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SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
Z DZIAŁALNOŚCI
LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „ZIELONY PIERŚCIEŃ” W 2020 R.

1. Sprawy organizacyjne związane z funkcjonowaniem LGD
Biuro Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień” mieści się w wynajmowanym lokalu w dworku
Kossaków w Kośminie w gminie Żyrzyn. Wynajmowana powierzchnia stanowi ponad 212 m2 i składa
się z 3 pomieszczeń biurowych, korytarza i sanitariatu. Lokal ma dostęp do wszystkich mediów
(woda, kanalizacja, energia elektryczna, telefon, internet). W ramach wynajmu, LGD dysponuje także
posesją na miejsca parkingowe. Wynajmowane pomieszczenia służą do

funkcjonowania biura,

organizacji posiedzeń organów statutowych LGD (Zarząd, Rada, Komisja Rewizyjna) oraz organizacji
szkoleń i spotkań aktywizacyjnych dla mieszkańców i podmiotów z obszaru Lokalnej Strategii
Rozwoju (11 gmin należących do LGD).
Pomieszczenia są wyposażone w niezbędny biurowy sprzęt, w tym: meble, komputery z
oprogramowaniem, drukarki, kserokopiarkę, projektor.
W 2020.r w Biurze LGD zatrudnionych było 3 pracowników na pełnych etatach do wdrażania
Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach PROW 2014-2020.
Zadania, które przypisane są stanowisku ds. rachunkowo – księgowych zlecono podmiotowi
zewnętrznemu – Biuru Usług Księgowych w Puławach.

2. Działania LGD
Praca merytoryczna Zarządu LGD

uchwały zostały podjęte w drodze głosowania internetowego. W sumie podjętych zostało 71 uchwał,
które dotyczyły następujących zagadnień:
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W 2020 r. Zarząd odbył 17 posiedzeń, w tym 7 posiedzeń zdalnych, podczas których decyzje i

- przystąpienia do zmian Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym zmian planu działania i kryteriów wyboru
operacji;
- powołania członków Kapituły Marki Lokalnej, która zajmuje się oceną i certyfikacją zgłaszanych
propozycji na produkt lokalny;
- przyznania dyplomów za promocję produktów lokalnych wnioskodawcom, którzy nie prowadzą
działalności gospodarczej;
- przyjęcia sprawozdania finansowego na 2019 r.;
- aktualizacji harmonogramu planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie
operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju;
- aktualizacji harmonogramu realizacji Planu komunikacji z lokalną społecznością oraz
szczegółowego harmonogramu realizacji Planu komunikacji w 2020 r.;
- przyjęcia jednolitego tekstu Lokalnej Strategii Rozwoju;
- aktualizacji harmonogramu realizacji Planu;
- przyjęcia tekstu ogłoszenia w/s realizacji operacji własnej LGD;
- zmiany Regulaminu świadczenia usług doradczych przez Biuro LGD;
- zmiany Regulaminu Biura LGD;
- zmiany Regulaminu udziału wystawców w Kiermaszach Produktów Lokalnych organizowanych
przez LGD w 2020 r.;
- wykluczenia z członkostwa w LGD oraz przyjęcia nowych członków;
- rekomendacji kandydatów na członków Rady LGD na nową kadencję;
- zmiany procedur oceny i wyboru operacji przez podmioty inne niż LGD;
- przyjęcia projektów ogłoszeń naborów wniosków na rozwój ogólnodostępnej infrastruktury
rekreacyjnej i rekreacyjnej oraz tworzenie nowych podmiotów gospodarczych (start-up).
Ponadto Zarząd na posiedzeniach omawiał takie tematy jak:
- przygotowanie terminarza Kiermaszów Produktów Lokalnych w Nałęczowie i Kazimierzu Dolnym
oraz innych promocyjnych imprez plenerowych (jak np. II Maraton Kajakowy na rzece Wieprz),
- przygotowanie projektów uchwał na Walne Zebrania Członków,
- wybór wykonawców i podpisanie umów na zamówienia udzielane w ramach projektu współpracy,
- monitoring i analiza osiągania poziomu wskaźników zaplanowanych w Lokalnej Strategii Rozwoju
do końca 2020 r.,
-

harmonogram spotkań aktywizujących, warsztatów i szkoleń mieszkańców i potencjalnych

wnioskodawców.

Spotkania aktywizujące, warsztaty, doradztwo

przedstawicieli organizacji pozarządowych i jednostek samorządowych oraz przedsiębiorców.
Dotyczyły one podejmowania współpracy sieciowej oraz przygotowania wniosków o wsparcie
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W 2020 r. Biuro LGD przeprowadziło 8 spotkań aktywizujących i szkoleń dla 69 mieszkańców,

finansowe z Lokalnej Strategii Rozwoju. Ponadto pracownicy Biura udzielili 65 indywidualnych
doradztw wnioskodawcom w zakresie przygotowania wniosku o wsparcie finansowe oraz projektu
biznesplanu dla podejmowanej działalności gospodarczej.

Nabory wniosków
W 2020 r. LGD „Zielony Pierścień” przeprowadziła i zakończyła 2 nabory wniosków w ramach
następujących przedsięwzięć z LSR:
- Przedsięwzięcie 1.2.2 - Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych,
- Przedsięwzięcie 2.1.3 – Inicjatywy na rzecz lokalnej aktywności i integracji społecznej – operacja
własna.
W sumie do Biura LGD wpłynęło 26 wniosków. Do dofinansowania Rada wybrała 14 wniosków,
które mieściły się w limicie dostępnych środków. Zostały one przekazane do oceny Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego i do podpisania umów z wnioskodawcami na realizację
projektów.

Imprezy i wydarzenia promocyjne
W 2020 r. LGD przygotowała lub współorganizowała szereg wydarzeń promujących obszar
11 gmin należących do naszej organizacji, w tym: audycje radiowe w Radio Lublin i imprezy
plenerowe promujące produkty lokalne i turystykę jak np.:
- II Maraton Kajakowy na rzece Wieprz na 104 km z Lubartowa do Kośmina,
- Kiermasze Produktów Lokalnych w Nałęczowie i Kazimierzu Dolnym– ich celem jest
promocja lokalnych wyrobów i wspieranie współpracy lokalnych wytwórców.
Z uwagi na ograniczenia lub zakazy epidemiologiczne liczba imprez promocyjnych była
mniejsza niż w poprzednich latach.

3. Finanse LGD
LGD posiada rachunek bieżący w Banku Spółdzielczym w Nałęczowie. Ponadto według
stanu na koniec 2020 r. LGD posiadała 8 wydzielonych rachunków bankowych do obsługi
finansowej projektów.

Z tego największą pozycję przychodów stanowiło wsparcie na rzecz kosztów bieżących i
aktywizacji (314.390,73 zł) i składki członkowskie (82.162,18 zł).
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W 2020 r. przychody LGD osiągnęły poziom 449.136,53 zł i były niższe od zaplanowanej
kwoty przychodów w wysokości 1.041.968 zł z uwagi na wydłużenie się w czasie rozliczenia
projektów w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020.

Łączne koszty LGD w 2020 r. wyniosły 689.073,79 zł. Z tego największe pozycje kosztów to
wynagrodzenia w ramach umów o pracę i umów zleceń/o dzieło (230.424,00 zł) i usługi obce
(119.714,81 zł - pocztowe, telekomunikacyjne, księgowe, najem pomieszczeń na biuro i
inne).
W 2020 r. wynik finansowy osiągnięty przez LGD to nadwyżka kosztów nad
przychodami w wysokości 242.993,69 zł. Zostanie ona pokryta w 2021 r. z refundacji
środków za zrealizowane projekty w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.
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