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Sprawozdanie z działalności Fundacji Partnerstwo Dorzecze Słupi
od 01 stycznia do 31 grudnia 2009 r.
1. Podstawowe dane Fundacji
Nazwa fundacji:
Fundacja Partnerstwo Dorzecze Słupi
Siedziba fundacji
ul. Zjednoczenia 16 A
76-248 Dębnica Kaszubska
Nr w KRS i data wpisu
nr KRS 0000250440; dn. 06 lutego 2006 roku
Nr REGON
220 185 035
Członkowie Zarządu
Lilianna Grosz, Półczynek 2, 77-100 Bytów – Prezes Zarządu
Marta Łomża, ul. Zajęcza 35 b, 76-248 Dębnica Kaszubska – Wiceprezes Zarządu
Justyna Woźniak, Osiedle Młodych 11, 84-312 Cewice – Sekretarz
Krzysztof Łunkiewicz, Barcino 77, 77-230 Kępice– Skarbnik
Maciej Chaberski, ul. Wolności 14/1, 76-200 Słupsk – Członek Zarządu
Cele statutowe Fundacji
a. rozwój obszarów wiejskich,
b. budowanie i promocja wizerunku regionu,
c. mobilizowanie ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich
położonych na terenie działania Fundacji,
d. upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywizacja ludności,
e. wspieranie zrównoważonego rozwoju i ochrona środowiska,
f. wspieranie rozwoju edukacji dzieci i dorosłych na obszarach wiejskich,
g. wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności rozwoju grup i organizacji
społecznych, upowszechniania idei demokracji, samorządności i samorządu,
h. działanie na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców,
i. wspomaganie rozwoju kultury, sztuki i sportu,
j. wspieranie rozwoju turystyki, w szczególności agro- i ekoturystyki oraz infrastruktury turystycznej,
k. wspieranie tożsamości i kultury mniejszości narodowych i grup etnicznych zamieszkujących teren
Rzeczypospolitej Polskiej,
l. zbliżenia miedzy narodem polskim a innymi narodami,
m. ochrona dziedzictwa kulturowego i wspieranie działań na rzecz odbudowy i kultywowania lokalnych
tradycji i sztuki,
n. wspieranie rozwoju filantropii, wolontariatu i działalności charytatywnej,
o. wspieranie przedsiębiorczości,
p. przeciwdziałanie bezrobociu,
q. zapobieganie wykluczeniu społecznemu,
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r. wspieranie pomocy społecznej i osób niepełnosprawnych,
s. inicjowanie, animowanie oraz wspieranie lokalnej aktywności społecznej, zawodowej i gospodarczej,
t. inicjowanie oraz wspieranie działań realizowanych na zasadach partnerstwa,
u. inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć społecznych oraz upowszechnianie rozwoju gospodarki
społecznej,
v. wspieranie rozwoju działań ukierunkowanych na pozyskiwanie i zastosowanie alternatywnych źródeł
energii,
w. wspieranie zastosowania i rozwoju nowych technologii w różnych dziedzinach życia mieszkańców,
w szczególności infrastruktury teleinformatycznej,
x. działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów zależnych od rybactwa
organizowanie i promowanie wędkarstwa połowu, chowu lub hodowli ryb, raków lub innych
organizmów żyjących w wodzie.
2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, a
także opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych,
2.1. Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju
W maju 2009r. Fundacja Partnerstwo Dorzecze Słupi zawarła umowę z Samorządem Województwa
Pomorskie na „Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju” w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007 – 2013. Również w 2009r. Fundacja po raz pierwszy ogłosiła nabory wniosków w
ramach osi 4 PO Ryby służących wdrażaniu LSR.
Działanie to realizuje następujący cel statutowy (§4 Statutu Fundacji Partnerstwo Dorzecze Słupi):
- inicjowanie, animowanie oraz wspieranie lokalnej aktywności społecznej, zawodowej i gospodarczej,
- rozwój obszarów wiejskich,
- działanie na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców.
Nabory wniosków ogłoszone w 2009 r.
Limity środków na 2009 r.
Odnowa i rozwój wsi

1.279.552,50 zł

Małe projekty

767.731,50 zł

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

255.910,50 zł

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

255.910,50 zł

SUMA: 2.559.105,00 zł

 Konkursy ogłoszone zostały przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w dniu
30.09.2009r.
 Nabór wniosków trwał od 15.10 do 2.11. 2009 r.
Liczba złożonych wniosków
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W dniach 30.10 – 2.11 złożono 62 wnioski na 4.207.075,06 zł (164% dostępnych środków na rok 2009),
w tym:
- 20 wniosków w ramach „Odnowy wsi” na kwotę 3.318.984,40 zł (260% dostępnych środków)
- 40 wniosków w ramach „Małych projektów” na kwotę 753.845,66 zł (98% dostępnych środków)
- 2 wnioski w ramach „Różnicowania i mikroprzedsiębiorstw” na kwotę 134.245,00 zł (52% dostępnych
środków)
Wyniki konkursów:
1. W ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji, które odpowiadają
warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Rada Fundacji PDS wybrała do dofinansowania 9 operacji z 7
gmin zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju PDS, które uzyskały największą ilość punktów w ramach
oceny wg kryteriów wyboru projektów, mieszczących się w limicie dostępnych środków w tegorocznym
konkursie na łączną kwotę 1.245.076,66 zł.
2. W ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie tzw. "Małych projektów"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Rada Fundacji PDS wybrała do
dofinansowania 34 operacje zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju PDS, które uzyskały największą ilość
punktów w ramach oceny wg kryteriów wyboru projektów, mieszczące się w limicie dostępnych środków
w tegorocznym konkursie na łączną kwotę 634.312,66 zł.
3. W ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji, które odpowiadają
warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności
nierolniczej” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Rada Fundacji PDS wybrała
do dofinansowania 1 operację zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju PDS, opiewającą na kwotę 34.245,00
zł.
4. W ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji, które odpowiadają
warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 do Fundacji Partnerstwo Dorzecze Słupi nie
wpłynął żaden wniosek.
Odnowa wsi – wnioskowana kwota dotacji – w złożonych wnioskach i wybranych projektach
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Małe projekty – liczba złożonych wniosków i wybranych projektów

Małe projekty – wnioskowana kwota dotacji – w złożonych wnioskach i wybranych projektach
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Charakter wybranych projektów – odnowa wsi
Zagospodarowanie jezior:
• Budowa pomostu widokowego na jeziorze Wicko w miejscowości Jezierzany
• Budowa obiektów rekreacyjnych małej architektury nad jeziorem Studzieniczno w
Studzienicach
Urządzanie terenów rekreacyjnych:
• Budowa kompleksów rekreacyjnych w sołectwach Studzienice, Osława Dabrowa,
Półczno, Rabacino
• Budowa obiektów małej architektury wraz z zagospodarowaniem terenu rekreacyjnowypoczynkowego w m. Oskowo, gm. Cewice
• Ścieżki rekreacyjno-wypoczynkowe w Modrzejewie
• Budowa parku wiejskiego w Kobylnicy
Trasy rowerowe:
• Budowa szlaku rowerowego Ustka-Słupsk-Bytów na odcinku Bytów- Dąbie wzdłuż drogi
wojewódzkiej nr 212
Inne:
• Prace remontowo-konserwatorskie w zabytkowych kościołach w Duninowie i Zaleskich
• Zagospodarowanie terenu świetlicy wiejskiej w Kruszynie wraz z jej dociepleniem i
wyposażeniem
Charakter wybranych „małych projektów”
Remonty i wyposażenie świetlic, domów kultury, itp.:
• Wymiana pokrycia dachowego i modernizacja ogrzewania w Ciemnie
• Modernizacja z doposażeniem sali wiejskiej w Piasznie
• Remont sali wiejskiej i remizy OSP w Tągowiu
• Wyposażenie Wiejskiego Domu Kultury w Półcznie w zaplecze kuchenne
• Remont świetlicy wiejskiej w Modrzejewie
• Doposażenie obiektów Ośrodka Kultury Gminy Studzienice w sprzęt multimedialny i dostęp
do Internetu w miejscowościach: Półczno, Studzienice, Ugoszcz, Osława Dąbrowa
• Wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Jezierze i Radusz
• Wyposażenie świetlic wiejskich GOK Gminy Ustka w komputery”
• Kleszczyniec wieś nowoczesna i z tradycjami
Place zabaw:
• Budowa placów zabaw w miejscowościach Kończewo i Żelkówko w Gminie Kobylnica
• Wykonanie placu zabaw w miejscowości Jarosławiec
Tereny rekreacyjne:
• Utworzenie wiejskiego centrum informacji turystycznej z zapleczem rekreacyjnym w
miejscowości Rzyszczewo
• Utworzenie i oznakowanie ścieżki dydaktyczno-spacerowej wokół jeziora Granicznego
• Rozwijanie rekreacji w miejscowości Krępa Słupska poprzez utworzenie miejsca rekreacyjno –
wypoczynkowego przy świetlicy wiejskiej
Imprezy:
• Festyn rekreacyjny „Dni Studzienic”
• Kaszubski Festyn Rodzinny „Memka, tatk i jo”
• Organizacja Imprezy pn. "Moto Folk Kaszuby Parchowo 2010"
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• Raz na ludowo – spotkanie ze sztuką
• Rok Chopinowski na terenie Partnerstwa Dorzecze Słupi
• Organizacja imprezy pt. Dni Kołczygłów i Noc Świętojańska - zwyczaj i tradycja na terenie
Gminy Kołczygłowy
• Festiwal Leśnych Smaków
• „Gdzie Biesy nie mogą, tam kobiety pomogą”
Wyposażenie zespołów:
• Zakup strojów i uzbrojenia dla drużyny rycerskiej z Tuchomia oraz utworzenie grupy wokalno –
instrumentalnej
• Wyposażenie zespołu wokalnego Ruczaj i Kapeli z Kobylnicy w stroje i sprzęt
• Zieloné Serce Pòmòrzô – zakup strojów dla zespołu
• „Ocalić od zapomnienia”
• A teraz... Na ludowo!
Projekty „ekologiczne”:
• Budowa i uruchomienie przydomowej elektrowni wiatrowej Wiejskiego Centrum Edukacji EkoEnergetycznej
Przedsięwzięcia „rowerowe”:
• Przystań rowerowa w szachulcowej zagrodzie
• Na szlakach rowerowych
• Moda na aktywny wypoczynek to moda na zdrowie
Inne projekty:
• Aktywna Lokalnie – warsztaty dla sołtysek
• Promocja „Strefy Dobrego Wypoczynku” sposobem na podnoszenie jakości usług w turystyce
wiejskiej
• Ocalić od zapomnienia - muzyka w Dolinie Rzeki Wieprzy – renowacja organów
•

Liczba wniosków złożonych i wybranych w roku 2009 z ternu poszczególnych
gmin
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Odwołania Wnioskodawców:
1) Gmina Dębnica Kaszubska – „Remont świetlic wiejskich w miejscowościach: Mielno,
Podole Małe, Żarkowo, Kotowo, Borzęcino i Łabiszewo, Gm. Dębnica Kaszubska” –
rozpatrzenie odwołania negatywne,
2) Gmina Ustka – „Budowa muszli koncertowej w Rowach wraz z placem zabaw dla dzieci
w formie małej architektury” – rozpatrzenie odwołania negatywne,
3) Zielono Wzgórze, Alicja Gerbatowska – „Modernizacja i stworzenie ścieżek turystycznych
przy mini zoo” – rozpatrzenie odwołania negatywne,
4) Expert Sp. Z o.o. – „Podniesienie poziomu wiedzy w zakresie windykacji wierzytelności
oraz uzyskania wsparcia kredytowego przez podmioty gospodarcze” – rozpatrzenie
odwołania negatywne.
Planowane limity środków w 2010 roku
po uwzględnieniu niewykorzystanych środków z roku 2009
Niewykorzystane
środki w 2009 r.
34 475,84

Środki zaplanowane
na 2010 rok
2 047 284,00

Małe projekty

133 418,84

1 228 370,40

1 361 789,24

Różnicowanie
w
kierunku
działalności
nierolniczej
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

221 665,50

409 456,80

631 122,30

255 910,50

409 456,80

665 367,30

SUMA:

645 470,68

4 094 568,00

4 740 038,68

Odnowa i rozwój wsi

Razem
2 081 759,84

2.2. Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja
Dnia 18-09-2009 roku Fundacja Partnerstwo Dorzecze Słupi podpisała umowę przyznanie
pomocy z Samorządem Województwa Pomorskiego w ramach działania „Funkcjonowanie
lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Fundacja otrzymała dotację na funkcjonowanie LGD (PROW) w wysokości 613 258,75 zł.
Termin realizacji: od 30-12-2008 do 31-12-2009
Działanie to realizuje następujący cel statutowy (§4 i §7 Statutu Fundacji Partnerstwo Dorzecze
Słupi):
- rozwój obszarów wiejskich,
- mobilizowanie ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich
położonych na terenie działanie Fundacji,
- upowszechnienie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności,
- wspieranie rozwoju edukacji dzieci i dorosłych na obszarach wiejskich,
- wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności rozwoju grup i organizacji
społecznych, upowszechnienie idei demokracji, samorządności i samorządu,
- wspomaganie rozwoju kultury, sztuki i sportu,
- wspieranie rozwoju turystyki, w szczególności agro- i ekoturystyki oraz infrastruktury
turystycznej,
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- organizowanie i finansowanie przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym, w
tym w szczególności seminariów, szkoleń, konferencji i konkursów, imprez kulturalnych,
sportowych, rekreacyjnych, takich jak festiwale, targi, pokazy i wystawy, służących zwłaszcza
promocji regionu i jego tożsamości kulturowej.
- organizowanie i finansowanie działalności propagandowej, promocyjnej, informacyjnej
i poligraficznej, w tym:
 opracowywanie i druk broszur, folderów, plakatów,
 opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów audiowizualnych,
 tworzenie stron internetowych,
 przygotowywanie i rozpowszechnianie innych materiałów o charakterze reklamowym lub
promocyjnym,
- organizowanie koncertów, wystaw, festiwali, spotkań integracyjnych, programów radiowych i
telewizyjnych,
- prowadzenie działalności naukowo – badawczej.
W ramach funkcjonowania lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja
zrealizowano następujące zadania:
1. Zadania bieżące (administracyjne) – w ramach zadania poniesiono koszty związane z
wynagrodzeniami pracowników LGD, członków organów LGD, a także osób zaangażowanych
jako zewnętrznych usługodawców i ekspertów. Zadanie obejmowało również koszty podróży
służbowych. W ramach zadania utrzymano 2 biura LGD (w Słupsku i w Bytowie), ponoszono
koszty związane z komunikacją (telefony i internet). Wyposażono biura w niezbędne
umeblowanie, urządzenia oraz sprzęt biurowy, a także ponoszono koszty materiałów biurowych.
Biuro obsługiwane było pod względem finansowo – księgowym oraz prawnym. W ramach
działania ponoszono opłaty notarialne, skarbowe, sądowe – wykorzystana kwota: 265808,09 zł
2. Zakup upominków i nagród – w ramach zadania zakupiono nagrody dla uczestników
konkursu kulinarnego który odbył się podczas Jarmarku Pomorskiego oraz dla uczestników
konkursu o certyfikat marki lokalnej Zielone Serce Pomorza – wykorzystana kwota: 3521,06 zł
3. Prowadzenie i aktualizacja stron internetowych – w ramach zadania utrzymano i
zaktualizowano dwie trony internetowe: www.pds.org.pl oraz www.zielonesercepomorza.pl –
wykorzystana kwota: 1422,00 zł
4. Kampanie reklamowe w mediach – w ramach zadania wydano wkładkę w dwóch gazetach o
zasięgu lokalnym, na portalu internetowym www.gp24.pl przygotowano baner informacyjny,
przygotowano i wyemitowano reklamę w radio dotyczącą wydarzenia promocyjnego, tj. Jarmarku
Pomorskiego, a także zamieszczono reklamę w mediach regionalnych dotyczącą wydarzenia
kulturalnego – wykorzystana kwota: 17524,76 zł
5. Opracowanie i druk materiałów informacyjnych – w ramach zadania opracowano i
wydrukowano 3 rodzaje materiałów informacyjnych – wykorzystana kwota; 13436,70 zł
6. Podróże pracowników LGD w związku z informowaniem o obszarze objętym LSR oraz
obszaru LGD – w ramach zadania pracownicy Biura Fundacji PDS wykonywali podróże
służbowe na spotkania / szkolenia aktywizujące – wykorzystana kwota: 344,52 zł
7. Usługi doradcze – w ramach operacji zatrudniono doradców zewnętrznych, którzy pełnili w
trakcie naboru dyżury w Biurze LGD w Słupsku i w Bytowie świadcząc nieodpłatne dla
mieszkańców usługi doradcze związane z planowaniem projektów kwalifikujących się do wsparcia
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w ramach LSR oraz przygotowaniem wniosków o dofinansowanie. Zrealizowano 150 godz. usług
doradczych – wykorzystana kwota: 11200,00 zł
8. Organizacja szkoleń – w ramach działania zorganizowano szkolenia dla członków organów
Fundacji PDS w zakresie oceny i wyboru operacji w ramach LSR oraz szkolenie dla członków
Rady Fundacji PDS z zakresu wystąpień publicznych i prowadzenia spotkań – wykorzystana
kwota: 26271,23 zł
9. Udział w szkoleniach – w ramach zadania pracownicy Fundacji PDS brali udział w szkoleniach
zewnętrznych podnoszących kompetencji na poszczególnych stanowiskach pracy. Dyrektor Biura
- 2 szkolenia, Z-ca Dyrektora Biura – 4 szkolenia, Specjalista ds. różnicowania i
mikroprzedsiębiorstw – 2 szkolenia, specjalista ds. odnowy wsi – 1 szkolenie, specjalista ds.
małych projektów – 1 – wykorzystana kwota: 312,92 zł
10.Wydarzenia promocyjne – w ramach działania zorganizowano III Jarmark Pomorski. Impreza
obejmowała m.in. organizację konkursu kulinarnego, występy artystów z terenu działania LGD
oraz promocję twórców ludowych – wykorzystana kwota: 54387,27 zł
11.Wydarzenia kulturalne – w ramach działania zorganizowano Galę Finałową Konkursu o
certyfikat marki lokalnej Zielone Serce Pomorza podczas której nagrodzono najlepsze produkty
lokalne – wykorzystana kwota: 4132,00 zł
12.Opracowanie i druk materiałów promocyjnych – w ramach zadania przygotowano i
wydrukowano 6.000 map turystycznych obszaru objętego LSR oraz 1250 kalendarzy kulinarnych
promujących najciekawsze regionalne i tradycyjne produkty kulinarne prezentowane podczas
konkursu kulinarnego organizowanego podczas Jarmarku Pomorskiego – wykorzystana kwota:
18300,00 zł
13.Wydarzenia aktywizujące społeczność lokalną – w ramach zadania zorganizowano 4 cykle
warsztatów aktywizujących społeczność lokalną, 5 warsztatów psychologicznych oraz 16 spotkań
/ szkoleń aktywizujących – wykorzystana kwota: 41974,18 zł
14.Badania obszaru LGD – w ramach zadania opracowano operaty wodno – prawne dla 3
wybranych przystani wodnych na Słupi – wykorzystana kwota: 12000,00 zł
Wykorzystane dofinansowanie: 470 634,73 zł.
2.3. Lider nad Słupią
Dnia 22-07-2009 roku Fundacja Partnerstwo Dorzecze Słupi zawarła umowę z Ministrem Pracy i
Polityki Społecznej na realizację zadania publicznego pn. „Lider nad Słupią” z działania Programu
Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2009-2013 r.
Fundacja otrzymała dotację na realizację zadania w wysokości: 56 700,00 zł.
Termin realizacji: od 01-07-2009 do 31-09-2009 r.
Działanie to realizuje następujący cel statutowy (§4 i §7 Statutu Fundacji Partnerstwo Dorzecze
Słupi):
- rozwój obszarów wiejskich,
- mobilizowanie ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich
położonych na terenie działanie Fundacji,
- wspieranie rozwoju edukacji dzieci i dorosłych na obszarach wiejskich,
Biuro Partnerstwa Dorzecze Słupi
ul. Poznańska 1A, 76-200 Słupsk
biuro@pds.org.pl
Tel.: 0 59 842 27 25

Nr konta: 98 9315 0004 0050 3181 2000 0010
KRS: 0000 250 440
REGON: 220 185 035
NIP: 839 297 42 95

Strona 9 z 17

FUNDACJA

PARTNERSTWO DORZECZE SŁUPI

Lokalna Grupa Działania, Organizacja Pożytku Publicznego
www.pds.org.pl

- wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności rozwoju grup i organizacji
społecznych, upowszechnienie idei demokracji, samorządności i samorządu,
- wspomaganie rozwoju kultury, sztuki i sportu,
- wspieranie rozwoju turystyki, w szczególności agro- i ekoturystyki oraz infrastruktury
turystycznej,
- organizowanie i finansowanie bezpłatnego doradztwa w zakresie przygotowywania projektów
inwestycyjnych związanych z realizacja wypracowanej strategii,
- współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi,
osobami fizycznymi i prawnymi, inicjatywami obywatelskimi działającymi w zakresie objętym
celem Fundacji na poziomie krajowym i międzynarodowym,
- organizowanie i finansowanie punktów informacji, wymiany doświadczeń, doradztwa,
poradnictwa i wsparcia organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich.
W ramach projektu „Leader nad Słupią” zrealizowano następujące zadania:
a) przygotowanie do wdrożenia projektu – wybrano dwa miejsca i terminy w których istniała
możliwość zorganizowania warsztatów z noclegami. Wybrano 4 trenerów (1 psycholog, 1
specjalista w zakresie tworzenia Planów Odnowy Miejscowości, 1 specjalista w zakresie
kształtowania przestrzeni wsi, 1 specjalista w zakresie planowania projektów).
b) nabór uczestników:
 w pierwszej kolejności rozesłano pocztą tradycyjną szczegółowe informacje o projekcie i
możliwości udziału w warsztatach do wszystkich sołectw na terenie działania Fundacji
Partnerstwo Dorzecze Słupi oraz do wszystkich Partnerów zrzeszonych w Fundacji,
 potencjalni uczestnicy warsztatów zostali poinformowani o możliwości udziału w
projekcie także za pośrednictwem Internetu,
 z osobami, które mogłyby być zainteresowane, a także z władzami lokalnymi zostały
przeprowadzone rozmowy telefoniczne mające na celu przybliżenie tematyki warsztatów
oraz zachęcenie do udziału,
c) warsztaty dla liderów lokalnych:
 do udziału w projekcie zgłosiło się i wybranych zostało 44 uczestników z 27
miejscowości.
 przeprowadzono łącznie 2112 osobogodzin warsztatów.
Warsztaty pn. „Lider nad Słupią” dotyczyły:
- nabywania umiejętności lidera lokalnego (12 godz.), w tym trening umiejętności pozyskiwania
sojuszników dla realizacji planowanych przedsięwzięć, negocjowania, trening komunikacyjny,
warsztaty w zakresie rozwiązywania konfliktów, budowania gotowości społeczności lokalnej do
wprowadzenia zmiany, itp.
- tworzenia Planów Rozwoju Wsi (Planów Odnowy Miejscowości) i źródeł ich finansowania (14
godz.), w tym w zakresie analizowania zasobów lokalnych, diagnozowania problemów i ich
przyczyn, analiza szans i zagrożeń, budowania wizji i misji, określanie długofalowych celów i
poszukiwanie sposobów ich osiągania, itp.
- kształtowania przestrzeni wiejskiej (10 godz.), w tym: podstawy kształtowania ładu
przestrzennego na obszarach wiejskich, specyfika lokalna jako element rozwoju turystyki wiejskiej,
utrzymanie estetyki na prywatnych posesjach, umiejętne zagospodarowanie terenów zieleni, itp.
- planowania i zarządzania projektami (12 godz.), w tym przygotowywanie wniosków o
dofinansowanie projektów w ramach PROW oraz RPO, montaż finansowy, planowanie
projektów
w
czasie,
planowanie
prac
przy
realizacji
przedsięwzięć,
itp.
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Uczestnikom zapewniono wyżywienie, noclegi oraz materiały szkoleniowe (wersja elektroniczna
materiałów szkoleniowych jakie drukowane były dla uczestników stanowi załącznik nr 4 do
niniejszego sprawozdania). Osoby uczestniczące w warsztatach zobligowane zostały do
skorzystania z noclegów, co wpłynęło na podniesienie efektu edukacyjnego poprzez umożliwienie
integracji, wyminę doświadczeń i autentyczne odciążenie od codziennych zajęć.
Do prowadzenia warsztatów zaangażowani zostali trenerzy spełniający wysokie wymagania pod
względem posiadanej wiedzy merytorycznej z zakresu rozwoju lokalnego oraz umiejętności w
zakresie prowadzenia zajęć dla mieszkańców wsi metodami aktywizującymi uczestników. Wybory
trenerów dokonał Zarząd Fundacji PDS wg kryteriów jakościowych, kierując się zasadą „jak
najlepsza jakość za określoną cenę”. Zgodnie z założeniami projektu w grupie zaangażowanych
trenerów był jeden psycholog współprowadzący zajęcia, dbający prawidłowy proces grupowy
podczas zajęć.
Koszty osobowe administracji i obsługi projektu
Koszty osobowe merytoryczne
Koszty związane z uczestnictwem bezpośrednich adresatów projektu
Koszty funkcjonowania organizacji związane z realizacją projektu
Wyjazdy służbowe osób zaangażowanych w realizację projektu

5200,00
24000,00
20777,04
1785,86
461,41

Wykorzystane dofinansowanie: 52 224,31 zł
2.4. Dotacja z Gminy Bytów (porozumienie wszystkich gmin należących do PDS)
Fundacja Partnerstwo Dorzecze zawarła umowę z Gminą Bytów dnia 02-12-2009 r. na realizację
zadania publicznego pn. ”Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i
aktywizacja, co obejmuje m.in. sprawy promocji gmin”.
Fundacja otrzymała dotację na zadanie w wysokości: 62 750,00 zł.
Termin realizacji: od 01-01-2009 do 31-12-2009 r.
Działanie to realizuje następujący cel statutowy (§4, §7 Statutu Fundacji Partnerstwo Dorzecze
Słupi):
- rozwój obszarów wiejskich,
- mobilizowanie ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich
położonych na terenie działanie Fundacji,
- upowszechnienie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności,
- wspieranie rozwoju edukacji dzieci i dorosłych na obszarach wiejskich,
- wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności rozwoju grup i organizacji
społecznych, upowszechnienie idei demokracji, samorządności i samorządu,
- wspomaganie rozwoju kultury, sztuki i sportu,
- wspieranie rozwoju turystyki, w szczególności agro- i ekoturystyki oraz infrastruktury
turystycznej,
- organizowanie i finansowanie przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym, w
tym w szczególności seminariów, szkoleń, konferencji i konkursów, imprez kulturalnych,
sportowych, rekreacyjnych, takich jak festiwale, targi, pokazy i wystawy, służących zwłaszcza
promocji regionu i jego tożsamości kulturowej.
- organizowanie i finansowanie działalności propagandowej, promocyjnej, informacyjnej
i poligraficznej, w tym:
 opracowywanie i druk broszur, folderów, plakatów,
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 opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów audiowizualnych,
 tworzenie stron internetowych,
 przygotowywanie i rozpowszechnianie innych materiałów o charakterze reklamowym lub
promocyjnym,
- organizowanie koncertów, wystaw, festiwali, spotkań integracyjnych, programów radiowych i
telewizyjnych,
- prowadzenie działalności naukowo – badawczej.
Realizacja zadania umożliwiła pokrycie kosztów niekwalifikowanych w ramach zadania
„Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja w roku 2009”
w ramach osi 4 PROW.
Wykorzystane dofinansowanie: 62 750,00 zł
2.5. Remont i adaptacja budynku szkoły na Centrum Partnerstwa Lokalnego w Krzyni
Fundacja Partnerstwo Dorzecze Słupi podpisała umowę z Gminą Dębnica Kaszubska dnia 1006-2009 r. na wspólna realizację projektu pn. „Remont i adaptacja budynku szkoły na Centrum
Partnerstwa Lokalnego w Krzyni” w ramach działania 9.3. Lokalne Inicjatywy Obywatelskie RPO
WP.
W czerwcu 2009 Fundacja złożyła wniosek o dofinansowanie, niemniej jednak na wniosek
Urzędu Marszałkowskiego zmieniono Wnioskodawcę na Gminę Dębnica Kaszubska. Wniosek
opiewa na kwotę: 394 290,52 zł, (wniosek z dnia 25-11-2009 r.)
Planowany termin rozpoczęcia realizacji Projektu przewidziano na styczeń 2010 roku (ale z
powodu późnego rozpatrzenia wniosku termin ten opóźni się), planowany termin rzeczowego
zakończenia realizacji Projektu przewiduje się na listopad 2010 r.
Projekt uzyskał dofinansowanie w kwocie 283 278,29 zł.
Opracowanie dokumentacji technicznej
Prace remontowe i instalacyjne
Nadzór inżynierskie
szkolenie w zakresie tworzenia i aktualizacji turystycznej bazy danych

18000,00
369290,52
5000,00
2000,00

Opracowanie dokumentacji technicznej – 18000,
Prace remontowe i instalacyjne – 369290,52
Nadzór inżynierskie – 5000
szkolenie w zakresie tworzenia i aktualizacji turystycznej bazy danych - 2000
Działanie to realizuje następujący cel statutowy (§4 i §7 Statutu Fundacji Partnerstwo Dorzecze
Słupi):
- rozwój obszarów wiejskich,
- budowa i promocja wizerunku regionu,
- wspieranie zrównoważonego rozwoju i ochrona środowiska,
- zapobieganie wykluczeniu społecznemu,
- prowadzenie innych działań służących realizacji celów statutowych.
Cel Projektu:
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Dzięki realizacji projektu na bazie obiektu byłej szkoły wiejskiej powstanie Centrum Partnerstwa
Lokalnego w Krzyni. Dzięki CPL nastąpi aktywizacja i integracja społeczności lokalnej na terenie
Krzyni, Gminy Dębnica Kaszubska oraz na terenie pozostałych gmin woj. Pomorskiego
położonych w Dorzeczu Słupi, co jest głównym celem projektu. Projekt pozwoli na osiągnięcie
następujących społeczno-gospodarczych celów szczegółowych:
-poprawa dostępności mieszkańców obszarów wiejskich do infrastruktury społecznej i kulturalnej
-poprawa dostępności mieszkańców do wiedzy o możliwościach finansowania działań związanych
z rozwojem obszarów wiejskich,
-poprawa dostępności turystów do informacji turystycznej.
Realizacja projektu prowadzi do całkowitego i trwałego rozwiązania zidentyfikowanych
problemów w skali lokalnej, przy czym część działań będzie miała oddziaływanie ponadlokalne.
Planowane efekty projektu wpisują sie w spodziewane efekty realizacji osi priorytetowej 9, tj.:
- zwiększenia uczestnictwa społeczności lokalnych w kulturze i sporcie, wzrost liczby kół
zainteresowań, stowarzyszeń i klubów sportowych
- wzrost liczby aktywnych organizacji pozarządowych na obszarach wiejskich.
2.6. Promocja marki lokalnej Zielone Serce Pomorza.
Działanie to realizuje następujący cel statutowy (§4 i §7 Statutu Fundacji Partnerstwo Dorzecze
Słupi):
- wspomaganie rozwoju kultury, sztuki i sportu,
- organizowanie konkursów i stypendiów, przedsięwzięć wymiany młodzieży,
- wspieranie innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z
celami Fundacji,
- ustanowienie odznak i medali honorowych oraz przyznawanie ich wraz z wyróżnieniami
osobom fizycznym, prawnym, jednostkom organizacyjnym nie posiadających osobowości prawnej
zasłużonych dla celów Fundacji lub dal samej Fundacji.
Konkurs o certyfikat marki lokalnej Zielone Serce Pomorza trwał od 13-11-2009 do 02-12-2009
roku. Spośród ponad 30 zgłoszeń Kapituła Konkursowa wybrała po jednej nagrodzie głównej i
po jednym wyróżnieniu produktów w każdej z trzech kategorii:
A) produkty spożywcze: potrawy i dania gotowe, mięso, ryby, drób, wędliny, mleko, sery, farsze,
miód i jego przetwory, owoce, warzywa, konfitury, powidła, soki, zakwasy, mąki, kasze, chleby i
inne wypieki, wyroby cukiernicze i piekarnicze, napoje, etc.,
B) produkty lokalne niespożywcze: produkty i usługi turystyczne, wyroby rękodzielnicze i
rzemieślnicze, gospodarstwa agroturystyczne i ośrodki wypoczynkowe, zespoły regionalne, szlaki
turystyczne, etc.,
C) inicjatywy lokalne: wioski tematyczne, imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne (rajdy
rowerowe, spływy kajakowe, itp.), zrealizowane projekty i przedsięwzięcia społeczne, etc.
Finał Konkursu Marki Lokalnej Zielone Serce Pomorza odbył się dnia 16-12-2009 w Ośrodku
wypoczynkowym Zawiaty, w gminie Czarna Dąbrówka. Podczas finału nagrodzono najlepsze
produkty lokalne:
- laureatem głównej nagrody w pierwszej kategorii zostało Koło Gospodyń Wiejskich w
Siemianicach z nalewką z aronii „Kubiakówką”, wyróżnienie otrzymała szyja indycza z farszem
ziemniaczanym pani Lucyny Zariczańskiej;
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- największe uznanie Kapituły w kategorii B zdobyły ekajaki.pl którym przyznano główną nagrodę
za spływy kajakowe; wyróżnienie przyznano pani Ewie Gębczyńskiej za produkt „Wyroby z
szyszek i owoców drzew liściastych”.
- główną nagrodę w kategorii C – przyznano Urzędowi Miejskiemu w Kępicach, który jest
organizatorem Otwartych Mistrzostw w Zbieraniu Grzybów, a wyróżnienie Fundacji Kaszubskie
Słoneczniki za produkt Słonecznikowa Wieś.
Galę Finałową Konkursu sfinansowano częściowo z dotacji Gminy Bytów, częściowo z PROW
na lata 2007-2013.
2.7. Tworzenie Lokalnych Grup Rybackich
Działanie to realizuje następujący cel statutowy (§4 Statutu Fundacji Partnerstwo Dorzecze Słupi):
- działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów zależnych od rybactwa,
- organizowanie i promowanie wędkarstwa połowu, chowu lub hodowli ryb, raków lub innych
organizmów żyjących w wodzie.
Fundacja zainicjowała powstanie LGR Pojezierze Bytowskie. Na zlecenie Stowarzyszenia
Agrolinia zorganizowano cykl 4 szkoleń w zakresie realizacji osi 4 Programu Operacyjnego
„Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa”. Fundacja została członkiem LGR
„Pojezierze Bytowskie” (Fundację w LGR reprezentuje Andrzej Tenderenda, który został
wybrany na członka Komitetu odpowiedzialnego za późniejszy wybór projektów w ramach
realizowanej Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich).
Fundacja aktywnie wspiera tworzenie się Słowińskiej Grupy Rybackiej. Fundacja została
członkiem SGR.
2.8. Spółdzielnia Rozwoju Lokalnego
Działanie to realizuje następujący cel statutowy (§4 Statutu Fundacji Partnerstwo Dorzecze Słupi):
- inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć społecznych i upowszechnienie rozwoju gospodarki
społecznej.
Fundacja podjęła działania w kierunku utworzenie spółdzielni złożonej z organizacji
pozarządowych w celu uruchomienia prowadzenia działalności gospodarcze. Z powodu
rezygnacji jednego z partnerów z którym prowadzono rozmowy nie udało się utworzyć
spółdzielni. Działania te będą kontynuowane w roku 2010 i są przedmiotem wniosku o
dofinansowanie w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.
3. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
4. Odpisy uchwał Zarządu Fundacji,
W roku 2009 r., Zarząd Fundacji odbył 21 posiedzeń.
Odpisy uchwał Zarządu stanowią załączniki do niniejszego do sprawozdania.
5. Przychody Fundacji
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Informacja o wysokości uzyskanych przychodów:
a) składki członkowskie
b) inne przychody statutowe (wszystkie wpływy statutowe, czyli Funkcjonowanie
LGD, nabywanie umiejętności i aktywizacja w 2009 r., „Lider nad Słupią” z POFIO,
Dotacja z Gminy Miasta Bytów, 1% podatku)
c) przychody finansowe
6. Koszty Fundacji
Informacja o poniesionych kosztach na:
a) realizację celów statutowych (wszystkie koszty związane z realizacją zadań
statutowych, czyli Funkcjonowanie LGD, nabywanie umiejętności i aktywizacja w
2009 r., „Lider nad Słupią” z POFIO, Dotacja z Gminy Miasta Bytów)
b) administrację (koszty fundacji oraz nadwyżka kosztów nad przychodami roku
poprzedniego)
c) działalność gospodarczą
d) koszty finansowe

7 700,00 zł
268 446,45 zł
48,47 zł

583 919,52 zł
7 389,22 zł
0,00 zł
31,00 zł

7. Zatrudnienie w Fundacji
a) Personel biura:
- Inga Kawałek - Dyrektor Biura Fundacji PDS – nadzoruje pracę podległego personelu biura,
ponosi odpowiedzialność za całokształt działalności biura, planowanie i nadzór nad wdrożeniem
działań służących nabywaniu umiejętności i aktywizacji mieszkańców oraz pozyskiwanie środków,
nadzoruje realizację projektów Fundacji;
- Grażyna Socha - Zastępca Dyrektora Biura Fundacji PDS – odpowiedzialna za sprawy
finansowe związane z realizacją i rozliczaniem projektów Fundacji oraz zapewnienie sprawnego
funkcjonowania zaplecza organizacyjnego biura;
- Aleksandra Cylka - Specjalista ds. odnowy wsi – odpowiada za: prowadzenie spraw związanych z
projektami w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, prowadzenie akcji promocyjnych w
ramach działania, rozliczanie projektów, prowadzenie sprawozdawczości w tym zakresie oraz
prowadzenie ścisłej współpracy z Komisją ds. odnowy i rozwoju wsi w ramach LGD;
- Piotr Predella - Specjalista ds. małych projektów – odpowiada za: prowadzenie spraw
związanych z projektami w ramach działania „Małe projekty”, prowadzenie akcji promocyjnych w
ramach działania, rozliczanie projektów, prowadzenie sprawozdawczości w tym zakresie oraz
prowadzenie ścisłej współpracy z Komisją ds. małych projektów w ramach LGD;
- Monika Gębczyńska - Specjalista ds. różnicowania i mikroprzedsiębiorstw – odpowiada za:
prowadzenie spraw związanych z projektami w ramach działania „Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw” oraz „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, prowadzenie
akcji promocyjnych w ramach w/w działań, rozliczanie projektów, prowadzenie
sprawozdawczości w tym zakresie, prowadzenie ścisłej współpracy z Komisją ds. tworzenia i
rozwoju mikroprzedsiębiorstw i różnicowania w kierunku działalności nierolniczej w ramach
LGD oraz prowadzenie portalu internetowego www.zielonesercepomorza.pl;
- Sylwia Wyrzykowska - Asystentka ds. obsługi sekretariatu – odpowiada za: prowadzenie
sekretariatu biura LGD, rejestrację korespondencji przychodzącej i wychodzącej, rozprowadzanie
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przesyłek wewnątrz i na zewnątrz biura LGD, prowadzenie archiwum biura LGD, prowadzenie
kart czasu pracy pracowników biura LGD,
- Anna Wyszecka – Pracownik biurowy - odpowiada za: uzupełnienie dokumentów, pomoc przy
sprawach finansowych związane z realizacją i rozliczaniem projektów Fundacji, pomoc przy
prowadzeni sekretariatu biura LGD.
b) Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez Fundację z podziałem na wynagrodzenia,
nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób
zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej:
- Wynagrodzenia: 209.239,92
- Nagrody: 0,00 zł
- Premie: 0,00 zł
- Inne świadczenia: 0,00 zł
c) Wysokość rocznego wypłaconego łącznie członkom zarządu: 20.700,00 zł
d) Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia: 26.932,00 zł
e) Udzielone przez Fundację pożyczki pieniężne
Fundacja nie udzieliła żadnych pożyczek w roku 2009.
f) Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku
Nazwa banku
Nr rachunku
98931500040050318120000010
64931500040050318120000040
Bank Spółdzielczy w Ustce Filia w
Słupsku
85931500040050318120000050
43931500040050318120000030
Bank Gospodarstwa Krajowego
02113011210006557917200001
Oddział w Gdańsku

Kwota
6580,36
290,20
9899,60
1936,97
484,52

g) Wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach
prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek.
Fundacja nie nabyła w roku 2009 żadnych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa
handlowego.
h) Nabyte nieruchomości, ich przeznaczenie oraz wysokość kwot wydatkowanych na to nabycie
Fundacja nie nabyła w roku 2009 żadnych nieruchomości.
i) Nabyte pozostałe środki trwałe
Fundacja nabyła w roku 2009 następujące środki trwałe:
- kserokopiarka Canon Ir3570
j) Wartości aktywów i zobowiązań Fundacji ujęte we właściwych sprawozdaniach finansowych
sporządzanych dla celów statystycznych
- aktywa razem: 346.171,77
- zobowiązania: 1.000,00 zł
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8. Dane o działalności zleconej Fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe
(usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym
tej działalności
Fundacja nie realizowała w 2009 roku zadań zleconych przez podmioty państwowe i
samorządowe.
9. Informacja o rozliczeniach Fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a
także informację w sprawie składanych deklaracji podatkowych: 17.108,00 zł

Biuro Partnerstwa Dorzecze Słupi
ul. Poznańska 1A, 76-200 Słupsk
biuro@pds.org.pl
Tel.: 0 59 842 27 25

Nr konta: 98 9315 0004 0050 3181 2000 0010
KRS: 0000 250 440
REGON: 220 185 035
NIP: 839 297 42 95

Strona 17 z 17

