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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 - Prezes Zarządu
Marta Łomża – Wiceprezes Zarządu
Justyna Woźniak – Sekretarz
Beata Łozowska – Członek Zarządu
Komisja Rewizyjna:
Paweł Pałubicki
Ireneusz Bejnarowicz
Anna Szemraj
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,
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p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
w)
x)
y)

2

przeciwdziałanie bezrobociu,
zapobieganie wykluczeniu społecznemu,
wspieranie pomocy społecznej i osób niepełnosprawnych,
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,
wspieranie rozwoju działań ukierunkowanych na pozyskiwanie i zastosowanie
alternatywnych źródeł energii,
wspieranie zastosowania i rozwoju nowych technologii w różnych dziedzinach życia
mieszkańców, w szczególności infrastruktury teleinformatycznej,
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.

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 2014 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 niejako „obsługę techniczną” wdrażania strategii
- prowadzeniu działalności odpłatnej
- udziale w innych organizacjach o celach zbieżnych z celami Fundacji.
Poniżej opisano szczegółowo najważniejsze przedsięwzięcia w ramach działalność Fundacji.
2.1

Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju

W 2014 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 2014 r. Fundacja ogłosiła kolejne
nabory wniosków w tym w ramach „starych” i dodatkowych zadań w ramach osi 3 w ramach
PROW 2007-2013.
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.
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Nabory wniosków ogłoszone w 2014 r.
Limity środków w 2014 r.

„stare” zadania

dodatkowe zadania

Odnowa i rozwój wsi

509 196,99 zł

829 048,03 zł

Małe projekty

816 893,28 zł

336 771,34 zł

1 326 090,27 zł

1 165 819,37 zł

SUMA:
2 491 909,64 zł
 Naborów wniosków na 2 z ww. działań trwały w terminach:
• Odnowa i rozwój wsi:
- od 01.04. do 15.04.2014 r.;
- od 30.06. do 14.07.2014 r.;
• Małe projekty:
- od 01.04. do 15.04.2014 r.
Liczba złożonych wniosków
Złożono 104 wniosków na kwotę 6 334 724,13 zł (254,21 % dostępnych w limicie środków na nabór
w 2014), w tym:
- 5 wniosków w ramach „Odnowy wsi” („stare zadania”) na kwotę 819 666,00 zł (160,97 % dostępnych
w limicie środków na nabór 2014)
- 21 wniosków w ramach „Odnowy wsi” (dodatkowe zadania) na kwotę 2 874 235,00 zł (346,69 %
dostępnych w limicie środków na nabór 2014)
- 60 wniosków w ramach „Małych projektów” (”stare” zadania) na kwotę 2 037 705,13 zł (249,44 %
w limicie dostępnych środków na nabór 2014)
- 18 wniosków w ramach „Małych projektów” (dodatkowe zadania) na kwotę 603 118,00 zł (179,09 %
w limicie dostępnych środków na nabór 2014 )
Wyniki konkursu 2014 r.:
1. W ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji, które odpowiadają
warunkom przyznania pomocy w ramach „starych” zadań działania „Odnowa i rozwój wsi” Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Rada Fundacji PDS wybrała do dofinansowania 4
operacje zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju PDS, które uzyskały największą ilość punktów w ramach
oceny wg kryteriów wyboru projektów, mieszczących się w limicie dostępnych środków w konkursie
2014 r. na łączną kwotę 399 666,00 zł.
W ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji, które odpowiadają
warunkom przyznania pomocy w ramach dodatkowych zadań działania „Odnowa i rozwój wsi”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Rada Fundacji PDS wybrała do
dofinansowania 8 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 konkursie 2014 r. na łączną kwotę 913 154,00 zł
2. W ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji, które odpowiadają
warunkom przyznania pomocy w ramach „starych” zadań dla działania tzw. "Małe projekty" Programu
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Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Rada Fundacji PDS wybrała do dofinansowania 30
operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju PDS, które uzyskały największą ilość punktów w ramach
oceny wg kryteriów wyboru projektów, mieszczące się w limicie dostępnych środków w konkursie 2014 r.
opiewały na łączną kwotę 935 040,25 zł.
W ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji, które odpowiadają
warunkom przyznania pomocy w ramach dodatkowych zadań dla działania tzw. "Małe projekty"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Rada Fundacji PDS wybrała do
dofinansowania 12 operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju PDS, które uzyskały największą ilość
punktów w ramach oceny wg kryteriów wyboru projektów, mieszczące się w limicie dostępnych środków
w konkursie 2014 r. opiewały na łączną kwotę 389 179,00 zł.
W sumie wybrano w naborach ogłoszonych w 2014 r. do dofinansowania 54 projekty na kwotę
2 637 039,25 zł.
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Małe projekty – „stare zadania” wnioskowana kwota dotacji – w założonych wnioskach i wybranych projektach
(konkurs: od 01.04 do 15.04.2014 r.)
Gmugm

gminy składające wnioski w naborach

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

liczba wniosków złożonych w
2014 - kwota wnioskowana
naborze

Borzytuchom
Bytów
Cewice
Czarna Dąbrówka
Damnica
Dębnica Kaszubska
Główczyce
Kępice
Kobylnica
Kołczygłowy
Parchowo
Postomino
Sławno
Słupsk
Smołdzino
Tuchomie
Ustka
Miasto Słupsk
Spoza obszaru PDS

suma

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

liczba wniosków wybranych
do dofinansowania w
naborze

2014 - kwota dofinansowana

1
3
5
4
1

50 000,00
84 115,88
130 525,17
103 368,39
50 000,00

1
3
3
3
0

50 000,00
84 115,88
109 501,42
80 563,99
0,00

6
1
3
3
3
1
7
3
3
2
5

174 077,37
50 000,00
70 000,00
70 000,00
85 351,14
29 281,13
299 242,14
86 713,00
118 342,00
50 000,00
207 194,00

4
1
3
0
1
0
3
1
1
0
4

87 097,37
50 000,00
70 000,00
0,00
10 351,14
0,00
99 742,14
19 373,00
50 000,00
0,00
157 194,00

5
1

217 101,31
28 793,60

2
0

67 101,31
0,00

3

133 600,00

0

0,00

60

2 037 705,13

30

935 040,25

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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Małe projekty – dodatkowe zadania - wnioskowana kwota dotacji – w założonych wnioskach i wybranych projektach
(konkurs: od 01.04 do 15.04.2014 r.)
Gmugm

gminy składające wnioski w naborach

liczba złożonych wniosków

kwota wnioskowana

liczba wniosków wybranych
do dofinansowania

kwota dofinansowana

1.

Bytów

1

25 000,00

1

25 000,00

2.

Damnica

1

35 300,00

0

0,00

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Dębnica Kaszubska
Kępice
Kobylnica
Kołczygłowy
Postomino
Potęgowo
Słupsk
Smołdzino
Studzienice
Tuchomie
Ustka

2
2
1
1
2
1
1
1
1
2
2
18

53 593,00
47 650,00
25 000,00
50 000,00
75 000,00
34 081,00
50 000,00
50 000,00
25 000,00
74 999,00
57 495,00
603 118,00

2
2
1
1
1
1
1
0
1
0
1
12

53 593,00
47 650,00
25 000,00
50 000,00
50 000,00
34 081,00
50 000,00
0,00
25 000,00
0,00
28 855,00
389 179,00

suma

Biuro Partnerstwa Dorzecze Słupi
Krzynia 16, 76–248 Dębnica Kaszubska
biuro@pds.org.pl
Tel/faks: 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 – „dodatkowe” zadania - wnioskowana kwota dotacji – w złożonych wnioskach i wybranych projektach
(konkurs: od 01.04. do 15.04.2014r.)
gminy składające wnioski w naborach

liczba złożonych wniosków

1.
Borzytuchom
2.
Cewice
3.
Kobylnica
4
Kołczygłowy
5.
Parchowo
6.
Postomino
7.
Słupsk
8.
Tuchomie
9.
Ustka
suma

1
1
2
1
1
1
1
2
1
11

kwota wnioskowana

111 104,00
81 568,00
174 838,00
180 000,00
156 018,00
100 000,00
120 000,00
396 674,00
180 000,00
1 500 202,00

liczba dofinansowanych
wniosków

0
0
1
1
0
0
0
1
0
3

kwota dofinansowania

0,00
0,00
96 991,00
180 000,00
0,00
0,00
0,00
180 000,00
0,00
456 991,00

Odnowa wsi – „dodatkowe” zadania - wnioskowana kwota dotacji – w złożonych wnioskach i wybranych projektach
(konkurs: od 30.06. do 14.07.2014 r.)
gminy składające wnioski w naborach

liczba złożonych wniosków

1.
Borzytuchom
2.
Czarna Dąbrówka
3.
Kępice
4
Kobylnica
5.
Postomino
6.
Sławno
7.
Słupsk
8.
Tuchomie
Suma

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

1
1
1
2
2
1
1
1
10

kwota wnioskowana

95 512,00
93 266,00
300 000,00
172 017,00
143 323,00
95 368,00
428 000,00
46 547,00
1 374 033,00

liczba dofinansowanych
wniosków

1
1
0
2
0
1
0
0
5

kwota dofinansowania

95 512,00
93 266,00
0,00
172 017,00
0,00
95 368,00
0,00
0,00
456 163,00

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 – stare zadania - wnioskowana kwota dotacji – w złożonych wnioskach i wybranych projektach
(konkurs: od 30.06. do 14.07.2014 r.)
gminy składające wnioski w naborach

liczba złożonych wniosków

1.
Kobylnica
2.
Sławno
3.
Słupsk
4.
Tuchomie
suma

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

1
1
2
1
5

kwota wnioskowana

67 541,00
95 227,00
515 732,00
141 166,00
819 666,00

liczba dofinansowanych
wniosków

1
1
1
1
4

kwota dofinansowania

67 541,00
95 227,00
95 732,00
141 166,00
399 666,00

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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Podsumowanie naborów do działań PROW 2007 – 2013 w roku 2014 ogłaszanych przez Fundację Partnerstwo Dorzecze Słupi
Lp.

gmina

Suma złożonych wniosków w naborach

Suma kwoty wnioskowanej

Suma dofinansowanych wniosków

Suma kwoty dofinansowania

1.
2.

Borzytuchom
Bytów

3
4

256 616,00
109 115,88

2
2

145 512,00
109 115,88

3.

Cewice

6

212 093,17

3

109 501,42

4.
5.

Czarna Dąbrówka
Damnica

5
2

196 634,39
85 300,00

4
0

173 829,99
0,00

6.
7.

Dębnica Kaszubska
Główczyce

8
1

227 670,37
50 000,00

6
1

140 690,37
50 000,00

8.

Kępice

6

417 650,00

5

117 650,00

9. Kobylnica
10. Kołczygłowy

9
5

509 396,00
315 351,14

5
3

361 549,00
240 351,14

11. Parchowo
12. Postomino

2
12

185 299,13
617 565,14

0
4

0,00
149 742,14

13. Potęgowo
14. Sławno

1
5

34 081,00
277 308,00

1
3

34 081,00
209 968,00

15. Słupsk

8

1 232 074,00

3

195 732,00

16. Smołdzino
17. Studzienice

3
1

100 000,00
25 000,00

0
1

0,00
25 000,00

18. Tuchomie
19. Ustka

11
8

866 580,00
454 596,31

6
3

478 360,00
95 956,31

20. Miasto Słupsk

1

28 793,60

0

0,00

21. Miasto Ustka
suma

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

3

133 600,00

0

0,00

100

6 172 330,53

52

2 637 039,25

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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Podsumowanie wyników naborów do działań PROW 2007 – 2013 w roku 2014 prowadzonych przez Fundację Partnerstwo Dorzecze Słupi

Małe projekty

Odnowa i rozwój wsi

SUMA - liczba wniosków
SUMA - wnioskowana kwota

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

Liczba wniosków wybranych - nabór 2014 r.
30 („stare” zadania)
12 (dodatkowe zadania)
Wnioskowana kwota dofinansowania we wnioskach wybranych
935 040,25 zł („stare” zadania)
389 179,00 zł (dodatkowe zadania)
Liczba wniosków wybranych
4 („stare” zadania)
6 (dodatkowe zadania)
Wnioskowana kwota dofinansowania we wnioskach wybranych
399 666,00 zł (stare zadania)
913 154,00 zł (dodatkowe zadania)
34 („stare” zadania)
18 (dodatkowe zadania)
1 334 706,25 zł („stare” zadania)
1 302 333 zł (dodatkowe zadania)

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

Strona 12 z 23

FUNDACJA

PARTNERSTWO DORZECZE SŁUPI

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

Rysunek 1 Wyniki naborów przeprowadzonych przez Fundację Partnerstwo Dorzecze Słupi w roku 2014 z podziałem na gminy.

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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Charakter wybranych projektów – odnowa wsi
Urządzanie terenów rekreacyjnych:
 Budowa innowacyjnego międzypokoleniowego edukacyjno-ruchowego placu zabaw w
miejscowości Borzytuchom
 Rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej w Kwakowie - etap I
 Rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Żelki - etap I
 Rozwój sieciowego produktu "Droga Książęca" w miejscowości Głobino i Swołowo
 Budowa ścieżki turystycznej w miejscowości Kramarzyny
 Budowa placu rekreacji w Bzowie
 Morska Kraina - budowa i wyposażenie placu rekreacyjno-sportowo-rehabilitacyjnego dla dzieci i
dorosłych (placu zabaw) o tematyce morskiej przy stacyjce rowerowej w Poddąbiu
 Rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej w Kwakowie - etap I
Trasy rowerowe:
 Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy szlakach rowerowych w Gminie Sławno
Inne:
 Stworzenie świetlicy tematycznej: teatralno-kuglarskiej w Czarnej Dąbrówce poprzez remont i
doposażenie pomieszczeń
 Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Tokary z przeznaczeniem na
prowadzenie warsztatów rękodzielniczych
 Innowacyjny remont Sali Wiejskiej "PRO" w miejscowości Kołczygłowy
Charakter wybranych „małych projektów”
Tereny rekreacyjne:
• Budowa innowacyjnej atrakcji turystycznej w kształcie piramidy z punktem obserwacyjnowidokowym wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz oznakowanie ścieżki rowerowej na obszarze
"Partnerstwa Dorzecze Słupi"
• Zagospodarowanie ścieżki spacerowej wokół bytowskiego zamku
• Zagospodarowanie terenów wokół akwenów wodnych w Gospodarstwie Agroturystycznym
"Czar-2" w miejscowości Niemczewo na cele promocji i rekreacji turystycznej
• Rozwój usług turystycznych poprzez poprawę lokalnej infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej
szlaku kajakowego rzeki Słupi
• Budowa obiektów infrastruktury turystycznej oraz promocja aktywnego trybu życia
• Rozwój infrastruktury turystycznej na terenie Ośrodka Wczasowego "Przywodny" w Jarosławcu
wraz z oznakowaniem trasy rowerowej "Szlak Naćmierskich Wzgórz"
• Budowa ścieżki spacerowej wraz z małą infrastrukturą turystyczną w Masłowicach Tuchomskich
• Park interaktywny czyli ścieżka edukacyjna XXI wieku w Gm. Kępice
• Utworzenie małej infrastruktury turystycznej poprzez zagospodarowanie placu przy terenach
rekreacyjnych w Tuchomiu
• Szlakiem Równiny Sławieńskiej do Staniewic na "Dożynki Gminne" i Innowacyjny plac zabaw
• Budowa sportowego placu zabaw w miejscowości Sławsko
• "Żyj zdrowo i bądź aktywny na Bytowskiej Ścieżce Zdrowia"
Imprezy:
• Z boiska szkolnego w świat
• Festiwal "Diabelskie skrzypce" wraz z warsztatami artystycznymi
• Organizacja II Jeździeckich Mistrzostw Kaszub Amatorów w Skokach przez przeszkody
Wyposażenie zespołów:
• "Mali Kaszubi" - zakup regionalnych strojów kaszubskich dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy
Cewice
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•

Kultywowanie kaszubskich tradycji ludowych poprzez organizację warsztatów tańca i śpiewu w
celu stworzenia spektaklu kaszubskiego, zakup strojów, rekwizytów oraz sprzętu elektronicznego

Projekty „ekologiczne”:
• Budowa tematycznych ogrodów botanicznych w miejscowości Kołczygłowy
Przedsięwzięcia „rowerowe”:
• Wyznaczenie i oznakowanie Szlaku Rowerowego "Wiatrakowa Kraina" na trasie Pałowo-Pałówko
wraz z budową małej infrastruktury turystycznej w miejscowości Nosalin
• Rozwój i promocja systemu sieciowego "Szlaki turystyczne w Krainie w Kratę" poprzez
oznakowanie nowego szlaku rowerowego, budowę stacyjki rowerowej z wzorcową małą
architekturą proponowaną dla szlaków turystycznych w Krainie w Kratę oraz cykliczną imprezę
promującą
• Budowa stanicy rowerowej i miejsca wypoczynkowego w miejscowości Kwakowo - etap I
• Utworzenie stacyjki rowerowej w Główczycach
• Zakotwicz przy R10
Inne projekty:
• Cmentarzysko z IV w p.n.e. - ukazanie i odtworzenie cennych odkryć archeologicznych w
Trzebiatkowej
• Portrety wsi Gminy Cewice. Historia i współczesność
• Utworzenie Domu Pracy Twórczej i Rzemiosła Dawnego w celu scalenia oferty wioski
tematycznej "Ziół i kwiatów" w Mikorowie
• Organizacja spływów kajakowych na rzece Słupi dla mieszkańców Gałęzowa, Niepoględzia i
Gałąźni Wielkiej - zakup niezbędnego sprzętu
• Wydanie publikacji w postaci książki dotyczących obszaru Gminy Tuchomie objętego LSR
• Rozwój oraz doposażenie infrastruktury turystycznej w Gałęzowie
• Remont elewacji zewnętrznej XVII-wiecznego kościoła w Płocku, Gm. Kępice
• Z Jeżykiem po Gminie Kępice
• Zakup sprzętu turystycznego
• Taczi Kaszebe
Odwołania Wnioskodawców:
Nabory od 01.04. do 15.04.2014 r.
Małe projekty
1) Gmina Kępice – Z Jeżykiem po Gminie Kępice – odwołanie rozpatrzono pozytywnie;
2) Lange Ewa – gm. Ustka – Innowacyjne Swim-Spa w Rowach – odwołanie rozpatrzono
pozytywnie;
3) Przybylak Barbara – gm. Ustka – Budowa ścieżki rowerowej i towarzyszącej infrastruktury
turystycznej: parku dendrologicznego, na działce nr 682 w m. Rowy, Gm. Ustka – odwołanie
rozpatrzono negatywnie;
4) Przybylak Arkadiusz – gm. Ustka – Budowa stacji rowerowej w m. Rowy, Gm. Ustka, w celu
uatrakcyjnienia i przedłużenia istniejącego szlaku rowerowego – odwołanie rozpatrzono
pozytywnie;
5) Gmina Sławno – Budowa sportowego placu zabaw w miejscowości Sławsko – odwołanie
rozpatrzono pozytywnie;
6) Raszewska Karina – gm. Bytów – Budowa placu rekreacyjnego w miejscowości Mądrzechowo
wraz z organizacją imprezy integracyjnej – odwołanie rozpatrzono pozytywnie;
7) Raszewska Karina – gm. Bytów – „Kaszubskie potrawy we współczesnej kuchni” – warsztaty
kulinarno-edukacyjne w Mądrzechowie – odwołanie rozpatrzono pozytywnie;
8) Fundacja „Mega do Zdrowia” – gm. Słupsk – „Wiejskie klimaty z energią odnawialną” – budowa
małej elektrowni słoneczno-wiatrowej jako inspirującego obiektu dla prowadzenia działań
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edukacji ekologicznej i promowaniu nowego produktu turystyki edukacyjnej Zdrowego Stylu
Życia – odwołanie rozpatrzono pozytywnie;
9) „TAX” S.C. Władysław Rutkiewicz, Jakub Rutkiewicz, Marta Rutkiewicz – gm. Potęgowo –
Organizacja II Jeździeckich Mistrzostw Kaszub Amatorów w Skokach przez przeszkody –
odwołanie rozpatrzono negatywnie;
10) Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Kępice – Wymiana piasku na plażach w miejscach
wykorzystywanych do kąpieli w Korzybiu i Obłężu wraz z wprowadzeniem innowacyjnych form
aktywności turystycznej na terenie gminy Kępice – odwołanie rozpatrzono pozytywnie.
Nabory 01.04.-15.04.2014 r. oraz 30.06. – 14.07.2014 r. - Odnowa wsi - odwołania nie wpłynęły
2.2

Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja

Dnia 7 kwietnia 2011 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.
Termin realizacji: od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
W ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności
i aktywizacja” zrealizowano następujące zadania:
1. Zadania bieżące (administracyjne) – w ramach działania 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 biuro LGD (miejscowość Krzynia 16, gm. Dębnica
Kaszubska), ponoszono koszty związane z komunikacją (telefony) oraz obsługą prawną LGD.
Zakupiono na potrzeby biura niezbędne urządzenia (aparat fotograficzny) oraz sprzęt biurowy,
a także ponoszono koszty materiałów biurowych. Wykorzystana kwota: 545 909,40 zł.
2. Zakup upominków i nagród – w ramach zadania zakupiono nagrody dla uczestników
konkursu kulinarnego oraz konkursu za najlepiej przygotowane stoisko, które odbyły się podczas
VIII Jarmarku Pomorskiego, konkursu o certyfikat marki lokalnej Zielone Serce Pomorza 2014
oraz konkursu „Pochwal się projektem”. Wykorzystana kwota: 10 073,18 zł.
3. Kampanie reklamowe w mediach – w ramach zadania opublikowano 8 ogłoszeń w mediach
regionalnych (Kurier Bytowski, Dziennik Sławieński oraz Echo Ziemi Lęborskiej, Głos Słupska)
Wynajęto dziennikarza, który przygotował materiały na temat działalności LGD – wykorzystana
kwota: 12 557,40 zł
4. Szkolenia LGD:
Organizacja szkoleń – w ramach działania zorganizowano szkolenia dla członków organów
Fundacji PDS pt. „Ewaluacja wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Dorzecza Słupi” oraz
z zakresu stosowania procedur LGD. Wykorzystana kwota: 10 650,04 zł.
Udział w szkoleniach – w ramach zadania pracownik Fundacji PDS brał udział w studiach
podyplomowych z zakresu rachunkowości (II semestr): Asystent ds. obsługi sekretariatu/Referent
ds. księgowości - wykorzystana kwota: 1 600,00 zł.
Szkolenia i spotkania informacyjne dla osób mieszkających lub prowadzanych działalność na
obszarze LSR – w ramach zadania zorganizowano szkolenia z zakresu przygotowania i rozliczenia
wniosków z tzw. małych projektów - wykorzystana kwota: 17 930,30 zł
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Wykorzystana kwota na powyższe szkolenia wyniosła: 30 180,34 zł
5. Informowanie o obszarze działania LGD oraz LSR – zadanie zakładało zakup tablic
informujących o dofinansowaniu projektów w ramach wdrażania LSR Dorzecza Słupi oraz
wykonanie promocyjnych elementów przestrzeni wiejskiej w postaci stojaków na produkty
lokalne. Wykorzystana kwota: 29 771,37 zł.
6. Organizacja imprez promocyjnych promujących obszar LSR – zadanie zakładało promocję
obszarów wiejskich oraz działań Fundacji PDS poprzez zorganizowanie VIII Jarmarku
Pomorskiego oraz Finału Marki Lokalnej Zielone Serce Pomorza. Konkurs o certyfikat marki
lokalnej Zielone Serce Pomorza trwał od 1.09. do 1.10.2014 roku. Spośród 60 zgłoszeń Kapituła
Konkursowa przyznała 5 nagród głównych oraz 5 wyróżnień. Finał Konkursu Marki Lokalnej
Zielone Serce Pomorza odbył się dnia 18 października 2014 r. w Hotelu Kormoran w Rowach.
Podczas finału nagrodzono najlepsze produkty lokalne:
Kat. A – produkty spożywcze:
Miejsce I: Centrum Międzynarodowych Spotkań – „Kaczka faszerowana ze słodką nutą”
Wyróżnienie: Wioletta Kotecka – „Pasztet z gęsi”
Kategoria B – nalewki:
Miejsce I: Maria Górawska – Nalewka „Złota Rosa”
Wyróżnienie: Waldemar Izdebski - Nalewka Agrestówka
Kat. C – wyroby rękodzielnicze i rzemieślnicze:
Miejsce I: Anna Pietrzak – Ekologiczne Lalki szyte technika waldorfską
Wyróżnienie: Ewa Orzechowska – tkactwo ręczne
Kat. D – produkty i usługi turystyczne:
Miejsce I: Mikorowski Klub Inicjatyw Społecznych - „Mikorowo – Wioska Ziół i Kwiatów”
Wyróżnienie: Leszek Kołakowski – Galeria Rybacka w Jezierzanach
Kat. E – inicjatywy lokalne:
Miejsce I: Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Czarnej Dąbrówce – Teatr „Młodych Gotów”
Wyróżnienie: „TAX” S.C. – Pałac Pod Bocianim Gniazdem – Jeździeckie Mistrzostwa Kaszub
Amatorów w Runowie
Wykorzystana kwota na realizację zadań: 67 113,07 zł.
7. Materiały informacyjno – promocyjno – reklamowe – zadanie to obejmowało przygotowanie,
druk i dystrybucję materiałów informacyjno – promocyjnych. Materiały promocyjne tj. 1 000 szt.
kalendarza kulinarnego, 1 000 szt. atlasu turystycznego, 3 000 szt. mapy turystycznej ZSP,
biuletynu informacyjnego oraz zakup gadżetów w postaci koszulek– wykorzystana kwota:
36 253,38 zł
8. Szkolenia lokalnych liderów – w ramach zadania zorganizowano zagraniczny wyjazd studyjny
na wyspę Bornholm dla 20 osób, zakres tematyczny wyjazdu: Infrastruktura rowerowa i produkty
turystyczne Bornholmu oraz lokalna współpraca na rzecz ich rozwoju, wyjazd odbył się w dniach
5-8 czerwca 2014 r. Podczas wyjazdu odbyły się 3 spotkania z przedstawicielami branży
turystycznej na Bornholmie. Na spotkaniach omawiane były działania w zakresie informacji
turystycznej, promocji, budowy produktu turystycznego na Bornholmie – wyspy, jako „raju”
rowerowego.
Zorganizowano II Bytowskie Forum Animatorów Kultury, w którym udział wzięli animatorzy
kultury, którzy zajmują się inicjowaniem działalności kulturalnej, edukacyjnej i społecznej na
obszarze Partnerstwa Dorzecze Słupi. Wykorzystana kwota: 42 400,00 zł
9. Badania obszaru LGD – w ramach zadania powstał raport dot. wdrażania LSR na podstawie
wyników warsztatów ewaluacyjnych, rozbudowanego o wnioski i rekomendacje powarsztatowe
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oraz zaktualizowano dokumentację dotyczą szlaków rowerowych na terenie Partnerstwa
Dorzecze Słupi - wykorzystana kwota: 6 180,00 zł.
Wykorzystane dofinansowanie: 780 438,14 zł.

2.3

Projekt współpracy Przeszłość dla przyszłości – wielokulturowość kuchni Pomorza

Tytuł projektu: Przeszłość dla przyszłości – wielokulturowość kuchni Pomorza
Działanie to realizuje następujący cel statutowy (§ 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,
- wspieranie rozwoju turystyki, w szczególności agro- i ekoturystyki oraz infrastruktury
turystycznej,
- ochrona dziedzictwa kulturowego i wspieranie działań na rzecz odbudowy i kultywowania
lokalnych tradycji i sztuki,
- . inicjowanie oraz wspieranie działań realizowanych na zasadach partnerstwa.
Realizacja zadania pozwoliła na wydanie publikacji „Przeszłość dla przyszłości –
wielokulturowość kuchni Pomorza” – w ramach projektu zebrano 70 przepisów potraw,
spośród których etnograf wybrał 35 osadzonych w pomorskiej tradycji kulinarnej, o rodowodzie
potwierdzonym w źródłach, materiałach etnograficznych i historycznych, w tym produkty
bazujące na surowcach i produktach łatwo dostępnych, pochodzących z danego regionu,
przyrządzone zgodnie z tradycyjną recepturą, zorganizowano seminarium podsumowujące
realizację projektu pn. Przeszłość dla przyszłości – wielokulturowość kuchni Pomorza i jarmarku
(w jarmarku Fundacja PDS nie brała udziału) oraz powstanie Szlaku kulinarnego Pomorza,
który tworzą restauracje pomorskie i gospodarstwa agroturystyczne, w których menu znalazły się
niektóre z potraw wymienionych w książce kucharskiej i których można spróbować.
Na naszym obszarze są to:
- Gospoda pod Wesołym Pomorzaninem
- Gospodarstwo Agroturystyczne Góra Lemana
- Przedsiębiorstwo Gastronomiczno – Handlowe „Jaś Kowalski” Jarosław Rahn
Poniesione wydatki: 4873,34 zł.
Wkład własny: 0,00 zł
2.4

Projekt PO RYBY – gra

Tytuł projektu: Promocja walorów kulturowych, przyrodniczych, historycznych i krajobrazowych
obszaru Lokalnej Grupy Rybackiej „Pojezierze Bytowskie”.
Operacja ta wpisuje się bezpośrednio w cel statutowy (§ 4 Statutu Fundacji Partnerstwo Dorzecze
Słupi): budowanie i promocja wizerunku regionu oraz w działania statutowe (§ 7 Statutu Fundacji
Partnerstwo Dorzecze Słupi): organizowanie i finansowanie działalności propagandowej,
promocyjnej, informacyjnej i poligraficznej, w tym:
- przygotowywanie i rozpowszechnianie innych materiałów o charakterze
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reklamowym lub promocyjnym,
- opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów audiowizualnych,
- tworzenie stron internetowych itp.
Realizacja zadania pozwoliła na osiągnięcie zaplanowanego celu operacji, jakim jest wzmocnienie
konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa poprzez wydanie
gry edukacyjnej w wersji tradycyjnej – planszowej oraz elektronicznej promującej bogactwo
kulturowe, przyrodnicze, historyczne i krajobrazowe obszaru Lokalnej Grupy Rybackiej
„Pojezierze Bytowskie”. Jest to gra skierowana do różnych odbiorców: młodszych i starszych,
mieszkańców obszaru oraz turystów odwiedzających ten obszar. Gra planszowa jest
ogólnodostępna /bezpłatna/dla mieszkańców i turystów. Druk kompletnej gry w pudełku – 500
szt.
Całkowity koszt operacji: 219 555,00 zł
Wysokość wnioskowanej kwoty dofinansowania: 186 621,75 zł – 85%
Wysokość wkładu własnego: 32 933,25 zł – 15%
2.5

Projekt współpracy Budowa innowacyjnej małej infrastruktury turystycznej

Tytuł projektu: „Budowa innowacyjnej małej infrastruktury turystycznej"
Działanie to realizuje następujący cel statutowy (§ 7 Statutu Fundacji Partnerstwo Dorzecze
Słupi):
- budowanie i promocja wizerunku regionu,
- wspieranie rozwoju turystyki, w szczególności Agro- i ekoturystyki oraz infrastruktury
turystycznej,
Celem operacji jest rozwój turystyki i podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez budowę
obiektów infrastruktury turystycznej i społecznej na obszarze realizacji projektu w okresie do
końca 2014 roku oraz zwiększenie dostępności do obiektów małej infrastruktury. Projekt
realizowany jest w okresie: 01.01.2014 - 31.12.2014 r. Projekt polega m.in. na budowie obiektów
małej infrastruktury turystycznej i społecznej oraz budynku Centrum Partnerstwa Lokalnego.
W ramach projektu wykonano obiekty infrastruktury turystycznej w miejscowościach: Krzynia,
Bierkowo, Jamnowski Młyn, Gałąźnia Mała oraz Lubuń.
Poniesione wydatki:431 775,09 zł
Wkład własny: 90 000,00 zł
2.6

Organizacja wizyt studyjnych – działalność odpłatna

W 2014 roku Fundacja Partnerstwo Dorzecze Słupi zorganizowała dwie wizyt studyjne
z odpłatnej działalności statutowej:
1) dnia 12.03.2014 r. Fundacja PDS gościła na swoim obszarze Stowarzyszenie
Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich Lokalna Grupa Działania
„DIROW” z Bolszewa.
2) dnia 13.05.2014 r. Fundacja PDS gościła Lokalną Grupę Działania Żuławy i Mierzeje
z Nowego Dworu Gdańskiego.
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2.7

Udział w innych organizacjach o celach zbieżnych z celami Fundacji

Fundacja w 2014 roku była członkiem następujących organizacji:
 Związek Stowarzyszeń Pomorska Sieć Leader (siedziba Związku mieści się w Centrum
Partnerstwa Lokalnego w Krzyni)
 Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich
 Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich
 Pomorska Organizacja Turystyczna
 LGR Pojezierze Bytowskie
 LGR Słowińska Grupa Rybacka
 Spółdzielnia Osób Prawnych „EkoSłupia” – ulegała likwidacji z końcem roku 2014
3

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

Fundacja nie prowadziła w roku 2014 działalności gospodarczej.
4

Odpisy uchwał Zarządu Fundacji,

W roku 2014 r., Zarząd Fundacji odbył 16 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 (refundacje z tytułu zadania Funkcjonowanie LGD,
nabywanie umiejętności i aktywizacja w 2014r., refundacje zadania Gra PO
RYBY )
e) przychody finansowe
6

6 400,00
31 904,29
38 348,90
769 958,68
181,46

Koszty Fundacji

Informacja o poniesionych kosztach na:
a) realizację celów statutowych: (czyli zadań wynikających z Funkcjonowanie
LGD, nabywanie umiejętności i aktywizacja w 2014 r., PO RYBY, Projekty
współpracy, )
b) administracja
c) odpłatna działalność statutowa
d) pozostałe koszty
e) koszty finansowe

1 028 975,77zł
0,00 zł
33 031,17 zł
4 388,60 zł
7 127,15 zł
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7

Zatrudnienie w Fundacji

W roku 2014 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;
- Piotr Pradella - Specjalista ds. 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. projektów – 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 - specjalista ds. projektów – 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;
- Anna Wyszecka – Asystentka ds. obsługi sekretariatu/referent ds. księgowości - odpowiada za:
uzupełnienie dokumentów, pomoc przy sprawach finansowych związane z realizacją i
rozliczaniem projektów Fundacji, 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, przygotowywanie dokumentów księgowych, dekretowanie i księgowanie dokumentów
księgowych, przygotowywanie zestawień i sprawozdań księgowych wraz ze sprawozdaniami
wymaganymi przez przepisy Ustawy o rachunkowości, prowadzenie kasy Fundacji.
- Joanna Katarzyńska - Zientala – Księgowa Fundacji PDS – odpowiada za nadzór nad finansami
i prowadzenie księgowości LGD, sporządzanie okresowych raportów i sprawozdań finansowych,
prowadzenie spraw kadrowo – płacowych oraz ubezpieczeń społecznych, współpraca z bankami,
urzędami skarbowymi i ZUS oraz podmiotami prowadzącymi kontrole LGD w zakresie finansów,
planowanie i monitorowanie budżetu LGD, współpraca z kontrahentami w sprawach płatności za
zobowiązania oraz czuwanie nad windykacją należności, rozliczanie projektów.
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 statutowej:
- Wynagrodzenia: 275 144,88 zł
- Nagrody: 0,00zł
- Premie: 16 688,75 zł
- Inne świadczenia: 0,00 zł
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Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej więc nie zatrudnia osób zatrudnionych w takiej
działalności.
c) Wysokość rocznego wypłaconego łącznie członkom zarządu:
wynagrodzenia brutto: 30 000,00 zł (wynagrodzenia z umów zlecenia)
w tym premie 0,00 zł
inne świadczenia: 0,00 zł
d) Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia: 55 769,12 zł
8

Udzielone przez Fundację pożyczki pieniężne

Fundacja nie udzieliła żadnych pożyczek w roku 2014.
9

Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku:

Stan na dzień 31-12-2014
Nazwa banku
Bank Spółdzielczy w Ustce Filia w
Słupsku
Bank Gospodarstwa Krajowego
Oddział w Gdańsku

Nr rachunku
98931500040050318120000010
64931500040050318120000040
85931500040050318120000050
43931500040050318120000030
02113011210006557917200001
45113011210006557917200003

Kwota
6 666,68 zł
0,00 zł
1 632,93 zł
7 017,73 zł
17 398,51 zł
12 767,26 zł

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

Fundacja nie nabyła w roku 2014 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 2014 żadnych nieruchomości, jednak bezpłatnie użytkuje
nieruchomość w miejscowości Krzynia 16 na działalność Centrum Partnerstwa Lokalnego do
2020 roku.
Nabyte pozostałe środki trwałe: W 2014 roku fundacja nabyła zaliczane do środków trwałych
zestaw nagłośnieniowy o wartości 6799 zł oraz aparat fotograficzny o wartości 2607 zł
Poza tym w roku 2014 Fundacja poprzez Projekt współpracy „Budowa innowacyjnej małej
infrastruktury turystycznej" dokonała inwestycji na obcych środkach trwałych zmianę sposobu
zagospodarowania budynku gospodarczego oraz budowę małej architektury turystycznej w
miejscowościach Krzynia, Bierkowo, Lubuń, Jamnowski Młyn i Gałąźnia Mała..
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12 Wartości aktywów i zobowiązań Fundacji ujęte we właściwych sprawozdaniach
finansowych sporządzanych dla celów statystycznych

Aktywa razem: 1 860 899,04 zł
Zobowiązania: 1 038 120,17 zł
13 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 2014 roku zrealizowała jedno zadanie zlecone przez podmioty państwowe
i samorządowe. Fundacja PDS na rzecz Województwa Pomorskiego w Gdańsku w ramach
projektu „Kampania promocyjna dotycząca podejścia Leader w województwie pomorskim”
przygotowała i przeprowadziła program artystyczno-kulturalny oraz zapewniła promocję Fundacji
PDS podczas imprezy pn. „Mikołajkowa Wioska LEADERa” dnia 7.12.2014 r. w Bytowie.
Wartość umowy wynosiła: 22 213,00 zł.
Termin realizacji: 7 grudnia 2014 r.
Działanie to realizuje następujący cel statutowy (§4, §7 Statutu Fundacji Partnerstwo Dorzecze
Słupi):
- budowanie i promocja wizerunku regionu,
- 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,
- ochrona dziedzictwa kulturowego i wspieranie działań na rzecz odbudowy i kultywowania
lokalnych tradycji i sztuki.
- 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 koncertów, wystaw, festiwali, spotkań integracyjnych, programów radiowych i
telewizyjnych,
Realizacja zadania związana była z wdrażaniem LSR i obejmowała:
- organizacja występów artystycznych przygotowanych przez organizacje, które otrzymały
wsparcie w ramach programów osi 4 Leader PROW 2007-2013,
- organizacja pokazów dotyczących projektów programów osi 4 Leader PROW 2007-2013,
- zapewnienie wystawców prezentujących wyroby rękodzielnicze,
- zapewnienie odpowiednich aranżacji, dekoracji i obsługi.
14 Informacja o rozliczeniach Fundacji z tytułu ciążących zobowiązań
podatkowych, a także informację w sprawie składanych deklaracji
podatkowych
Na dzień 31-12-2014 roku zobowiązania podatkowe Fundacji (niewymagalne) wyniosły 6743,00
zł i dotyczyły one podatku dochodowego od osób fizycznych (tzw. PIT-4 i PIT-8).
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