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Sprawozdanie z realizacji projektu 
w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego 

„Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego 
oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006” 

 
 
 
       Okresowe                          Roczne                     Końcowe  

 
 
Okres sprawozdawczy od 2006-06-19 do 2008-04-14 

 
 
I. INFORMACJE OGÓLNE 
 
1. Numer sprawozdania 1/L/02/085/2006 

 
2. Numer i nazwa Programu 

 
CCI No: 2004 PL O61 PO 001 „Restrukturyzacja i 
modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów 
wiejskich 2004 - 2006” 

 
3. Numer i nazwa priorytetu Priorytet II. Zrównoważony rozwój obszarów 

wiejskich 
 
4. Numer i nazwa działania 

 
2.7. Pilotażowy Program LEADER+ 

 
5. Numer i tytuł projektu L/02/085/2006 "Poprawa jakości życia mieszkańców 

oraz wykorzystanie walorów naturalno - kulturowych 
poprzez organizację szkoleń, działań 
informacyjnych, promocyjnych, wykonanie analiz 
oraz wymianę doświadczeń szansą dla LGD Vistula - 
Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję" 

 
6.  Okres realizacji projektu Data rozpoczęcia Data zakończenia 

2006-06-19 2008-04-14 
 
7. Imię (imiona) i nazwisko /nazwa 

beneficjenta pomocy 
Lokalna Grupa Działania "Vistula - Terra Culmensis 
- Rozwój przez Tradycję" 

8. Miejsce zamieszkania / siedziba 
i adres beneficjenta 

Stolno 112 
86-212 Stolno 

9.  Imię (imiona), nazwisko, miejsce 
zamieszkania i adres osoby 
uprawnionej do kontaktu 

Anna Bochen 
Stolno 112 
86-212 Stolno 

10. Numer telefonu i faksu osoby 
uprawnionej do kontaktu 

tel. 056 677-09-04 
fax. 056 677-09-06 
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11. Adres poczty elektronicznej 

osoby uprawnionej do kontaktu  
a.bochen@lgdvistula.org 

 
II. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU ORAZ 

REALIZACJI PLANU RZECZOWEGO 
 
Opis stanu realizacji projektu  
 

Numer 
etapu 

Data rozpoczęcia  
i zakończenia 

etapu 
Zakres prac wykonanych w ramach etapu 

I 
19.06.2006 r. 
- 14.05.2007r. 

II.1.1. Agroturystyka szansą dla LGD Vistula – Terra Culmensis – szkolenia; miejsce realizacji: 
Bartlewo; termin realizacji: od 24.04. do 27.04.2007 r.; 690 osobogodzin; 
II.1.2. Rozwój przedsiębiorczości wiejskiej na obszarze LGD Vistula – Terra Culmensis – 
szkolenia; miejsce realizacji: Stolno, Lisewo, Biały Bór, Chełmno; termin realizacji: 12.04.07 r. 
11.04.07 r. 19.04.07 r. 18.04.07 r.; 624 osobogodziny; 
II.1.3. Szkolenie przewodników do obsługi ruchu turystycznego na obszarze LGD Vistula – Terra 
Culmensis; miejsce realizacji: Gmina Grudziądz, Gmina Lisewo i Stolno, Gmina Chełmno; termin 
realizacji: 01.04.07 r., od 14.04.07 do 15.04.07 r., 22.04.07 r.; 216 osobogodzin; 
II.1.4. Organizacja szkoleń dotyczących pozyskiwania środków z zewnątrz – szansą na rozwój 
gospodarczy LGD Vistula – Terra Culmensis (przygotowanie do realizacji szkolenia – część 
materiałów szkoleniowych); miejsce realizacji: Stolno, Lisewo, Grudziądz, Chełmno;  
II.3.3. Rozwój przedsiębiorczości wiejskiej na obszarze LGD Vistula – Terra Culmensis – 
publikacja; miejsce realizacji: Stolno, termin realizacji: od 1.01.07 r. do 11.05.07 r.; 2000 szt.; 
II.4.1. Agroturystyka szansą dla LGD Vistula – Terra Culmensis – tablice promocyjne; miejsce 
realizacji: Stolno; termin realizacji: od 1.01.07 r. do 11.05.07 r.; 20 szt. 
II.4.7. Agroturystyka szansą dla LGD Vistula – Terra Culmensis – Folder; miejsce realizacji: 
Stolno, termin realizacji: od 1.01.07 r. do 11.05.07 r.; 2000 szt. 
II.5.1. Agroturystyka szansą dla LGD Vistula – Terra Culmensis – wyjazd studyjny; miejsce 
realizacji: LGD Kłodzka Wstęga Sudetów; Lutynia; termin realizacji: od 13.04.07 r. do 16.04.07 r.; 
1 wyjazd; 
IV.2.1. Inwentaryzacja zasobów dóbr kultury Vistula – Terra Culmensis; miejsce realizacji: Stolno, 
termin realizacji: od 1.01.07 r. do 11.05.07 r.; 1 opracowanie; 
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Numer 
etapu 

Data rozpoczęcia  
i zakończenia 

etapu 
Zakres prac wykonanych w ramach etapu 

II 
19.06.2006 r. – 
14.10.2007 r. 

II.1.5. Agroturystyka szansą dla LGD „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” 
(szkolenie); miejsce realizacji: Lutynia; termin realizacji: 13-16.04.2007r.; 800 osobogodzin; 
II.3.1. Wsparcie doradcze tworzenia organizacji pozarządowych – szansą na rozwój społeczno-
gospodarczy LGD Vistula – Terra Culmensis; miejsce realizacji: Gminy: Chełmno, Grudziądz,  
Lisewo i Stolno; termin realizacji: Od 02.01.2007 r. do 30.09.2007r.; 1581 osobogodzin; 
II.3.2. „Moje miejsce na ziemi” – poznaj historie Vistula – Terra Culmensis – konkursy, pogadanki, 
spotkania, publikacje; miejsce realizacji: Stolno (pogadanka), Chełmno (2 spotkania), Lisewo 
(pogadanka), M. Rudnik(pogadanka), Mokre (pogadanka),Lisewo (2 konkursy),Chełmno (2 
konkursy),Stolno (publikacja); termin realizacji: 06.06.2007r.,12.06.2007r.,04.09.2007r., 
20.09.2007r.28.09.2007r.; 
II.4.2. Ożywienie życia kulturalnego wsi poprzez organizację festynów promujących wsie Vistula – 
Terra Culmensis, miejsce realizacji: Biały Bór, Dusocin, Nowawieś Ch., Starogród, Lisewo, 
Rybieniec, Kałdus, Małe Czyste, Bieńkówka, Sosnówka, Bartlewo, Drzonowo, Trzebiełuch, 
Pniewie, Ostrów Swiec., Grubno, Dolne Wym., Pieńki Król., Pilewice, Robakowo, Paparzyn, 
Podwiesk, Mały Rudnik, Wielki Wełcz, Turznice, Piaski, Mokre, Lisewo; termin realizacji: 
02.06.2007r., 02.06.2007r., 07.06.2007r., 16.06.2007r., 16.06.2007r., 16.06.2007r., 23.06.2007r., 
23.06.2007r., 24.06.2007r., 24.06.2007r., 30.06.2007r., 30.06.2007r., 30.06.2007r., 01.07.2007r., 
12.07.2007r., 14.07.2007r., 21.07.2007r., 22.07.2007r., 28.07.2007r., 04.08.2007r., 15.08.2007r., 
15.08.2007r., 18.08.2007r., 25.08.2007r.,01.09.2007r.,02.09.2007r.,22.09.2007r.,22.09.2007r.; 28 
imprez; 
II.4.3. Festyn Integracyjny – łączy nas Vistula – Terra Culmensis; miejsce realizacji: Biały Bór; 
termin realizacji: 09.06.2007r.; i impreza; 
II.4.4. Sobota z historią – rajd rowerowy „Jaszczurczym Sladem” „Szlakiem Gotyckich Światyń” i 
„Pierścienia Fortyfikacji”; miejsce realizacji: teren gminy; termin realizacji: 01.07.2007r. 
25-26.08.2007r.; 2 rajdy; 
II.4.5. Promocja przedsiębiorstw i lokalnego rzemiosła z obszaru Vistula – Terra Culmensis – 
folder; miejsce realizacji: Lisewo; termin realizacji: Od 08.08.2007 r. do 24.09.2007 r.; 1500 szt. 
II.4.6. Promocja przedsiębiorstw i lokalnego rzemiosła z obszaru Vistula – Terra Culmensis – 
Festyn; miejsce realizacji: Lisewo; termin realizacji: 08.08.2007r; 1 festyn; 
II.4.7. Agroturystyka szansą dla LGD Vistula – Terra Culmensis – folder – dystrybucja; miejsce 
realizacji: teren LGD; termin realizacji: Od 04.06.2007 r. do 30.06.2007 r. 
IV.3.1. wsparcie doradcze; miejsce realizacji: Gminy: Chełmno, Grudziądz, Lisewo i Stolno; 
termin realizacji: Od 02.05.2007 r. do 30.09.2007r.; 918 osobogodzin; 
IV.4.1. Poznaj nasz region – wydanie folderu promującego region Vistula – Terra Culmensis 
(wynagrodzenie eksperta – opracowanie scenariusza folderu); miejsce realizacji: Stolno; termin 
realizacji: Od 01.08.2007r. do 30.08.2007 r.;  
IV.4.2. Organizacja festynów promujących walory naturalno – kulturowe Vistuli – Terra 
Culmensis; miejsce realizacji: Stolno, Kolno; termin realizacji: 01.09.2007r. 
01.09.2007r.; 2 festyny. 
IV.4.5. Promocja zasobów naturalnych i kulturowych LGD „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój 
przez Tradycję” podczas święta 730-lecia miejscowości Kobyly – na Słowacji, w dniach 13-
17.09.2007r. (dojazd, wystrój stoiska); miejsce realizacji: Kobyly; termin realizacji: 13-
16.09.2007r.; 1 festyn. 
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Numer 
etapu 

Data rozpoczęcia  
i zakończenia 

etapu 
Zakres prac wykonanych w ramach etapu 

Etap 
końcowy 
realizacji 
projektu 

19.06.2006 r. – 
14.04.2008 r. 

II.1.4. Organizacja szkoleń dotyczących pozyskiwania środków z zewnątrz - szansą na rozwój 
gospodarczy LGD Vistula-Terra Culmensis (szkolenie) – miejsce realizacji: Stolno, Chełmno, 
Grudziądz, Lisewo; data realizacji: 20.03.2008r., 27.03.2008r., 28.03.2008r. ,03.04.2008r.; 585 
osobogodzin. 
II.3.1. Wsparcie doradcze tworzenia organizacji pozarządowych – szansą na rozwój społeczno-
gospodarczy LGD Vistula – Terra Culmensis; miejsce realizacji: Gminy: Chełmno, Grudziądz,  
Lisewo i Stolno; termin realizacji: Od 01.01.2007 r. do 11.04.2008r.; 2622osobogodziny 
II.3.2. „Moje miejsce na ziemi” – poznaj historie Vistula – Terra Culmensis – konkursy, pogadanki, 
spotkania, publikacje; miejsce realizacji: Lisewo (spotkanie), Biały Bór (spotkanie),Mokre 
(spotkanie), Mały Rudnik (konkurs), Stolno (konkurs),Chrusty (spotkanie), Tytlewo (spotkanie),  
Malankowo (spotkanie), Kornatowo (spotkanie), Stolno (konkurs), Mały Rudnik (spotkanie); 
termin realizacji: 08.10.2007r.,26.10.2007r.,12.01.2008r.,15.01.2008r.,23.01.2008r.,31.01.2008r., 
08.03.2008r.,08.03.2008r.,12.03.2008r.,14.03.2008r.,28.03.2008r.; 11 imprez; 
II.4.2. Ożywienie życia kulturalnego wsi poprzez organizację festynów promujących wsie Vistula – 
Terra Culmensis; miejsce realizacji: Krusin, Chrusty ,Robakowo, Dolne Wymiary, Cepno, Chrusty, 
Robakowo, Małe Czyste, Wabcz, Kornatowo, Nowawieś Chełm., Dolne Wymiary, Paparzyn; 
termin realizacji: 30.05.2007r.,25.08.2007r.,12.12.2008r.,15.12.2007r.,18.12.2007r.,31.01.2008r., 
08.03.2008r.,08.03.2008r.,10.03.2008r.,12.03.2008r.,15.03.2008r.,04.04.2008r.,04.04.2008r.; 13 
imprez; 
II.4.4. Sobota z historią – rajd rowerowy „Jaszczurczym śladem” „Szlakiem gotyckich świątyń” i 
„Pierścienia fortyfikacji”; miejsce realizacji: Teren LGD; termin realizacji: 6.10.2007 r.; 1 rajd; 
IV.2.2. Zabytki naszą przyszłością - opracowanie programu rewitalizacji zabytków Vistuli-Terra 
Culmensis; miejsce realizacji: Teren LGD; termin realizacji: od 01.02.2008r. do 26.03.2008r.; 1 
opracowanie. 
IV.2.3. Wytyczenie szlaków turystycznych - opracowanie dokumentacji - "Jaszczurczy ślad", 
"Szlak gotyckich świątyń", "Pierścień fortyfikacji"; miejsce realizacji: Teren LGD; data realizacji: 
Od 01.02.2008 r. do 28.03.2008r; 1 opracowanie. 
IV.2.4. Opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju dla LGD "Vistula - Terra Culmensis - Rozwój 
przez Tradycję na lata 2008-2015"; miejsce realizacji: Teren LGD; data realizacji: Od 01.02.2008r. 
do 02.04.2008r.; 
IV.3.1. wsparcie doradcze; Gminy: Chełmno, Grudziądz, Lisewo i Stolno; data realizacji: Od 
01.05.2007 r. do 10.04.2008 r.; 2547 osobogodziny; 
IV.3.2. Wydanie przewodników i map po szlakach turystycznych Vistuli - Terra Culmensis, 
zwłaszcza: "Jaszczurczy ślad", "Szlak gotyckich świątyń" i "Pierścień fortyfikacji"; miejsce 
realizacji: Teren LGD; termin realizacji: Od 27.02.2008r. do 31.03.2008r.; 3000 szt. 
IV.4.1. Poznaj nasz region – wydanie folderu promującego region Vistula – Terra Culmensis; 
miejsce realizacji: Teren LGD; termin realizacji: Od 01.08.2007r. do 31.03.2008r. 4000 szt. 
IV.4.2. Organizacja festynów promujących walory naturalno – kulturowe Vistuli – Terra 
Culmensis; miejsce realizacji: Lisewo; termin realizacji: 11.04.2008r.; 1 festyn 
IV.4.3. Tablice promocyjne na terenie LGD; termin realizacji: Od 02.01.2008r. do 26.03.2008r.; 20 
szt. 
IV.4.4. Tablice promocyjne przy obiektach zabytkowych Vistuli-Terra Culmensis, miejsce 
realizacji: Teren LGD; termin realizacji:  Od 03.12.2007r. do 12.02.2008 r.; 50 szt. 
IV.4.5. Promocja zasobów naturalnych i kulturowych LGD „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój 
przez Tradycję” podczas święta 730-lecia miejscowości Kobyly – na Słowacji, w dniach 13-
17.09.2007r.; 1 festyn 

 
III. INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPU REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO 

PROJEKTU 
 
1. Realizacja planu finansowego (w zł) 

 
 

Numer 
etapu 

 
Kwota 

wnioskowana 

Kwota pomocy 
przyznanej w 
umowie o 

dofinansowanie 

Wydatki 
całkowite 

poniesione w 
ramach projektu 

Całkowite 
poniesione wydatki 
kwalifikowalne 

Kwota środków 
otrzymana  
w ramach 
pomocy z 
Programu 

I - 113.140,00 - - 113.140,00 
II 150.009,00 101.920,22  127.400,27 127.400,27 101.920,22 
III 155.677,00 121.121,94 151.402,42 151.402,42 121.121,94 
IV 260.014,00 229.517,84 286.975,57 286.897,31 0 

Razem 565.700,00 565.700,00 565.778,26 565.700,00 336.182,16 
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2. Zestawienie wydatków ogółem i wydatków kwalifikowalnych na realizację projektu według 
źródeł pochodzenia środków 

 

l.p. Źródło 

 

Kwota wydatków 
ogółem 

Kwota 
wydatków 

kwalifikowalnych 

1 Krajowy wkład publiczny: 
a budżet państwa 113140,00 113140,00 
b budżet jednostek samorządu terytorialnego 

szczebla regionalnego 
            

c budżet jednostek samorządu terytorialnego 
szczebla lokalnego 

            

d inne (podać jakie)             
2 Pozostałe źródła: 
a środki prywatne 452638,26 452560,00 
b inne (podać jakie)             
3 Suma ogółem: 565778,26 565700,00 
 w tym:             
a pożyczki z Europejskiego Banku Inwestycyjnego             
b prefinansowanie na podstawie art. 209 ust. 1 

ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. 
zm.) 

            

 
 
IV. PROGNOZA PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU W KOLEJNYM 

OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM 

 

Opis zadań lub etapów projektu planowanych do zrealizowania w kolejnym okresie 
sprawozdawczym∗ 
 
nie dotyczy 
 
V. INFORMACJA NA TEMAT PRZESTRZEGANIA POLITYK WSPÓLNOTY PRZY 

REALIZACJI PROJEKTU**1 
 
nie dotyczy 
 
VI. INFORMACJA NA TEMAT WYPEŁNIANIA ZOBOWIĄZAŃ W ZAKRESIE 

PROMOCJI PROJEKTU 
 
Opis działań podjętych w ramach promocji projektu 
 
nie dotyczy 
 
VII. INFORMACJA O NAPOTKANYCH PROBLEMACH ORAZ 

PRZEPROWADZONYCH U BENEFICJENTA KONTROLACH 
 

                                                 
∗ Tylko dla okresowych i rocznych sprawozdań z realizacji projektu. 
**  Beneficjent może nie umieścić w sprawozdaniu tych informacji. 
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1. Opis najczęściej napotykanych problemów powstałych podczas realizacji projektu wraz 
z informacją o podjętych działaniach mających na celu ich usunięcie 

 
1) problemy wynikające ze stosowanych rozwiązań w ramach systemu realizacji projektu 
 
- aneks nr 1 z dnia 02.10.2007 r. wprowadzający trzy nowe zadania w wyniku powstałych 
oszczędności podczas realizacji projektu a także zwiększający wysokość transzy trzeciej o 
kwotę wynikającą z różnicy pomiędzy kwotą z wniosku o płatność częściową (II transza) a 
kwotą ujętą w umowie w § 3 ust. 3 pkt 2). 
- aneks nr 2 z dnia 17.03.2008 r. zwiększający wysokośc transzy czwartej o kwotę 
wynikającą z różnicy pomiędzy kwotą z wniosku o płatność częściową (III transza) a kwotą 
ujętą w umowie w § 3 ust. 3 pkt 3).    
 
2) problemy wynikające z okoliczności zewnętrznych (niepowiązanych z rozwiązaniami 

zastosowanymi w ramach systemu realizacji projektu) 
 
- działanie I.4. Konserwacja i naprawa sprzętu biurowego - wzrost wydatków o 14,55% 

wynikający z konieczności dokonania dodatkowej konserwacji i drobnych napraw 
zakupionego w ramach projektu sprzętu biurowego; 

- działanie II.3. Przedsięwzięcia o chrakterze informacyjnym - wzrost wydatków o 15,72% 
spowodowany wzrostem liczby przedsięwzięć w ramach tego działania (planowano 
przeprowadzenie w ramach poddziałania II.3.2. szesnastu różnych imprez o charakterze 
konkursów, pogadanek, spotkań i publikacji, a przeprowadzono łącznie dwadzieścia imprez); 

- działanie II.4. Działania na rzecz promocji regionu, w tym imprezy kulturalne - wzrost 
wydatków o 11,48 % spowodowany wzrostem liczby przedsięwzięc w ramach tego działania 
(planowano przeprowadzenie w ramach poddziałania II.4.2. trzydziestu festynów, a 
przeprowadzono łącznie czterdzieści festynów); 

- działanie IV.3. Przedsięwzięcia o charakterze informacyjnym - wzrost wydatków o 82,97% 
spwodowany tym, iż przedsięwzięcie IV.3.2. polegające na wydaniu przewodników i map po 
szlakach turystycznych Vistuli - Terra Culmensis okazało się przedsięwzięciem bardziej 
złożonym i wymagającym dużo większych nakładów niż zaplanowano we wniosku, a 
wynikało to głównie ze specyfiki tych publikacji, które m.in. zawierają mapy szlaków 
turystycznych wymagające znacznie więcej pracy graficznej niż pozostałe publikacje, które 
stowarzyszenie wydawało w trakcie realizacji projektu.  

 
2. Przeprowadzone kontrole 

Lp. Termin 
Podmiot 

kontrolujący 
Zakres kontroli Wynik kontroli 

Działania 
podjęte w 

wyniku kontroli 

1. 

28.01.2008 r. FAPA W zakresie 
prawidłowości 
realizacji 
projektu i jego 
zgodności z 
umową 

Brak 
nieprawidłowości 

Nie dotyczy 

2. 

22.02.2008 r. FAPA W zakresie 
prawidłowości 
realizacji 
projektu i jego 
zgodności z 
umową 

Brak 
nieprawidłowości 

Nie dotyczy 
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3. Wnioski beneficjenta dotyczące systemu kontroli 
 
nie mamy uwag 
 
VIII. OCENA SKUTECZNOŚCI STOSOWANYCH INSTRUMENTÓW 

REALIZACYJNYCH 
 
1. Czy wystąpiły trudności z przygotowaniem i skompletowaniem dokumentów niezbędnych 

do: 

  

złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu? TAK  NIE  

złożenia wniosku beneficjenta o płatność? TAK  NIE  

Jeśli tak, jakich dokumentów dotyczyły trudności? 

      

2. Czy wystąpiła potrzeba uzupełnienia: 

  

wniosku o dofinansowanie realizacji projektu? TAK  NIE  

wniosku beneficjenta o płatność? TAK  NIE  

3. Proszę ocenić stopień skomplikowania procedury: 

  

ubiegania się o pomoc  1  

ubiegania się o płatność   1 

4. Ocena jakości i dostępności informacji:  

  

o zasadach ubiegania się o pomoc  1 

o zasadach ubiegania się o płatność  1 

Skąd czerpali Państwo informacje? 
- od pracowników Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego 
- od pracowników FAPA 
- ze stron internetowych FAPA i innych; 
- z różnorodnych publikacji, opracowań, szkoleń itp. 
Z czyjej pomocy Państwo korzystali? 
- z pomocy pracowników FAPA 

5. Proszę podać liczbę dni między: 

  

złożeniem wniosku o dofinansowanie realizacji projektu a 
otrzymaniem informacji o konieczności uzupełnienia wniosku 35  

złożeniem wniosku o dofinansowanie realizacji projektu a 
podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu 226  

złożeniem wniosku beneficjenta o płatność a otrzymaniem środków:        

- po etapie 1 103  

- po etapie 2  163   

- po etapie 3  - 

-        ….  - 

6. Czy realizowali/realizują Państwo inne projekty w ramach: 

  

Programu SAPARD? TAK  NIE  

Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich? TAK  NIE  

Kredytów preferencyjnych ? TAK  NIE  

7. Proszę wymienić co najmniej jedną główną wadę systemu wdrażania działania, w ramach 
którego realizowany był projekt, jeżeli wystąpiła. 



 

 8

brak uwag 
  

 
 
IX. OŚWIADCZENIE BENEFICJENTA 
 
Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z prawdą.  
 
 
Data: 2008-07-04 
 
 
Podpis:       


