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Materiał opracowany przez LGD Kraina Łęgów Odrzańskich.  

Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju 
lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4. „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".  

Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Prochowice, 28 lutego 2018 

Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych, o których mowa w § 4 ust. 3 umowy   

o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność nr 

00008-6933-UM0110017/15 (umowa ramowa) zawartej między Województwem Dolnośląskim  

a Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Kraina Łęgów Odrzańskich, tj. środków na wsparcie 

funkcjonowania LGD w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących  

i aktywizacji objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 za rok 2017 

 

Zgodnie z § 4 ust. 3 umowy  ramowej wysokość środków na wsparcie funkcjonowania LGD w całym 

okresie wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru KŁO , tj. w latach 2016-2023 ustalono na 

kwotę 662 500,00 euro, co przy kursie 4 zł/euro stanowi 2 650 000,00 zł.  

W roku 2017 koszty funkcjonowania LGD, tj. koszty bieżące i koszty aktywizacji (w tym realizacji Planu 

Komunikacji) wyniosły: 

 Prowadzenie i utrzymanie biura (w tym m.in. czynsz, media, obsługa prawna, księgowa,  

utrzymanie serwera i strony www, delegacje itd.): 64 131,19 zł;  

 Wynagrodzenia pracowników z pochodnymi: 288 477,68 zł; 

 Szkolenia pracowników i członków organów: 35 zł; 

 Koszty aktywizacji, w tym realizacja planu komunikacji ze społecznością: 31 517, 23 zł. 

Komentarz 

1. LGD jest zobowiązana do zatrudnienia pracowników w łącznym wymiarze co najmniej 4 

etatów oraz ponoszenia kosztów ich zatrudnienia (przeciętny wymiar zatrudnienia będzie 

weryfikowany jako średnia arytmetyczna liczby etatów w okresie od dnia zawarcia umowy do 

dnia złożenia wniosku o płatność). W roku 2017 średnie zatrudnienie wyniosło: 5,37 etatu. 

2. W 2017 roku LGD skorzystało z projektu szkoleniowego realizowanego przez Dolnośląską Sieć 

LGD finansowanego ze środków PROW 2014-2020 w ramach KSOW, dla Lokalnych Grup 

Działania z terenu Dolnego Śląska w tym pracowników biur oraz potencjalnych beneficjentów 

środków wydatkowanych za pośrednictwem LGD oraz mieszkańców obszaru, w ramach 

którego pracownicy biura, członkowie zarządu i rady skorzystali z 5 bezpłatnych szkoleń. 

Koszt związany z dojazdem na szkolenia ujęty w pozycji „prowadzenie i utrzymanie biura”. 

LGD realizowało także szkolenie wewnętrzne w ramach obowiązków pracowników. 

3. Plan komunikacji obejmuje szereg działań mających na celu wsparcie wdrażania lokalnej 

strategii rozwoju, w tym informowanie, promowanie, doradztwo, sieciowanie itd. Zakres 

działań realizowanych w danym roku w ramach PK dostępny jest na naszej stronie: 

http://www.lgdodra.pl/leader/lsr2014_2020/dokumenty/plan_komunikacji  
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