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

Końcowe

od 2007-12-04

do 2008-04-14

INFORMACJE OGÓLNE

1.

Numer sprawozdania

1/L/02/173/2006

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/02/173/2006
Piastowskiego

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

Sąsiedzi Wokół Szlaku

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

2007-12-04

2008-04-14

Fundacja ,,Sąsiedzi Wokół Szlaku Piastowskiego"
ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno
Agnieszka Nowicka
Twierdziń 10
88-300 Mogilno
(0-52) 318-55-38
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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

I

12-04-200714-10-2007

II

12-04-200714-12-2007

III

12-04-200714-02-2008

Zakres prac wykonanych w ramach etapu
-Przeprowadzenie szkolenia pn. Lokalni animatorzy Wiejskich Centrów
Informacji:Euro Integrum,M.Jaśniewicz-12-13.07.2007
-Szkolenie dla wolontariuszy z prowadzenia punktów informacji:Euro
Integrum, M.Jaśniewicz-27.07.2007
-„Piast – wczoraj, dziś i jutro” – cykl imprez integracyjnych:Mogilno31.08.2007,Orchowo-1-2.09.2007,Dąbrowa-9.09.2007, J.Wielkie-12.08.2007,
Ostrowo-26-29.07.2007, Rzeszyn-19.08.2007.
-Wyjazd studyjny dla 20 osób do Austrii: Gmina Guessing w Austrii-2630.09.2007
-Przygotowanie strony internetowej-04.10.2007
-Przygotowanie i druk materiałów informacyjnych-19.09.2007
- Przeprowadzenie szkolenia z zakresu agroturystyki i turystyki wiejskiej
,,Wakacje na wsi”: Kuj.-Pom. ODR Minikowo-08.10-17.10 2007
- Opracowanie i wydanie folderu o potencjale energetycznym obszaru LGD:
Kuj.-Pom. ODR Minikowo-16.08.-05.10 2007
- Analiza potencjału upraw roślin energetycznych: Kuj.-Pom. ODR Minikowo16.08-05.10 2007
- Opracowanie i druk folderu agroturystycznego: Kuj.-Pom. ODR Minikowo26.10-15.12 2007
- Wyjazd szkoleniowy z zakresu i turystyki agroturystyki na wsi: Euro
Integrum, M.Jaśniewicz- Markdorf-Ittendorf, Niemcy- 06-10.11.2007
- Spotkanie informacyjne popularyzujące temat energii odnawialnej (10
spotkań dla 100 osób): Kuj.-Pom. ODR Minikowo- Mogilno:13-14.09.2007,
Strzelno:11-12.09.2007,Jez.Wielkie:07-10.09.2007,Orchowo:05-06.09.2007,
Dąbrowa:03-04.09.2007.
- Przeprowadzenie szkolenia(5 szkoleń dla 15 osób w grupie x 6 godz.) z
zakresu rękodzielnictwa: Kuj.-Pom. ODR Minikowo-17.11-15.12 2007
-Raport-identyfikacja miejsc spotkań i rekreacji: Faber Consulting sp. z o.o.15.11-05.12 2007
-Ekspertyza techniczno-prawna dotycząca stanu własności i warunków
inwestowania oraz koncepcja urbanistyczna 5 gmin x 2 obiekty: Faber
Consulting sp. z o.o.- 15.11-05.12 2007
-Analiza potencjału produktów lokalnych LGD: Kuj.-Pom. ODR Minikowo05.11-15.12 2007
-Przygotowanie folderu promocyjnego(produkt lokalny): Kuj.-Pom. ODR
Minikowo-05.11-15.12 2007
-Szkolenia językowe dla przewodników: Faber Consulting sp. z o.o.- 03.1207.12 2007
-Projekt techniczno-budowlany: Regionalne Biuro Budowy i Modernizacji
Obiektów Sportowych TARTAN Jacek Kuś-20.11-08.12 2007
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Numer
etapu

Data rozpoczęcia
i zakończenia
etapu

Zakres prac wykonanych w ramach etapu

- Analiza warunków lokalizacyjno-prawnych dotyczących nasypów i

Etap
końcowy
realizacji
projektu

12-04-200714-04-2008

infrastruktury: Faber Consulting sp. z o.o.- 01.02.-28.03 2008
- Ekspertyza –Studium wykonalności dla tras rowerowych- gwieździście z
Mogilna długość 100-130 km: Faber Consulting sp. z o.o.: 01.02-28.03 2008
- Projekt techniczny-budowlany, 5 gmin x 2 obiekty x 13 500,00 = 135 000,00:
Regionalne Biuro Budowy i Modernizacji Obiektów Sportowych TARTAN
Jacek Kuś-20.11-8.12 2007,20.11.2007 – 28.03.2008,20.11.2007 – 28.03.2008;
Poradnictwo i Nadzór Budowlany Danuta Groblewska-3.12.2007 – 31.01.2008
03.12.2007 – 31.01.2008; Pracownia Projektowa- inż. Marek Kaczan27.12.2007 – 20.03.2008,27.12.2007 – 20.03.2008; Biuro Usług Geodezyjnych
i Budowlanych GEOBUD Czesław Walerczak-27.12.2007 – 20.03.2008
27.12.2007 – 20.03.2008.
- Koncepcja kompleksowego uporządkowania gospodarki ściekowej na terenie
LGD: Faber Consulting sp. z o.o.: 01.02-28.03 2008
- Wsparcie doradcze: Faber Consulting sp. z o.o.: Mogilno-18.02.2008,
Orchowo-18.02.2008, J.Wielkie-19.02.2008, Dąbrowa-19.02.2008, Strzelno20.02.2008

III. INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPU REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO
PROJEKTU
1. Realizacja planu finansowego (w zł)
Numer
etapu

Kwota
wnioskowana

Kwota pomocy
przyznanej w
umowie o
dofinansowanie

Wydatki
całkowite
poniesione w
ramach projektu

Całkowite
poniesione wydatki
kwalifikowalne

Kwota środków
otrzymana
w ramach
pomocy z
Programu

I

394967,00

157053,81

157053,81

157053,81

157053,81

II

256508,00

47635,28

47635,28

47635,28

47635,28

651475,00

100622,74
346163,15
651475,00

100622,76
250385,66
555697,51

100622,76
250385,66
555697,51

204687,09

III
IV
Razem

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

1
a
b
c
d

Źródło

Kwota wydatków
ogółem

Kwota
wydatków
kwalifikowalnych

Krajowy wkład publiczny:
budżet państwa
budżet jednostek samorządu terytorialnego
szczebla regionalnego
budżet jednostek samorządu terytorialnego
szczebla lokalnego
inne (podać jakie)

3

l.p.

2
a
b
3
a
b

IV.

Źródło

Kwota wydatków
ogółem

Kwota
wydatków
kwalifikowalnych

555697,51

555697,51

555697,51

555697,51

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∗

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
Zawarto 3 aneksy do umowy L/02/173/2006
Aneks nr 1 zawarty w dniu 21 sierpnia 2007 r.
-dotyczył zmiany zakresu rzeczowo-finansowego projektu, scalenia kilu zadań z punktu II.4.
zestawienia rzecz.-finans. w zadanie pt. ,,Piast- wczoraj,dziś i jutro- cykl imprez integracyjnych".

∗

Tylko dla okresowych i rocznych sprawozdań z realizacji projektu.
Beneficjent może nie umieścić w sprawozdaniu tych informacji.

**
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Aneks nr 2 zawarty w dniu 20 listopada 2007 r.
- dotyczył przesunięcia środków finansowych w ramach kategorii Koszty administracyjne
oraz w ramach kategorii Koszty pozostałe zestawienia rzecz.-finas.
Aneks nr 3 zawarty w dniu 9 kwietnia 2008 r.
- dotyczył prawidłowego obliczenia wysokości kwoty wnioskowanej do przesuniecia do
transzy IV.
2) problemy wynikające z okoliczności zewnętrznych (niepowiązanych z rozwiązaniami
zastosowanymi w ramach systemu realizacji projektu)
- nastąpiła zmiana członków zarzadu fundacji na mocy Uchwały nr 15/2007 Rady Fundacji
,,Sąsiedzi Wokłó Szlaku Piastowskiego" z dnia 20-06-2007 r.
2. Przeprowadzone kontrole
Lp.

Termin

1.04.2008

1.

Podmiot
kontrolujący

FAPA

Zakres kontroli

Zgodność z umową
L/02/173/2006
materialnych i finansowych
wyników
realizacji
projektu
oraz
warunków
realizacji projektu,
określonych
we
wniosku o dofinansowanie.

Działania
podjęte w
wyniku
kontroli

Wynik kontroli

-nie
stwierdzono
uchybień i nie
prawidłowości
- zadania są
realizowane
zgodnie z harmo
nogramem rzecz
finansowym
-brak zastrzeżen
odnośnie
dokumentacji
projektu i jej
przechowywania

2.
…

3. Wnioski beneficjenta dotyczące systemu kontroli

VIII. OCENA
SKUTECZNOŚCI
REALIZACYJNYCH

STOSOWANYCH

INSTRUMENTÓW

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

TAK

NIE

TAK

NIE
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3. Proszę ocenić stopień skomplikowania procedury:
ubiegania się o pomoc
ubiegania się o płatność
4. Ocena jakości i dostępności informacji:
o zasadach ubiegania się o pomoc
o zasadach ubiegania się o płatność
Skąd czerpali Państwo informacje?
strony internetowe, publikacje, art. w prasie,

4
4
3
3

Z czyjej pomocy Państwo korzystali?
5. Proszę podać liczbę dni między:
złożeniem wniosku o dofinansowanie realizacji projektu a
otrzymaniem informacji o konieczności uzupełnienia wniosku
242
złożeniem wniosku o dofinansowanie realizacji projektu a
podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu
297
złożeniem wniosku beneficjenta o płatność a otrzymaniem środków:
- po etapie 1
103
- po etapie 2
105
- po etapie 3
91
- ….
6. Czy realizowali/realizują Państwo inne projekty w ramach:
Programu SAPARD?
NIE
TAK
Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich?
TAK
NIE
Kredytów preferencyjnych ?
NIE
TAK
7. Proszę wymienić co najmniej jedną główną wadę systemu wdrażania działania, w ramach
którego realizowany był projekt, jeżeli wystąpiła.

IX.

OŚWIADCZENIE BENEFICJENTA

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

Data:

Podpis:
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