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 PLAN DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA „DOLINA WEŁNY” NA ROK 2020 

 
 W 2020 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, koszty polisy ubezpieczenia biura, 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 

oraz działalności Stowarzyszenia. 

 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 oraz artykuły prasowe dotyczące naborów wniosków. 

 Realizowane będą także przedsięwzięcia aktywizujące, jak IX Festiwal Smaku 

Regionalnego i Twórczości Rękodzielniczej na organizację którego zaplanowano ok. 14 000,00 

zł. 

Na obszarze Stowarzyszenia zaplanowano realizację wydarzenia pn. „Nordic Walking z 

Doliną Wełny”, a przewidywany koszt wydarzenia to około 5 000,00 zł. 

Stowarzyszenie zaplanowało też zorganizowanie Gry terenowej przy koszcie około 

5 000,00 zł. 

Wydarzenie „Obcujmy z Przyrodą” to zadanie przeznaczone dla uczniów szkół 

podstawowych, a koszty zaplanowane na to zadanie to około 10 000,00 zł. 

Kolejne wydarzenie dla najmłodszych to „Dzień z Alpakami”, wydatek za to zadanie to 

kwota około 5 000,00 zł. 

Stowarzyszenie planuje również organizację wyjazdu informacyjno-edukacyjnego do 

partnerskich LGD na Podlasiu, a przewidywany koszt zadania to ok. 20 000,00 zł. 

 Stowarzyszenie zaplanowało również na 2020 rok wydanie publikacji pn. „Dobre praktyki 

– Projekty Grantowe”. Zaplanowano na ten cel kwotę około 5 000,00 zł. 



           

          

 

 

 

 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.  

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi” 

_______________________________________________________________________________________________________ 

LLookkaallnnaa  GGrruuppaa  DDzziiaałłaanniiaa    SSttoowwaarrzzyysszzeenniiee  ““DDoolliinnaa  WWeełłnnyy””      

BBiiuurroo::  uull..  KKoolleejjoowwaa  2244,,  6622--110000  WWąąggrroowwiieecc  tteell..  6677//2255--5522--448899        

KKRRSS::  00000000226633664466    SSąądd  RReejjoonnoowwyy  PPoozznnaańń  ––  NNoowwee  MMiiaassttoo  ii  WWiillddaa  ww  PPoozznnaanniiuu  

  IIXX  WWyyddzziiaałł  GGoossppooddaarrcczzyy  KKrraajjoowweeggoo  RReejjeessttrruu  SSąąddoowweeggoo  

 Zakupione zostaną też gadżety promocyjne i reklamowe Stowarzyszenia, a także 

udzielane będzie doradztwo w zakresie przygotowania wniosków o przyznanie pomocy oraz 

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. 

 Planowana jest także ewaluacja zewnętrzna działalności Stowarzyszenia. Przewidywany 

koszt zadania to 12 000,00 zł. 

 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 2020 zaplanowano przeprowadzenie 4 naborów, a limity środków przedstawiają 

się w następujący sposób: 

1) Rozwijanie działalności gospodarczej – 1 100 000,00 zł 

2) Budowa i przebudowa infrastruktury, przedsięwzięcie 1.1.1. – 511 840,00 zł 

3) Budowa i przebudowa infrastruktury, przedsięwzięcie 3.1.1. – 261 972,00 zł 

4) Projekty grantowe – 300 000,00 zł 

Na rok 2020 przewidziane są też prace związane z realizacją Projektów Współpracy. 

Do zrealizowania wszystkich zaplanowanych zadań potrzebne są środki finansowe, 

gdyż wzorem poprzedniej perspektywy, wszelkie dofinansowania mają charakter refundacji 

poniesionych kosztów. 

W przypadku realizacji Projektów Grantowych, niezbędne będzie posiłkowanie się 

środkami pochodzącymi z kredytu, jak również środkami ze składek członkowskich. Dodam 

tutaj, że uzyskaliśmy kredyt na III Projekt Grantowy w wysokości 85 000,00 zł., a 

pożyczkodawcą jest Polsko-Amerykański Fundusz Pożyczkowy. 

Z kolei realizacja Projektów Współpracy wiązać się będzie z koniecznością kredytowania 

ze źródeł komercyjnych, gdyż BGK nie podjął się finansowania tych przedsięwzięć, a środki 

własne w znacznej części przeznaczone są na Projekty Grantowe. 


