RAPORT MONITORUJĄCY
Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania (FLGD)
Raport dotyczy działań realizujących cele (FLGD) wskazane w Umowie przynania pomocy.

data sporządzenia raportu
1. Zapewnienie sprawnej i efektywnej pracy LGD
nazwa działania
zatrudnienie pracownika na stanowisku Kierownik biura
zatrudnienie pracownika na stanowisku Pracownik administracyjny biura
2. Doskonalenie zawodowe osób uczestniczących w realizacji LSR poprzez szkolenia
nazwa działania
udział w spotkaniu szkoleniowym w UMWM dla przedstawicieli lgd
udział w szkoleniu w UMWM dot. Przedstawienia i omówienia zmian w procedurach
Działania: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, funkcjonowanie lokalnej grupy działania
nabywanie umiejętności i aktywizacja
udział w szkoleniu dot. Projektów współpracy
udział w szkoleniu w UMWM Projekty współpracy i Małe projekty
udział w szkoleniu w UMWM Badania ankietowe na potrzeby wskaźników monitorowania
dla przedsięwzięć w ramach LSR

12-02-2012 r.

termin/okres realizacji
cały rok
cały rok
termin/okres realizacji
23-02-2011
28-04-2011
28-06-2011
11-10-2011
12-10-2011
08-11-2011
28-11-2011

szkolenie dla władz LGD „Aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju i dokumentów w kontekście
zmian przepisów prawnych i doświadczeń wynikających z prowadzonych naborów”

20-10-2011
21-10-2011
3. Pobudzenie zaangażowania społeczności lokalnej w rozwój obszaru objętego LSR i budowanie kapitału społecznego na
tym obszarze poprzez:
3.1 prowadzenie działań promujących obszar objęty LSR
nazwa działania
termin/okres realizacji
prowadzenie i aktualizacja strony internetowej (średnio 35 wyświetleń/dzień)
cały rok
wydanie biuletynu informacyjnego
kwiecień 2011
organizacja wizyty studyjnej grupy wójtów i pracowników samorządowych z Rumunii
17-05-2011
udział w konferencji "RZEMIOSŁO - PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W ŚWIĄTNIKACH GÓRNYCH
TRADYCJA I WSPÓŁCZESNOŚĆ" oraz spotkanie informujące o działalności LGD i o LSR
zakup i dystrybucja gadżetów promujących
udział w święcie kiełbasy lisieckiej
spotkanie z LGD z Estonii
wydanie biuletynu informacyjnego
wydanie kalendarza LGD na 2012 rok
3.2 organizację szkoleń dla lokalnych liderów
nazwa działania
4. Sprawne wdrażanie LSR poprzez:
4.1 prowadzenie działań informacyjnych
nazwa działania
przeprowadzenie naborów wniosków (Małe projekty, Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw, róznicowanie w kierunku działalności nierolniczej)
prowadzenie i aktualizacja strony internetowej (średnio 35 wyświetleń/dzień)
wydanie biuletynu informacyjnego

termin/okres realizacji
marzec, kwiecień, maj,
sierpień 2011 r.
cały rok
kwiecień 2011

organizacja wizyty studyjnej grupy wójtów i pracowników samorządowych z Rumunii

17-05-2011

udział w konferencji "RZEMIOSŁO - PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W ŚWIĄTNIKACH GÓRNYCH
TRADYCJA I WSPÓŁCZESNOŚĆ" oraz spotkanie informujące o działalności LGD i o LSR

18-06-2011

18-06-2011
wrzesień 2011
28-09-2011
19-10-2011
grudzień 2011
grudzień 2011
termin/okres realizacji
-

udział w IX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Skawinie
udział w XIII Dożynkach Powiatu Krakowskiego
udział w Dożynkach Gminnych MiGm Skawina
udział w Dożynkach Gminnych gm. Czernichów
zakup i dystrybucja gadżetów promujących
spotkanie z Zarządem Stowarzyszenia "Nasz Radziszów"

06-07-2011
21-08-2011
28-08-2011
14-08-2011
wrzesień 2011
09-09-2011

spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszeń i Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gm. Skawina
spotkanie z Sołtysami z terenu gm. Skawina
spotkanie z Sołtysami z terenu gm. Mogilany
udział w święcie kiełbasy lisieckiej
spotkanie z LGD z Estonii
wydanie biuletynu informacyjnego
wydanie kalendarza LGD na 2012 rok

16-09-2011
27-09-2011
27-09-2011
28-09-2011
19-10-2011
grudzień 2011
grudzień 2011

4.2 doradztwo prowadzone dla beneficjentów w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"
nazwa działania
termin/okres realizacji
w biurze LGD (osobiście i telefonicznie)
cały rok
doradztwo potencjalnym beneficjentom w zakresie przygotowywania wniosków w ramach
działania Małe Projekty w gminie Czernichów. Mogilany, Skawina, Świątniki Górne
szkolenie "Pozyskiwanie pomocy unijnej w ramach działania Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw "
doradztwo w zakresie przygotowywania wniosków w ramach działania Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw
4.4 badania dotyczące obszaru LSR
nazwa działania
Koncepcja sieci szlaków turystycznych na obszarze działania stowarzszenia LGD Blisko
Krakowa
Inwentarzacja zasobów kulturowo-przyrodniczych obszaru LGD
4.5 rozliczanie działalności LGD
rozliczone wnioski o płatność
2009 r.
2010 r.
2011 r. - I kwartał
2011 r. - II kwartał
2011 r. - III kwartał
rozliczane wnioski o płatnosć
2011 r. - IV kwartał
Podsumowanie
całość środków na Funkcjonowanie LGD na lata 2009-2015
srodki wykorzystane/rozliczone
srodki pozostające do wykorzystania

cały rok
16-03-2011, 13-09-2011
28-03-2011
termin/okres realizacji
od 04-05-2011
do 16-08-2011
od 28-04-2011
do 30-09-2011
kwota
84 794,33
144 002,10
34 850,38
49 350,63
46 888,82
kwota
46 395,44
1 462 905,00
359 886,26
1 103 018,74

