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Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych 

na wsparcie funkcjonowania LGD w 2017 roku 

 

Nazwa: Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy” 

Siedziba: ul. Spacerowa 7,  26-026 Morawica 

Data wpisu do KRS: 25.11.2008 r. 

Nr KRS: 0000318328 

Nr REGON: 260266179 

Nr NIP: 657 280 74 74 

 

I. Działalność LGD „Perły Czarnej Nidy” 

Istotą działania Lokalnej Grupy Działania „Perły Czarnej Nidy” jest rozwój obszarów 

wiejskich na terenie których funkcjonuje, a swój cel osiąga poprzez realizację Lokalnej Strategii 

Rozwoju. Przystępując do konkursu o wybór LGD do realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego 

Kierowanego przez Społeczność (RLKS), LGD opracowała i przyjęła podczas Walnego Zebrania 

Członków stowarzyszenia w dniu 28.12.2015 r. nowy LSR. Strategia ta napisana została w celu 

dalszego rozwoju regionu poprzez realizację kolejnych projektów, inicjatyw oddolnych 

współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2014-2020. Podstawą do finansowania jej wdrażania jest podpisana  w dniu 21.04.2016 r. 

umowa o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez 

Społeczność (RLKS) nr 00003-6933-UM1310017/15, na podstawie której LGD realizować 

będzie swoje zadania  do końca marca 2023 r. 

W roku 2017 LGD działała i ponosiła koszty na podstawie ww. umowy z oraz umowy 

o przyznaniu pomocy nr 00006-6937-UM1300010/16 zawartej w dniu 27.06.2016 r. dotyczącej 

realizacji operacji w ramach poddziałania  „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących  i aktywizacji” 

w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego 

PROW  na lata 2014-2020.  

 

II. Koszty funkcjonowania LGD w ramach PROW 2014-2020 

W ramach funkcjonowania LGD zrealizowano zadania, na które poniesiono koszty:  

a) wynagrodzenia: 

 pracowników zatrudnionych na umowę o pracę i umowę zlecenie 169 899,59 zł, 

 diety członków Rady  4 240,00 zł; 

b) usługi 12 466,67 zł, w tym: 

- obsługa księgowa 9 594,00 zł; 

- usługi szkoleniowe 333,25 zł 

- opłaty bankowe 204,00  zł; 

- konserwacja urządzenia wielofunkcyjnego  98,40 zł; 

- usługi cateringowe  1 557,00 zł; 

- ubezpieczenie miejsc postojowych dla kajakarzy 680,02 zł; 

c) działania informacyjne i promocyjne 14 603,95 zł, w tym: 

- promocja podczas imprez we wszystkich gminach z terenu LGD 8 000,00 zł; 

- dekoracja stoiska targowego 700,00 zł brutto, 
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- promocja działalności LGD i atrakcji turystycznych poprzez organizację spływu 

kajakowego 4 600,00 zł, 

- organizacja szkolenia z zasad poprawnego pisania wniosku o przyznanie pomocy, 

opracowania biznesplanu oraz dotyczącego zagadnień z dziedziny księgowości 

i rozliczeń skarbowych dla osób chcących aplikować o środki na założenie własnej 

działalności gospodarczej 1 303,95 zł; 

d) pozostałe koszty funkcjonowania 7 899,60 zł, w tym: 

- wyjazdy służbowe pracowników 1 588,29 zł; 

- zakup artykułów biurowych  576,01 zł;  

- zakup artykułów spożywczych będących poczęstunkiem podczas zebrań 500,90 zł; 

- utrzymanie strony internetowej (serwera, domeny) 615,00 zł; 

- składka członkowska do Świętokrzyskiej Sieci LGD 4 000,00 zł; 

- inne (znaczki pocztowe 579,40 zł; wydanie interpretacji indywidualnej 40,00 zł) 

619,40 zł. 

Wydatki odnotowane na rachunku bankowym związanym z funkcjonowaniem LGD 

w ramach PROW 2014-2020 w roku 2017 zamknęły się w kwocie 209 109,81 zł.  
 


