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Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia w roku 2017
Realizacja LSR i budżetu LGD
Wysokość zakontraktowanych środków
Zgodnie z postanowieniami umowy o warunkach i sposobie realizacji
lokalnej strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność nr 000116933-UM0510012/15, zawartej w dniu 19.05.2016 r. przez Stowarzyszenie
Lokalną Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM” z Zarządem Województwa w ramach
finansowania z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, ze
środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
otrzymaliśmy wsparcie finansowe w wysokości:
- 14.250.000 zł na wsparcie realizacji operacji w ramach Lokalnej Strategii
Rozwoju,
- 285.000 zł na wdrażanie projektów współpracy do 2018 roku,
- 2.517.500 zł na wsparcie funkcjonowania LGD

Nabory wniosków o przyznanie pomocy
W 2017 roku Stowarzyszenie LGD „BUD-UJ RAZEM” zgodnie z
obowiązującym harmonogramem planowanych naborów wniosków o udzielenie
wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność ogłosiło łącznie 10 naborów wniosków o
przyznanie pomocy na łączną kwotę 8 952 640 zł w zakresie:
Podejmowanie działalności gospodarczej nabór nr 1/2017, termin składania
wniosków od 25.05.2017r. do dnia 07.06.2017r., wysokość dostępnych środków
2 000 000 zł; w ramach naboru złożono 49 wniosków.
Rozwijanie działalności gospodarczej nabór nr 2/2017, termin składania
wniosków od 25.05.2017r. do dnia 07.06.2017r., wysokość dostępnych środków
2 850 000 zł; w ramach naboru złożono 46 wniosków.
Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury
turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej - nr 3/2017, termin składania
wniosków od 25.05.2017r. do dnia 07.06.2017r., wysokość dostępnych środków
2 047 750 zł, w ramach naboru złożono 11 wniosków.
Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych
będących przedsiębiorstwami spożywczymi nabór nr 4/2017, termin składania
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wniosków od 16.10.2017r. do dnia 03.11.2017r. wysokość dostępnych środków
375 000zł, w ramach naboru nie został złożony żaden wniosek.
Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub
kulturowej nabór nr 5/2017, termin składania wniosków od 16.10.2017r. do dnia
03.11.2017r wysokość dostępnych środków 661 140 zł, w ramach naboru
złożono 5 wniosków.
W ramach PROJETÓW Grantowych ogłoszono nabory w zakresie:
Promocja i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i
historycznego obszaru nabór nr 1/2017/G, termin składania wniosków o
powierzenie grantu od 28.07.2017 r. do dnia 25.08.2017r., wysokość dostępnych
środków 217 500 zł, w ramach naboru złożono 11 wniosków.
Promocja i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i
historycznego obszaru nabór nr 2/2017/G, termin składania wniosków o
powierzenie grantu od 28.07.2017 r. do dnia 25.08.2017r., wysokość dostępnych
środków 248 000 zł, złożono 13 wniosków jednak z uwagi na brak możliwości
osiągnięcia zakładanego w ogłoszeniu wskaźnika nabór został odwołany.
Działania służące wzmacnianiu kapitału społecznego nabór nr 3/2017/G,
termin składania wniosków o powierzenie grantu od 28.07.2017r. do dnia
25.08.2017 r., wysokość dostępnych środków 79 000 zł, złożono 5 wniosków
jednak z uwagi na brak możliwości osiągnięcia zakładanego w ogłoszeniu
wskaźnika nabór został odwołany.
Promocja i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i
historycznego obszaru nabór nr 4/2017/G, termin składania wniosków od
16.10.2017 r. do dnia 03.11.2017r. wysokość dostępnych środków 200 750 zł,
złożonych zostało 13 wniosków.
Budowa / przebudowa i/lub wyposażenie ogólnodostępnej niekomercyjnej
infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej w tym inwestycje innowacyjne i /
lub wpływające na ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu,
nabór nr 5/2017/G, termin składania wniosków od 16.10.2017 r. do dnia
03.11.2017r. wysokość dostępnych środków 273 500 zł, złożonych zostało 10
wniosków
W ramach ogłaszanych naborów Beneficjenci złożyli łącznie 163 wnioski o
przyznanie pomocy.
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Szkolenia realizowane przez LGD
Zgodnie z planem szkoleń dla członków Rady i pracowników Biura
Stowarzyszenia LGD „BUD-UJ RAZEM” w ramach PROW 2014-2020
zorganizowało 8 szkoleń w wymiarze 8 godzin każde:
-19 kwietnia 2017r. z zakresu obsługi Generatora Wniosków w wymiarze 8
godzin;
-12 maja 2017r. z zakresu procedur przyjmowania wniosków grantowych,
dokonywania oceny formalnej i merytorycznej, podpisywania umowy.
-17 maja 2017r. z zakresu oceny i wyboru wniosków do dofinansowania.
-18 maja 2017r. z zakresu oceny i wyboru wniosków do dofinansowania .
-31 maja 2017r. z zakresu podniesienie wiedzy i kompetencji Rady nt. „Zasad
przeprowadzenia procedury odwoławczej od decyzji Rady Lokalnej Grupy
Działania”.
-18 października 2017r. – z zakresu podniesienie wiedzy i kompetencji Rady nt.
Oceny i wyboru wniosków do dofinansowania z zakresie procedury odwoławczej
oraz w kontekście zmian przepisów PROW 2014-2020.
-19 października 2017r.- z zakresu z zakresu podniesienia wiedzy i kompetencji
pracowników Biura nt. Wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju w aspekcie
najnowszych zmian ustaw oraz rozporządzenia.
-12 grudnia 2017r. – z zakresu podniesienie wiedzy i kompetencji Rady nt.
Procedury odwoławczej przy wyborze wniosków do dofinansowania. Dobre
praktyki a ocena wniosku.

Szkolenia i warsztaty zewnętrzne.
Zgodnie z planem szkoleń pracownicy Biura, uczestniczyli w 3 szkoleniach:
- 20 kwietnia 2017r. – 1 pracownik Biura Stowarzyszenia LGD „BUD-UJ RAZEM”
uczestniczył w szkoleniu z zakresu podniesienia wiedzy i kompetencji
pracowników nt. „Ochrona danych osobowych w praktyce w wymiarze 8 godzin;
- 8-9 maja 2017r. – 2 pracowników Biura uczestniczyło w szkoleniu z zakresu
podniesienia wiedzy i kompetencji pracowników nt. „ Podniesienie kompetencji
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w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego
przez społeczność”
-22-23 maja 2017r. – 2 pracowników Biura uczestniczyło w szkoleniu z zakresu
podniesienia wiedzy i kompetencji pracowników nt. „Projekty grantowe –
metodyka zarządzania procesem realizacji oraz ewaluacja procedur grantowych
w LSR”
-26-27 lipca 2017r. - 3 pracowników Biura uczestniczyło w spotkaniu
informacyjno-szkoleniowym Lokalnych Grup Działania województwa łódzkiego
zorganizowanym przez Samorząd Województwa Łódzkiego w zakresie
omówienia zasad współpracy i wymiany dokumentów w ramach ogłaszanych
naborów.
- 7-8 grudnia 2017r. – 3 pracowników Biura uczestniczyło w spotkaniu
informacyjno-szkoleniowym Lokalnych Grup Działania województwa łódzkiego
zorganizowanym przez Samorząd Województwa Łódzkiego w ramach
podsumowania przeprowadzonych naborów w roku 2017.

Spotkania szkoleniowo-doradcze.
Zgodnie z Planem komunikacji Stowarzyszenie LGD „BUD-UJ RAZEM”
zorganizowało 8 spotkań szkoleniowo-doradczych w 8 gminach:
Liczba
L.p.

Data spotkania

Miejsce spotkania

obecnych
osób

1.

17.01.2017r.

Urząd Gminy w Rzgowie

27

2.

18.01.2017r.

Urząd Gminy w Czarnocinie

37

3.

19.01.2017r.

Urząd Gminy w Łękach Szlacheckich

31

4.

20.01.2017r.

Dom Ludowy w Kamieńsku

27

5.

06.06.2017r.

Urząd Gminy w Budziszewicach

15

6.

07.06.2017r.

Gminny Dom Kultury z Biblioteką w

13

Ksawerowie
7.

08.06.2017r.

GOK w Woli Krzysztoporskiej

19

8.

09.06.2017r.

Gminne Centrum Informacji w

25

Dmeninie gm. Kodrąb

Podczas spotkań szkoleniowo-doradczych informowano potencjalnych
Beneficjentów na temat warunków i sposobów realizacji i rozliczania projektów.
Łącznie w spotkaniach uczestniczyły 194 osoby.
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Doradztwo:
Z doradztwa osobistego w Biurze Stowarzyszenia w zakresie
przygotowania wniosków o przyznanie pomocy w ramach dostępnych środków
skorzystało 219 potencjalnych Beneficjentów.
Udzielano również na bieżąco doradztwa telefonicznego.

Działalność organów LGD w okresie sprawozdawczym:
W 2017r. odbyło się:
1 posiedzenie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD „BUD-UJ
RAZEM”
Uprawnieni
l.p.

Data

do uczestnictwa

Obecni na posiedzeniu
spośród uprawnionych do

posiedzenia członkowie Walnego uczestnictwa (Frekwencja na
Zebrania Członków posiedzeniach)

1.

31.05.2017r.

152

Liczba
podjętych
uchwał

60

7

8 posiedzeń RADY

l.p.

Data
posiedzenia

Uprawnieni
do uczestnictwa
członkowie RADY

Obecni na posiedzeniu
spośród uprawnionych do
uczestnictwa (Frekwencja na
posiedzeniach)

Liczba
podjętych
uchwał

1.

17.05.2017r.

16

14

1

2.

29.06.2017r.

16

13

0

3.

06.07.2017r.

16

12

109

4.

03.08.2017r.

16

10

18

5.

17.08.2017r.

16

11

1

6.

21.09.2017r.

16

10

141

7.

18.10.2017r.

16

9

10

8.

12.12.2017r.

16

9

34

Suma:

314
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1 posiedzenie Komisji Rewizyjnej

l.p.

1.

Data
posiedzenia

22.05.2017r.

Uprawnieni

Obecni na posiedzeniu

do uczestnictwa

spośród uprawnionych do

Liczba
podjętych

członkowie Komisji uczestnictwa (Frekwencja na
Rewizyjnej

posiedzeniach)

13

7

uchwał
1

5 posiedzeń Zarządu

l.p.

Data
posiedzenia

Uprawnieni
do uczestnictwa
członkowie Zarządu

Obecni na posiedzeniu
spośród uprawnionych do
uczestnictwa (Frekwencja na
posiedzeniach)

Liczba
podjętych
uchwał

1.

12.01.2017r.

39

20

2

2.

22.03.2017r.

39

22

8

3.

11.05.2017r.

39

25

2

4.

26.09.2017r.

39

20

2

5.

26.10.2017r.

39

21

1

Suma:

15

Podjęte uchwały ZARZĄDU w 2017 roku.
I.

ZEBRANIE ZARZĄDU z dnia 12.01.2017r.
1) Uchwała w sprawie przyjęcia zmiany kryteriów wyboru operacji wraz z
procedurą ustalania lub zmiany tych kryteriów w ramach LSR na lata
2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM”
2) Uchwała w sprawie zmian harmonogramu planowanych naborów
wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju kierowanego przez społeczność.

II.

ZEBRANIE ZARZĄDU z dnia 22.03.2017r.
3) Uchwała w sprawie przyjęcia zmiany kryteriów wyboru grantobiorców
wraz z procedurą ustalania lub zmiany tych kryteriów w ramach LSR na
lata 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM”
4) Uchwała w sprawie przyjęcia zmiany kryteriów wyboru operacji wraz z
procedurą ustalania lub zmiany tych kryteriów w ramach LSR na lata
2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM”
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5) Uchwała w sprawie przyjęcia zmian procedur wyboru i oceny
grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem sposobu
rozliczenia grantów, monitorowania i kontroli w tramach LSR na lata
2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM”
6) Uchwała w sprawie przyjęcia zmiany procedur wyboru i oceny operacji w
ramach LSR na lata 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
„BUD-UJ RAZEM”
7) Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu doradztwa świadczonego przez
pracowników biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ
RAZEM”
8) Uchwała w sprawie zmian harmonogramu planowanych naborów
wniosków o udzieleniu wsparcia na wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju kierowanego przez społeczność.
9) Uchwała w sprawie przyjęcia zmian planu szkoleń dla Rady i pracowników
Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM”
10)
Uchwała w prawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji Lokalnej
Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ
RAZEM” za okres od 19.05.2016 do 31.12.2016 r.
III.

ZEBRANIE ZARZĄDU z dnia 11.05.2017r.
11)
Uchwała w sprawie zmian członkowskich Stowarzyszenia Lokalna
Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM”
12)
Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok
2016 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM”

IV.

ZEBRANIA ZARZĄDU z dnia 26.09.2017r.
13)
Uchwała w sprawie przyjęcia zmian i aktualizacji tekstu jednolitego
Lokalnej strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna
Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM” po zmianach
14)
Uchwała w sprawie zmian harmonogramu planowanych naborów
wniosków o udzieleniu wsparcia na wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju kierowanego przez społeczność

V.

ZEBRANIE ZARZĄDU z dnia 26.10.2017r.
15)
Uchwała w sprawie przyjęcia zmiany procedur wyboru i oceny
grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem sposobu
rozliczania grantów, monitorowania i kontroli w ramach LSR na lata 20142020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM”.
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