
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI LSR ZA 2014 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

250.980,23 Przedsięwzięcie nr I
Rozwój infrastruktury turystycznej na 
obszarze LGD Vistula Terra Culmensis

212 627,40

Przedsięwzięcie nr II 
Promocja dziedzictwa kulturowego, 
historycznego i przyrodniczego Ziemi 
Chełmińskiej 

38.352,83

Cel ogólny nr 2 Poprawa 
jakości życia mieszkańców 
LGD Vistula Terra 
Culmensis

3.082.414,6 
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Przedsięwzięcie nr III
Aktywna wieś Vistula Terra Culmensis

337.260,56

Przedsięwzięcie nr IV
Nowoczesne obiekty użyteczności 
publicznej na obszarze Vistula Terra 
Culmensis

2.377.839,13

Przedsięwzięcie nr V
Rozwój usług dla ludności na obszarze 
LGD Vistula Terra Culmensis

367.315,00



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

180.615,66 Przedsięwzięcie nr I
Rozwój infrastruktury turystycznej na 
obszarze LGD Vistula Terra Culmensis

173.050,00

Przedsięwzięcie nr II 
Promocja dziedzictwa kulturowego, 
historycznego i przyrodniczego Ziemi 
Chełmińskiej 

7.565,66

Cel ogólny nr 2
Poprawa jakości życia 
mieszkańców LGD Vistula 
Terra Culmensis 

332.051,82 Przedsięwzięcie nr III
Aktywna wieś Vistula Terra Culmensis

63.771,82

Przedsięwzięcie nr IV
Nowoczesne obiekty użyteczności publicznej 
na obszarze Vistula Terra Culmensis

68.280,00

Przedsięwzięcie nr V
Rozwój usług dla ludności na obszarze LGD 
Vistula Terra Culmensis

200.000,00

4. Realizacja projektów współpracy w okresie sprawozdawczym:

Rok Projekt współpracy Pomoc przyznana LGD Pomoc wypłacona LGD
 2013   Wiedza i doświadczenie lokalnych liderów 

wiejskich z obszaru LGD „Vistula-Terra Culemnsis’ 
i Wieczno

 62 877,36 38701,20
2014 - 24.176,16

5. Kontrole LGD w okresie sprawozdawczym:

Podmiot przeprowadzający 
kontrolę

Zakres kontroli Liczba 
kontroli

Urząd Marszałkowski Woj. 
Kujawsko-Pomorskiego Plac 
Teatralny 2, 87-100 Toruń

Wdrażanie zadań związanych z realizacją  LSR przez LGD. Kontrola obejmowała sprawdzenie 
prawidłowości i terminowości wykonywanych zadań  związanych z realizacją LSR, z dokonywaniem przez 
LGD wyboru operacji w ramach dz. 4.1/413, przestrzegania przyjętych procedur i kryteriów oceny, 
wykonywania zobowiązań wynikających z umowy ramowej, przestrzegania zgodności z obowiązującymi 
przepisami prawa, prawidłowości i terminowości monitorowania LSR
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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 mieszkańcy z obszaru objętego LSR 
Przedsięwzięcie nr II
Promocja dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego Ziemi Chełmińskiej 

  - 

Przedsięwzięcie nr III
Aktywna wieś Vistula Terra Culmensis mieszkańcy z obszaru objętego LSR

Przedsięwzięcie nr IV

Nowoczesne obiekty użyteczności publicznej na obszarze Vistula Terra Culmensis

         
mieszkańcy z obszaru objętego LSR 

Przedsięwzięcie nr V
Rozwój usług dla ludności na obszarze LGD Vistula Terra Culmensis

mieszkańcy z obszaru objętego LSR

7. Innowacyjność LSR: 

Liczba  wniosków o  przyznanie  pomocy 
w ramach działania 413 Wdrażanie LSR, 
wybranych przez LGD:

     12

a) w tym  liczba  innowacyjnych 
operacji  w  ramach  wniosków  o 
przyznanie  pomocy  w  ramach 
działania  413  Wdrażanie  LSR, 
wybranych przez LGD

  10 Rodzaje 
innowac
ji

usługowa
Liczba 
wniosków  w 
ramach  danego 
rodzaju 
innowacji

 
1

Przykła
d

Nowe  formy  świadczenia  usług  na  terenie  objętym 
LSR.

produktowa 9 Utworzenie  nowoczesnych  miejsc  spędzania  czasu 
wolnego  poprzez  wyposażenie  go  w  sprzęt 
dotychczasowo nie występujących na terenie objętym 
LSR. 

b) w tym liczba zintegrowanych 
operacji  w  ramach  wniosków  o 
przyznanie  pomocy  w  ramach 
działania  413  Wdrażanie  LSR, 
wybranych przez LGD

12
Rodzaje 
zintegro
wania
podmioty
zasoby
cele

 zasobów
 

Liczba 
wniosków  w 
ramach  danego 
rodzaju 
zintegrowania

12 
Przykła
d

 
Operacje zakładają zintegrowanie wielu aspektów, tj. 
społecznych,  kulturalnych,  przyrodniczych, 
turystycznych.,  zdrowotnych..  Zawiązały  się 
partnerstwa publiczno -społeczne. Realizacja operacji 
usługowej  ma  pośrednio  przedłożyć  się  ma  na 
zwiększenie turystów. 



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
- - - -. -

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

Data Miejsce Zastosowana 
metoda/narzędzi
a/środek 
przekazu

Opis  rozpowszechniania 
informacji  z  zastosowaniem danej 
metody/narzędzia/środka przekazu

Odbiorcy 
informacji

Uzasadnienie dotyczące doboru danej 
metody/narzędzia/środka przekazu  do danej 
grupy odbiorców informacji 

Skuteczność 
zastosowanej 
metody/narzęd
zia/środka 
przekazu 
(skala 1-5) 

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 
jarmarków: 
Wielkanocnego  i 
Adwentowego  , 
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

02.08.2014 Krusin Przekaz słowny 
podczas pikniku 
historycznego, 
ulotki

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.

Przekaz  słowny  podczas  tak  dużej  imprezy  jest 
narzędziem  skutecznym,  gdyż  trafia  do  wszystkich 
uczestników  imprezy.  Ulotki  przygotowane  na 
specjalnym stole mógł pobrać każdy chętny. 

4

27.09.2014 Biały Bór Prezentacja 
multimedialna, 
uzupełniona 
przekazem słownym

Zaprezentowanie prezentacji. Uczestnicy 
konferencji

Przekaz  w  postaci  zdjęć,  wykresów,  statystyk, 
informacji  pisanej  pozwala  na  dobre  zobrazowanie 
przekazywanych informacji. 

5

21,23.10.201
4

Szynych, 
Robakow
o

Przekaz słowny, 
ulotki

Osoba  nadzorująca  organizację 
warsztatów podczas trwania  warsztatów 
opowiadała o założeniach LSR.

Uczestnicy 
warsztatów 
kulinarnych

Przekaz  słowny   zastosowany  w  stosunku  do  małej 
grupy  jest  jak  najbardziej  trafiony,  tym  bardziej,  że 
odbiorcy uczestniczyli w warsztatach kulinarnych i takie 
informacje były dla nich uzupełnieniem zajęć, mogli się 
dowiedzieć więcej o LGD, zapytać. 

5

28.06.2014 Obszar 
działania 
LGD-
Wielkie 

Przekaz słowny Po zakończonym rajdzie, na mecie rajdu 
uczestnikom  zostały  przekazane 
założenia LSR. 

Uczestnicy  rajdu 
rowerowego

Ze  względu  na  fakt,  iż  po  zakończonym  rajdzie 
uczestnicy  byli  zmęczeni,  przekaz  słowny  był 
najlepszym  sposobem  na  przekazanie  wszelkich 
niezbędnych informacji.
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Łunawy

31.03.2014 Stolno Przekaz słowny. Po  wręczeniu  nagród,  upominków 
uczestnikom  zostały  przekazane 
założenia LSR. 

Uczestnicy 
podsumowania 
konkursu na 
pisankę 
wielkanocną

Ze względu na fakt, iż spotkanie dotyczyło 
rozstrzygnięcia  konkursu na pisankę, nie chciano długo 
zatrzymywać uczestników dlatego informacje 
przekazano słownie. 

5

Cały okres 
sprawozdawc
zy (festyny, 
pikniki, 
dożynki, 
majówka, 
rajd 
rowerowy)

Obszar 
LSR

Tablica 
informacyjno - 
promocyjna przy 
biurze LGD, ulotki, 
publikacje, przekaz 
słowny

W ramach podstawowej działalności 
LGD uczestniczy w imprezach, 
inicjatywach organizowanych na 
obszarze objętym LSR, gdzie prezentuje 
mieszkańcom z obszaru objętego LSR 
plany, założenia zawarte w LSR. 

Mieszkańcy 
obszaru objętego 
LSR

W celu zapewnienia 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. 

5

Cały okres 
sprawozdawc
zy

- Strona internetowa 
LGD oraz 4 gmin 
tworzących LGD

Na bieżąco zamieszczano informacje dot. 
działania Wdrażanie Lokalnych Strategii 
Rozwoju. 

Głównie 
mieszkańcy 
obszaru objętego 
LSR ale i również 
wszyscy 
zainteresowani, 
odwiedzający 
strony internetowe

Zamieszczanie informacji  na stronie internetowej 
pozwala na dotarcie do dużej grupy odbiorców. 
Zamieszczenie informacji na stronie internetowej jest 
działaniem trwałym, każdy może do informacji wrócić w 
dowolnym terminie. Informacje nie usuwane. 

5

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/narzędzia/środka 
przekazu do danej grupy 
odbiorców informacji

Skuteczność 
zastosowanej 
metody/narzęd
zia/środka 
przekazu 
(skala 1-5) 

Cały okres 
sprawozda
wczy

Obszar 
objęty 
LSR(Szyny
ch, 
Robakowo, 
Stolno, 
Wielkie 
Łunawy, 
Krusin, 
Biały Bór)

Rozpowszechnianie 
materiałów 
informacyjnych (przekaz 
słowny, ulotki, 
publikacje, tablica 
informacyjno - 
promocyjna)

W ramach zorganizowanych przez LGD inicjatyw, 
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 
zadań 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 
warsztatów 
kulinarnych, 
konkursu na 
pisankę 
wielkanocną, 
rajdu 
rowerowego, 

Celem dotarcia do 
potencjalnych beneficjentów 
ogłaszanych konkursów w 
ramach dz. 413, informacje o 
założeniach LSR 
przekazywano podczas 
organizacji równego rodzaju 
inicjatyw. Takie rozwiązanie 
pozwoli na dotarcie do większej 
liczby odbiorców zadań 
wdrażanych przez LSR.  

5

Cały okres 
sprawozda

- Strona internetowa LGD 
oraz 4 gmin tworzących 

Na bieżąco zamieszczano informacje dot. działania 
Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju. 

Głównie 
mieszkańcy 

Zamieszczanie informacji  na 
stronie internetowej pozwala na 
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wczy LGD obszaru 
objętego LSR 
ale i również 
wszyscy 
zainteresowani, 
odwiedzający 
strony 
internetowe

dotarcie do dużej grupy 
odbiorców. Zamieszczenie 
informacji na stronie 
internetowej jest działaniem 
trwałym, każdy może do 
informacji wrócić w dowolnym 
terminie. Informacje nie 
usuwane. 

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

Aneks nr 10 z dnia 15 stycznia 2014 –  zmianie uległ rozdział  IV „Określenie  celów ogólnych i  szczegółowych....”  - zmieniono nazwy 

wskaźników   dostosowując  je  do  złożonych  operacji,  zrealizowanych  zadań,  planowanych  do  realizacji  zadań;  zmianie  uległ  rodz.  X 

„Określenie budżetu LSR”- dostosowano wartości budżetu do faktycznie wydanych, zakontraktowanych środków. 

Aneks nr 11 z dnia 27 lutego 2014 - zmiana Załącznika Harmonogram ogłaszania konkursów.

Aneks nr 12 z dnia 11 kwietnia 2014 -  zmiana Załącznika Harmonogram ogłaszania konkursów.

Aneks nr 13 z dnia 10 lipca 2014 -  zmiana Załącznika Harmonogram ogłaszania konkursów.

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 dz. 
„Funkcjonowanie …”

6

Usługa prowadzenia imprezy – oprawa muzyczna, prowadzenie konkurencji 1
Usługa przeprowadzenia warsztatów kulinarnych 1

14. Działalność LGD w ramach KSOW w okresie sprawozdawczym:



L
p.

Data Nazwa projektu Rola LGD w projekcie Cel  uczestnictwa  w 
projekcie

Osiągnięcia  w  ramach 
uczestnictwa w projekcie

1. Radzyń 
Chełmiński 
07.06.2014. 

IV PIKNIK LEADER Uczestnik - udział w 
konkurencjach, konkursie 
Małe projekty, wielkie efekty, 
Odnowa i rozwój wsi)

Promocja obszaru 
objętego LSR

Integracja uczestników wyjazdu; 
poznanie obszaru LGD 
WIECZNO, poznanie działalności 
innych LGD.

2. Łysomice, 
12-
13.11.2014

Szkolenie:„"Akademia Animatorów Lokalnych 
Grup Działania - jak moderować proces 
partycypacyjnego planowania" 

Uczestnik Udział w szkoleniu, 
zdobycie wiedzy

Zdobycie zaświadczenia ze 
szkolenia. 

15. Wskaźniki celów ogólnych i szczegółowych oraz przedsięwzięć LSR:

Cel 
ogólny

Wskaźniki 
oddziaływani

a

Stan 
począ
tkow

y

Stan 
na 
rok 
2014

Stan 
docel
owy

Cel 
szczegółowy

Wskaźniki 
rezultatu

St
an 
po
cz
ąt
ko
wy

Sta
n 
na 
rok 
201
4

Sta
n 

doc
elo
wy

Przedsięwzięcie Wskaźniki produktu

Sta
n 

poc
ząt
kow

y

Stan 
na 
rok 
2014

Stan 
docelow

y

CEL 
OGÓLN

Y 1
 Rozwój 
turysty

ki 
opartej 

na 
dziedzic

twie 
kulturo

wo-
historyc

znym 

 
1.odsetek 

respondentów 
pozytywnie 

oceniających 
rozwój 

turystyki 
opartej na 

dziedzictwie 
kulturowo-

historycznym i 
przyrodzie 

Ziemi 

0 86,25 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)

0 400 400

PPRZEDSIĘWZIĘCIE I
 Rozwój infrastruktury 

turystycznej na obszarze 
LGD Vistula Terra 

Culmensis

liczba wykonanych 
inwestycji z zakresu budowy 

ścieżek rowerowych 
sfinansowanych ze środków 

LSR - 1 
(2009-0, 2015-1)

0 1 1

liczba osób, która 
skorzystała z 

wybudowanych 
obiektów 

infrastruktury 
turystycznej na 

obszarze LSR – 659 
(2009 - 0, 2015 - 659)

0 659 659

liczba wybudowanych 
obiektów infrastruktury 

turystycznej  na obszarze 
LSR  - 3 

(2009 - 0, 2015 - 3)

0 3 3



i 
przyrod

zie 
Ziemi 

Chełmi
ńskiej

Chełmińskiej – 
30% 

(2011-..., 2015 
- 30%)

Cel 
szczegółowy 1.2 

Stworzenie 
zintegrowanej 

oferty 
turystycznej i 

kulturowej 
obszaru LGD

liczba 
osób/odbiorców/podm

iotów, która 
skorzystała z inicjatyw 

które podjęto w 
zakresie promocji 
obszaru objętego 

LSR, promocji 
walorów 

turystycznych i 
przyrodniczo-

kulturowych obszaru 
objętego LSR,  z 
zakresu promocji, 

zachowania, 
odtwarzania, 

zabezpieczenia lub 
oznakowania cennego 
lokalnego dziedzictwa 

krajobrazowego i 
przyrodniczego 

obszaru objętego LSR 
-     6623 

(2009-0, 2015 - 6623)

0 4223 6623

PRZEDSIEZIĘCIE II
 Promocja dziedzictwa 

kulturowego, 
historycznego i 

przyrodniczego Ziemi 
Chełmińskiej

liczba inicjatyw, w których 
wzięto udział/ które podjęto 

w zakresie: promocji 
obszaru objętego LSR, 

promocji walorów 
turystycznych i 

przyrodniczo-kulturowych 
obszaru objętego LSR,  z 

zakresu promocji, 
zachowania, odtwarzania, 

zabezpieczenia lub 
oznakowania cennego 
lokalnego dziedzictwa 

krajobrazowego i 
przyrodniczego obszaru 

objętego LSR – 20 
(2009 - 0, 2015 - 20)

0 16 20

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 90,12 20% Cel 
szczegółowy 2.1 

Rozwój 
zasobów 

ludzkich na wsi 
poprzez oddolne 
inicjatywy  na 
obszarze LGD 
Vistula Terra 

Culmensis

liczba 
osób/podmiotów, 
odbiorców, która 

skorzysta z 
podjętych/przeprowad

zonych inicjatyw 
promocyjno-
kulturalnych, 

służących aktywizacji, 
integrujących, 

przyczyniających się 
do podnoszenia 

wiedzy i umiejętności 
mieszkańców z 

obszaru objętego LSR 
-   7341 

(2009 - 0, 2015 -7341)

0 3781 7341

PRZEDSIEZIĘCIE 
III 

Aktywna wieś Vistula 
Terra Culmensis

L   liczba 
podjętych/przeprowadzonyc

h inicjatyw promocyjno-
kulturalnych, służących 

aktywizacji, integrujących, 
przyczyniających się do 
podnoszenia wiedzy i 

umiejętności mieszkańców 
z obszaru objętego LSR – 

65               (2009 - 0, 2015 
- 65)

0 48 65



 

liczba 
zorganizowanych 

imprez społeczno - 
kulturalnych, 

rekreacyjnych i 
sportowych na nowo 

wybudowanych, 
przebudowanych, 

rozbudowanych lub 
wyremontowanych 

obiektach sportowych, 
placach zabaw, 

miejscach rekreacji i 
do użytku publicznego 

– wypoczynku na 
obszarze LSR 

przeznaczonych 24 
(2009 - 0, 2015 - 24)

0 20 24

L    liczba nowo wybudowanych, 
przebudowanych, 

rozbudowanych lub 
wyremontowanych obiektów 
sportowych, placów zabaw, 

miejsc rekreacji i 
wypoczynku na obszarze 
LSR przeznaczonych do 
użytku publicznego -  19 

(2009 - 0, 2015 - 19
      

0 15 19

Cel 
szczegółowy 
2.2. Rozwój 
przestrzeni i 

infrastruktury 
społecznej na 
obszarze LGD 
Vistula Terra 

Culmensis

PRZEDSIEZIĘCIE 
IV 

Nowoczesne obiekty 
użyteczności publicznej 

na obszarze LGD 
Vistula Terra Culmensis

liczba 
zorganizowanych 
imprez społeczno-

kulturalnych na nowo 
wybudowanych, 

przebudowanych, 
wyremontowanych, 

wyposażonych 
budynkach pełniących 
funkcje publiczne na 
obszarze LSR wraz z 
zagospodarowaniem 
terenów przyległych 
do tych budynków – 

44 
(2009 - 0, 2015 - 44)

0 36 44

L    liczba nowo wybudowanych, 
przebudowanych, 

wyremontowanych, 
wyposażonych  budynków 

pełniących funkcje 
publiczne na obszarze LSR 
wraz z zagospodarowaniem 
terenów przyległych do tych 

budynków - 13 (2009 - 0, 
2015 - 13)

0 10 13

liczba osób, która 
skorzystała z 

ukształtowanych i 
zagospodarowanych 
obszarów przestrzeni 

publicznej na 
obszarze LSR – 5000 

(2009 - 0, 2015 - 
5000)

0 2479 5000 liczba ukształtowanych i 
zagospodarowanych 
obszarów przestrzeni 

publicznej na obszarze LSR 
– 6 

(2009 - 0, 2015 - 6)

0 4 6



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 2 6

PRZEDSIEZIĘCIE V
Rozwój usług dla 

ludności na obszarze 
LGD Vistula Terra 

Culmensis 

      liczba podmiotów, które 
podjęły lub rozwinęły 
działalność usługową 

finansowaną ze środków LSR 
– 6  (2009 - 0, 2015 - 5)

0 2 6

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 
sprawozdawczy

m
łącznie

Osoby fizyczne (z 
wyłączeniem osób fizycznych 
prowadzących działalność 
gospodarczą)

7 110 1 4 2 2

Przedsiębiorcy (w tym osoby 
fizyczne prowadzące 
działalność gospodarczą)

0 22 0 0 0 0

Organizacje pozarządowe 0 9 1 2 0 0
Inne podmioty (podać jakie): 
jst

6 26 10 38 6 24

Inne podmioty (podać jakie):
……..

0 0 0 0 0 0

RAZEM 13 167 12 44 8 26



17. Wybór operacji przez LGD w okresie sprawozdawczym:

Daty naborów wniosków Nabór na działanie Liczba złożonych wniosków Liczba wybranych operacji 
22.04.2014-07.05.2014 413-312 1 1
03.02.2014-28.02.2014 413-313 3 3
21.07.2014-04.08.2014 413-MP 9 8

18. Członkowie LGD:

Liczba członków LGD na dzień podpisania umowy ramowej Liczba  członków,  którzy  przystąpili  do  LGD  w  okresie 
sprawozdawczym w ramach sektora:

110 społecznego gospodarczego publicznego
7 0 1

Lista członków, którzy przystąpili do LGD w okresie sprawozdawczym:
1. Zdzisław Kadaj 
2. Marek Maćkowski
3. Tatiana Syta
4.  Jerzy Cabaj
5. Jan Tesmer
6. Adrian Jaworski
7. Katarzyna Jaworska.
8. Miasto Chełmno

19. Struktura organu decyzyjnego LGD:

Struktura organu decyzyjnego LGD w okresie sprawozdawczym:
Przedział czasowy Sektor społeczny Sektor gospodarczy Sektor publiczny
- - - -

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:  3.000,00 zł,  w tym 1.500,00 zł ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację 
zadania  publicznego „Czas  Seniorów”- w ramach zadania  zostały zakupione artykuły spożywcze na potrzeby przeprowadzenia  warsztatów 
kulinarnych oraz pikniku integracyjnego „Festiwal zupy”. W ramach zadania wsparciem zostały objęte osoby pow. 60 r. ż.; 1.500,00 zł ze  
środków  Starostwa  Powiatowego  w  Chełmnie  na  realizację  zadania  publicznego  „Zwyczaje  wsi  średniowiecznej”-  w  ramach  zadania 
sfinansowano występ Zastępu Rycerskiego z Chełmna podczas pikniku historycznego. 



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 Linczowska – Pracownik  ds. 
administracyjno-biurowych

01.01.2014-
31.12.2014

Wolontariat w 
Stowarzyszeniu „Lepsze 
jutro” , członek Zarządu; 
wolontariat na rzecz 
sołectwa Gorzuchowo

W ramach zadania,  które stowarzyszenie realizowało dzięki  wsparciu z dotacji  gminy 
Stolno  prowadzono  warsztaty  kulinarne  i  spotkania  –  zawody,  pikniki.  W  ramach 
działalności w stowarzyszeniu p. Linczowska aplikowała o wsparcie na realizację tego 
zadania  publicznego,  pomagała  realizować  zadania  w  ramach  otrzymanej  dotacji   – 
nadzór  nad  budżetem  zadania,  prowadziła  spotkania,   rozliczyła  projekt-  zadanie  o 
charakterze  szkoleniowym-warsztaty kulinarne.  Pomoc w realizacji  zadań  wdrażanych 
przez  sołectwo  –  aplikowanie  o  środki  publiczne,  realizacja  zadań,  rozliczenie 
otrzymanego wsparcia-  zadania w ramach środków dot. dziedzictwa kulturowego oraz 
ekologicznego sołectwa-rozliczenie dwóch dotacji, w tym nadzór nad realizacją zadań, 
promocja zadań. 

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

22.04.2014-07.05.2014 14.05.2014 13 12
03.02.2014-28.02.2014 10.03.2014 13 13
21.07.2014-04.08.2014 08.08.2014 13 10

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, 
opiniowanie dokumentów, konsultacje zadań wdrażanych przez KSOW, 
współudział w w zadaniach wdrażanych przez KSOW

4. Krajowa Sieć LGD Federacja Regionalnych Sieci lokalnych grup 
działania 

LGD „Vistula-Terra Culmensis” ,w ramach zawartego porozumienia  z 17 
LGD z obszaru woj. kujawsko-pomorskiego, jest LGD wiodącą 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. LGD „Vistula” w 
ramach tej działalności prowadzi  finanse lokalnych grup działania, które 
zawarły porozumienie (LGD z Kujawsko-Pomorskiej Rady Sieci Leader), w 
tym wystawianie not księgowych, sporządzenie sprawozdania rocznego. 

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 12.04.2014 Przysiek (gm. Zławieś Wielka)
Inauguracja Sezonu Turystycznego Toruń 10.05.2014 Toruń (Miasto Toruń)
Święto Ziarna 11.05.2014 Lisie Kąty (gm. Grudziądz)
Dni Pola 14-15.06.2014 Grubno (gm. Stolno)
Jarmark Jaszczurczy w Chełmnie 12.07.2014 Chełmno (Miasto Chełmno)
Festiwal Smaku w Grucznie 23-24.08.2014 Gruczno (gm. Świecie)
Dni Golubia Dobrzynia 14.09.2014 Golub Dobrzyń (Miasto Golub Dobrzyń)
Dożynki Powiatowo - Gminne (Powiat Chełmiński, Gm. Lisewo) 06.09.2014 Lisewo (gm. Lisewo)
Barwy Lata Dary Jesieni 13.09.2014 Przysiek (gm. Zławieś Wielka)
Jarmark Adwentowy 13.12.2014 Przysiek (gm. Zławieś Wielka)
Jarmark Świąteczny 14.12.2014 Chełmno (Miasto Chełmno)

26. Oświadczenie

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

Data:                                                    Podpis:                                    Pieczęć:
12.02.2015 r. 


