialania ••Odnowa i rozwój wsi"
z naboru 2010. W 2012r. rozliczonych zostalo 5 projektów z naboru 2010. Ponadto
zakonczyla sie realizacja i rozliczono 1 projekt z naboru 2011 (wniosek gminy Zgierz dot.
remontu swietlicy wiejskiej w Jedliczu A). Calkowita wartosc platnosci dokonanych
z tytulu realizacji operacji w ramach dzialania ••Odnowa i rozwój wsi" wyniosla
647.914,00 zl.

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,

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

W ramach orzedsiewziecia I. Dorzecze Bzury i Neru - turystyczna oaza w reaionie
lódzkim 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 - 3635 osób, które skorzystaly z nowych, rozbudowanych,
przebudowanych, wyremontowanych lub doposazonych obiektów, szlaków lub miejsc
atrakcyjnych turystycznie w roku 2012,

W ramach orzedsiewziecia II. Miedzy beznadzieia a sukcesem:

- wskaznik produktu - 5 nowych, przebudowanych, zmodernizowanych i wyposazonych
w ramach srodków LSR obiekty infrastruktury spoleczno - kulturalnej (w tym sportowej),
sa to: 3 swietlice wiejskie, 1 centrum sportowe, 1 stadion;

wskaznik rezultatu - 4.924 osoby skorzystaly z nowych, przebudowanych,
zmodernizowanych i wyposazonych w ramach srodków LSR obiektów infrastruktury
spoleczno - kulturalnej w roku 2012.

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

- 2 rozliczone wnioski odnosza sie do przedsiewziecia II. Miedzy beznadzieja a sukcesem,
cel szczególowy 2. Poprawa konkurencyjnosci obszaru LGD i prowadzenia dzialalnosci
gospodarczej.

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

- wskaznik produktu - 2 nowe/zmodernizowane przedsiebiorstwa,

- wskaznik rezultatu - 2 pozarolnicze miejsca pracy utworzone/zwiazane bezposrednio
z realizacja LSR.

Dla operacji ••Tworzenie i rozwój ...••oraz ••Róznicowanie w kierunku ...••wyplacono lacznie
srodki w wysokosci 113.347,00 zl.
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POdsumowujac wartosci dokonanych w latach 2011-2012 platnosci ostatecznych
w ramach wszystkich dzialan obejmujacych wdrazanie lokalnej strategii rozwoju,
realizacja budzetu LSR w podziale na przedsiewziecia przedstawia sie nastepujaco: Realizacja przedsiewziecia II. LSR

- dla przedsiewziecia I. Dorzecze Bzury i Neru - tUrystyczna oaza w regionie lódzkim
(odpowiada ono równoczesnie realizacji cel oaólneao 1.) - 248.946,76 zl (18,65%
wykonania budzetu). a w budzecie LSR zaplanowano 1.335.000,00 zl

- dla przedsiewziecia II. Miedzy beznadzieja a sukcesem (odpowiada ono równoczesnie
realizacji cel oaólneao II.) - 1.382.384,80 zl (32,56% wykonania budzetu), a w budzecie
LSR zaplanowano 4.251.328,00 zl.

Natomiast jesli wezmiemy pod uwage wartosc wyplaconych srodków z lat 2011-2012,
wartosc umów zawartych dla których nie zrealizowano jeszcze platnosci z naborów
z roku 2011 oraz wartosc operacji wybranych do dofinansowania przez Grupe Decyzyjna
z naboru 5-18 marca 2012r. i 14-31 maja 2012r. (nie uwzgledniono wartosci tych
projektów, które na etapie weryfikacji w UM lub AR i MR zostaly odrzucone na dzien
31.12.2012r. lub tych, co do których wiemy, ze beneficjenci zrezygnowali z ich realizacji)
to realizacja przedsiewziec LSR przedstawia sie nastepujaco:

- dla przedsiewziecia I. Dorzecze Bzury i Neru - tUrystyczna oaza w reaionie lódzkim
(odpowiada ono równoczesnie realizacji cel oaólneao 1.) - 1.078.680,69 zl (80,80%
wykonania budzetu), a w budzecie LSR zaplanowano 1.335.000,00 zl,
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- dla przedsiewziecia II. Miedzy beznadzieja a sukcesem (odpowiada ono równoczesnie
realizacii cel oaólneao II.) - 4.120.096,60 zl (96,91 % wykonania budzetu), a w budzecie
LSR zaplanowano 4.251.328,00 zl. Wnioski z porównania bezposrednich efektów przedsiewziec realizowanych przez

Fundacje "PRYM" poza osia 4 Leader z efektami, które byly zakladane w fazie
projektowania sa nastepujace:
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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
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 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.
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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.: 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.

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

Cel szczególowy: 1.1.: Rozwój infrastruktury i uslug sprzyjajacych powstawaniu
produktów turystycznych.
Cel szczególowy 11.1.: Poprawa dostepnosci do kultury, sportu i,informacji.

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:

- 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
dzialal nosci 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 szczególOWY11.1.: Poprawa dostepnosci do kultury, sportu i informaCji.
Cel szczególowy: 11.2. Poprawa konkurencyjnosci obszaru LGD i prowadzenia
dzialal nosci gospodarczej.

- 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.

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 2012 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 3f4 etatu, a w wymiarze '/. etatu pelnil 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;

- Radca Prawny Fundacji - zatrudniony na podstawie umowy zlecenie z dnia
24 czerwca 2008r. (Katarzyna Vogel);
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- Specjalista ds. promocji projektu "Doskonalenie kompetencji kadr dorzecza Bzury
i Neru" - od dnia 16 wrzesnia 2011r. zatrudniony na podstawie umowy o prace na czas
okreslony w wymiarze V. etatu (Edyta Wójcik);

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

- Specjalista ds. wspólpracy z organizacjami pozarzadowymi na pracach
publicznych - zatrudniony na podstawie umowy zawartej z Powiatowym Urzedem Pracy
w Zgierzu w okresie od 1 stycznia do 30 maja 2012r. (Donata Bugajska);

- Specjalista ds. wspólpracy z organizacjami pozarzadowymi na pracach
publicznych - zatrudniony na podstawie umowy zawartej z Powiatowym Urzedem Pracy
w Zgierzu od dnia 1 stycznia do 30 maja 2012r., a nastepnie od 6 czerwca do 5 grudnia
2012r. (Bogna Stepien);

- 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 28 maja do dnia 27 listopada 2012r.
(Dawid Glodek).

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 2012 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 2012 zlozono 4 wnioski
o platnosc: wniosek za IV kwartal 2011r. oraz 3 wnioski dotyczace 3 kwartalów roku
2012. Udalo sie rozliczyc i uzyskac platnosci dotyczace IV kwartalu roku 2011 oraz 3
kwartalów roku 2012.

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

W 2012r. 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 publicznego - Czlonek Zarzadu.

Rada Fundacji funkCjonowala w skladzie siedmioosobowym:
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 Wdowi ak - Wójt Gminy Leczyca,
6) Jacek Lipinski - Burmistrz Gminy Aleksandrów Lódzki,
7) Tadeusz Borkowski - Wójt Gminy Lutomiersk.

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
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Rozwoju na lata 2009-2015 w pkt 11.5. Zasady i procedury funkcjonowania LGD oraz
organu decyzyjnego LGD.

W 2012r. zostal zmieniony sklad Grupy Decyzyjnej ds. osi Leader. Po zlozeniu rezygnacji
przez p. Wlodzimierza Bieniasa (reprezentowal sektor gospodarczy) i jego odwolaniu na
podstawie uchwaly Rady Fundacji nr /2012, sklad Grupy Decyzyjnej zostal uzupelniony
na mocy uchwaly Rady nr /2012. Do Grupy powolano pana Mariusza Gortata - równiez
reprezentanta sektora gospodarczego.

W posiedzeniu odwolawczym uczestniczylo 10 sposród 14 czlonków Grupy
Decyzyjnej.

Informacja o LSR i jej realizacji jest zamieszczana na stronie internetowej
Fundacji "PRYM" wwwJundacjaprym.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.

W roku 2012 nie zostal przeprowadzony nabór pracowników biura Fundacji.

W roku 2012 zostal przeprowadzony III i IV nabór wniosków w ramach dzialania
"Wdrazanie lokalnej strategii rozwoju". Nabory byly prowadzone w okresie od
5 do 18 marca 2012r. i w okresie od 14 do 31 maja 2012r. Informacja o naborach
ukazala sie w gazecie lokalnej "Do Rzeczy" oraz n(j stronie internetowej
wwwJundaciaDrvm.DI. Beneficjenci skladali wnioski o dofinansowanie bezposrednio w
biurze Fundacji. Znaczaca czesc wniosków wplynela do Fundacji w ostatnich dniach
ogloszonych naborów.

Ocena sprawnosci podejmowania decyzji przez Grupe Decyzyjna .po dokonaniu
pierwszego wyboru operacji naboru zostala oceniona wysoko. W marcowym naborze
zostalo zlozonych 6 wniosków. Grupa Decyzyjna odbyla jedno posiedzenie. W posiedzeniu
uczestniczylo 11 sposród 14 czlonków Grupy. W zwiazku z niezlozeniem odwolan nie
zaistniala koniecznosc zwolywania posiedzenia odwolawczego.

W naborze majowym zlozono natomiast az 63 wnioski. Ze wzgledu na tak duza ilosc
zlozonych wniosków Grupa Decyzyjna odbyla dwa posiedzenia (11 i 12 czerwca 2012r.).
W kazdym z posiedzen uczestniczylo 10 czlonków sposród 14-osobowego skladu Grupy
Decyzyjnej. Na pierwszym posiedzeniu oceniano wnioski zlozone do dzialania "Male
projekty" - 50 wniosków. Na drugim posiedzeniu oceniane byly \';'nioski zlozone
w ramach dzialania "Odnowa i rozwój wsi" - "Róznicowanie w kierunku dzialalnosci
nierolniczej" i "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw" - lacznie 13 wniosków. Zgodnie
z przepisami rozporzadzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2012r.
zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie szczegÓlowych warunków i trybu przyznawania
oraz wyplaty pomocy finansowej w ramach dzialania "Wdrazanie lokalnych strategii
rozwoju" objetego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013" Grupa
Decyzyjna mogla dokonac wyboru operacji, którym przyznano dofinansowanie do limitu
120% srodków, których wysokosc okreslono w ogloszeniu o naborze. Mozliwosc taka
zastosowano jedynie w przypadkU dzialania "Male projekty". W ramach 100% limitu
wybrano 36 wniosków, 8 wniosków wybrano do limitu 120% srodków.

W kazdym z czterech dzialan, których dotyczyl nabór zlozono wnioski o lacznej
wartosci przekraczajacej limit dostepnych srodków, a nawet poziom 120% dostepnych
srodków.

Protokolant

1!f/I~/I()(,Irk,.J..wtJ,IJl~RrJ,ata Jesionowska-Zawadzka

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.

W 2012r. w ramach funkCjonowania Grupy Decyzyjnej zostala zastosowana procedura
odwolawcza. Zostaly zlozone odwolania w sprawie 5 projektów: 4 w ramach dzialania
"Male Projekty" (2 w sprawie operacji uznanych za niezgodne z LSR i 2 w sprawie
operacji wybranych ponad limit srodków, ale mieszczacych sie w limicie 120% srodków)
oraz 1 odwolanie w ramach dzialania "Odnowa i rozwój wsi".

Odwolania zostaly rozpatrzone na posiedzeniu w dniu 29 czerwca 2012. Po dokonaniu
ponownej oceny tych 5 wniosków:

- 2 projekty uznane na pierwszym posiedzeniu za niezgodne z LSR zostaly po
ponownej ocenie uznane za zgodne z LSR, ale otrzymana liczba punktów ( 22,80 pkt
i 22,10 pkt) spowodowala, ze nie zostaly wybrane do dofinansowania,

- 2 projekty, które zostaly wybrane ponad limit dostepnych srodków, po ponownej
ocenie otrzymaly identyczna liczbe punktów jak w pierwszej ocenie (39,30 pkt i 37,30
pkt) i zachowaly te same miejsca na liscie operacji wybranych do dofinansowania,

- projekt zlozony w ramach dzialania "Odnowa i rozwój wsi" otrzymal wyzsza
punktaCje niz na pOSiedzeniu w dniu 12 czerwca 2012r. (49,80 pkt a bylo 47,4 pkt), ale
mimo to nie zostal wybrany do dofinansowania.
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