
Załącznik nr 2  
do wniosku o płatność

do umowy nr L/02/178/2006
o dofinansowanie projektu

(opublikowany  www.dolinapilicy.tomaszow.tm.pl
w dniu 10.01.2008 )

Informacja o postępach w realizacji projektu nr L/02/  178    /2006

Lp. Nazwa zadania** Miejsce 
realizacji

Termin 
realizacji

Mierniki rzeczowe
Jednostki 
miary**

Liczba 
(Ilość)***

1. Koszty administracyjne
W ramach poniesionych kosztów administracyjnych 
pokryto wydatki związane z wynajęciem 
pomieszczenia, wynagrodzeniem pracowników, 
bieżącym funkcjonowaniem biura, wynagrodzeniem 
księgowej, zakupem sprzętu IT 

Spała

VII.2007-I.2008 osobo-
godzina 1600

11.VII.2007 - 
14.I.2008 m2 10,9

zestaw 1

2. I.1.1Udział pracowników LGD w szkoleniu 

Zarządzanie projektami i organizacja konkursów 
grantowych
(24-25.07.2007r.), (08-09.08.2007r.), (21-22.08.2007r.) 
- “Jak opracować projekt i napisać wniosek o 
dofinansowanie”

Kraków 24-25.VII.2007
i

8-9.VIII.2007
i

21-22.VIII.2007

osobogo-
dzina 62

Tworzenie regionalnych i lokalnych produktów 
turystycznych przez LGD w ramach programu 
LEADER+ w oparciu o finansowe wsparcie UE

Grotniki 4-5.X.2007 osobo-
godzina

34,5

Konferencja EQUAL Józefów 24-25.X.2007 osobo-
godzina

18

Międzynarodowa Konferencja LEADER Przemyśl 12-13.X. 2007 osobo-
godzina

14

Warsztaty szkoleniowe dla Lokalnych Grup Działania i 
samorządów lokalnych województwa łódzkiego.

Spała 22-23.XI.2007 osobo-
godzina

13

Seminarium nt. „Program Operacyjny Kapitał Ludzki 
na lata 2007-2013”, „Małe Granty PO KL 2007-2013 
oraz inne programy grantowe na rok 2008”

Tomaszów 
Mazowiecki 06.XII.2007

osobo-
godzina 12



3. II.1.1.
Szkolenie z zakresu „Pozyskiwanie alternatywnych 
źródeł dochodów w gospodarstwach rolnych”

I. Szkolenie – 22 uczestników. Prowadzone przez 
Prof.dr hab. Krzysztofa Kostro z Lublina. ( 8 godz.)

Spała 10.VII.2007 osobo-
godzina

176

II. Szkolenie – 49 uczestników. Prowadzone przez p. 
Katarzynę Nowak z Łódzkiego Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach ( 5 godz. )

Smardzewice 5. I .2008 osobo-
godzina

245

4. II.3.4.
Wydanie folderów po najciekawszych zabytkach i 
obiektach regionu.
W ramach zadania został opracowany i wydany folder 
pt. „Atrakcje turystyczne Doliny Pilicy”, zawierający 
informacje o najciekawszych miejscowościach gmin 
Tomaszów Mazowiecki i Inowłódz, działaniach 
Stowarzyszenia i projekcie LEADER+

Spała 31.X.2007 sztuk 4000

5.
II.4.2.
Cykl imprez promujących region.
W ramach zadania odbyło się 5 imprez.

„Dni Gminy Inowłódz” – impreza gminna; występy 
zespołów ludowych, poczęstunek potrawami 
regionalnymi.

Inowłódz 28-29.VII.2007 impreza 1

„Festiwal w Krajobrazie” – Inowłódz 2007
-Występy artystyczne,
- Pokazy prac plastycznych i fotograficznych,
- Wycieczka „Doliną Pilicy – Rezerwat Żądłowice”.

Liciążna, 
Inowłódz

19-22.VII.2007 impreza 1

„Dożynki Spalskie”
- Przemarsz korowodu dożynkowego,
- Wybór najpiękniejszego wieńca,
- Występy zespołów ludowych,
-Poczęstunek potrawami regionalnymi.

Spała 09.IX.2007 impreza 1

„Święto ziemniaka”
- Występy zespołów ludowych,
- Potrawy regionalne,
- Wspólne ognisko – biesiada regionalna.

Brzustów 06.X.2007 impreza 1

„Rajd  rowerowy Doliną Pilicy”
Impreza promująca region Doliny Pilicy.

Trasa: 
Tomaszów 

Maz. – Wąwał 
– Jeleń – 

Ciebłowice – 
Spała – 

Konewka – 
Tomaszów 

Maz. (ok. 30 
km.)

14.X.2007 impreza 1



6.
II.5.2.
Krajowy wyjazd studyjny właścicieli gospodarstw 
agroturystycznych będących członkami LGD 
- wizyta na obszarze działania LGD Fundacji 
Bieszczadzkiej Partnerstwo dla Środowiska i Grupy 
Partnerskiej „Zielone Bieszczady”
- szkolenia, warsztaty, prezentacje
- zwiedzanie najpiękniejszych miejsc w Bieszczadach

Bieszczady 9-11. XI.2007 usługa 1

* - należy podać, gdzie załącznik został opublikowany, np. adres strony internetowej
** - zgodne z zestawieniem rzeczowo-finansowym będącym załącznikiem nr 1 do umowy
*** - należy podać rzeczywiste ilości

Oświadczam, że poniesione koszty są racjonalne i uzasadnione ekonomicznie.

Data 10.01.2008 Podpis


