
Sprawozdanie z realizacji operacji w ramach  

„Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013” 

 
 

 

I. INFORMACJE OGÓLNE 
 

 

1.  Numer sprawozdania 1/UM16-6932-UM1600040/10 

 

2. Numer i nazwa Programu 

 

CCI No: 2007PL06RPO001 Program Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 

 

3. Numer i nazwa osi Oś 4. Leader 

4. 
Numer i nazwa działania 

4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, 

nabywanie umiejętności i aktywizacja 

5. 

Numer i tytuł operacji 

00031-6932-UM1600040/10  „Funkcjonowanie 

lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i 

aktywizacja” 

 

6. Okres realizacji operacji 

 

Data rozpoczęcia Data zakończenia 

- - 

 

7. Numer identyfikacyjny 

beneficjenta pomocy 
62960431 

8  Nazwa beneficjenta pomocy 

 
Stowarzyszenie Szanse Bezdroży Gmin Powiatu 

Goleniowskiego 

9 
Siedziba i adres beneficjenta 

pomocy 

ul. Słowackiego 1,  

72-100 Goleniów,  

woj. zachodniopomorskie 

10 Imię (imiona), nazwisko, miejsce 

zamieszkania i adres osoby 

uprawnionej do kontaktu 

Kinga Huber-Mazurczak,  

ul. Owocowa 16,  

72-100 Goleniów 

11 Numer telefonu i faksu osoby 

uprawnionej do kontaktu 
+48 504 062 884, fax.091 418 26 88 

12. Adres poczty elektronicznej 

osoby uprawnionej do kontaktu 
biuro@szansebezdrozy.pl 

 
 

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU REALIZACJI OPERACJI 

 

1. Etapy operacji 

 

Kolejny numer etapu Data zakończenia etapu 

I 30.06.2011 r. 

- - 

- - 

- - 

- - 



Kolejny numer etapu Data zakończenia etapu 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

 

2. Liczba zrealizowanych zadań 

 

Zakres zadań Liczba zadań 

Badania nad obszarem objętym LSR 0 

Informowanie o obszarze działania LGD oraz o LSR 7 

Szkolenia zespołu biorącego udział we wdrażaniu 

LSR 
0 

Wydarzenia o charakterze promocyjnym 0 

Szkolenia lokalnych liderów 32 

 

3. Całkowite wydatki poniesione w ramach operacji 

 

Zakres zadań Całkowite poniesione wydatki (zł) 

Badania nad obszarem objętym LSR 0 
Informowanie o obszarze działania LGD oraz o LSR 8 368,10 
Szkolenia zespołu biorącego udział we wdrażaniu 

LSR 
0 

Wydarzenia o charakterze promocyjnym 0 
Szkolenia lokalnych liderów 23 109,82 
Koszty bieżące (administracyjne) LGD 121 669,28   

SUMA 153 147,20 

 

 
 



III. INFORMACJA O NAPOTKANYCH PROBLEMACH 

Podczas realizacji operacji LGD nie wprowadzało żadnych zmian do wniosku, jednak w II etapie 

będzie to konieczne. Problemem jest termin złożenia wniosku o płatność w stosunku do 

terminów wydruku faktur np. w przypadku faktur za usługi telekomunikacyjne lub wydruk 

wyciągów bankowych. Wiele dokumentów można wystawić dopiero po zakończeniu danego 

miesiąca,  a nasz termin złożenia wniosku to 30 czerwca 2011 r. A zatem nie możliwym było 

posiadanie w/w dokumentów  w chwili składania wniosku do Urzędu Marszałkowskiego. 

Skutkiem tej sytuacji było złożenie wniosku w późniejszym terminie.  

 

Kolejną kwestią jest niezrealizowanie wszystkich wymienionych zadań w zestawieniu rzeczowo-

finansowym np. wyjazdu na wydarzenie promocyjno-kulturalne do Nowogardu. Zarząd 

Stowarzyszenia postanowił zrezygnować z tego działania w wyniku małego zainteresowania 

członków Najprawdopodobniej fundusze te zostaną przeznaczone na inne zadania w kolejnych 

etapach.   

Podobna sytuacja zaistniała w przypadku wyjazdu studyjnego – początkowo zaplanowano dwa 

wyjazdy do miejscowości Rieth do Niemiec jednak po pierwszej wizycie członkowie zgłosili 

propozycje wyjazdu do zupełnie nowego miejsca. 

 

Nie zrealizowanie w/w zadań nie wpłynęło na osiągnięcie zamierzonego celu operacji, ponad to 

zadania te zostaną zrealizowane w późniejszym terminie i zgodnie z zapotrzebowaniem 

mieszkańców obszaru LGD.   

 
IV. WSKAŹNIKI MONITOROWANIA 

 

1. Liczba uczestników działań przeprowadzonych przez LGD  w ramach realizacji operacji 

 

Rodzaj działań Liczba uczestników działań 

Informowanie o obszarze działania LGD oraz o 

LSR 
0 

Szkolenia zespołu biorącego udział we wdrażaniu 

LSR 
0 

Wydarzenia o charakterze promocyjnym 0 

Szkolenia lokalnych liderów 533 

 
2. Liczba uczestników szkoleń przeprowadzonych w ramach realizacji operacji 

 

A. Liczba uczestników szkoleń 

wg rodzajów uczestników 

Pracownicy LGD / członkowie 

zarządu LGD; członkowie rady / 

innego organu, do którego 

kompetencji należy wybór operacji 

Potencjalni beneficjenci  

 

_ 

Suma 

 

_ 

   

 

B. Liczba uczestników szkoleń, którzy zakończyli szkolenie z wynikiem pozytywnym 

wg rodzajów uczestników 

Pracownicy LGD / członkowie 

zarządu LGD; członkowie rady / 

innego organu, do którego 

kompetencji należy wybór operacji 

Potencjalni beneficjenci  

 

_ 

Suma 

 

_ 

   



 

C. Liczba podmiotów, którym LGD udzieliła wsparcia doradczego 60 

 

D. Liczba podmiotów, którym LGD udzieliła wsparcia doradczego i 

które złożyły wnioski o przyznanie pomocy 

60 

 

E. Liczba podmiotów, którym LGD udzieliła wsparcia doradczego i 

które otrzymały pomoc 

30 

 
 

 

 

V. OŚWIADCZENIE BENEFICJENTA  

 

Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z prawdą. 

 

Data:    Podpis:   Pieczęć: 

 


