
 
   

                          

Sztynwag, 28.01.2020 r.  

INFORMACJA  

O SPOSOBIE WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA WSPARCIE FUNKCJONOWANIA LGD 

 

Środki finansowe w kwocie 3.050.000,00 zł , o których mowa w § 4 ust. 3 Umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju 

Lokalnego Kierowanego przez Społeczność z dnia 19 maja 2016 r. wspófinansowane są w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Osi 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach 

objętych LSR Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.  

Środki te wydatkowane są w ramach projektu: 

I. KBIA I edycja -  „WSPARCIE NA RZECZ KOSZTÓW BIEŻĄCYCH I ANIMACJI” (styczeń-marzec 2019) i wykorzystane 

zostały na: 

― koszty bieżące związane z wdrażaniem strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność obejmujące koszty 

operacyjne (m.in. obsługa biura rachunkowego, opłaty pocztowe, najem biura, opłaty za internet, telefon, środki czystości, domena, 

hosting, koszty podróży służbowych), koszty zatrudnienia personelu, koszty szkoleń dla pracowników biura i Organów LGD, koszty 

związane z public relations, koszty finansowe, a także koszty związane z monitorowaniem i ewaluacją tej strategii; 

― działania animacyjne związane z realizacją LSR w celu ułatwienia wymiany między zainteresowanymi podmiotami, aby zapewnić 

informację i propagować strategię oraz wspierać potencjalnych beneficjentów w celu opracowania operacji i przygotowania wniosków. 

Koszty animacji obejmują następujące koszty: koszty działań animacyjnych – wynagrodzenie lokalnych animatorów, pracowników 

ds. animacji, koszty podróży służbowych, prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych, organizacja szkoleń, spotkań dla 

potencjalnych beneficjentów. 

 



 
 

 

 

 

II. KBIA II edycja - KOSZTY BIEŻĄCE I ANIMACJA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „VISTULA-TERRA CULMENSIS-

ROZWÓJ PRZEZ TRADYCJĘ”  (kwiecień-grudzień 2019) i wykorzystane zostały na: 

 

― koszty bieżące związane z wdrażaniem strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność obejmujące koszty 

operacyjne (m.in. obsługa biura rachunkowego, opłaty pocztowe, najem biura, opłaty za internet, telefon, środki czystości, domena, 

hosting, wyposażenie i remont biura, w tym wyposażenie w niezbędny sprzęt IT, koszty podróży służbowych), koszty zatrudnienia 

personelu, koszty Zarządu LGD, koszty szkoleń dla pracowników biura i Organów LGD, koszty związane z public relations, koszty 

finansowe, a także koszty związane z monitorowaniem i ewaluacją tej strategii; 

― działania animacyjne związane z realizacją LSR w celu ułatwienia wymiany między zainteresowanymi podmiotami, aby zapewnić 

informację i propagować strategię oraz wspierać potencjalnych beneficjentów w celu opracowania operacji i przygotowania wniosków. 

Koszty animacji obejmują następujące koszty: koszty działań animacyjnych –wynagrodzenie lokalnych animatorów, pracowników ds. 

animacji, koszty podróży służbowych, prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych, organizacja szkoleń, spotkań dla 

potencjalnych beneficjentów, ponoszenie kosztów udziału w wydarzeniach promujących LSR i LGD, organizacja wydarzeń 

promujących LSR, organizacja wizyt studyjnych, udział w wydarzeniach promujących LSR i LGD, organizacja forum dla KGW, forum 

wymiany dobrych praktyk, organizacja warsztatów – spotkań informacyjno-promocyjnych, organizacja konkursu fotograficznego dla 

uczniów.  

Działania prowadzone są zgodnie z założeniami  Planu Komunikacji stanowiącego załącznik nr 5 do Lokalnej Strategii Rozwoju. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

SPOSÓB WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH  

 (środki dot. wsparcia Funkcjonowania LGD – 

 koszty bieżące - administracyjne; koszty animacji/aktywizacji/promocji). 

 

 

 

w roku 2019 
KBIA I edycja  

w roku 2019 
KBIA II edycja  Razem 

 Koszty projektu ogółem 132 292,08 361 961,82 494 253,90 

ZADANIE NR 1: KOSZTY BIEŻĄCE  57 354,12 168 063,00 225 417,12  

Personel projektu 45 754,12 86 676,00  132 430,12  

w tym Koszty pracowników biura LGD 28 542,12 82 176,00 110 718,12  

Podmioty zewnętrzne 2 800,00 000 2 800,00  

Działania merytoryczne 6 000,00 81 387,00 87 387,00  

w tym koszty prowadzenia biura 3 131,25 13 825,00 16 956,25  

w tym koszty szkoleń dla pracowników Biura LGD, Organów LGD  1 080,00 9 015,00 10 095,00  

Cross – financing  0,00 0,00  0,00  

Środki trwałe 2 800,00 0,00 2 800,00  

ZADANIE NR 2: KOSZTY ANIMACJI 74 937,96 193 898,82 268 836,78  

Personel projektu 22 584,26 53 144,82 75 729,08  

w tym koszty pracowników biura LGD 15 184,26 53 144,82 68 329,08  

Działania merytoryczne- działania animacyjne – aktywizacja  52 353,70 140 754,00 193 107,70  
 

 


