
Informacja o sposobie wykorzystania na wsparcie 

funkcjonowania LGD w roku 2017 

 

Lp. Zestawienie zadań Kwota 

1. Realizacja planu komunikacji z lokalną społecznością, w tym: 243836,01 

1.1 Wydarzenia promocyjne / imprezy masowe 4000,00 

1.2 Szkolenia dla potencjalnych beneficjentów i beneficjentów 3482,68 

1.3 Funkcjonowanie strony internetowej 1433,70 

1.4 Działania informacyjne biura LGD 226457,50 

1.4.1 Materiały biurowe i wyposażenie biura 10121,06 

1.4.2 Najem i utrzymanie pomieszczeń biurowych 17512,83 

1.4.3 Usługi telekomunikacyjne i pocztowe 7156,18 

1.4.4 
Wynagrodzenie pracowników LGD oraz umowy zlecenia związane z 

bieżącą działalnością biura wraz z pochodnymi oraz inne świadczenia 
162620,10 

1.4.5 
Podróże służbowe pracowników i członków organów LGD w związku z 

pełnioną funkcją 
2227,70 

1.4.6 
Wynagrodzenia członków Organu Decyzyjnego i Członków Komisji 

Skrutacyjnej 
20000,00 

1.4.7 Materiały informacyjno - promocyjne 6458,73 

1.4.8 Opłaty związane z prowadzeniem konta bankowego 112,50 

1.4.9 Pozostałe koszty związane z prowadzeniem biura 248,40 

1.5 Audycje informacyjne w radiu i TV 0,00 

1.6 Publikacje o charakterze informacyjnym (plakaty, ulotki, ogłoszenia, itp.) 107,85 

1.7 Informacyjne publikacje prasowa 1629,50 

1.8 Komunikacja z grupą defaworyzowaną 6724,78 

2. 
Zatrudnienie pracowników w łącznym wymiarze etatów zgodnie z §5 

ust. 1pkt 3 umowy o przyznaniu pomocy 
270,00 

2.1 Doskonalenie zawodowe osób uczestniczących w realizacji LSR poprzez: 270,00 

2.1.1 Szkolenia 270,00 

3. 
Realizacja wykonanego planu szkoleń dla członków organu decyzyjnego 

i pracowników biura LGD 
1105,20 

3.1 Szkolenia dla pracowników LGD 300,00 

3.2 Szkolenia dla Członków Organu LGD 805,20 

4. Realizacja doradztwa na rzecz potencjalnych beneficjentów LSR 1468,38 

4.1 Doradztwo indywidualne na rzecz potencjalnych beneficjentów 0,00 

4.2 Organizacja spotkań konsultacyjno - informacyjnych 1468,38 

5. Promocja obszaru i kultywowanie lokalnego dziedzictwa 27213,57 

5.1 
Opracowanie i wydanie materiałów informacyjno - promocyjnych 

dotyczących obszaru LGD 
5971,88 

5.2 Organizacja imprez/akcji promujących lokalną kulturę 8949,40 

5.3 Organizacja warsztatów służacych zachowaniu lokalnego dziedzictwa 4300,00 

5.4 
Wsparcie dla podmiotów kultywujących lokalne zwyczaje, tradycje i 

obrzędy 
7992,29 



6. Szkolenia, aktywizacja i integracja mieszkańców obszaru 28099,04 

6.1 
Organizacja szkoleń z zakresu rozpoczęcia i prowadzenia działalności 

gospodarczej/szkoleń tematycznych 
0,00 

6.2 Organizacja działań aktywizacyjnych, integracyjnych oraz rekreacyjnych 14799,96 

6.3 
Organizacja działań mających na celu wzrostu wiedzy i nabycie nowych 

umiejętności, w szczególności  w kontekście uwarunkowań rynku pracy 
3500,00 

6.4 
Organizacja szkoleń/warsztatów w zakresie ochrony środowiska i 

przeciwdziałąnia zmianom klimatu 
1999,08 

6.5 
Organizacja regionalnych lub/i międzyregionalnych wyjazdów studyjnych 

służących promocji lokalnych zasobów i wymianie doświadczeń 
7800,00 

Łącznie 301992,20 

 


