
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI LSR ZA 2012 ROK 

LGD „VISTULA - TERRA CULMENSIS- ROZWÓJ PRZEZ TRADYCJĘ” 

 

 

1. Liczba ludności objęta LSR po rozszerzeniu obszaru LSR: 

 

Liczba mieszkańców po rozszerzeniu obszaru LSR  

 - 

 

2. Budżet celów ogólnych oraz przedsięwzięć w LSR: 

 

Cele ogólne Budżet celów ogólnych (zł) Przedsięwzięcia Budżet przedsięwzięć (zł) 

Cel ogólny nr 1 

Rozwój turystyki opartej na 

dziedzictwie kulturowo-

historycznym i przyrodzie 

Ziemi Chełmińskiej 

683 342,43  Przedsięwzięcie nr I 

Rozwój infrastruktury 

turystycznej na obszarze 

LGD Vistula Terra 

Culmensis 

563 819,38 

Przedsięwzięcie nr II  

Promocja dziedzictwa 

kulturowego, historycznego i 

przyrodniczego Ziemi 

Chełmińskiej  

119 523,05 

Cel ogólny nr 2 Poprawa 

jakości życia mieszkańców 

LGD Vistula Terra 

Culmensis 

2 645 703,57 Przedsięwzięcie nr III 

Aktywna wieś Vistula Terra 

Culmensis 

168 289,50 

Przedsięwzięcie nr IV 

Nowoczesne obiekty 

użyteczności publicznej na 

obszarze Vistula Terra 

Culmensis 

2 077 414,07 

Przedsięwzięcie nr V 

Rozwój usług dla ludności na 

obszarze LGD Vistula Terra 

Culmensis 

400 000,00 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

3. Budżet realizacji celów ogólnych oraz przedsięwzięć w okresie sprawozdawczym: 

 

Cele ogólne Realizacja celów ogólnych 

(zł) 

Przedsięwzięcia Realizacja przedsięwzięć (zł) 

 Cel ogólny nr 1  

Rozwój turystyki opartej na 

dziedzictwie kulturowo-

historycznym i przyrodzie 

Ziemi Chełmińskiej 

26.006,30 Przedsięwzięcie nr I 

Rozwój infrastruktury turystycznej 

na obszarze LGD Vistula Terra 

Culmensis 

24.578,40 

Przedsięwzięcie nr II  

Promocja dziedzictwa kulturowego, 

historycznego i przyrodniczego Ziemi 

Chełmińskiej  

1.427,90 

Cel ogólny nr 2 

Poprawa jakości życia 

mieszkańców LGD Vistula 

Terra Culmensis  

750.133,00 

 

Przedsięwzięcie nr III 

Aktywna wieś Vistula Terra 

Culmensis 

18.160,00 

Przedsięwzięcie nr IV 

Nowoczesne obiekty użyteczności 

publicznej na obszarze Vistula Terra 

Culmensis 

731.973,00 

Przedsięwzięcie nr V 

Rozwój usług dla ludności na 

obszarze LGD Vistula Terra 

Culmensis 

0,00 

 

 

4. Realizacja projektów współpracy w okresie sprawozdawczym: 

 

Rok Projekt współpracy  Pomoc przyznana LGD Pomoc wypłacona LGD 

 -   -  -  - 

 -  -  -  - 



 

5. Kontrole LGD w okresie sprawozdawczym: 

  

Podmiot przeprowadzający kontrolę Zakres kontroli Liczba kontroli 

Samorząd Województwa Kujawsko-

Pomorskiego 

Czynności kontrolne przeprowadzone w wyniku typowania 

do kontroli w ramach PROW na lata 2007-2013, polegające 

na sprawdzeniu realizacji operacji ujętej we wniosku o 

płatność złożonego w dniu 30/09/2011 r. oraz weryfikacji 

zobowiązań beneficjenta.  
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6. Grupy docelowe przedsięwzięć i operacji w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”: 

 

 

Przedsięwzięcia Grupy docelowe 

Przedsięwzięcie nr I  

Rozwój infrastruktury turystycznej na 

obszarze LGD Vistula Terra Culmensis 

 

Grupa docelowa 1             mieszkańcy z obszaru objętego LSR , w tym szczególnie 

mieszkańcy wsi Zakurzewo, Piaski  

Przedsięwzięcie nr II 

Promocja dziedzictwa kulturowego, 

historycznego i przyrodniczego Ziemi 

Chełmińskiej  

 - 

 

Przedsięwzięcie nr III 

Aktywna wieś Vistula Terra Culmensis 

Grupa docelowa 1              mieszkańcy z obszaru objętego LSR 

 

Przedsięwzięcie nr IV 

Nowoczesne obiekty użyteczności 

publicznej na obszarze Vistula Terra 

Culmensis 

Grupa docelowa 1            mieszkańcy z obszaru objętego LSR, w tym szczególnie   

mieszkańcy wsi Dorposz Chełmiński 

 

Grupa docelowa 2             mieszkańcy z obszaru objętego LSR, w tym szczególnie 

mieszkańcy Gminy Stolno  

 

Grupa docelowa 3              mieszkańcy z obszaru objętego LSR, w tym szczególnie 

mieszkańcy z obszaru objętego LSR  

Przedsięwzięcie nr V 

Rozwój usług dla ludności na obszarze 

LGD Vistula Terra Culmensis 

- 

 



 

7. Innowacyjność LSR: 

 

Liczba wniosków o przyznanie pomocy w 

ramach działania 413 Wdrażanie LSR, 

wybranych przez LGD: 

2 

a) w tym liczba innowacyjnych 

operacji w ramach wniosków o przyznanie 

pomocy w ramach działania 413 

Wdrażanie LSR, wybranych przez LGD 

2 Rodzaje 

innowacji 

Usługowa/

produktow

a 

Liczba 

wniosków w 

ramach danego 

rodzaju 

innowacji 

 2 Przy

kład 

 - nowe 

wykorzystanie 

dziedzictwa 

kulturowego, 

przyrodniczego, 

w tym rozwój 

turystyki poprzez 

promocję obszaru 

wykorzystując 

istniejące zasoby: 

Natura 2000, 

Pierścień 

Fortyfikacji 

twierdzy 

Chełmno, 

kompleksu 

leśnego strefy 

krawędziowej 

Doliny Dolnej 

Wisły, wycieczki 

krajoznawcze, 

jazdy konne, 

spływy kajakowe.   

 - 

  

 -  - 

 -  -  - 

b) w tym liczba zintegrowanych 

operacji w ramach wniosków o przyznanie 

pomocy w ramach działania 413 

Wdrażanie LSR, wybranych przez LGD 

2 

R
o
d

za
je

 

zi
n
te

g
ro

w
a

n
ia

 

pod

miot

y 

 - Liczba 

wniosków w 

ramach danego 

rodzaju 

zintegrowania 

 2 Przy

kład 

 - 

zaso

by 

 -  -  - 



cele  2  - - podjęta 

działalność w 

postaci budowy 

budynku 

zakwaterowania 

turystycznego 

pozwoli na 

równoczesne 

wykorzystanie 

zasobów 

przyrodniczych, 

kulturowych, 

społecznych i 

gospodarczych. 

 

8. Ewaluacja LGD i LSR: 

 

Data badania 

ewaluacyjnego 

Nazwa badania Podmiot 

wykonujący 

badanie 

Rekomendacje z badania 

ewaluacyjnego 

Rekomendacje wykorzystane 

przez LGD 

   -  -   -   -   - 

 

9. Konsultacja LSR: 

 

Data konsultacji Miejsce konsultacji Uczestnicy konsultacji Wnioski z konsultacji Efekty konsultacji 

18.10-02.11.2012 Obszar LSR (biuro, e-

mail, forum, telefonicznie) 

Mieszkańcy obszaru 

objętego LSR 

Brak zgłaszanych uwag, 

problemów, brak wpisów 

na forum oraz nadesłanych 

informacji na adres e-mail.  

W związku z brakiem 

aktywności mieszkańców 

nie można określić jakie są 

efekty podjętego działania 

jakim była aktualizacja 

LSR. 

 

 



10. Sposób rozpowszechniania informacji o założeniach LSR w okresie sprawozdawczym: 

 

Data Miejsce Zastosowana 

metoda/narzędzia/śro

dek przekazu 

Opis 

rozpowszechniania 

informacji z 

zastosowaniem danej 

metody/narzędzia/śro

dka przekazu 

Odbiorcy 

informacji 

Uzasadnienie 

dotyczące doboru 

danej 

metody/narzędzia/śro

dka przekazu  do 

danej grupy 

odbiorców informacji  

Skuteczność 

zastosowanej 

metody/narzędzia/śro

dka przekazu (skala 

1-5)  

21.04.2012 Bydgosz

cz 

Rozpowszechnianie 

materiałów 

informacyjnych 

(przekaz słowny, 

ulotki, publikacje) 

W ramach zaproszenia 

na imprezę 

przygotowano stoisko 

promocyjne, gdzie 

przekazywano 

informacje nt. 

działalności LGD, w 

tym promowano 

turystykę, zapraszano 

do odwiedzania 

obszaru objętego LSR.  

Uczestnicy 

imprezy 

Inauguracja 

Sezonu 

Turystyczne

go 

Celem dotarcia do 

dużej liczby 

potencjalnych turystów 

podjęto decyzję o 

udziale w imprezie 

organizowanej przez 

instytucję zewnętrzną 

(nie LGD), gdzie 

możliwym będzie 

przekazywanie 

informacji nt. 

gospodarstw 

agroturystycznych, 

oferty turystycznej, 

kulturalnej, 

przyrodniczej.  

4 

31.03.2012 Przysiek Rozpowszechnianie 

materiałów 

informacyjnych 

(przekaz słowny, 

ulotki, publikacje) 

W ramach zaproszenia 

na imprezę 

przygotowano stoisko 

promocyjne, gdzie 

przekazywano 

informacje nt. 

działalności LGD, w 

tym promowano 

turystykę, zapraszano 

do odwiedzania 

obszaru objętego LSR.  

Uczestnicy 

imprezy 

Jarmark 

Wielkanocn

y 

Celem dotarcia do 

dużej liczby 

potencjalnych turystów 

podjęto decyzję o 

udziale w imprezie 

organizowanej przez 

instytucję zewnętrzną 

(nie LGD), gdzie 

możliwym będzie 

przekazywanie 

informacji nt. 

gospodarstw 

4 



agroturystycznych, 

oferty turystycznej, 

kulturalnej, 

przyrodniczej.  

08.09.2012 Przysiek Rozpowszechnianie 

materiałów 

informacyjnych 

(przekaz słowny, 

ulotki, publikacje) 

W ramach zaproszenia 

na imprezę 

przygotowano stoisko 

promocyjne, gdzie 

przekazywano 

informacje nt. 

działalności LGD, w 

tym promowano 

turystykę, zapraszano 

do odwiedzania 

obszaru objętego LSR.  

Uczestnicy 

imprezy 

Barwy Lata 

Dary Jesieni 

Celem dotarcia do 

dużej liczby 

potencjalnych turystów 

podjęto decyzję o 

udziale w imprezie 

organizowanej przez 

instytucję zewnętrzną 

(nie LGD), gdzie 

możliwym będzie 

przekazywanie 

informacji nt. 

gospodarstw 

agroturystycznych, 

oferty turystycznej, 

kulturalnej, 

przyrodniczej.  

4  

15.12.2102 Przysiek Rozpowszechnianie 

materiałów 

informacyjnych 

(przekaz słowny, 

ulotki, publikacje) 

W ramach zaproszenia 

na imprezę 

przygotowano stoisko 

promocyjne, gdzie 

przekazywano 

informacje nt. 

działalności LGD, w 

tym promowano 

turystykę, zapraszano 

do odwiedzania 

obszaru objętego LSR.  

Uczestnicy 

imprezy 

Jarmark 

Adwentowy 

Celem dotarcia do 

dużej liczby 

potencjalnych turystów 

podjęto decyzję o 

udziale w imprezie 

organizowanej przez 

instytucję zewnętrzną 

(nie LGD), gdzie 

możliwym będzie 

przekazywanie 

informacji nt. 

gospodarstw 

agroturystycznych, 

oferty turystycznej, 

kulturalnej, 

przyrodniczej.  

4 

Cały okres Obszar Tablica informacyjno- W ramach Mieszkańcy W celu zapewnienia 5 



sprawozdawc

zy (festyny, 

pikniki, 

dożynki, 

majówka, 

rajd 

rowerowy) 

LSR promocyjna przy 

biurze LGD, ulotki, 

publikacje, przekaz 

słowny 

podstawowej 

działalności LGD 

uczestniczy w 

imprezach, 

inicjatywach 

organizowanych na 

obszarze objętym LSR, 

gdzie prezentuje 

mieszkańcom z 

obszaru objętego LSR 

plany, założenia 

zawarte w LSR.  

obszaru 

objętego 

LSR 

skuteczności przekazu 

informacji dla szerokiej 

liczby odbiorców 

podjęto decyzję o 

udziale w tego typu 

zadaniach, jak i 

organizacji zadań o 

takim charakterze by 

podczas ich realizacji 

można było 

przekazywać 

informacje.  

 

11. Sposób rozpowszechniania informacji o zasadach przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii 

rozwoju” w okresie sprawozdawczym: 

 

Data Miejsce Zastosowana 

metoda/narzędzia/śro

dek przekazu 

Opis rozpowszechniania 

informacji z zastosowaniem 

danej 

metody/narzędzia/środka 

przekazu 

Odbiorcy 

informacji 

Uzasadnienie 

dotyczące 

doboru danej 

metody/narzęd

zia/środka 

przekazu do 

danej grupy 

odbiorców 

informacji 

Skuteczność 

zastosowanej 

metody/narzęd

zia/środka 

przekazu (skala 

1-5)  

14-

15.03.20

12 

Obszar 

objęty 

LSR 

(Cepno, 

Nowawi

eś 

Chełmiń

ska) 

Rozpowszechnianie 

materiałów 

informacyjnych 

(przekaz słowny, ulotki, 

publikacje, tablica 

informacyjno-

promocyjna) 

W ramach zorganizowanej 

przez LGD inicjatywy, 

przygotowano tablicę 

informacyjno-promocyjną, 

gdzie prezentowano 

podejmowane działania przez 

LGD, w tym szczególnie 

prezentowano harmonogram 

ogłaszania konkursów, cele 

ogólne i szczegółowe oraz 

założenia w LSR planowane 

do osiągnięcia. Podczas 

Uczestnicy 

warsztatów 

kulinarnych 

Celem dotarcia 

do 

potencjalnych 

beneficjentów 

ogłaszanych 

konkursów 

między innymi 

postanowiono 

zorganizować 

warsztaty.  

5 



rozpoczynania imprezy osoba 

witająca uczestników 

przekazywała informacje 

najbardziej aktualne i plany 

na najbliższy okres. 

Uczestnikom rozdawane były 

ulotki o działaniach (odnowa 

i rozwój wsi, małe projekty, 

różnicowanie w kierunku 

działalności nierolniczej  oraz 

tworzenie i rozwój 

mikroprzedsiębiorstw.) 

19.05.20

12 

Obszar 

objęty 

LSR 

(Starogró

d) 

Rozpowszechnianie 

materiałów 

informacyjnych 

(przekaz słowny, ulotki, 

publikacje, tablica 

informacyjno-

promocyjna) 

W ramach zorganizowanej 

przez LGD inicjatywy, 

przygotowano tablicę 

informacyjno-promocyjną, 

gdzie prezentowano 

podejmowane działania przez 

LGD, w tym szczególnie 

prezentowano harmonogram 

ogłaszania konkursów, cele 

ogólne i szczegółowe oraz 

założenia w LSR planowane 

do osiągnięcia. Podczas 

rozpoczynania imprezy osoba 

witająca uczestników 

przekazywała informacje 

najbardziej aktualne i plany 

na najbliższy okres. 

Uczestnikom rozdawane były 

ulotki o działaniach (odnowa 

i rozwój wsi, małe projekty, 

różnicowanie w kierunku 

działalności nierolniczej  oraz 

tworzenie i rozwój 

mikroprzedsiębiorstw.) 

Uczestnicy 

majówki.  

Celem dotarcia 

do 

potencjalnych 

beneficjentów 

ogłaszanych 

konkursów 

między innymi 

postanowiono 

zorganizować 

majówkę.  

5 

16.06.20 Obszar Rozpowszechnianie W ramach zorganizowanej Uczestnicy Celem dotarcia 5 



12 objęty 

LSR 

(Biały 

Bór) 

materiałów 

informacyjnych 

(przekaz słowny, ulotki, 

publikacje, tablica 

informacyjno-

promocyjna) 

przez LGD inicjatywy, 

przygotowano tablicę 

informacyjno-promocyjną, 

gdzie prezentowano 

podejmowane działania przez 

LGD, w tym szczególnie 

prezentowano harmonogram 

ogłaszania konkursów, cele 

ogólne i szczegółowe oraz 

założenia w LSR planowane 

do osiągnięcia. Podczas 

rozpoczynania imprezy osoba 

witająca uczestników 

przekazywała informacje 

najbardziej aktualne i plany 

na najbliższy okres. 

Uczestnikom rozdawane były 

ulotki o działaniach (odnowa 

i rozwój wsi, małe projekty, 

różnicowanie w kierunku 

działalności nierolniczej  oraz 

tworzenie i rozwój 

mikroprzedsiębiorstw.) 

imprezy 

integracyjno-

promocyjnej  

do 

potencjalnych 

beneficjentów 

ogłaszanych 

konkursów 

między innymi 

postanowiono 

zorganizować 

imprezę.   

11.08.20

12 

Obszar 

objęty 

LSR 

(Sarnow

o) 

Rozpowszechnianie 

materiałów 

informacyjnych 

(przekaz słowny, ulotki, 

publikacje, tablica 

informacyjno-

promocyjna) 

W ramach zorganizowanej 

przez LGD inicjatywy, 

przygotowano tablicę 

informacyjno-promocyjną, 

gdzie prezentowano 

podejmowane działania przez 

LGD, w tym szczególnie 

prezentowano harmonogram 

ogłaszania konkursów, cele 

ogólne i szczegółowe oraz 

założenia w LSR planowane 

do osiągnięcia. Podczas 

rozpoczynania imprezy osoba 

witająca uczestników 

Uczestnicy rajdu 

rowerowego  

Celem dotarcia 

do 

potencjalnych 

beneficjentów 

ogłaszanych 

konkursów 

między innymi 

postanowiono 

zorganizować 

rajd rowerowy. 

Podczas tego 

zadania 

promowano 

również obszar 

5 



przekazywała informacje 

najbardziej aktualne i plany 

na najbliższy okres. 

Uczestnikom rozdawane były 

ulotki o działaniach (odnowa 

i rozwój wsi, małe projekty, 

różnicowanie w kierunku 

działalności nierolniczej  oraz 

tworzenie i rozwój 

mikroprzedsiębiorstw.) 

objęty LSR –

turystyka, 

dziedzictwo 

kulturowe.  

15.09.20

12 

Obszar 

objęty 

LSR 

(Kałdus) 

Rozpowszechnianie 

materiałów 

informacyjnych 

(przekaz słowny, ulotki, 

publikacje, tablica 

informacyjno-

promocyjna) 

W ramach zorganizowanej 

przez LGD inicjatywy, 

przygotowano tablicę 

informacyjno-promocyjną, 

gdzie prezentowano 

podejmowane działania przez 

LGD, w tym szczególnie 

prezentowano harmonogram 

ogłaszania konkursów, cele 

ogólne i szczegółowe oraz 

założenia w LSR planowane 

do osiągnięcia. Podczas 

rozpoczynania imprezy osoba 

witająca uczestników 

przekazywała informacje 

najbardziej aktualne i plany 

na najbliższy okres. 

Uczestnikom rozdawane były 

ulotki o działaniach (odnowa 

i rozwój wsi, małe projekty, 

różnicowanie w kierunku 

działalności nierolniczej  oraz 

tworzenie i rozwój 

mikroprzedsiębiorstw.) 

Uczestnicy 

imprezy 

integracyjno-

kulturalnej 

(Dzień 

pieczonego 

ziemniaka), 

uczestnicy 

konkursu 

kulinarnego 

„Ziemniak na 

100 sposobów”.  

Celem dotarcia 

do 

potencjalnych 

beneficjentów 

ogłaszanych 

konkursów 

między innymi 

postanowiono 

zorganizować 

imprezę oraz 

konkurs.   

5 

21-

22.09.20

12 

Poza 

obszare

m 

Szkolenie  Podczas szkolenia 

zaprezentowano wszystkie 

działania opisane w LSR, 

Członkowie 

Zarządu LGD, 

pracownicy 

Postanowiono 

przeprowadzić 

szkolenie wraz z 

5 



objętym 

LSR- 

(Tleń 

gdzie szczególnie zwrócono 

uwagę na promocję 

ogłaszanych konkursów, 

zmiany w rozporządzeniach.  

biura, 

członkowie 

Rady.  

dyskusją 

skierowane do 

organów 

decyzyjnych 

(Rada, Zarząd) 

oraz 

pracowników-

osoby 

bezpośrednio 

związane w 

działalnością w 

LGD celem 

doszkolenia, 

usystematyzowa

nia posiadanej 

już wiedzy, jak i 

zaplanowania 

dalszych do 

realizacji 

działań. 

Szkolenia takie 

pozwalają na 

prawidłową 

realizację i 

planowanie, 

ustalanie.  

24-

25.10.20

12 

Obszar 

objęty 

LSR 

(Piaski, 

Lisewo)) 

Rozpowszechnianie 

materiałów 

informacyjnych 

(przekaz słowny, ulotki, 

publikacje, tablica 

informacyjno-

promocyjna) 

W ramach zorganizowanej 

przez LGD inicjatywy, 

przygotowano tablicę 

informacyjno-promocyjną, 

gdzie prezentowano 

podejmowane działania przez 

LGD, w tym szczególnie 

prezentowano harmonogram 

ogłaszania konkursów, cele 

ogólne i szczegółowe oraz 

założenia w LSR planowane 

Uczestnicy 

warsztatów 

florystycznych  

Celem dotarcia 

do 

potencjalnych 

beneficjentów 

ogłaszanych 

konkursów 

między innymi 

postanowiono 

zorganizować 

warsztat. 

Zadanie to 

5 



do osiągnięcia. Podczas 

rozpoczynania imprezy osoba 

witająca uczestników 

przekazywała informacje 

najbardziej aktualne i plany 

na najbliższy okres. 

Uczestnikom rozdawane były 

ulotki o działaniach (odnowa 

i rozwój wsi, małe projekty, 

różnicowanie w kierunku 

działalności nierolniczej  oraz 

tworzenie i rozwój 

mikroprzedsiębiorstw.) 

miało również   

zachęcić osoby 

do udziału w 

działaniu 

„tworzenie i 

rozwój 

mikroprzedsiębi

orstw”.  

16.11.20

12 

Obszar 

objęty 

LSR 

(Lisewo) 

Rozpowszechnianie 

materiałów 

informacyjnych 

(przekaz słowny, ulotki, 

publikacje, tablica 

informacyjno-

promocyjna) 

W ramach zorganizowanej 

przez LGD inicjatywy, 

przygotowano tablicę 

informacyjno-promocyjną, 

gdzie prezentowano 

podejmowane działania przez 

LGD, w tym szczególnie 

prezentowano harmonogram 

ogłaszania konkursów, cele 

ogólne i szczegółowe oraz 

założenia w LSR planowane 

do osiągnięcia. Podczas 

rozpoczynania imprezy osoba 

witająca uczestników 

przekazywała informacje 

najbardziej aktualne i plany 

na najbliższy okres. 

Uczestnikom rozdawane były 

ulotki o działaniach (odnowa 

i rozwój wsi, małe projekty, 

różnicowanie w kierunku 

działalności nierolniczej  oraz 

tworzenie i rozwój 

mikroprzedsiębiorstw.) 

Uczestnicy 

imprezy 

promocyjno-

kulturalnej  

Celem dotarcia 

do 

potencjalnych 

beneficjentów 

ogłaszanych 

konkursów 

między innymi 

postanowiono 

zorganizować 

imprezę, gdzie 

promowano 

obszar w tym 

turystykę, 

Podczas 

imprezy 

poinformowano 

uczestników o 

planowanym do 

ogłoszenia 

konkursie w 

ramach dz. 

„małe projekty”. 

Zaprezentowano 

nowy zakres 

5 



kosztów 

kwalifikowalnyc

h dz. „małe 

projekty”. 

08.12.20

12 

Obszar 

objęty 

LSR 

(Robako

wo) 

Rozpowszechnianie 

materiałów 

informacyjnych 

(przekaz słowny, ulotki, 

publikacje, tablica 

informacyjno-

promocyjna) 

W ramach zorganizowanej 

przez LGD inicjatywy, 

przygotowano tablicę 

informacyjno-promocyjną, 

gdzie prezentowano 

podejmowane działania przez 

LGD, w tym szczególnie 

prezentowano harmonogram 

ogłaszania konkursów, cele 

ogólne i szczegółowe oraz 

założenia w LSR planowane 

do osiągnięcia. Podczas 

rozpoczynania imprezy osoba 

witająca uczestników 

przekazywała informacje 

najbardziej aktualne i plany 

na najbliższy okres. 

Uczestnikom rozdawane były 

ulotki o działaniach (odnowa 

i rozwój wsi, małe projekty, 

różnicowanie w kierunku 

działalności nierolniczej  oraz 

tworzenie i rozwój 

mikroprzedsiębiorstw.) 

Uczestnicy 

konkursu 

kulinarnego.   

Celem dotarcia 

do 

potencjalnych 

beneficjentów 

ogłaszanych 

konkursów 

między innymi 

postanowiono 

przeprowadzić 

konkurs, gdzie 

promowano 

obszar w tym 

turystykę, 

tradycje 

kulinarne.Podcz

as imprezy 

poinformowano 

uczestników o 

planowanym do 

ogłoszenia 

konkursie w 

ramach dz. 

„małe projekty”. 

Zaprezentowano 

nowy zakres 

kosztów 

kwalifikowalnyc

h dz. „małe 

projekty”. 

5 

 

 

12. Zagadnienia podlegające aktualizacji LSR w okresie sprawozdawczym ze wskazaniem przyczyny aktualizacji: 

 



Daty zawarcia aneksów w roku 2012:  

- 8   maj – zmiany dotyczące harmonogramu przewidywanych terminów podawania do publicznej wiadomości informacji o 

możliwości składania wniosków. 

- 9 sierpień- zmiany w LSR w rozdz. IX.  „Procedura wyboru operacji” – zmiany dot. uzgodnień terminu ogłaszania konkursu z 

instytucją Wdrażającą; w przypadku ostatniego naboru operacje wybierane są do 120% limitu dostępnych środków; ocena przez Rade 

w przypadku ostatniego naboru -Rada sprawdza czy w przypadku ponownej oceny operacja mieści się w ramach limitu środków;  

lista operacji wybranych-w przypadku ostatniego naboru zawiera inf. o wnioskach, które mieszczą się w ramach limitu środków; 

pismo do beneficjentów po ponownej ocenie- przypadku ostatniego naboru zawiera inf. czy operacja mieści się w ramach limitu, czy 

spełnia minimum punktowe, czy jest zgodna z LSR -  zmiany wynikłe w wyniku nowelizacji rozporządzenia. 

Zmiany w Harmonogramie przewidywanych terminów podawania do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania 

wniosków (decyzją Zarządu LGD termin ogłoszenia konkursu w ramach dz. „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” 

został przesunięty na II półrocze roku 2012) oraz 

 zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Rady – zmiany we worach pism wysyłanych do beneficjentów po ocenie przez Radę, wybór 

operacji w przypadku ostatniego naboru do 120% limitu dostępnych środków-  zmiany wynikłe w wyniku nowelizacji 

rozporządzenia. 

 

Dn. 10 stycznia 2013 r. został podpisany aneks nr 7 do umowy (zmiany podjęte 16.11.2012 – podczas Walnego Zebrania Członków) 

, gdzie zmianie uległ: rozdz. I, aktualizacja liczby członków;  rozdz. „Procedura wyboru operacji” – doprecyzowanie zapisów Karty 

informacyjnej-gdy nie ma tytułu operacji wprowadza się informacje wynikłe z wniosku o dofinansowanie; rozdz. XII. „Opis procesu 

wdrażania i aktualizacji LSR” – zmiana liczby inicjatyw aktualizujących LSR; zmiana sposobu zgłaszania propozycji zmian; rozdz. 

XII. „Zasady i sposób dokonywania oceny własnej” – zmian można dokonywać również na podst. Protokołów z posiedzeń Zarządu, 

uwag zgłaszanych przez członków LGD, beneficjentów; zmiana terminu dokonania ewaluacji ex-post – zmiany wynikłe w wyniku 

nowelizacji rozporządzenia..  

W Regulaminie Organizacyjnym Rady – ujednolicenie dokumentu z LSR, zmiana dotycząca numeracji podejmowanych uchwał oraz 

w Statucie – zmiany dotyczące reprezentowania stowarzyszenia – uproszczenie sposobu reprezentacji.  

  

13. Zatrudnienie w LGD w okresie sprawozdawczym: 

 

Liczba osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę  

(ze wskazaniem wymiaru czasu pracy) 

Umowy cywilnoprawne zawarte przez LGD (ze 

wskazaniem przedmiotu umów) 

Zatrudniony Zajmowane stanowisko Wymiar czasu pracy Przedmiot umowy Liczba umów 

Anna Kurowska  Kierownik biura LGD 1 etat Koordynowanie działań 

zmierzających do 

skutecznego wdrożenia 

założeń umowy w ramach 

Dz. Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju: w tym 

3 



dz. „Funkcjonowanie …” 

Ilona Figura Pracownik ds. 

administracyjno-

biurowych  

W okresie 01.01.2012-

30.09.2012 – 1 etat, w 

okresie 01.10.31.12.2012-

1/2 etatu 

Obsługa księgowa biura 

LGD 

1 

Prowadzenie i obsługa 

strony internetowej, pomoc 

techniczna w obsłudze 

sprzętu IT.  

1 

Usługa cateringowa  7 

Usługa szkoleniowa 3 

Usługa – wykonanie szafy 1 

 

 

 

14. Działalność LGD w ramach KSOW w okresie sprawozdawczym: 

 

Lp. Data  Nazwa projektu Rola LGD w projekcie Cel uczestnictwa w 

projekcie 

Osiągnięcia w ramach 

uczestnictwa w 

projekcie 

1.  23 Czerwiec 

2012 

(organizacja 

pikniku) 

II PIKNIK LEADER 

(organizowała LGD 

„Czarnoziem na Soli” 

Udział w konkurencjach, 

konkursie 

Promocja obszaru 

objętego LSR 

Integracja uczestników 

wyjazdu; poznanie 

obszaru LGD 

„Czarnoziem na Soli”.  

2.  sierpień 2012 

(wyjazd) 

Zadanie: wyjazd 

studyjny do Francji 

„Dziedzictwo kulinarne 

w Europie szansa na 

rozwój obszarów 

wiejskich” 

Udział w  wyjeździe  Celem wizyty było 

zaprezentowanie roli 

dziedzictwa kulinarnego 

w rozwoju Reginów we 

Francji oraz pokazanie 

działalności wytwórców 

produktów tradycyjnych.  

Integracja uczestników 

wyjazdu, zapoznanie się 

oferta kulinarną, nabycie 

wiedzy nt. znaczenia i 

roli produktu 

tradycyjnego, jak i 

znaczenia dziedzictwa 

kulinarnego.  

 

15. Wskaźniki celów ogólnych i szczegółowych oraz przedsięwzięć LSR: 

 



Cel 

ogólny 

Wskaźniki 

oddziaływani

a 

Stan 

począ

tkow

y 

Stan 

na 

rok 

2012 

Stan 

docel

owy 

Cel 

szczegółowy 

Wskaźniki 

rezultatu 

St

an 

po

cz

ąt

ko

wy 

Sta

n 

na 

rok 

201

2 

Sta

n 

doc

elo

wy 

Przedsięwzięcie Wskaźniki produktu 

Stan 

pocz

ątko

wy 

Sta

n 

na 

rok 

201

2 

Stan 

docel

owy 

CEL 

OGÓLN

Y 1 

 Rozwój 

turysty

ki 

opartej 

na 

dziedzic

twie 

kulturo

wo-

historyc

znym      

i 

przyrod

zie 

Ziemi 

Chełmi

ńskiej 

 
  

1.odsetek 

respondentów 

pozytywnie 

oceniających   

rozwój 

turystyki  

opartej na 

dziedzictwie 

kulturowo-

historycznym i 

przyrodzie 

Ziemi 

Chełmińskiej – 

30%                

(2011-..., 2015 

- 30%) 

0 80,09 30% 

Cel 

szczegółowy 1.1 

Poprawa stanu 

infrastruktury 

służącej 

rozwojowi 

turystyki na 

obszarze LGD 

Vistula Terra 

Culmensis 

 

liczba osób, która 

skorzystała ze 

ścieżki rowerowej 

powstałej w 

ramach operacji 

finansowanych ze 

środków LSR– 400                    

(2009-0, 2015-400) 

0 0 400 
PPRZEDSIĘWZIĘCI

E I 

 Rozwój infrastruktury 

turystycznej na 

obszarze LGD Vistula 

Terra Culmensis 

liczba wykonanych  

inwestycji z zakresu 

budowy ścieżek 

rowerowych 

finansowanych ze 

środków LSR-1                               

(2009-0, 2015-1) 

0 0 1 

Liczba osób, która 

skorzystała z 

obiektu 

infrastruktury 

turystycznej 

0 559 - 

Liczba wybudowanych 

obiektów infrastruktury 

turystycznej 

0 2 - 

Cel 

szczegółowy 1.2 

Stworzenie 

zintegrowanej 

oferty 

turystycznej i 

kulturowej 

obszaru LGD 

 

liczba osób, która 

odwiedziła stoisko 

promocyjne LGD 

przygotowane ze 

środków LSR-

5000                   

(2009-0, 2015-

5000) 

0 1350 5000 

PRZEDSIEZIĘCIE II 

 Promocja dziedzictwa 

kulturowego, 

historycznego i 

przyrodniczego Ziemi 

Chełmińskiej 

liczba  imprez 

promocyjnych, w 

których wzięto udział-10               

(2009-0, 2015-10) 

 

0 5 10 



 liczba osób, która 

weźmie udział w 

inicjatywach 

promujących 

obszar LGD 

zorganizowanych 

ze środków LSR- 

50                           

2009-0, 2015-50)  

0 60 50 

liczba zorganizowanych 

inicjatyw 

sfinansowanych ze 

środków LSR 

promujących obszar 

LGD -10                             

(2009-0, 2015-10) 

0 2 10 

 

CEL 

OGÓLN

Y 2 

Popraw

a 

jakości 

życia 

mieszka

ńców 

LGD 

Vistula 

Terra 

Culmen

sis 

  

Odsetek 

respondentów  

pozytywnie 

oceniających 

jakość życia na 

terenie LGD 

Vistula Terra 

Culmensis – 

20%            

(2011-..., 2015-

20%) 

0 81,52 20% 

Cel 

szczegółowy 2.1 

Rozwój 

zasobów 

ludzkich na wsi 

poprzez oddolne 

inicjatywy  na 

obszarze LGD 

Vistula Terra 

Culmensis 

 

 

liczba osób, która 

weźmie udział  w 

imprezach 

aktywizujących, 

integrujących 

mieszkańców 

zorganizowanych 

ze środków LSR-

500         (2009 -0, 

2015 - 500) 

0 650 500 

 

PRZEDSIEZIĘCIE 

III  

Aktywna wieś Vistula 

Terra Culmensis 

    liczba zorganizowanych  

imprez  aktywizujących, 

integrujących  

mieszkańców 

sfinansowanych ze 

środków LSR -7                            

(2009-0, 2015-7) 

0 1 7 

liczba osób, która 

weźmie udział w 

szkoleniach 

aktywizacyjnych 

zorganizowanych 

ze środków LSR-

150    (2009-0, 

2015 -150) 

0 104 150 

    liczba zorganizowanych 

szkoleń 

aktywizacyjnych 

sfinansowanych ze 

środków LRS-3                               

(2009-0, 2015-3) 

0 4 3 



 

Cel 

szczegółowy 

2.2. Rozwój 

przestrzeni i 

infrastruktury 

społecznej na 

obszarze LGD 

Vistula Terra 

Culmensis 

liczba 

zorganizowanych 

imprez społeczno - 

kulturalnych w/na 

wybudowanych, 

zmodernizowanych

,wyremontowanych

, przebudowanych, 

wyposażonych 

obiektów 

pełniących funkcje 

publiczne, 

społeczno - 

kulturowe, 

rekreacyjne i 

sportowe ( z 

wyłączeniem 

obiektów 

infrastruktury 

turystycznej) 

finansowanych ze 

środków LSR -  10 

(2009-0, 2015-10) 

0 22 10 

PRZEDSIEZIĘCIE 

IV  
Nowoczesne obiekty 

użyteczności publicznej 

na obszarze LGD 

Vistula Terra Culmensis 

liczba wybudowanych, 

zmodernizowanych, 

wyremontowanych, 

przebudowanych, 

wyposażonych obiektów 

pełniących funkcje 

publiczne, społeczno-

kulturowe, rekreacyjne i 

sportowe ( z 

wyłączeniem obiektów 

infrastruktury 

turystycznej) ze 

środków LSR- 12                     

(2009-0, 2015-12) 

0 9 12 

liczba osób, która 

skorzystała z 

ukształtowanych i 

zagospodarowanyc

h obszarów 

przestrzeni 

publicznej 

sfinansowanych ze 

środków LSR -

5000 (2009-0, 

2015-5000) 

0 
98

0 

500

0 

        liczba ukształtowanych, 

zagospodarowanych 

obszarów przestrzeni 

publicznej 

sfinansowanych ze 

środków LSR- 3     

(2009-0, 2015-4) 

0 0 4 



Cel 

szczegółowy 2.3 

Rozwój 

przedsiębiorczoś

ci i nowych 

form 

działalności 

pozarolniczej na 

obszarze LGD 

Vistula Terra 

Culmensis 

    liczba powstałych 

lub rozwiniętych 

usług 

świadczonych 

przez podmioty, 

które podejmą lub 

rozwiną 

działalność 

usługową ze 

środków LSR -2    

(2009-0, 2015-2) 

0 0 2 

PRZEDSIEZIĘCIE V 

Rozwój usług dla 

ludności na obszarze 

LGD Vistula Terra 

Culmensis  

   liczba podmiotów, które 

podjęły lub rozwinęły 

działalność usługową 

finansowaną ze środków 

LSR-2    (2009-0, 2015-2)  

0 0 2 

 

 

 

16. Liczba oraz rodzaje podmiotów, które skorzystały z doradztwa w biurze LGD w zakresie przygotowywania wniosków o przyznanie pomocy 

w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” (na podstawie list, oświadczeń, rejestrów, notatek…) w okresie sprawozdawczym: 

 

Podmiot 

Liczba korzystających z 

doradztwa 

Liczba osób/podmiotów, których 

wnioski zostały wybrane przez 

LGD 

Liczba osób/podmiotów, którym 

została przyznana pomoc 

finansowa 

w roku 

sprawozdawczym 
łącznie 

w roku 

sprawozdawczym 
łącznie 

w roku 

sprawozdawczym 
łącznie 

Osoby fizyczne (z 

wyłączeniem osób fizycznych 

prowadzących działalność 

gospodarczą) 

3 3 0 0 0 0 

Przedsiębiorcy (w tym osoby 

fizyczne prowadzące 

działalność gospodarczą) 

1 1 0 0 0 0 

Organizacje pozarządowe 1 1 0 0 0 0 

Inne podmioty (podać 

jakie):…….. 

0 0 0 0 0 0 

Inne podmioty (podać 

jakie):…….. 

0 0 0 0 0 0 

RAZEM 5 5 0 0 0 0 

 



 

17. Wybór operacji przez LGD w okresie sprawozdawczym: 

 

Daty naborów wniosków Nabór na działanie Liczba złożonych wniosków Liczba wybranych operacji  

02.01.2012-31.01.2012 313/322/323 4 4 

17.09.2012-10.10.2012 312 3 2 

17.09.2012-10.10.2012 311 3 2 

 

18. Członkowie LGD: 

 

Liczba członków LGD na dzień podpisania umowy ramowej Liczba członków, którzy przystąpili do LGD w okresie 

sprawozdawczym w ramach sektora: 

121 społecznego gospodarczego publicznego 

3 0 0 

 

Lista członków, którzy przystąpili do LGD w okresie sprawozdawczym: 

1. Dorota Sondowska, 

2. Gabriela Bojarska,  

3. Mirosław Bober. 

 

19. Struktura organu decyzyjnego LGD: 

 

Struktura organu decyzyjnego LGD w okresie sprawozdawczym: 

Przedział czasowy Sektor społeczny Sektor gospodarczy Sektor publiczny 

01.01.2012-31.12.2102 8 1 4 

 

20. Środki publiczne otrzymane przez LGD od dnia złożenia wniosku o wybór LGD do realizacji LSR, z wyłączeniem środków otrzymanych w 

ramach PROW 2007 – 2013:  337.308,48 zł. 

 



21. Czy przynajmniej jeden z pracowników biura LGD posiada doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji projektów o charakterze 

informacyjnym, promocyjnym lub szkoleniowym? 

 

TAK x NIE 

 

Pracownik LGD Czas (daty) Miejsce zatrudnienia Stanowisko, zadania 

Ilona Figura 01.01.2012-

31.12.2012 

- Pomoc merytoryczna sołtysowi wsi Gorzuchowo w 

realizacji i rozliczeniu dotacji na realizację projektu 

„ Śladami Gen. Józefa Hallera” -zakres zadań: 

działania promocyjne, integrująco-aktywizujące. 

Ilona Figura 01.04.2012-

30.09.2012 

LGD „Vistula-Terra Culmensis” Kierowanie 2 projektami szkoleniowymi 

dofinansowanymi w ramach działania PO KL – 

aplikowanie o wsparcie, realizacja zadania, 

rozliczenie projektu.  

 

22. Czy osoba zarządzająca biurem LGD posiada doświadczenie zawodowe w koordynowaniu prac zespołu? 

 

TAK NIE  x  

 

Czas (daty) Miejsce zatrudnienia Stanowisko, zadania 

 -  -  - 

 

23. Uczestnictwo członków organu decyzyjnego (osób reprezentujących członków w organie decyzyjnym) w posiedzeniach tego organu w roku 

2012: 

Data naboru z tabeli 17 Posiedzenia Uprawnieni do uczestnictwa 

członkowie organu decyzyjnego 

Obecni na posiedzeniu spośród 

uprawnionych do uczestnictwa 

02.01.2012-31.01.2012 Posiedzenie 1 13 12 

17.09.2012-10.10.2012 Posiedzenie 2 13 11 

17.09.2012-10.10.2012 Posiedzenie 3 13 11 

17.09.2012-10.10.2012 Posiedzenie 4 13 11 

 

24. Przynależność do sieci regionalnej oraz innych form współpracy z innymi LGD (z wyłączeniem projektów współpracy): 

 

Lp. Sieci regionalne formalne 

 Nazwa Zakres współpracy oraz rola LGD  

1. Kujawsko - Pomorska Rada Sieci Leader Udział w spotkaniach/posiedzeniach, udzielanie informacji, udział 

w konsultacjach dokumentów dotyczących LGD, pomoc innym 



LGD.  

2. Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich Członek forum, uczestniczenie w konsultacjach dokumentów 

programowych oraz projektów przepisów istotnych dla LGD 

3 Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Pomoc w propagowaniu założeń KSOW, pomoc z realizacji zadań.  

4. Krajowa Sieć LEADER LGD „Vistula-Terra Culmensis” w ramach zawartego z 17 LGD z 

obszaru woj. kujawsko-pomorskiego jest LGD wiodąca z 

następującym zakresem obowiązków: udział w pracach krajowej 

sieci, kontakt z sekretariatem krajowej sieci, przekazywanie LGD 

partnerskim inf. ze spotkań, przygotowanie sprawozdania z 

realizacji sieci.  

Lp. Inne formy współpracy 

 Nazwa Zakres współpracy oraz rola LGD  

1.  -   - 

2.  -  - 

…  -  - 



25. Wystawy i targi, w których LGD brała udział w charakterze wystawcy: 

 

Wydarzenie Data Miejsce 

Jarmark Wielkanocny 31.03.2012 Przysiek 

Inauguracja Sezonu Turystycznego  21.04.2012 Bydgoszcz 

Święto Ziarna 16.06.2012 Lisie Kąty 

II Piknik LEADER 23.06.2012 Kobylniki  

Dożynki Powiatowo-Gminne (Powiat Chełmińskie, Gm. Chełmno) 01.09.2012 Starogród 

Barwy Lata Dary Jesieni 08.09.2012 Przysiek  

Dożynki gminne (Gmina Stolno) 08.09.2012 Robakowo 

Jarmark Adwentowy 15.12.2012 Przysiek  

 

 

26. Oświadczenie 

 

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

 

Data:                                                       Podpis:                                      Pieczęć: 

04.04.2013 r.   


