
Załącznik nr 2  
do wniosku o płatność

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

(opublikowany  www.dolinapilicy.tomaszow.tm.pl
w dniu13.07.2007)

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 
wynajęto pomieszczenie, zakupiono sprzęt biurowy i IT 
oraz zatrudnino pracowników 

Spała

V-VI.2007 osobogod
ziny 336

12.VI.2006 - 
14.VII.2007 m2 20

4.VI.2007 zestaw 1

2. I.1.1
Udział pracowników LGD w szkoleniu w dniach: 
16-18.06.2007r. - “Zarządzanie zintegrowaną strategią 
rozwoju obszarów wiejskich”
22-24.06.2007 r. - “ Zarządzanie projektami i 
organizacja konkursów grantowych”

Kraków 16-18.VI.2007
i

22-24.VI.2007

osobogo-
dziny 150

3. II.2.2
Kompleksowe zagospodarowanie turystyczne “ 
Ogrodów Smardzewickich” - analiza
Opracowano techniczno-ekonomiczną koncepcję 
zagospodarowania przestrzennego terenów “Ogrodów 
Smardzewickich” w miejscowości Smardzewice 
gm.Tomaszów Mazowiecki

Tomaszów 
Mazowiecki

30.V - 
10.VII.2007

usługa 1

4. II.3.5
Opracowanie strony internetowej
W ramach zadania została opracowana i wykonana 
strona internetowa zawierająca informacje o 
Stowarzyszeniu i Programie LEADER+, o 
Gm.Tomaszów Mazowiecki i gm.Inowłódz, aktualne 
informacje o działaniach Stowarzyszenia i postępach 
projektu Leader+

Spała 10.VII. 2007 usługa 1

5. II.3.6
Cykl spotkań informacyjnych dotyczących idei 
realizacji programu LEADER+
Odbyło się dziesięć zebrań informacyjnych z 
mieszkańcami gm. Tomaszów Mazowiecki i 
gm.Inowłódz.

Gmina 
Tomaszów 

Mazowiecki i 
gmina 

Inowłódz

od
18.VI.2007

do
01.VII.2007

Osobogo-
dzina

1500

6. II.4.1.2
Promocja regionalnych zespołów artystycznych i 
orkiestr
W ramach  realizacji zadania, do użytku 
zespołówzakupiono instrumenty ludowe i stroje ludowe.

Gmina 
Tomaszów 

Mazowiecki i 
gmina 

Inowłódz

19.VI – 9.VII 
2007

Usługa 
zespół

10



7. II.4.2
Cykl imprez promujących region

W ramach zadania odbyły się dwie imprezy:
“Dzień Dziecka” w dn.01.06.2007
 Impreza dla dzieci z terenu objętego projektem , 
występy zespołów ludowych, kuchnia regionalna

Powiatowe święto “Sobótki” dn.23.06.2007
Impreza odbyła się w Smardzewicach. W programie 
było między innymi :
Tradycyjne “puszczanie” wianków”,wybór 
najpiękniejszego wianka, występy regionalnych 
zespołów ludowych, poczęstunek potrawami 
regionalnymi, wspólne ognisko.

Borki 

Smardzewice

01.VI.2007

23.VI.2007

Impreza

impreza

1

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 Podpis


