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PLAN DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA „DOLINA WEŁNY” NA ROK 2017 

 
 W 2017 roku planuje się ponieść koszty bieżące w celu prawidłowego funkcjonowania 

biura jak i całego Stowarzyszenia. 

 Część środków przeznaczono  na wynagrodzenia osób za pracę wykonywaną na rzecz 

Lokalnej Grupy Działania, w tym także zwrot kosztów podróży służbowych członków organów 

Stowarzyszenia oraz pracowników biura. 

 W skład kosztów na bieżące funkcjonowanie wliczono także opłaty stałe z tytułu 

użytkowania lokalu, jak również wszelkiego rodzaju opłaty związane z realizacją zadań 

wynikających z LSR. Uwzględniono tu koszty dla podwykonawców specjalizujących się w 

obsłudze finansowo-księgowej, prawnej oraz serwisowania sprzętu biurowego. Wszystkie te 

działania zaplanowano w celu realizacji założeń wynikających z LSR. 

 Przewidziano też koszty zakupu sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na 

potrzeby biura, jak również koszty zakupu niezbędnych mebli biurowych, głównie dla celów 

archiwizacji dokumentacji naborowej. 

 Zaplanowano również poniesienie kosztów  malowania pomieszczeń biurowych. 

 W ramach kosztów  związanych z aktywizacją zaplanowano między innymi działania 

mające na celu informowanie o obszarze działania LGD oraz LSR, wynikające z przyjętego 

Planu Komunikacji. Działania te obejmują przede wszystkim kampanię informacyjną o 

Stowarzyszeniu i jego działalności, modyfikację strony internetowej LGD czy opracowanie 

materiału wydawniczego pt. „Nasze smaki regionalne”. 

 Realizowane będą także przedsięwzięcia cykliczne, jak Festiwal Smaku Regionalnego 

czy też wydarzenia w formie konkursów tematycznych oraz spływów kajakowych. 

 Zakupione zostaną też gadżety promocyjne i reklamowe Stowarzyszenia, a także 

prowadzony będzie szeroki przekaz informacji za pomocą ogłoszeń i reklam w prasie lokalnej. 

 Udzielane będzie również doradztwo w zakresie przygotowania wniosków o przyznanie 

pomocy, a także organizowane będą spotkania informacyjno-konsultacyjne na temat możliwości 

pozyskiwania środków w ramach realizacji LSR. Zaplanowane są też szkolenia dla 

potencjalnych beneficjentów, wynikające z procedury ogłaszania naborów oraz planów szkoleń. 

 Stowarzyszenie planuje również przeprowadzenie badań satysfakcji odbiorców usług 

dotyczących jakości działań LGD, poprzez wykorzystanie ankiet monitorujących. 
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 W celu promocji działań podejmowanych przez Stowarzyszenie „Dolina Wełny” 

zaplanowano środki na koszty związane z uczestnictwem w wydarzeniach promocyjnych na 

skalę lokalną i wojewódzką. 

 Prowadzona też będzie szeroka akcja promocyjna przy użyciu broszur, ulotek i 

gadżetów reklamowych. Podejmowane tego typu inicjatywy i działania mają na celu pobudzenie 

aktywności społeczności lokalnej oraz propagowanie działań na rzecz realizacji LSR na lata 

2016-2023. 

 W roku 2017 zaplanowano przeprowadzenie 5 konkursów, a limity środków 

przedstawiają się w następujący sposób: 

a) Podejmowanie działalności gospodarczej – 900 000,00 zł 

b) Rozwijanie działalności gospodarczej – 1 200 000,00 zł 

c) Budowa i przebudowa infrastruktury, przedsięwzięcie 1.1.1. – 636 456,00 zł 

d) Budowa i przebudowa infrastruktury, przedsięwzięcie 3.1.1. – 1 473 544,00 zł 

e) Projekty grantowe – 300 000,00 zł 

Na rok 2017 przewidziane są też prace związane z realizacją Projektów Współpracy, 

jednakże pełne działania w tym zakresie zaplanowane są głównie na lata 2018-2019, a 

całkowita kwota przeznaczona na ten cel to 450 000,00 zł. 

Do zrealizowania wszystkich zaplanowanych zadań potrzebne są środki finansowe, 

gdyż wzorem poprzedniej perspektywy, wszelkie dofinansowania mają charakter refundacji 

poniesionych kosztów. 

Nowością jest przyznanie Lokalnym Grupom Działania zaliczek na wyprzedzające 

finansowanie w wysokości 36,37% należnych środków wynikających z Umowy Ramowej. 

W przypadku jednak realizacji Projektów Współpracy czy też Projektów Grantowych, 

niezbędne będzie posiłkowanie się środkami pochodzącymi z kredytu w BGK, jak również 

środkami ze składek członkowskich. 


