
                                             
 

 
 

I. BUDŻET LSR STOWARZYSZENIA LGD „PODBABIOGÓRZE”- stan na 31.12.2021r. : 

W budżecie LSR Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze” zaplanowane są działania zgodne  
z wytycznymi PROW na lata 2014-2020 i RLKS: 

L.p. ZAKRES WSPARCIA Wsparcie finansowe (EURO) 
PROW 

1. Realizacja LSR (art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 
1303/2013)  2 796 000,00 € 

2. Współpraca (art. 35 ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 1303/2013)  279 600,00 € 

3. Koszty bieżące (art. 35 ust. 1 lit. d rozporządzenia nr 
1303/2013)  521 887,50 € 

4. Animacja (art. 35 ust. 1 lit. e rozporządzenia nr 1303/2013)  49 882,50 € 
 RAZEM      3 647 370,00 € 
 

 
II. Zestawienie rzeczowo-finansowe z realizowanych przez LGD „Podbabiogórze” operacji w 

ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” - stan na dzień 
31.12.2021r.: 
 

Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji w ramach poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów 
bieżących i Aktywizacji" objętego PROW 2014-2020 

L.p. Zakres zadań planowanych do realizacji na lata 2016-2023  Koszt (EURO)   

1. 
Koszty bieżące związane z zarządzaniem wdrażania strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność obejmujące koszty operacyjne, koszty personelu, 
koszty szkoleń, koszty związane z public relations, koszty finansowe a także koszty 
związane z monitorowaniem i ewaluacją tej strategii 

521 887,50 € 

2. 
Animowanie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w 
celu ułatwienia wymiany między zainteresowanymi podmiotami, aby zapewniać 
informacje i propagować strategię oraz aby wspierać potencjalnych beneficjentów w 
celu opracowywania operacji i przygotowywania wniosków 

49 882,50 € 

 
 
 
 
 
 



                                             
 

 
 

III. Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych na wsparcie funkcjonowania LGD 
„Podbabiogórze w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i 
aktywizacji” objętego PROW 2014-2020- stan na 31.12.2021r. : 

 

L.p. Nazwa operacji Zakres rzeczowy operacji 
 Wartość wydatków  

narastająco do końca 
2021r. (PLN)  

1. Koszty bieżące 

Koszty wynagrodzeń dla pracowników i 
innych świadczeń                1 148 377,68 zł  

Koszty prowadzenia biura LGD                   271 786,42 zł  

Koszty szkoleń dla pracowników                        5 970,76 zł  

Inne koszty bieżące związane z 
realizacją operacji                   196 870,86 zł  

Razem koszty bieżące:               1 623 005,72 zł  

2.     Koszty Aktywizacji prowadzonej przez LGD                     72 652,34 zł  

RAZEM KOSZTY FUNKCJONOWANIA LGD:               1 695 658,06 zł  

 
 


