
Radziejów, 28 maja 2014 r. 

 

Sprawozdanie Zarządu 

Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” 

z działalności w 2013 rok 

 
 

Szanowni Zebrani! 

 

Rok ubiegły upłynął nam pod hasłem intensywnej pracy.  Obfitował 

w wiele bardzo ważnych dla nas wydarzeń. Były chwile radości, ale i też chwile 

smutne, bowiem odeszła nasza koleżanka, Pani Renata Wiśniewska – członkini  

Komisji Rewizyjnej. 

Od początku istnienia Lokalnej Grupy nasza działalność opiera się na 

pracy w ramach trzech działań tj.: 

        Działanie nr I. Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, w ramach którego 

przeprowadzamy konkursy i nabory wniosków. 

          Działanie nr II. Wdrażanie projektów współpracy. 

      Działanie nr III. Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, 

nabywanie umiejętności i aktywizacja na lata 2011-2015. 

 W ramach działania I. Wdrażanie LSR, w okresie od 21 grudnia 

2012 r. do 11 stycznia 2013 r. w ramach działania „Różnicowanie w kierunku 

działalności nierolniczej” oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” 

ogłosiliśmy konkurs dotyczący naboru wniosków o dofinansowanie projektów. 

Limit środków dostępnych w konkursach to 256.682,33 zł na różnicowanie oraz 

384.920,30 zł dla mikroprzedsiębiorców. Łącznie do biura LGD wpłynęło 

9 wniosków o dofinansowanie projektów. W związku z tym w celu ich oceny 

Rada spotkała się 29 stycznia 2013 r. 

 Kolejnej oceny wniosków z działania „Małe projekty” Rada dokonała 

8 maja 2013 r. Nabór w ramach ogłoszonego konkursu obejmował okres od 



2 marca 2013 r. do 15 kwietnia 2013 r. Limit dostępnych środków w konkursie 

wynosił 409.000,38zł. Wpłynęło łącznie 19 wniosków, wszystkie w ocenie 

Rady były zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju. Jednak tylko 17 operacji 

zostało wybranych do finansowania, dwa zostały odrzucone ponieważ znalazły 

się poza limitem dostępnych środków. 

 Ostatnim naborem wniosków w ubiegłym roku był konkurs  

przeprowadzony w okresie od 4 listopada do 18 listopada w ramach działania 

„Małe projekty”. Limit dostępnych środków w konkursie wynosił 154.529,76 zł. 

Wpłynęło 7 wniosków, które w dniu 3 grudnia 2013 r. zostały pozytywnie 

rozpatrzone przez Radę. Jednocześnie przeprowadzono w tym samym czasie 

drugi konkurs w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”. 

Limit dostępnych środków to 300.000,00 zł. Wpłynął jeden wniosek, który 

również został pozytywnie oceniony i przekazany do finansowania. 

 Wszystkie wnioski o dofinansowanie projektów po ocenie przez Radę 

LGD zostały niezwłocznie przekazane do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. 

Większość wnioskodawców jest już po podpisaniu umów i obecnie są w trakcie 

realizacji lub rozliczania projektów.   

           W ramach działania II. Wdrażanie projektów współpracy 

zostały zrealizowane dwa projekty tj.: 

▪ folder promujący obszar LGD pt.: „Szlakiem Lokalnych Grup Działania” 

na łączną wartość  7.432,30 zł. 

▪ „Wydanie publikacji Legendy Kujawskie oraz ich promocja” wraz z 

kolorowankami i kredkami dla dzieci.  Z czego koszt z tego tytułu został 

poniesiony  już w 2012 r. w wysokości 9.482,10 zł, w 2013 r. koszt wyniósł 

23.370,00 zł. Łączna wartość projektu to 32.852,10 zł. Po złożeniu wniosku o 

płatność poniesione koszty zostały w całości zrefundowane. Refundacja 

wpłynęła na konto LGD w sierpniu 2013 r. 

Kolejny projekt współpracy, który jest w trakcie realizacji to: 



• wydanie oraz promocja albumu „Zabytki i pamiątki historyczne Kujaw 

i Pogranicza Wielkopolski” wraz z Kalendarzami Historycznymi Kujaw 

i Pogranicza Wielkopolski na rok 2014 i 2015 oraz mapą etnograficzną Kujaw. 

Koszt poniesiony częściowo w 2013 r. wyniósł 7.380,00 zł., w 2014 r. stanowił 

14.760,00 zł.  W kwietniu bieżącego roku został złożony wniosek o płatnośći za 

pierwszy etap operacji. Rozliczenie drugiego etapu tj. wydanie albumu na kwotę 

25.889,00 zł. nastąpi w 2014 r. Łączna wartość projektu to 48.029,00 zł. 

• 31 grudnia 2013 r. został złożony kolejny wniosek o przyznanie pomocy 

na operację pt: „Promocyjna aplikacja mobilna po terenie LGD”. Operacja 

będzie polegała na stworzeniu wspólnej dla 4 LGD promocyjnej aplikacji 

mobilnej promującej dziedzictwo historyczne regionu i przedstawi ofertę 

turystyczną. Aplikacja obejmować będzie tereny następujących LGD: Dorzecze 

Zgłowiączki, Czarnoziem na Soli, Razem dla Powiatu Radziejowskiego, 

Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego. W ramach operacji przewiduje się 

wypromowanie powstałej aplikacji – promocja będzie polegała na 

wydrukowaniu 8 tys.  dwustronnych ulotek z opisem aplikacji. W ramach 

promocji powstanie również krótki 3 minutowy film oraz ukaże się ogłoszenie 

w gazecie dotyczące stworzonej aplikacji mobilnej. Łączna wartość operacji to 

22.365,60 zł. Realizacja tego projektu pozwoli nam na wykorzystanie limitu 

środków jaki mieliśmy przeznaczony na projekty współpracy tj. 110.679,00 zł. 

Wszystkie wymienione projekty współpracy realizowane są zgodnie 

z obowiązującymi wymogami w partnerstwie z innymi Lokalnymi Grupami. 

            Działanie III. Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, 

nabywanie umiejętności i aktywizacja na lata 2011-2015. 

         Przychody w 2013 r. wynoszące 264.424,66 zł dotyczą wpływów 

środków na finansowanie projektów realizowanych przez LGD, refundacje 

kosztów poniesionych w ramach funkcjonowania za 2012 r. oraz wpływów ze 

składek. Na koszty w wysokości 286.222,33 zł składają się wszystkie wydatki 



związane z funkcjonowaniem lokalnej grupy działania oraz koszty związane z 

realizacją projektów wykonywanych przez LGD. 

Na 2013 r. otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości  163.675,79 zł. 

      W styczniu bieżącego roku Urząd Marszałkowski przekazał na nasze 

konto środki za funkcjonowanie w I półroczu 2013 r. w kwocie 64.835,45 zł. 

Ponadto został złożony wniosek o płatność za II półrocze 2013 r. w kwocie 

98.840,31 zł., czekamy obecnie na przekazanie z Urzędu Marszałkowskiego 

zaległych należności. Ponadto złożyliśmy szczegółowy opis zadań dotyczący 

VII i VIII etapu funkcjonowania w 2014 r. na kwotę 183.934,98 zł. 

       W trakcie roku dokonywano różnego rodzaju zmian w zakresie 

umowy na funkcjonowanie. Przeważnie dotyczyły one przesunięcia kwot 

przypadających na poszczególne etapy wynikające z faktycznie ponoszonych 

kosztów i zatwierdzonych wniosków o płatność, zmian procedur związanych 

z przedkładaniem dokumentów do wniosków o płatność. 

 

           Szanowni Państwo! 

 

          W 2013 r. LGD przeprowadziła następujące szkolenia w ramach realizacji 

działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności 

i aktywizacja”: 

1. 19 lutego - Szkolenie w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii 

rozwoju dla „Małych projektów”. W trakcie szkolenia uczestnicy zapoznali się 

z zasadami opracowywanie projektów i składania wniosków o płatność. 

2. 16 grudnia - Szkolenie aktywizujące społeczność lokalną. W trakcie spotkania 

uczestnicy poznali      i dowiedzieli się o bieżących sprawach, którymi zajmuje 

się LGD. Została również poruszona tematyka dotycząca nowego okresu 

programowania w kontekście podejścia LEADER. 

W 2013 r. odbyło się 5 posiedzeń Zarządu, na których omówiono m.in.: 

- sprawozdanie finansowe za 2012 rok, 



- bieżące sprawy i problemy związane z funkcjonowaniem LGD, 

- podejmowano również uchwały dotyczące przesunięć kwot środków 

wskazanych w tabeli „Limity środków na dzialania Osi 4”, 

Dwa razy spotkaliśmy się na posiedzeniu walnym członków LGD a także 

odbyły się 4 posiedzenia Rady LGD, która została wybrana 15 stycznia 2013 r. 

poświęcone ocenie zgłoszonych projektów przez beneficjentów. 

 

 Szanowni zebrani! 

 

 Naszej działalności przyświeca przede wszystkim cel, którym jest 

integracja społeczności lokalnej i promowanie obszarów wiejskich. W związku 

z tym organizujemy i uczestniczymy imprezach plenerowych: piknikach, 

dożynkach, wystawach i targach. 

      Rok 2013 rozpoczęliśmy integracyjnym kuligiem w Gminie Bytoń 

26 stycznia. 

      W sezonie letnim natomiast organizowaliśmy Dzień Dziecka, Noc 

Świętojańską, pikniki rodzinne, braliśmy udział w XII Inscenizacji bitwy pod 

Płowcami. Imprezom zawsze towarzyszyły stoiska  z  lokalnymi produktami 

i potrawami regionalnymi przygotowanymi przez Koła Gospodyń Wiejskich. 

Uczestnicy wydarzeń organizowanych na obszarze wdrażania Lokalnej Strategii 

Rozwoju otrzymywali materiały promocyjne. Dużą popularnością cieszyły się 

"Legendy Kujawskie” wydane przez LGD w ramach projektu współpracy. 

         Podczas wyjazdu studyjnego 27.07.2013 r. odwiedziliśmy wioski 

tematyczne w gminie Golub Dobrzyń. W trakcie naszej wizyty  zaprezentowały 

się trzy: Węgiersk – Owocowa Kraina, Macikowo – Wieś Maciejowej Duszy 

oraz Podzamek Golubski – Wioska Orzechowa. Można było wziąć także udział 

w warsztatch rękodzielniczych. 

        Najważniejszym dla nas wydarzeniem i uwieńczeniem naszej pracy  był 

wyjazd 8 września 2013 r. wraz z Gminą Dobre na dożynki wojewódzkie do 



Rypina. Święto plonów było znakomitą okazją do kulturalnej, turystycznej 

i gospodarczej promocji nie tylko powiatów województwa kujawsko-

pomorskiego, ale również Lokalnych Grup Działania. 

       Na dożynkach wystawiliśmy stoisko, na którym zaprezentowały swoje 

wyroby członkinie Koła Gospodyń Wiejskich z Bronisławia w gminie Dobre. 

Bogato przyozdobione stoisko wyrobami szydełkowymi, obrazami przyciągało 

uczestników uroczystości. A wystawione potrawy regionalne, zachęcały do 

degustacji. Świetności naszemu stoisku dodała oprawa artystyczna 

w wykonaniu zespołu Bronisławianki. 

      Z dumą odbieraliśmy dyplom za zdobycie III miejsca w konkursie na 

"Najciekawsze Stoisko Lokalnej Grupy Działania", zorganizowanym w ramach 

Dożynek Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 

         Drodzy Państwo! 

Kończąc moje wystąpienie, chciałbym serdecznie podziękować członkom 

LGD, którzy wspierali Zarząd w realizacji celów statutowych wymagających 

wielu przedsięwzięć organizacyjnych i merytorycznych. 

Dziękuję koleżankom i kolegom z Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej za 

zaangażowanie i pracę dla dobra LGD. 

Dziękuję wszystkim członkom LGD za nieustannie okazywaną pomoc 

i wsparcie. 

Dziękuję za uwagę. 

 

 

 


