„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

AKTUALNE ZESTAWIENIE RZECZOWO – FINANSOWE
z realizowanych przez LGD operacji
w ramach podziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
( budżet na okres od czerwiec 2016r. do 31 marzec 2023r. )

ZESTAWIENIE RZECZOWO – FINANSOWE OPERACJI
Lp.
I

II

Wyszczególnienie zakresu zadań planowanych do realizacji
Koszty bieżące związane z zarządzaniem wdrażania strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność obejmujące koszty
funkcjonowania biura, koszty personelu, koszty finansowo-księgowe,
koszty operacyjne, koszty szkoleń, doskonalenie zawodowe osób
uczestniczących w realizacji LSR, realizacja planu szkoleń, koszty
związane z public relations, koszty finansowe, a także koszty związane
z monitorowaniem i ewaluacją tej strategii *
Realizacja Planu komunikacji ze społecznością lokalną, w tym
prowadzenie strony internetowej, informowanie i wsparcie
wnioskodawców w zakresie możliwości pozyskiwania środków w
ramach LSR, doradztwo w procesie aplikowania i realizacji
wniosków, integracja i aktywizacja społeczności lokalnej z
uwzględnieniem jej trójsektorowości, animowanie realizacji strategii
kierowanej przez społeczność w celu ułatwienia wymiany między
zainteresowanymi podmiotami, aby zapewniać informacje i
propagować strategię oraz aby wspierać potencjalnych beneficjentów
w celu opracowania operacji i przygotowania wniosków**

Kwota ( zł )

2 385 000

265 000

2 650 000
RAZEM

*Art. 35 ust. 1,pkt d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku
ustanawiające wspólne przepisy dotyczące EFRR, EFS, FS, EFRROW oraz EFMiR
**Art. 35 ust.1,pkt e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku
ustanawiające wspólne przepisy dotyczące EFRR, EFS, FS, EFRROW oraz EFMiR

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych,
o których mowa w § 4 ust.3 Umowy ramowej ( koszty bieżące)
za okres od 1.01.2019r. do 31.12.2019r.
Lp. Nazwa realizowanego zadania
Kwota ( zł )
1.
Wynagrodzenia pracowników ( kwota podana z
kosztami pracodawcy)
2.
Koszty prowadzenia biura ( kwota podana wraz z
kosztami podróży służbowych i wynagrodzeniem
członków Rady)
3.
Szkolenia Rady, Zarządu, Komisji Rewizyjnej,
pracowników
4.
Aktywizacja prowadzona przez LGD w tym realizacja
planu komunikacji
Razem

283 461,38
68 923,47

5 858,81
75 369,78
433 613,44

• koszty przedstawione zgodnie z §5 ust.1 pkt 24 lit. b umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność nr 00005-6933- UM0710011/16 z dnia 17 maja 2016r. z późn. zmian.

