FUNDACJA

PARTNERSTWO DORZECZE SŁUPI

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

Sprawozdanie z działalności
Fundacji Partnerstwo Dorzecze Słupi

od 01 stycznia do 31 grudnia 2010 r.

Strona 1 z 25

FUNDACJA

PARTNERSTWO DORZECZE SŁUPI

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

1
Podstawowe dane Fundacji .....................................................................................................3
2
Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów
statutowych, a także opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach
finansowych ...........................................................................................................................................4
2.1 Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju .................................................................................................. 4
2.2 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja ........................15
2.3 „Upowszechnianie ………” w ramach PO Fundusz Inicjatyw Obywatelskich ...........................17
2.4 Dotacja z Gminy Bytów ........................................................................................................................18
2.5 Remont i adaptacja budynku szkoły na Centrum Partnerstwa Lokalnego w Krzyni ...................19
2.6 Promocja marki lokalnej Zielone Serce Pomorza. .............................................................................19
2.7 Pomoc w opracowywaniu strategii dla Lokalnych Grup Rybackich – działalność
odpłatna ............................................................................................................................................................19
2.8 Organizacja wizyt studyjnych – działalność odpłatna .......................................................................21
2.9 Udział w innych organizacjach o celach zbieżnych z celami Fundacji ...........................................21
3
Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, ............................................................................. 22
4
Odpisy uchwał Zarządu Fundacji, ........................................................................................ 22
5
Przychody Fundacji ................................................................................................................ 22
6
Koszty Fundacji ...................................................................................................................... 22
7
Zatrudnienie w Fundacji ........................................................................................................ 22
8
Udzielone przez Fundację pożyczki pieniężne .................................................................... 23
9
Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku: .............................. 23
10
Wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji
w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek. .......................................................... 24
11
Nabyte nieruchomości, ich przeznaczenie oraz wysokość kwot wydatkowanych na
to nabycie ............................................................................................................................................ 24
12
Nabyte pozostałe środki trwałe ............................................................................................. 24
13
Wartości aktywów i zobowiązań Fundacji ujęte we właściwych sprawozdaniach
finansowych sporządzanych dla celów statystycznych .................................................................... 24
14
Dane o działalności zleconej Fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe
(usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym
tej działalności .................................................................................................................................... 24
14.1 Prowadzenie portalu o partnerstwie lokalnym – działalność odpłatna ..........................................24
15
Informacja o rozliczeniach Fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych,
a także informację w sprawie składanych deklaracji podatkowych................................................ 25

Strona 2 z 25

FUNDACJA

PARTNERSTWO DORZECZE SŁUPI

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

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
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,
r) wspieranie pomocy społecznej i osób niepełnosprawnych,
s) inicjowanie, animowanie oraz wspieranie lokalnej aktywności społecznej, zawodowej i
gospodarczej,
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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
y) 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

W roku 2010 Fundacja prowadziła działalność polegającą głównie na:
- Wdrażaniu Lokalnej Strategii Rozwoju – oparte na podejściu Leader działanie w ramach PROW
2007-2013 i realizacją związanego z tym działaniem zadania „Funkcjonowanie LGD, nabywanie
umiejętności i aktywizacja”, stanowiącego „obsługę techniczną” wdrażania strategii
- realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych
- prowadzeniu działalności odpłatnej
- udziale w innych organizacjach o celach zbieżnych z celami Fundacji.
Poniżej opisano szczegółowo najważniejsze przedsięwzięcia w ramach działalności Fundacji.
2.1

Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju

W 2010 r. Fundacja Partnerstwo Dorzecze Słupi kontynuowała realizację umowy z Samorządem
Województwa Pomorskie na „Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju” w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Również w 2010 r. Fundacja ogłosiła kolejne
nabory wniosków w ramach osi 4 PROW 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.

Strona 4 z 25

FUNDACJA

PARTNERSTWO DORZECZE SŁUPI

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

Nabory wniosków ogłoszone w 2010 r.
Limity środków na I nabór w Limity środków na II nabór w
2010 r.
2010 r.
Odnowa i rozwój wsi

2 227 402,84

-

Małe projekty

1 361 789,24

818 096,55

Różnicowanie w
kierunku działalności
nierolniczej (2 nabory)
Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw

631 122,30

665 367,30

665 367,30

591 884,80

4 885 681,68

2 075 348,65

SUMA:

Uwaga: limitów środków z poszczególnych naborów nie należy sumować, gdyż limity na II nabór
zawierają także niewykorzystane środki z poprzednich naborów
 Pierwsze nabory wniosków na wszystkie z 4 ww. działań trwały w okresach:
• Odnowa – 4 – 21.06.2010
• Małe projekty – 4 – 18.06.2010
• Różnicowanie – 4 – 21.06.2010
• Mikroprzedsiębiorstwa - 4 – 21.06.2010
 Drugie nabory wniosków na 3 z ww. działań trwały w okresach:
• Małe projekty – 26.10. – 15.11.2010
• Różnicowanie – 26.10. – 15.11.2010
• Mikroprzedsiębiorstwa - 26.10. – 15.11.2010
Liczba złożonych wniosków
I nabory zrealizowane w 2010 r.:
Złożono 70 wniosków na kwotę 3 558 635,85 zł (72,84 % dostępnych w limicie środków na I nabór
2010), w tym:
- 12 wniosków w ramach „Odnowy wsi” na kwotę 1 974 510,00 zł (88,65% dostępnych w limicie środków
na nabór 2010)
- 55 wniosków w ramach „Małych projektów” na kwotę 1 084 125,85 zł (79,61% dostępnych w limicie
środków na I nabór 2010)
- w ramach „Różnicowania i mikroprzedsiębiorstw” nie wpłynął żaden wniosek o dofinansowanie
- 3 wnioski w ramach „Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw” na kwotę 500 000,00 zł (75,15%
dostępnych w limicie środków na I nabór 2010)
II nabory zrealizowane w 2010 r.:
Złożono 87 wniosków na 2 957 286,00 zł (142,50 % dostępnych w limicie środków na II nabór 2010), w
tym:
- 74 wnioski w ramach „Małych projektów” na kwotę 1 460 027,00 zł (178,47% dostępnych w limicie
środków na II nabór 2010)
- 6 wniosków w ramach „Różnicowania i mikroprzedsiębiorstw” na kwotę 408 409,00 zł (61,38%
dostępnych w limicie środków na II nabór 2010)
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- 7 wniosków w ramach „Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw” na kwotę 1 088 850,00 zł (183,96%
dostępnych w limicie środków na II nabór 2010)
Wyniki konkursów (w ramach wszystkich ogłoszonych naborów wniosków w 2010 roku:
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
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 I konkursie 2010 r. na
łączną kwotę 1 562 666,00 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 52 (I nabór) oraz 67 (II nabór – w związku ze znacznym przekroczeniem dostępnej kwoty
na II nabór w limicie dostępnych funduszy zmieściło się w tym naborze 40 wniosków o najwyższej
punktacji, pozostałe zostały umieszczone na tzw. liście rezerwowej). W sumie 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 I konkursie 2010 r. opiewały na łączną kwotę
1 021 652,85 zł (I nabór) oraz 816 564,57 (II nabór) (w sumie wnioskowana kwota wybranych projektów
wynosiła 1 327 921,22 zł, jednakże limit dostępnych funduszy nie pozwolł na sfinansowanie wszystkich
wniosków). Wartość wnioskowana wszystkich projektów wybranych przez Radę Fundacji PDS do
dofinansowania wyniosła 2 349 574,07 zł, z tego limitach dostępnych funduszy w 2010 r. mieszczą się
projekty o łącznej kwocie dofinansowania wynoszącej 1 838 217,42 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 5 operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju PDS, opiewające na kwotę
308 409,00 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 Rada Fundacji PDS wybrała do dofinansowania 3
operacje w pierwszym oraz 6 kolejnych w drugim naborze wniosków zgodnych z Lokalną Strategią
Rozwoju PDS, opiewające na kwotę analogicznie 300 000,00 zł (I nabór) oraz 888 850,00 zł (II nabór), w
sumie łączna kwota wnioskowanego dofinansowania w wybranych projektach wyniosła 1 188 850,00 zł,
jednak w limicie dostępnych funduszy w II naborze mieściły sie jedynie 3 wybrane projekty na kwotę
dofinansowania 500 000,00 zł (stąd łączna wnioskowana kwota dofinansowania projektów wybranych i
mieszczących w limicie dostępnych środków wynosi 800 000,00 zł).
W sumie wybrano we wszystkich naborach ogłoszonych w 2010 r. do dofinansowania 142 projekty na
kwotę 5.409.499,07, z których w dostępnym na 2010 r. limicie środków mieściło się 112 projektów na
kwotę 4.509.292,42. Pozostałe wybrane projekty będą mogły być być dofinansowane pod warunkiem
zwolnienia się środków dostępnych na dany rok np. po rezygnacji z dofinansowania przez beneficjentów
których wnioski znajdują się na wyższych miejscach listy rankingowej, odrzuceniu niektórych wniosków
lub obcięcia kosztów przez UM/ARiMR.
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Małe projekty – wnioskowana kwota dotacji – w złożonych wnioskach i wybranych projektach (konkursy: 4 – 18.06.2010 oraz 26.10. – 15.11.2010)
Gmugm
gminy składające
wnioski w naborach

2010(I) - kwota
wnioskowana

liczba wniosków
wybranych
2010(I) - kwota
do
dofinansowana
dofinansowania w
I naborze

liczba
wniosków
złożonych
w II
naborze

2010(II) - kwota
wnioskowana

liczba
wniosków
wybranych
do
dofinansowania
w II naborze

2010(II) kwota
dofinansowa
na

liczba
wniosków
złożonych w
2010 r.
(łącznie)

2010 kwota
wnioskowana(I)+(II)

liczba
wniosków
dofinansowa
nych w 2010

2010 kwota
dofinansowana
(I)+(II)

0
12
1
3
1

0,00
243862,23
24976,00
55750,60
18496,16

0
11
1
3
1

0,00
219402,23
24976,00
55750,60
18496,16

1
11
1
0
0

13959,77
219680,04
20295,45
0,00
0,00

1
11
1
0
0

13959,77
219680,04
20295,45
0,00
0,00

1
23
2
3
1

13959,77
463542,27
45271,45
55750,60
18496,16

1
22
2
3
1

13959,77
439082,27
45271,45
55750,60
18496,16

Ustka

4
0
1
3
4
1
7
0
2
4
1
1
6
3

72108,04
0,00
25000,00
73238,85
67850,00
20500,00
135542,00
0,00
34522,84
81289,06
25000,00
24999,99
112299,65
43742,10

4
0
1
3
4
1
6
0
2
4
1
1
5
3

72108,04
0,00
25000,00
73238,85
67850,00
20500,00
110543,00
0,00
34522,84
81289,06
25000,00
24999,99
98285,65
43742,10

6
1
7
3
4
1
5
0
1
13
4
3
5
7

116207,12
21321,54
140401,38
74370,00
80394,00
24000,00
103408,78
0,00
24000,00
237021,49
59978,01
48932,88
118000,00
136580,54

6
1
4
1
4
1
4
0
1
12
4
3
5
7

116207,12
21321,54
82428,38
25000,00
80394,00
24000,00
99996,00
0,00
24000,00
215671,49
59978,01
48932,88
118000,00
136580,54

10
1
8
6
8
2
12
0
3
17
5
4
11
10

188315,16
21321,54
165401,38
147608,85
148244,00
44500,00
238950,78
0,00
58522,84
318310,55
84978,01
73932,87
230299,65
180322,64

10
1
5
4
8
2
10
0
3
16
5
4
10
10

188315,16
21321,54
107428,38
98238,85
148244,00
44500,00
210539,00
0,00
58522,84
296960,55
84978,01
73932,87
216285,65
180322,64

Miasto Słupsk

1

24948,33

1

24948,33

1

21476,00

1

21476,00

2

46424,33

2

46424,33

55

1084125,85

52

1 021 652,85

74

1460027,00

67 1327921,22*

129

2544152,85*

119

2 349 574,07*

1.

Borzytuchom

2.

Bytów

3.

Cewice

4.

Czarna Dąbrówka

5.

Damnica

6.

Dębnica
Kaszubska

7.

Główczyce

8.

Kępice

9.
10.
11.

Kobylnica
Kołczygłowy
Parchowo

12.

Postomino

13.

Potęgowo

14.

Sławno

15.

Słupsk

16.

Smołdzino

17.

Studzienice

18.

Tuchomie

19.
20.
suma

liczba
wniosków
złożonych
w I naborze

*kwota dotyczy wszystkich wniosków wybranych do dofinansowania, choć w II naborze na 67 wybranych wniosków tylko 40 najwyżej ocenionych wniosków mieści się w
limicie środków dostępnych w naborze, a pozostałe traktowane są jako wnioski rezerwowe, podlegające dofinansowaniu w przypadku uwolnienia środków (np. rezygnacji z
dofinansowania przez beneficjentów których wnioski znajdują się na wyższych miejscach listy rankingowej, odrzucenia wniosków lub obcięcia kosztów przez UM). Kwota
dofinansowania z II naboru wniosków mieszcząca się w limicie to 816 564,57.
Biuro Partnerstwa Dorzecze Słupi
Krzynia 16, 76 – 248 Dębnica Kaszubska
biuro@pds.org.pl
Tel/faks: 0 59 81 32 200

Nr konta: 98 9315 0004 0050 3181 2000 0010
KRS: 0000 250 440
REGON: 220 185 035
NIP: 839 297 42 95
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Odnowa wsi – wnioskowana kwota dotacji – w złożonych wnioskach i wybranych projektach (konkurs 4 – 21.06.2010)
liczba złożonych wniosków
2010

gminy składające wnioski w naborach

1. Bytów
2. Dębnica Kaszubska
3. Kobylnica
4. Parchowo
5. Postomino
6. Słupsk
7. Studzienice
8. Tuchomie
9. Ustka
suma

liczba dofinansowanych
wniosków 2010

kwota wnioskowana 2010 [zł]

1
1
1
1
1
1
3
1
2
12

140916,00
99999,00
99999,00
100245,00
257589,00
233000,00
630918,00
103036,00
308808,00
1974510,00

kwota dofinansowania w 2010 [zł]

1
1
1
1
1
1
3
0
0
9

140916,00
99999,00
99999,00
100245,00
257589,00
233000,00
630918,00
0,00
0,00
1562666,00

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – wnioskowana kwota dotacji – w złożonych wnioskach i wybranych projektach (konkurs 4 – 21.06.2010(I) oraz 26.10. – 15.11.2010(II))

gminy składające
wnioski w naborach

1. Bytów
2. Kobylnica
3. Słupsk
4. Postomino
5. Ustka
suma

liczba złożonych
wniosków 2010(I)

kwota wnioskowana
2010(I) [zł]

3
3

0,00
0,00
0,00
300000,00
0,00
300000,00

liczba wniosków
wybranych do
dofinansowania
2010(I)

kwota
dofinansowana
2010(I) [zł]

3
3

0,00
0,00
0,00
300000,00
0,00
300000,00

liczba złożonych
wniosków
2010(II)

1
2
2
1
1
7

kwota
wnioskowana
2010(II) [zł]

100 000,00
290 000,00
300 000,00
98 850,00
300 000,00
1 088 850,00

liczba
wniosków
kwota
wybranych do
dofinansowana
dofinansowania 2010(II) [zł]
2010(II)

1
2
1
1
1
6

100000,00
290000,00
100000,00
98850,00
300000,00
888850,00

Liczba wniosków
wybranych do
dofinansowania
w 2010 r (nabory
I + II)

kwota
dofinansowana
2010(nabory I +
II) [zł]

1
100 000,00
2
290 000,00
1
100 000,00
4
398 850,00
1
300 000,00
9 1 188 850,00*

*kwota dotyczy wszystkich wniosków wybranych do dofinansowania, choć w II naborze na 6 wniosków wybranych tylko 3 najwyżej ocenione wnioski mieszczą się w
limicie środków dostępnych w naborze, a pozostałe traktowane są jako wnioski rezerwowe, podlegające dofinansowaniu w przypadku uwolnienia środków (np.
rezygnacji z dofinansowania przez beneficjentów których wnioski znajdują się na wyższych miejscach listy rankingowej, odrzucenia wniosków lub obcięcia kosztów
przez ARiMR). Kwota dofinansowania z II naboru wniosków mieszcząca się w limicie to 500 000,00 zł.
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Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej – wnioskowana kwota dotacji – w złożonych wnioskach i wybranych projektach (konkurs 4 – 21.06.2010 (I) oraz 26.10. – 15.11.2010(II))
gminy składające wnioski w naborach liczba wniosków złożona w naborze 2010(I)

1.
2.

Bytów
Czarna Dąbrówka

3.

Dębnica Kaszubska

4.

Parchowo

5.
6.

Postomino

w ramach konkursu w terminie 4-21.06.2010
wniosków w ramach ww. działania nie złożono

Tuchomie

suma

Biuro Partnerstwa Dorzecze Słupi
Krzynia 16, 76 – 248 Dębnica Kaszubska
biuro@pds.org.pl
Tel/faks: 0 59 81 32 200

liczba złożonych wniosków
2010(II)

kwota wnioskowana 2010(II) [zł]

liczba wniosków
wybranych do
dofinansowania 2010(II)

kwota dofinansowana
wybranych projektów 2010(II)
[zł]

1
1

100 000,00
93 900,00

1
1

100 000,00
93 900,00

1

59 800,00

1

59 800,00

1

33 830,00

1

33 830,00

1
1

20 879,00
100 000,00

1
0

20 879,00
0,00

6

408 409,00

5

308 409,00

Nr konta: 98 9315 0004 0050 3181 2000 0010
KRS: 0000 250 440
REGON: 220 185 035
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Podsumowanie naborów do działań PROW 2007 – 2013 w roku 2010 ogłaszanych przez Fundację Partnerstwo Dorzecze Słupi
Lp.

gmina

1.
2.

Borzytuchom
Bytów

3.

suma złożonych wniosków w naborach w
suma kwoty wnioskowanej
2010 r.

suma złożonych wniosków wybranych w suma kwoty wnioskowanej w wybranych
naborach w 2010 r.
wnioskach

1
26

13959,77
804458,27

1
25

13959,77
779998,27

Cewice

2

45271,45

2

45271,45

4.
5.

Czarna Dąbrówka
Damnica

4
1

149650,60
18496,16

4
1

149650,60
18496,16

6.
7.

Dębnica Kaszubska
Główczyce

12
1

348114,16
21321,54

12
1

348114,16
21321,54

8.

Kępice

8

165401,38

5

107428,38

9. Kobylnica
10. Kołczygłowy

9
8

537607,85
148244,00

7
8

488237,85
148244,00

11. Parchowo
12. Postomino

4
18

178575,00
916268,78

4
16

178575,00
887857,00

13. Potęgowo
14. Sławno

0
3

0,00
58522,84

0
3

0,00
58522,84

20

851310,55

18

629960,55

5
7

84978,01
704850,87

5
7

84978,01
704850,87

13
13

433335,65
994126,83

10
11

216285,65
480322,64

2

46424,33

2

46424,33

157

6520918,04

142

5409499,07

15. Słupsk
16. Smołdzino
17. Studzienice
18. Tuchomie
19. Ustka
20. Miasto Słupsk
suma

Biuro Partnerstwa Dorzecze Słupi
Krzynia 16, 76 – 248 Dębnica Kaszubska
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Podsumowanie wyników naborów do działań PROW 2007 – 2013 w roku 2010 prowadzonych przez Fundację Partnerstwo Dorzecze Słupi
Liczba wniosków wybranych - I
nabór 2010 r.
52,00
Małe projekty
Wnioskowana kwota
dofinansowania we wnioskach
wybranych
1 021 652,85
Liczba wniosków wybranych
9,00
Odnowa i rozwój wsi

Wnioskowana kwota
dofinansowania we wnioskach
wybranych
1 562 666,00
Liczba wniosków wybranych
3,00

Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw

Wnioskowana kwota
dofinansowania we wnioskach
wybranych
300 000,00
Liczba wniosków wybranych
0,00

Różnicowanie w kierunku
działalności nierolniczej

Wnioskowana kwota
dofinansowania we wnioskach
wybranych

Liczba wniosków wybranych i
Liczba wniosków wybranych - II mieszczących się w limicie środków
nabór 2010 r.
- II nabór 2010 r.

52,00
67,00
Wnioskowana kwota
dofinansowania we wnioskach
Wnioskowana kwota
wybranych i mieszczących się w
dofinansowania we wnioskach
limicie środków
wybranych

Liczba wniosków wybranych suma 2010 r.

40,00
119,00
Wnioskowana kwota
dofinansowania we wnioskach
Wnioskowana kwota
wybranych i mieszczących się w
dofinansowania we wnioskach
limicie środków
wybranych

Liczba wniosków wybranych i
mieszczących się w limicie środków
- suma 2010 r.
92,00
Wnioskowana kwota
dofinansowania we wnioskach
wybranych i mieszczących się w
limicie środków

1 021 652,85
1 327 921,22
816 564,57
2 349 574,07
1 838 217,42
Liczba wniosków wybranych i
Liczba wniosków wybranych i
Liczba wniosków wybranych i
mieszczących się w limicie środków Liczba wniosków wybranych
mieszczących się w limicie środków Liczba wniosków wybranych
mieszczących się w limicie środków
9,00
0,00
Wnioskowana kwota
dofinansowania we wnioskach
Wnioskowana kwota
wybranych i mieszczących się w
dofinansowania we wnioskach
limicie środków
wybranych

0,00
9,00
Wnioskowana kwota
dofinansowania we wnioskach
Wnioskowana kwota
wybranych i mieszczących się w
dofinansowania we wnioskach
limicie środków
wybranych

9,00
Wnioskowana kwota
dofinansowania we wnioskach
wybranych i mieszczących się w
limicie środków

1 562 666,00
0,00
0,00
1 562 666,00
1 562 666,00
Liczba wniosków wybranych i
Liczba wniosków wybranych i
Liczba wniosków wybranych i
mieszczących się w limicie środków Liczba wniosków wybranych
mieszczących się w limicie środków Liczba wniosków wybranych
mieszczących się w limicie środków
3,00
6,00
Wnioskowana kwota
dofinansowania we wnioskach
Wnioskowana kwota
wybranych i mieszczących się w
dofinansowania we wnioskach
limicie środków
wybranych

3,00
9,00
Wnioskowana kwota
dofinansowania we wnioskach
Wnioskowana kwota
wybranych i mieszczących się w
dofinansowania we wnioskach
limicie środków
wybranych

6,00
Wnioskowana kwota
dofinansowania we wnioskach
wybranych i mieszczących się w
limicie środków

300 000,00
888 850,00
500 000,00
1 188 850,00
800 000,00
Liczba wniosków wybranych i
Liczba wniosków wybranych i
Liczba wniosków wybranych i
mieszczących się w limicie środków Liczba wniosków wybranych
mieszczących się w limicie środków Liczba wniosków wybranych
mieszczących się w limicie środków
0,00
5,00
Wnioskowana kwota
dofinansowania we wnioskach
Wnioskowana kwota
wybranych i mieszczących się w
dofinansowania we wnioskach
limicie środków
wybranych

5,00
5,00
Wnioskowana kwota
dofinansowania we wnioskach
Wnioskowana kwota
wybranych i mieszczących się w
dofinansowania we wnioskach
limicie środków
wybranych

5,00
Wnioskowana kwota
dofinansowania we wnioskach
wybranych i mieszczących się w
limicie środków

0,00

0,00

308 409,00

308 409,00

308 409,00

308 409,00

64,00

64,00

78,00

48,00

142,00

112,00

2 884 318,85

2 884 318,85

2 525 180,22

1 624 973,57

5 409 499,07

4 509 292,42

SUMA - liczba wniosków
SUMA - wnioskowana kwota

Liczba wniosków wybranych i
mieszczących się w limicie środków
- I nabór 2010 r.
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Rysunek 1 Wyniki naborów przeprowadzonych przez Fundację Partnerstwo Dorzecze Słupi w roku 2010 z podziałem na gminy.
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Charakter wybranych projektów – odnowa wsi
Zagospodarowanie jezior:
•
Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Półczenko w miejscowości Półczno i jeziorze Fiszewo w
miejscowości Skwierawy
Urządzanie terenów rekreacyjnych:
•
Zagospodarowanie terenu wraz z budową placu rekreacyjnego w miejscowości Grzmiąca,
Mądrzechowo i Sierzno
Trasy rowerowe:
•
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż jeziora Wicko na odcinku Jezierzany - Łącko
•
Budowa ścieżki rowerowej pomiędzy miejscowościami Bierkowo -Bruskowo Wielkie
•
Wytyczenie i oznakowanie ścieżek rowerowo-narciarskich "Pętli Kaszubskiej"
ze szlakami łącznikowymi oraz budowa infrastruktury turystycznej w punkcie startowym
w miejscowości Parchowo i końcowym w miejscowości Nakla przez zagospodarowanie centrum
miejscowości Nakle - dla celów rekreacyjnych i turystycznych
Inne:
•
Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w
Łosinie - etap I
•
Remont i modernizacja kościoła p.w. Marii Magdaleny w Ugoszczy oraz remont
i rewitalizacja kościoła filialnego p.w. Matki Boskiej Królowej Polski w Sominach
•
Remont świetlic wiejskich w miejscowościach: Podole Małe, Żarkowo, Kotowo, Borzęcino i
Łabiszewo, Gm. Dębnica Kaszubska
•
Modernizacja Budynku Szkoły w Sominach do celów promocyjnych Gminy Studzienice
Charakter wybranych „małych projektów”
Remonty i wyposażenie świetlic, domów kultury, itp.:
• Zagospodarowanie terenu rekreacyjno – sportowego oraz zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w
miejscowości Pałowo w gminie Postomino
• Remont świetlicy wiejskiej w Masłowicach wraz z zakupem wyposażenia oraz organizacja
Halowego Turnieju Piłki Nożnej OLD BOYÓW
• Zwiększenie wykorzystania potencjału kulturowego świetlicy wiejskiej w Jezierzu poprzez
zainstalowanie ogrzewania ekologicznego ze źródeł odnawialnych
Place zabaw:
• Rekreacja dla smyka, czyli miejsce wypoczynkowe dla małych turystów i mieszkańców sołectwa
Krępa Słupska
Tereny rekreacyjne:
• Budowa obiektów rekreacyjnych małej architektury nad jeziorem Jeleń w Bytowie
• Śladami Księżniczki von Krampe – ścieżka dydaktyczno - spacerowa w Krępie Słupskiej
• Budowa miejsc do wędkowania przy jeziorze Granicznym
• Jak rekreacja i wypoczynek to tylko w Bronowie, czyli miejsce rekreacyjno - wypoczynkowe w
Gminie Kępice
• Oznakowanie szlaków turystycznych oraz podniesienie walorów estetycznych wsi Gałąźnia Wielka
• Zwiększenie atrakcyjności rekreacyjnej wschodniej części miasta poprzez zagospodarowanie
terenu przy ulicy Bursztynowej w Bytowie
• Budowa placów zabaw w miejscowości Kończewo i Żelkówko w gminie Kobylnica – etap II
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Imprezy:
• Spływ kajakowy Szlakiem Jana Pawła II
• Dni Dębnica Kaszubskiej – Festiwal Leśnych Smaków
• Pielęgnacja Kultury i Tradycji Ukraińskiej w Polsce „XXI Bytowska Watra 2011”
• Z muzyką przez świat…
Wyposażenie zespołów:
• Zakup instrumentów muzycznych dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Bytowie
• Przez śpiew i taniec poznajemy naszą tradycję – zakup strojów ludowych dla młodzieżowego
kaszubskiego Zespołu Pieśni i Tańca Modraki
Projekty „ekologiczne”:
• Budowa ogrzewania ekologicznego ze źródeł odnawialnych na świetlicy wiejskiej w miejscowości
Kołczygłówki
Przedsięwzięcia „rowerowe”:
• Przystań rowerowa w Ugoszczy wraz z piecem chlebowym
• Budowa ścieżki rowerowej Tuchomie – Tągowie
• Bierkowo – przystankiem na szlaku rowerowym Ustka – Słupsk – Bytów – Sominy
Inne projekty:
• Zajęcia aktywizujące młodzież z obszarów PDS z wykorzystaniem dziedzictwa historycznego
i kulturowego średniowiecza
• Bytowski Zamek w sieci, czyli wykonanie strony internetowej bytowskiego zamku
• Kwalifikowana pierwsza pomoc – szkolenie dla strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej
w Kępicach
Odwołania Wnioskodawców:
Nabory 4 – 18.06.2010
Małe projekty
1) EKSPERT Sp z o.o. – „Podniesienie poziomu wiedzy w zakresie rozliczeń podatku VAT,
dokumentacji kadrowo-płacowej oraz odzyskiwanie należności w aspekcie różnicowania
działalności gospodarczej na obszarze działania LGD” – rozpatrzenie odwołania negatywne,
2) Gmina Tuchomie – „Wykonanie strony internetowej oraz wydruk publikacji” – rozpatrzenie
odwołania pozytywne,
3) Gminny Ośrodek Kultury w Tuchomiu – „Promocja produktów lokalnych gminy Tuchomie” –
rozpatrzenie odwołania pozytywne,
Nabory 4 – 21.06.2010
Odnowa wsi
4) Gminny Ośrodek Kultury w Tuchomiu – „Zagospodarowanie stawu i terenu wokół stawu w
Masłowicach Trzebiatowskich” – rozpatrzenie odwołania pozytywne.
5) Gmina Parchowo – „Wytyczenie i oznakowanie ścieżek rowerowo-narciarskich "Pętli
Kaszubskiej" ze szlakami łącznikowymi oraz budowa infrastruktury turystycznej
w punkcie startowym w miejscowości Parchowo i końcowym w miejscowości Nakla przez
zagospodarowanie centrum miejscowości Nakle - dla celów rekreacyjnych i turystycznych” rozpatrzenie odwołania pozytywne,
6) Gmina Ustka – „Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Przewłoka”
- rozpatrzenie odwołania negatywne,
7) Gmina Studzienice – „Modernizacja Budynku Szkoły w Sominach do celów promocyjnych Gminy
Studzienice” - rozpatrzenie odwołania negatywne,
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8) Gmina Studzienice – „Zagospodarowanie ternu przy jeziorze Półczenko w miejscowości Półczno
i jeziorze Fiszewo w miejscowości Skwierawy” – rozpatrzenie odwołania pozytywne,
9) Parafia Rzymsko - Katolicka p.w.św. Marii Magdaleny w Ugoszczy – „Remont
i modernizacja kościoła p.w. Marii Magdaleny w Ugoszczy oraz remont i rewitalizacja kościoła
filialnego p.w. Matki Boskiej Królowej Polski w Sominach” – rozpatrzenie odwołania pozytywne,
10) Parafia Rzymsko Katolicka p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Duninowie – „Roboty
remontowo-konserwatorskie kościoła filialnego p.w.św. Bartłomieja w Możdżanowie”
– rozpatrzenie odwołania pozytywne,
Nabory 26.10. – 15.11.2010 r.
Małe projekty
11) Stowarzyszenie Na Rzecz Kwaterodawców Gminy Smołdzino "Słowiniec" – „Promocja turystki
wiejskiej szansą na rozwój Gminy Smołdzino” – rozpatrzenie odwołania negatywne,
12) "KWADRAT" Zakład Krawiecki Piotr Kowalczyk – "Turystyka kajakowa" – rozpatrzenie
odwołania pozytywne,
13) Lokalna Organizacja Turystyczna "Ustka" – „Turystyka kulinarna Ziemi Słupskiej” – rozpatrzenie
odwołania pozytywnie,
14) Gminny Ośrodek Kultury w Kobylnicy – „Festiwal Kultur” – rozpatrzenie odwołania pozytywne,
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
15) Lisowska - Piastun Beata – „Rozbudowa bazy noclegowej Piastogrodu” – rozpatrzenie odwołania
pozytywne.
2.2

Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja

Dnia 17.03.2010 roku Fundacja Partnerstwo Dorzecze Słupi podpisała umowę o 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 839 971,45 zł.
Termin realizacji: od 17.03.2010 do 31.12.2010 r.
W ramach działania „Funkcjonowanie 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
internet). Wyposażono biura w niezbędne umeblowanie, urządzenia oraz sprzęt biurowy, a także
ponoszono koszty materiałów biurowych. Biuro obsługiwane było pod względem księgowym – koszt
obsługi 10 200,00 zł. W ramach działania ponoszono opłaty notarialne, skarbowe, sądowe. Wykorzystana
kwota: 376 056,82 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, konkursu fotograficznego realizowanego podczas imprezy
Regionalbus oraz konkursu na najlepiej przygotowane stoisko podczas IV Jarmarku Pomorskiego
wykorzystana kwota: 12 345,42 zł
3. Prowadzenie i aktualizacja stron internetowych – w ramach zadania utrzymano i zaktualizowano dwie
strony internetowe: www.pds.org.pl oraz www.zielonesercepomorza.pl – wykorzystana kwota: 5 400,00 zł
4. Kampanie reklamowe w mediach – w ramach zadania opublikowano 10 ogłoszeń w mediach
regionalnych (Głos Pomorza, Kurier Bytowski, Obserwator Lokalny) zakupiono również czas antenowy
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w radio oraz przestrzeń reklamową na portalach internetowych (np. www.gp24.pl) – wykorzystana kwota:
18 983,83 zł
5. Usługi doradcze – w zakresie przygotowania wniosku o przyznanie pomocy i/lub Ekonomicznego
Planu Operacji – wykorzystana kwota: 10 000,00 zł
6. Szkolenia dla kadr LGD:
Organizacja szkoleń – w ramach działania zorganizowano szkolenia dla członków organów Fundacji PDS
w zakresie zmian i dopracowania lokalnych kryteriów wyboru operacji w ramach LSR oraz szkolenie
komputerowe z zakresu obsługi programu Excell – wykorzystana kwota: 9 349,64 zł
Udział w szkoleniach – w ramach zadania pracownicy Fundacji PDS brali udział w szkoleniach
zewnętrznych podnoszących kompetencje na poszczególnych stanowiskach pracy. Dyrektor Biura
- 6 szkoleń, Z-ca Dyrektora Biura – 6 szkoleń, Specjalista ds. różnicowania i mikroprzedsiębiorstw
– 2 szkolenia, specjalista ds. odnowy wsi – 1 szkolenie, specjalista ds. małych projektów – 2 szkolenia oraz
sfinansowane zostały studia podyplomowe, Asystent ds. obsługi sekretariatu – 4 szkolenia – wykorzystana
kwota: 6 359,52 zł
7. Szkolenia i spotkania informacyjne dla osób mieszkających lub prowadzanych działalność na obszarze
LSR – w ramach zadania pracownicy Fundacji PDS przeprowadzili 20 szkoleń i spotkań
informacyjnych dla mieszkańców obszaru objętego LSR podczas których omawiane były działania
Fundacji na obszarach wiejskich, działania Programu Leader oraz możliwości pozyskiwania środków
zewnętrznych za pośrednictwem Fundacji – wykorzystana kwota: 78 711,80 zł
8. Organizacja imprez promocyjnych i udział w wydarzeniach promujących obszar LSR – zadanie
zakładało promocję obszarów wiejskich oraz działań Fundacji PDS poprzez organizowanie imprez, bądź
udział w imprezach o charakterze promocyjnym. W sumie Fundacja promowała się na 8 tego typu
imprezach m.in. Jarmark Pomorski, Regionalbus, Sztuka w plenerze – wykorzystana kwota: 109 183,27 zł.
9. Materiały informacyjno – promocyjno – reklamowe – zadanie to obejmowało przygotowanie, druk
i dystrybucję materiałów informacyjno – promocyjnych w postaci:
- ulotek dot. działań PROW 2007 – 2013
- ulotek informacyjnych dot. Fundacji Partnerstwo Dorzecze Słupi (3 wersje językowe: polska, niemiecka,
angielska)
- ulotek promujących markę lokalną Zielone Serce Pomorza oraz wyróżnione w pierwszej edycji konkursu
produkty (2 wersje językowe: polska i niemiecka)
- informatorów dotyczących działań PROW 2007 – 2013
- kalendarzy kulinarnych
- map obszaru PDS
Wykorzystana kwota: 57 381,14 zł
Materiały reklamowe w postaci suwenirów (np. kubki z logotypem, smycze, bluzy, pen drive-y i inne) oraz
materiały promocyjne tj. 6000 map obszaru PDS oraz 1000 kalendarzy kulinarnych – wykorzystana kwota:
18 164,00 zł
10. Badania obszaru LGD – w ramach zadania opracowano m.in. operaty wodno – prawne dla 8 lokalizacji
(przystani wodnych na Słupi, pomostów, miejsc do wędkowania, itp.) – wykorzystana kwota: 33 140,00 zł
Wykorzystane dofinansowanie: 735 075,44 zł.
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2.3

„Upowszechnianie modelu ekonomii społecznej poprzez utworzenie spółdzielni
organizacji pozarządowych” w ramach PO Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Dnia 20.11.2010 roku Fundacja Partnerstwo Dorzecze Słupi zawarła umowę z Ministrem Pracy
i Polityki Społecznej na realizację zadania publicznego pn. „Upowszechnianie modelu ekonomii
społecznej poprzez utworzenie spółdzielni organizacji pozarządowych” z działania Programu
Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2009-2013 r.
Fundacja otrzymała dotację na realizację zadania w wysokości: 76 592,00 zł.
Termin realizacji: od 01.09.2010 r. do 31.05.2011 r.
Działanie to realizuje następujący cel statutowy (§4 i §7 Statutu Fundacji Partnerstwo Dorzecze
Słupi):
- rozwój obszarów wiejskich,
- budowanie i promocja wizerunku regionu,
- mobilizowanie ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów
wiejskich położonych na terenie działania Fundacji,
- upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywizacja ludności,
- wspieranie zrównoważonego rozwoju i ochrona środowiska,
- wspieranie rozwoju edukacji dzieci i dorosłych na obszarach wiejskich,
- wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności rozwoju grup
i organizacji społecznych, upowszechniania idei demokracji, samorządności i samorządu,
- działanie na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców,
- wspomaganie rozwoju kultury, sztuki i sportu,
- wspieranie rozwoju turystyki, w szczególności agro- i ekoturystyki oraz infrastruktury
turystycznej,
- wspieranie rozwoju filantropii, wolontariatu i działalności charytatywnej,
- wspieranie przedsiębiorczości,
- inicjowanie, animowanie oraz wspieranie lokalnej aktywności społecznej, zawodowej
i gospodarczej,
- inicjowanie oraz wspieranie działań realizowanych na zasadach partnerstwa,
- inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć społecznych oraz upowszechnianie rozwoju
gospodarki społecznej,
W ramach projektu w roku 2010 zrealizowano następujące zadania:
˗ zorganizowano 5 sześciogodzinnych spotkań informacyjnych dla organizacji społecznych
oraz artystów i twórców ludowych
˗ przeprowadzenie jednego trzydniowego warsztatu dla Liderów Ekonomii Społecznej
i animatorów Społecznych;
˗ informacje promocyjne w prasie lokalnej
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
Wydatki związane z działaniami promocyjnymi projektu

7 650,00
21 712,00
21 860,00
5 470,00
3 300,00
16 600,00

Wykorzystane dofinansowanie: 25 586,79 zł.
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Do realizacji w 2011 roku pozostało:
˗ zorganizowanie 2 trzydniowych warsztatów dla Liderów Ekonomii Społecznej
i Animatorów Społecznych;
˗ zorganizowanie 2 warsztatów z budowy struktury organizacyjnej
˗ rejestracja spółdzielni
˗ umowy współpracy z lokalnymi twórcami i artystami ludowymi
˗ budowa 1 strony internetowej
˗ druk ulotek
˗ druk informatorów
˗ wyjazd na targi turystyczne
˗ informacja promocyjna w prasie lokalnej
Wymagany wkład własny w ramach projektu: 8 788,00 zł.
2.4

Dotacja z Gminy Bytów

Fundacja Partnerstwo Dorzecze zawarła umowę z Gminą Bytów dnia 01.03.2010 r. na realizację
zadania publicznego pn. ”Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Dorzecza Słupi w 2010 r.”.
Fundacja otrzymała dotację na zadanie w wysokości: 32 000,00 zł.
Termin realizacji: od 01.03.2010 r. do 31.12.2010 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.

Realizacja zadania związana była z wdrażaniem LSR i obejmowała:
- przeprowadzenie dwóch spotkań ze społecznościami lokalnymi z terenu działania Fundacji
Partnerstwo Dorzecze Słupi (27 marca 2010 r. w Dębnicy Kaszubskiej; 09 września 2010 r..
w Krępie Słupskiej),
- prowadzenie Serwisu Informacyjnego dla społeczności lokalnej, w ramach którego
mieszkańcy z terenu gmin Ustka, Smołdzino, Główczyce, Słupsk, Kobylnica, Dębnica
Kaszubska, Potęgowo, Damnica, Cewice, Kępice, Czarna Dąbrówka, Borzytuchom,
Kołczygłowy, Bytów, Tuchomie, Parchowo, Studzienice, Postomino i Sławno informowani byli
o bieżących i planowanych wydarzeniach, możliwościach współudziału w działaniach
zaplanowanych przez Fundację PDS oraz o możliwościach skorzystania z dofinansowania w
ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”. W/w serwis informacyjny
zamieszczany był na stronie www.pds.org.pl oraz dostępny był w Biurze Fundacji PDS,
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- organizacja 2-dniowych warsztatów kulinarnych pn. „Kulinarne inspiracje”, które odbyły się
w dniach 4-5 września 2010 r. W warsztatach udział wzięło 20 osób z terenu działania Fundacji
PDS,
- działania związane z promocją marki Lokalnej Zielone Serce Pomorza.
Wykorzystane dofinansowanie: 32 000,00 zł
2.5

Remont i adaptacja budynku szkoły na Centrum Partnerstwa Lokalnego w Krzyni

Fundacja Partnerstwo Dorzecze Słupi wspólnie z Gminą Dębnica Kaszubska kontynuowała
realizację projektu pn. „Remont i adaptacja budynku szkoły na Centrum Partnerstwa Lokalnego
w Krzyni” w ramach działania 9.3. Lokalne Inicjatywy Obywatelskie RPO WP.
Gmina Dębnica Kaszubska w imieniu swoim i Fundacji podpisała dnia 18.05.2010 r. umowę
na ww zadanie z Samorządem Województwa na kwotę 358 899,14 zł.
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.
Projekt obejmował następujące wydatki:
Opracowanie dokumentacji technicznej – 18 000,00 zł
Prace remontowe i instalacyjne – 369 290,52 zł
Nadzór inżynierski – 5 000,00 zł
Szkolenie w zakresie tworzenia i aktualizacji turystycznej bazy danych – 2 000,00 zł
Dzięki realizacji projektu na bazie obiektu byłej szkoły wiejskiej powstało Centrum Partnerstwa
Lokalnego w Krzyni, w którym mieści się biuro Fundacji Partnerstwo Dorzecze Słupi, jedno
pomieszczenie przeznaczono do udostępnienia tworzonej Spółdzielni Osób Prawnych EkoSłupia w Krzyni. Z obiektu mogą korzystać zarówno mieszkańcy Krzyni i Gminy Dębnica
Kaszubska, lokalne podmioty pozarządowe jak i publiczne oraz partnerzy Fundacji PDS. Dzięki
CPL nastąpi aktywizacja i integracja społeczności lokalnej. Projekt wpływa na realizację
następujących celów:
-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.
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,
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- 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 dla samej Fundacji.
Konkurs o certyfikat marki lokalnej Zielone Serce Pomorza trwał od 1-08-2010 do 15-09-2010
roku. Spośród 35 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 28-09-2010 w Sanatorium
Panorama Morska w Jarosławcu, w gminie Postomino. Podczas finału nagrodzono najlepsze
produkty lokalne:
- laureatem głównej nagrody w pierwszej kategorii została pani Barbara Grocholska za borówkę z
gruszką do mięs wyróżnienie natomiast przyznano pani Aleksandrze Rolirad za „Syrop jabłkowy”.
- największe uznanie Kapituły w kategorii B uzyskała Pracownia Haftu Ręcznego i Renowacja
Tkanin Unikatowych "GABI" - Gabriela Reca; wyróżnienie natomiast Kapela Ludowa
„Pieńkowianie” zgłoszonej przez Centrum Kultury i Sportu w Postominie.
- główną nagrodę w kategorii C – przyznano panu Klemensowi Lemanowi za Górę Lemana,
a wyróżnienie otrzymał musical Serenada zgłoszony przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom
i Dorosłym PRZYSTAŃ.
2.7

Konkurs Fotograficzny Zielone Serce Pomorza 2010 pn. „Partnerstwo w obiektywie”

Konkurs trwał od 15 lutego do 15 marca 2010 roku i skierowany był do mieszkańców gmin
należących do Partnerstwa Dorzecze Słupi.
Prace można było zgłaszać w 2 kategoriach: Krajobraz obszaru PDS oraz wydarzenie PDS.
Do konkursu zgłosiło się 17 fotografów, komisja konkursowa wybierała jednak spośród 15
z nich, których dokumenty były pełne i zostały zgłoszone terminowo.
W kategorii Krajobraz obszaru PDS I nagrodę otrzymał Pan Dariusz Paciorek z Bytowa za cykl
swoich zdjęć: „Żniwa na półwyspie”, „Zimowe meandry Słupi”, „Kaszubski klejnot”, „Jesienny
pejzaż podbytowskich pól”. Wyróżnienie w powyższej kategorii otrzymali Pan Ludwik Szreder
z Tuchomia za zdjęcia pt. „Krowy w Ciemnie” oraz „Wioska Gotów, Góra Lemana. Piaszno”
oraz Pan Mirosław Jaworski za zdjęcie pt. „Biedronka na tle pola uprawnego”.
W kolejnej kategorii, tj. Wydarzenie PDS pierwsze miejsce członkowie Komisji przyznali Pani
Bernadecie Osowskiej z Parchowa za zdjęcie „W Parchowskim Borze”, wyróżnienie w tej
kategorii otrzymał Pan Sebastian Osowski za zdjęcie pt. „Myśliwi”.
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Finał konkursu odbył się podczas imprezy Regionalbus.
2.8

Pomoc w opracowywaniu strategii dla Lokalnych Grup Rybackich – działalność
odpłatna

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 i wzięła czynny udział w opracowaniu
Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich. Ponadto Fundacja także aktywnie wspierała tworzenie
się Słowińskiej Grupy Rybackiej i wzięła udział również w opracowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju
Obszarów Rybackich tej grupy. Wartość prac związanych z opracowywaniem LSROR dla obu tych grup w
roku 2010 wyniosła 31 770,00 zł.
Fundacja została członkiem obu Grup Rybackich.
2.9

Organizacja wizyt studyjnych – działalność odpłatna

W 2010 roku Fundacji Partnerstwo Dorzecze Słupi zlecono zorganizowanie dwóch wizyt studyjnych dla
Lokalnych Grup Działania.
Wizyta LGD Puszcza Białowieska zorganizowana w terminie 3-6.10.2010 r. obejmowała wizyty w
atrakcyjnych miejscach obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju m.in. Zamek Bytowski, gospodarstwo
agroturystyczne Klemensa Lemana, czy spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia „Nasza Krępa”
połączone z oglądaniem zrealizowanego „małego projektu” dofinansowanego ze środków PROW 20072013, w którym użyto typowych elementów zagospodarowania jezior udostępnianych beneficjentom
przez Fundację PDS.
Druga organizowana przez Fundację Partnerstwo Dorzecze Słupi dla grupy Serbów w terminie 910.12.2010 r. Grupę obsługiwało biuro Fundacji PDS, przedstawiono im najciekawsze miejsca obszaru
PDS. Pierwszy dzień pobytu grupy serbskiej na obszarze PDS obejmował wizytę w południowej części
Partnerstwa, w Zamku w Bytowie, gdzie zwiedzili dostępne w zbiorach muzeum ekspozycję. Podczas
specjalnie zorganizowanego spotkania zaprezentowali się również partnerzy Fundacji PDS, m.in. Pan
Klemens Leman wraz z swoim gospodarstwem agroturystycznym "Góra Lemana", Pani Gabriela Reca z
haftem kaszubskim oraz Pani Gabriela Nosinska, która przedstawiła pokrótce działalność Stowarzyszenia
na Rzecz Ochrony Środowiska i Wędkarstwa "Natura" z Łubna. Działalność Fundacji PDS
zaprezentowała Pani Lilianna Grosz - Prezes Zarządu Fundacji. Pierwszy dzień wizyty zakończył się
pokazem walk rycerskich. Kolejny dzień zaplanowany został w północnej części obszaru Partnerstwa
Dorzecze Słupi. Grupa serbska zwiedziła Skansen Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach oraz wzięła udział
w zogranizowanych na terenie skansenu lekcjach edukacyjnych.
Obsługa obu wizyt studyjnych przyniosło Fundacji 13 450,00 zł przychodu z działalności odpłatnej.
2.10 Udział w innych organizacjach o celach zbieżnych z celami Fundacji

Fundacja w 2010 roku była członkiem następujących organizacji:
 Pomorska Sieć Leader (Fundacja PDS prowadzi sekretariat sieci działającej jako
nieformalne porozumienie pomorskich LGD)
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3

LGR Pojezierze Bytowskie
LGR Słowińska Grupa Rybacka
Fundusz Aktywizacji Obszarów Wiejskich
Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,

Fundacja nie prowadziła w roku 2010 działalności gospodarczej.
4

Odpisy uchwał Zarządu Fundacji,

W roku 2010 r., Zarząd Fundacji odbył 20 posiedzeń.
Odpisy uchwał Zarządu stanowią załączniki do niniejszego do sprawozdania.
5

Przychody Fundacji

Informacja o wysokości uzyskanych przychodów:
a) składki członkowskie
b) odpłatna działalność statutowa
c) darowizny (w tym 1% podatku)
d) inne przychody statutowe (Funkcjonowanie LGD, nabywanie umiejętności i
aktywizacja w 2010 r., Dotacja z Gminy Miasta Bytów, Dotacja FIO)
e) przychody finansowe
6

7 150,00 zł
76 840,54 zł
33 638,70 zł
708 895,29 zł
97,30 zł

Koszty Fundacji

Informacja o poniesionych kosztach na:
a) realizację celów statutowych (czyli zadań wynikających z działania "Funkcjonowanie LGD,
nabywanie umiejętności i aktywizacja” w 2010 r., Dotacji z Gminy Miasta Bytów, Dotacji FIO):
840 320,71 zł
b) administrację:
21 507,04 zł
c) działalność gospodarczą:
0,00 zł
d) pozostałe koszty:
300,00 zł
e) koszty finansowe:
7 497,76 zł
7

Zatrudnienie w Fundacji

W roku 2010 Fundacja zatrudniała:
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;
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- 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
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
prowadzeniu sekretariatu biura LGD.
Fundacja nie zatrudniała osób w działalności gospodarczej, gdyż jej nie prowadziła.
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: 208 162,65
- Nagrody: 0
- Premie: 10 137,34
- Inne świadczenia: 1 857,58 (wynagrodzenia za czas choroby)
c) Wysokość rocznego wypłaconego łącznie członkom zarządu:
wynagrodzenia brutto: 36 000,00 (wynagrodzenia z umów zlecenia)
w tym premie 0,00
inne świadczenia: 0,00
d) Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia: 49 688,48
8

Udzielone przez Fundację pożyczki pieniężne

Fundacja nie udzieliła żadnych pożyczek w roku 2010.
9

Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku:

Stan na dzień 31-12-2010
Nazwa banku
Bank Spółdzielczy w Ustce Filia w

Nr rachunku
98931500040050318120000010

Kwota
42 174,33
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Słupsku
Bank Gospodarstwa Krajowego
Oddział w Gdańsku

64931500040050318120000040
85931500040050318120000050
43931500040050318120000030
02113011210006557917200001

290,20
370,02
2 820,93
50 721,48

10 Wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w
spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek.

Fundacja nie nabyła w roku 2010 żadnych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa
handlowego.
11 Nabyte nieruchomości, ich przeznaczenie oraz wysokość kwot wydatkowanych na to
nabycie

Fundacja nie nabyła w roku 2010 żadnych nieruchomości, podpisała jednak z Gminą Dębnica
Kaszubska umowę użyczenia nieruchomości w miejscowości Krzynia 16 na działalność Centrum
Partnerstwa Lokalnego do 2020 r. W 2010 roku obiekt nie był przez Fundację użytkowany z uwagi

na przebiegający remont. Od zakończenia realizacji projektu „Remont i adaptacja budynku szkoły
na Centrum Partnerstwa Lokalnego w Krzyni” w 2011 obiekt będzie przez Fundację użytkowany
nieodpłatnie.
12 Nabyte pozostałe środki trwałe

Fundacja nie nabyła w roku 2010 środków trwałych o wartości większej niż 3500 zł
13 Wartości aktywów i zobowiązań Fundacji ujęte we właściwych sprawozdaniach
finansowych sporządzanych dla celów statystycznych

Aktywa razem: 467 362,10 zł.
Zobowiązania: 1 000,00 zł.
14 Dane o działalności zleconej Fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe
(usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku
finansowym tej działalności

Fundacja w 2010 roku zrealizowała jedno zadanie zlecone przez podmioty państwowe i
samorządowe, którym jest utworzenie i prowadzenie portalu o partnerstwie lokalnym (działalność
odpłatna). N realizację zadania Fundacja Partnerstwo Dorzecze zawarła umowę z Gminą Bytów
dnia 02-12-2009 r.
Wartość umowy wynosi: 30 750,00 zł.
Termin realizacji: od 15-01-2010 do 31-12-2010
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,
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- wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności rozwoju grup i organizacji
społecznych, upowszechnienie idei demokracji, samorządności i samorządu.
Realizacja zadania związana jest z wdrażaniem LSR i obejmowała:
- utworzenie portalu i jego publikację w internecie pod adresem www.krzynia.org.pl
- bieżącą aktualizację portalu.
15 Informacja o rozliczeniach Fundacji z tytułu ciążących zobowiązań
podatkowych, a także informację w sprawie składanych deklaracji
podatkowych
Na dzień 31-12-2010 roku zobowiązania podatkowe Fundacji (niewymagalne) wyniosły 5 706,00
zł i dotyczyły one podatku dochodowego od osób fizycznych (tzw. PIT-4 i PIT-8)
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