
Zestawienie rzeczowo-finansowe z realizowanych przez LGD operacji oraz informacji o sposobie wykorzystania środków na 
wsparcie funkcjonowania LGD

Za okres: I kwartał 2017 (styczeń-marzec)

47 587,14 zł

                                                              -   zł 

                                                              -   zł 

                                                              -   zł 

                                                              -   zł 

                                                              -   zł 

                                                              -   zł 

                                                               -   zł 

                                                               -   zł 

                                                               -   zł 

                                                               -   zł 

                                                               -   zł 

Kwota zaplanowana w LSR

WDRAŻANIE LSR

Przedsięwzięcie 1.2. Kształtowanie oferty lub promocja dziedzictwa obszaru 
Blisko Krakowa z wykorzystaniem marki „Skarby Blisko Krakowa”

Przedsięwzięcie 1.3. Rozwój infrastruktury drogowej poprawiającej dostępność 
obiektów użyteczności publicznej - budowa lub przebudowa publicznych dróg 
gminnych lub powiatowych

Przedsięwzięcie 3.1. Inwestycje służące zachowaniu lokalnego dziedzictwa 
obszaru Blisko Krakowa.

Przedsięwzięcie 1.1. Kreowanie atrakcyjnych przestrzeni spędzania czasu 
wolnego poprzez budowę, przebudowę i/lub wyposażenie  ogólnodostępnej 
niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej

2 650 000,00 zł                                                                

600 000,00 zł                                                                   

900 000,00 zł                                                                   

900 000,00 zł                                                                   

4 050 000,00 zł                                                                

200 000,00 zł                                                                   

250 000,00 zł                                                                   

Przedsięwzięcie 2.1. Zakładanie nowych działalności gospodarczych

Przedsięwzięcie 2.2. Rozwijanie istniejących, w tym innowacyjnychi działalności 
gospodarczych

Przedsięwzięcie 2.3. Tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego

Kwota zrealizowana w 
analizowanym okresie

Kwota zrealizowana od 
początku wdrażania LSR

                                                               -   zł                                                               -   zł 

                                                               -   zł                                                               -   zł 

                                                              -   zł 

Przedsięwzięcie 3.3. Działania służące wzmocnieniu kapitału społecznego, w tym 
w zakresie ochrony środowiska  i/lub wspieranie inicjatyw służących 
przeciwdziałaniu zmianom klimatu, a także zwiększeniu wewnętrznej spójności 
społecznej obszaru

Przedsięwzięcie 3.2. Realizacja inicjatyw związanych z pielęgnowaniem oraz 
zachowaniem lokalnego dziedzictwa obszaru Blisko Krakowa.

Wynagrodzenia pracowników

Koszty administracyjne związane z prowadzeniem Biura LGD

200 000,00 zł                                                                   

150 000,00 zł                                                                   

                                                                 1 520 000,00 zł 

                                                                    391 200,00 zł 

FUNKCJONOWANIE LGD

Kwota zaplanowana w LSR

ŁĄCZNIE WDRAŻANIE LSR: 9 900 000,00 zł                                                                -  zł                                                            -  zł                                                           

                                                               -   zł 

                                                               -   zł 

Kwota zrealizowana w 
analizowanym okresie

Kwota zrealizowana od 
początku wdrażania LSR

177 527,24 zł

14 449,55 zł 100 075,99 zł

                                                               -   zł 

                                                              -   zł 

                                                              -   zł 

                                                               -   zł                                                               -   zł 

PROJEKTY WSPÓŁPRACY

OPERACJE WŁASNE LGD

                                                               -   zł 

Kwota zrealizowana w 
analizowanym okresie

Kwota zrealizowana od 
początku wdrażania LSR

Kwota zrealizowana w analizowanym okresieKwota zrealizowana od początku wdrażania LSR

Szkolenia dla członków organów

Spotkania informacyjno-konsultacyjne LGD z mieszkańcami

Szkolenia dla beneficjentów

Przedsięwzięcia i materiały informacyjne

                                                                      32 400,00 zł 

                                                                      14 000,00 zł 

                                                                      16 800,00 zł 

                                                                      218 600,0 zł 

ŁĄCZNIE FUNKCJONOWANIE LGD: 2 205 000,0 zł                                                                  

0,00 zł 376,01 zł

138,22 zł 257,82 zł

467,22 zł 20 880,46 zł

0,00 zł 4 420,01 zł

Koszty administracyjne związane z prowadzeniem Biura LGD                                                                     391 200,00 zł 14 449,55 zł 100 075,99 zł

ŁĄCZNIE OPERACJE WŁASNE: 100 000,00 zł                                                                   -  zł                                                            -  zł                                                           

Szkolenia dla pracowników                                                                       12 000,00 zł 210,00 zł 397,50 zł

62 852,13 zł 303 935,03 zł

ŁĄCZNIE PROJEKTY WSPÓŁPRACY: 198 000,00 zł                                                                   -  zł                                                            -  zł                                                           

                                                                    108 000,00 zł 

                                                                      90 000,00 zł 

                                                                    100 000,00 zł 

Kwota zaplanowana w LSR

Smak na Małopolski Produkt czyli Biznes ze smakiem

„Wyskocz za miasto” – Zintegrowane Programy Turystyczne

Kwota zaplanowana w LSR


