SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA
LGD ''KORONA SĄDECKA''
za 2012 r.

1. Rada Lokalnej Grupy Działania LGD ''KORONA SĄDECKA'' działa na podstawie
Regulaminu Rady Lokalnej Grupy Działania LGD ''KORONA SĄDECKA''.
2. Do wyłącznej kompetencji Rady należy wybór operacji, które mają być realizowane
w ramach opracowanej przez LGD Lokalnej Strategii Rozwoju.
3. W 2012 roku Rada pracowała w 21-osobowym składzie:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pan Artur Bochenek – Przewodniczący Rady
Pan Paweł Bogdanowicz
Pan Kazimierz Zasowski
Pan Zbigniew Zasowski
Pani Marta Bochyńska
Pan Radosław Potoczek
Pan Zbigniew Mordarski
Pan Jan Bieniek
Pan Andrzej Piszczek
Pan Zenon Jaskulski
Pan Wiesław Szołdrowski
Pani Stanisława Ziobrowska
Pan Piotr Witek
Pani Halina Malczak
Pan Benedykt Poręba
Pani Bogumiła Kmak
Pan Andrzej Poręba
Pan Mateusz Poręba
Pan Piotr Wojtas
Pan Krzysztof Gryzło
Pan Stanisław Poręba

4. W odpowiedzi na przypadający w terminie 29.06.2012 - 27.07.2012 r. nabór wniosków na
operacje w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu „Tworzenie
i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”
„Odnowa i rozwój wsi” oraz „Małe projekty” zwołano dwa protokołowane posiedzenia
Rady, które odbyły się w dniach:
08.08.2012-10.08.2012: w sprawie oceny operacji w ramach działania „Małe
projekty” oraz „Odnowa i rozwój wsi”;
13.08.2012 – w sprawie oceny operacji w ramach działania „Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw” oraz „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”;
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5. Rada dokonała oceny 56 projektów, w tym: 45 z zakresu działania „Małe projekty”, 5
z zakresu działania „Odnowa i rozwój wsi”, 5 z działania

„Tworzenie i rozwój

mikroprzedsiębiorstw” oraz 1 z działania „Różnicowanie w kierunku działalności
nierolniczej”.
6. Wszystkie projekty z zakresu „Odnowa i rozwój wsi” oraz „Różnicowanie w kierunku
działalności nierolniczej” zostały uznane za zgodne z LSR i rekomendowane do
finansowania. Natomiast w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”
trzy ze złożonych projektów oraz w ramach dziania „Małe projekty” - dwa ze złożonych
wniosków

nie

zostały

wybrane

do

dofinansowania,

gdyż

nie

mieściły

się

w limicie dostępnych środków.
7. Dostępność

środków

w

ramach

V

naboru

na

działania:

„Odnowa

i rozwój wsi” wynosiła 1 428 433,06 zł, „Różnicowanie w kierunku działalności
nierolniczej” – 100 000,00 zł; „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” – 330 037,40 zł;
„Małe projekty” – 986 668,38 zł. Łączna kwota dostępnych środków w ramach obydwu
naborów wynosiła: 2 845 138,84 zł
8. Złożone

wnioski

opiewały

na

łączną

kwotę:

3 271 417,33

zł

wnioskowanego

dofinansowania, w tym:
1 030 289,73 zł (z zakresu działania „Małe projekty”);
1 428 433,00 zł (z zakresu działania „Odnowa i rozwój wsi”);
749 633,60 zł (z zakresu działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”)
63 061,00 zł (z zakresu działania „Różnicowanie w kierunku działalności
nierolniczej”).
9. Rozdysponowano odpowiednio: 980 289,73 zł (Małe projekty); 1 428 433,00 zł („Odnowa i
rozwój wsi”); 328 957,60 zł („Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”) oraz 63 061,00 zł
(„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”).
10. Z uwagi na złożone odwołania od oceny wniosków w ramach działania „Małe projekty”
w dniu 04.09.2012 r. odbyło się jedno protokołowane posiedzenie odwoławcze Rady LGD
„KORONA SĄDECKA”. W wyniku przedmiotowego posiedzenia Rada podtrzymała swoją
ocenę.
11. W dniu 03.12.2012 r. w związku z upływem kadencji dokonano wyboru nowego składu
Rady LGD „KORONA SĄDECKA”:
a)
b)
c)
d)

Pan Bochenek Artur – Przewodniczący
Pan Witek Piotr – Wiceprzewodniczący
Pan Bieniek Jan
Pan Potoczek Radosław
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e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)

Pani Bochyńska Marta
Pani Malczak Halina
Pan Poręba Andrzej
Pan Jaskulski Zenon
Pan Bogdanowicz Paweł
Pan Szołdrowski Wiesław
Pan Zasowski Zbigniew
Pan Mordarski Zbigniew
Pan Kuzak Stanisław
Pani Ziobrowska Stanisława
Pani Kmak Bogumiła
Pan Poręba Benedykt
Pan Poręba Stanisław
Pan Wojtas Piotr
Pan Poręba Mateusz
Pan Kruczek Marian
Pani Mrowca Małgorzata

11. Członkowie Rady by rzetelnie wywiązywać się z powierzonych zadań stale podnoszą swoje
kwalifikacje, co potwierdza ich udział w szkoleniu dla członków rady, zarządu
i pracowników biura LGD w dniach 19-20.04.2012 r.

Ocenia się, że opisane powyżej działania stanowią podstawę do sformułowania pozytywnej opinii
dotyczącej funkcjonowania Rady LGD „KORONA SĄDECKA” w 2012 roku.

Chełmiec, dn. ………………….

.....................................................
(podpis Przewodniczącego Rady)
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