Sprawozdanie z realizacji projektu
w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego
„Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego
oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006”

Okresowe

Okres sprawozdawczy

I.

Roczne

od 2007-02-20

Końcowe

do 2008-05-14

INFORMACJE OGÓLNE

1.

Numer sprawozdania

1/L/02/009/2006

2.

Numer i nazwa Programu

CCI No: 2004 PL O61 PO 001 „Restrukturyzacja i
modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów
wiejskich 2004 - 2006”

3.

Numer i nazwa priorytetu

Priorytet II. Zrównoważony rozwój obszarów
wiejskich

4.

Numer i nazwa działania

2.7. Pilotażowy Program LEADER+

5.

Numer i tytuł projektu

L/02/009/2006 "Poprawa jakości życia mieszkańców
z wykorzystaniem posiadanych zasobów poprzez
rozwój predsiębiorczości (a w tym turystyki) i
kapitału ludzkiego"

6.

Okres realizacji projektu

7.
8.
9.

10.
11.

Imię (imiona) i nazwisko /nazwa
beneficjenta pomocy
Miejsce zamieszkania / siedziba
i adres beneficjenta
Imię (imiona), nazwisko, miejsce
zamieszkania i adres osoby
uprawnionej do kontaktu
Numer telefonu i faksu osoby
uprawnionej do kontaktu
Adres poczty elektronicznej
osoby uprawnionej do kontaktu

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

2007-02-20

2008-05-14

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kraina
Rawki"
Rawa Mazowiecka, al. Konstytucji 3 Maja 32,
96-200 Rawa Mazowiecka
Mariusz Cheba, Rylsk Duży 33A
96-232 Regnów
/46/ 814-42-41
krainarawki@wp.pl
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II. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU ORAZ
REALIZACJI PLANU RZECZOWEGO
Opis stanu realizacji projektu
Numer
etapu

Data rozpoczęcia
i zakończenia
etapu

20-02-2007
I
14-06-2007

14-06-2007
II
14-10-2007

III

Etap
końcowy
realizacji
projektu

14-10-2007
14-03-2008

14-03-2008
14-05-2008

Zakres prac wykonanych w ramach etapu
W ramach etapu I zostało utworzone biuro, w którym zatrudniono jednego
pracownika. Wyposażono biuro w sprzęt IT i inne urządzenia biurowe.
Zorganizowano wyjazd studyjny zagraniczny oraz przeprowadzono szkolenia z
zakresu efektywnego wykorzystania funduszy strukturalnych. Ponadto
wykonano tablice informacyjne dla gmin wchodzących w skład LGD.
W II etapie członkowie LGD brali udział w szkoleniach.
Zostały przygotowane dokumentacje techniczne dotyczące budowy boisk
sportowych, budowy ścieżek rowerowych i ich otoczenia oraz przystanków
kolejki wąskotorowej, a także dokumentacje techniczne dotyczące przebudowy
i adaptacji Strażnic OSP w gminach z obszaru działania LGD.
Zorganizowano festyny i konkursy w gminach LGD.
Opracowano Program promocji i wyróżnik graficzny.
W ramach działań opracowano folder przedstawiającego Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki"
Członkowie LGD wzięli udział w imprezach gminnych, powiatowych i
wojewódzkich, promując działalność stowarzyszenia.
W tym etapie zorganizowane były szkolenia członków LGD oraz seminaria i
konkursy tematyczne na terenie gmin z obszaru działania LGD.
Przygotowano kolejne dokumentacje techniczne dotyczące budowy boisk
szkolnych, przebudowy strażnic OSP oraz przydomowych oczyszczalni
ścieków i przebudowy alpinarium na potrzeby corocznych spotkań z muzyką
Chopina.
Członkowie gościli w „Nino’s Festival” zorganizowanym przez grupę GAL
Flaminia Cesano we Włoszech, z którą nawiązano współpracę.
LGD uczestniczyło w imprezach o zasięgu ponad lokalnym, promującym
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki".
W kolejnym etapie organizowano szkolenia własne członków LGD, seminaria i
konkursy w gminach.
Zostały opracowane dokumentacje techniczne dotyczące budowy boisk,
przebudowy i adaptacji Strażnic OSP oraz przydomowych oczyszczalni
ścieków.
Zorganizowano zagraniczny wyjazd studyjny do Hiszpanii (Katalonii) w
ramach wymiany doświadczeń między LGD, a także krajowe wyjazdy studyjne
do Stargardu Szczecińskiego i Daleszyc w ramach wymiany doświadczeń
między LGD.
Opracowano i zlecono druk ulotek i broszur, promujących działalność LGD.
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III. INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPU REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO
PROJEKTU
1. Realizacja planu finansowego (w zł)
Numer
etapu

I
II
III
IV
V
Razem

Kwota
wnioskowana

0,00
175 000,00
186 000,00
181 000,00
175 000,00
717 000,00

Kwota pomocy
przyznanej w
umowie o
dofinansowanie

140 000,00
135 736,43
148 679,52
144 794,75
147 789,30
717 000,00

Wydatki
całkowite
poniesione w
ramach projektu

169 670,54
185 849,40
180 993,44
180 328,70
716 842,08

Całkowite
poniesione wydatki
kwalifikowalne

Kwota środków
otrzymana
w ramach
pomocy z
Programu

169 670,54
185 849,40
180 993,44
180 328,70
716 842,08

140 000,00
135 736,43
148 679,52
144 794,75
569 210,70

2. Zestawienie wydatków ogółem i wydatków kwalifikowalnych na realizację projektu według
źródeł pochodzenia środków
l.p.

1
a
b
c
d
2
a
b
3
a
b

IV.

Źródło

Kwota wydatków
ogółem

Kwota
wydatków
kwalifikowalnych

140000,00

140000,00

576 842,08

576 842,08

716842,08

716842,08

Krajowy wkład publiczny:
budżet państwa
budżet jednostek samorządu terytorialnego
szczebla regionalnego
budżet jednostek samorządu terytorialnego
szczebla lokalnego
inne (podać jakie)
Pozostałe źródła:
środki prywatne
inne (podać jakie)
Suma ogółem:
w tym:
pożyczki z Europejskiego Banku Inwestycyjnego
prefinansowanie na podstawie art. 209 ust. 1
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn.
zm.)

PROGNOZA PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU W KOLEJNYM
OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM

Opis zadań lub etapów projektu planowanych do zrealizowania w kolejnym okresie
sprawozdawczym∗

∗

Tylko dla okresowych i rocznych sprawozdań z realizacji projektu.
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V.

INFORMACJA NA TEMAT PRZESTRZEGANIA POLITYK WSPÓLNOTY PRZY
REALIZACJI PROJEKTU**1

VI. INFORMACJA NA TEMAT WYPEŁNIANIA ZOBOWIĄZAŃ W ZAKRESIE
PROMOCJI PROJEKTU
Opis działań podjętych w ramach promocji projektu

VII. INFORMACJA
O
NAPOTKANYCH
PROBLEMACH
PRZEPROWADZONYCH U BENEFICJENTA KONTROLACH

ORAZ

1. Opis najczęściej napotykanych problemów powstałych podczas realizacji projektu wraz
z informacją o podjętych działaniach mających na celu ich usunięcie
1) problemy wynikające ze stosowanych rozwiązań w ramach systemu realizacji projektu
- aneksy do umowy o dofiansowanie projektu:
a) Aneks nr 1 do umowy nr L/02/009/2006 z dnia 20.02.2007 o dofinansowanie projektu
zawarty w dniu 28 grudnia 2007 r. w Warszawie dotyczy przesunięcia terminów złożenia
wniosku o płatność pośrendnią i wniosku o płatnośc ostateczną
b) Aneks nr 2 do umowy nr L/02/009/2006 z dnia 20.02.2007 o dofinansowanie projektu
zawarty w dniu 26 lutego 2008 r. w Warszawie dotyczy przsunięcia kwot pomiędzy
działaniami
2) problemy wynikające z okoliczności zewnętrznych (niepowiązanych z rozwiązaniami
zastosowanymi w ramach systemu realizacji projektu)

2. Przeprowadzone kontrole

**

Beneficjent może nie umieścić w sprawozdaniu tych informacji.
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Lp.

Termin

08.06.2007

Fundacja
Programów
Pomocy dla
Rolnictwa
FAPA
ul. Wspólna 30
00-930
Warszawa

14.03.2008

Fundacja
Programów
Pomocy dla
Rolnictwa
FAPA
ul. Wspólna 30
00-930
Warszawa

1.

2.

Podmiot
kontrolujący

Zakres kontroli

Wynik kontroli

Zgodność z
umową
L/02/009/200
6
materialnych
i finansowych
wyników
realizacji
projektu oraz
warunków
realizacji
projektu,
określonych
we wniosku o
dofinansowan
ie
Zgodność z
umową
L/02/009/200
6
materialnych
i finansowych
wyników
realizacji
projektu oraz
warunków
realizacji
projektu,
określonych
we wniosku o
dofinansowan
ie

Nie
stwierdzono
żadnych
uchybień
i
nieprawidłow
ości
w
realizacji
projektu.

Działania
podjęte w
wyniku kontroli

Nie
stwierdzono
żadnych
uchybień
i
nieprawidłow
ości
w
realizacji
projektu.

…

3. Wnioski beneficjenta dotyczące systemu kontroli

VIII. OCENA
SKUTECZNOŚCI
REALIZACYJNYCH

STOSOWANYCH

INSTRUMENTÓW
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1. Czy wystąpiły trudności z przygotowaniem i skompletowaniem dokumentów niezbędnych
do:
złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu?
TAK
NIE
złożenia wniosku beneficjenta o płatność?
TAK
NIE
Jeśli tak, jakich dokumentów dotyczyły trudności?

2. Czy wystąpiła potrzeba uzupełnienia:
wniosku o dofinansowanie realizacji projektu?
TAK
NIE
wniosku beneficjenta o płatność?
TAK
NIE
3. Proszę ocenić stopień skomplikowania procedury:
ubiegania się o pomoc
4
ubiegania się o płatność
4
4. Ocena jakości i dostępności informacji:
o zasadach ubiegania się o pomoc
5
o zasadach ubiegania się o płatność
5
Skąd czerpali Państwo informacje?
stron internetowych i literatury poświeconej tematyce Pilotażowego Programu Leader+
Z czyjej pomocy Państwo korzystali?
Projekt realizowany był społecznie przez członków zarzadu i pracownika biura przy
pomocy merytorycznych pracowników Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa
FAPA
5. Proszę podać liczbę dni między:
złożeniem wniosku o dofinansowanie realizacji projektu a
otrzymaniem informacji o konieczności uzupełnienia wniosku
złożeniem wniosku o dofinansowanie realizacji projektu a
podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu
251
złożeniem wniosku beneficjenta o płatność a otrzymaniem środków:
- po etapie 1
63
- po etapie 2
190
- po etapie 3
159
- ….
6. Czy realizowali/realizują Państwo inne projekty w ramach:
Programu SAPARD?
TAK
NIE
Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich?
TAK
NIE
Kredytów preferencyjnych ?
TAK
NIE
7. Proszę wymienić co najmniej jedną główną wadę systemu wdrażania działania, w ramach
którego realizowany był projekt, jeżeli wystąpiła.

IX.

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

Data: 2008-09-12

Podpis:

7

