
ZESTAWIENIE FINANSOWE 19.4

            1 921 830,16 zł                698 969,62 zł 

WF* Środki Stowarzyszenia* WF* Środki Stowarzyszenia* WF* Środki Stowarzyszenia* WF* Środki Stowarzyszenia*

I. 

Data złożenia WoP: 06/2018
-  zł                      

od 29.04.2016r.

do 31.12.2016r.
               137 004,57 zł                  63 801,14 zł                  25 471,89 zł                  50 700,96 zł                    5 206,00 zł 3 735,00 zł                                   14 793,28 zł                               -   zł 

II. 

Data złożenia WoP: 12/2018
-  zł                      

od 01.01.2017r.

do 31.12.2017r.
               281 828,15 zł                    8 218,81 zł                  57 953,39 zł                  57 678,94 zł                  11 806,57 zł 3 140,50 zł                                     2 858,00 zł                    3 339,00 zł 

III. 

Data złożenia WoP: 12/2019
-  zł                      

od 01.01.2018r.

do 31.12.2018r.
                              -   zł                               -   zł                               -   zł                               -   zł                               -   zł                               -   zł                               -   zł                               -   zł 

IV. 

Data złożenia WoP: 12/2020
-  zł                      

od 01.01.2019r.

do 31.12.2019r.
                              -   zł                               -   zł                               -   zł                               -   zł                               -   zł                               -   zł                               -   zł                               -   zł 

V. 

Data złożenia WoP: 12/2021
-  zł                      

od 01.01.2020r.

do 31.12.2020r.
                              -   zł                               -   zł                               -   zł                               -   zł                               -   zł                               -   zł                               -   zł                               -   zł 

VI. 

Data złożenia WoP: 12/2022
-  zł                      

od 01.01.2021r.

do 31.12.2021r.
                              -   zł                               -   zł                               -   zł                               -   zł                               -   zł                               -   zł                               -   zł                               -   zł 

VII. 

Data złożenia WoP: 03/2023
-  zł                      

od 01.01.2022r.

do 31.12.2022r.
                              -   zł                               -   zł                               -   zł                               -   zł                               -   zł                               -   zł                               -   zł                               -   zł 

od 01.01.2023r.

do 31.03.2023r.
                              -   zł                               -   zł                               -   zł                               -   zł                               -   zł                               -   zł                               -   zł                               -   zł 

SUMA

Sporządzono: 28.02.2018r.

Koszty aktywizacji

UWAGI:

* WF - operacja poniesiona z środków na rachunku bankowym przeznaczonym do obsługi Wyprzedzającego finasowania, Środki Stowarzyszenia - operacja poniesiona w ramach środków Stowarzyszenia Kraina św. Anny rozliczanych w ramach 

ryczałtu w poddziałaniu 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.

Okres zestawienia 

kosztów

Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych na wsparcie funkcjonowania LGD uzyskanych w ramach Działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Poddziałanie 

19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji, rozliczany w formie ryczałtu.

Kwota przyznanej pomocy (PLN) - przyznana 29.04.2016r.  w tym 100 000,00 zł kosztów aktywizacji
Kwota Wyprzedzającego Finansowania (PLN) - wypłacona 

31.08.2016 r.

Nr transzy 

Wniosku o płatność

Kwota 

wypałacona

Zatrudnienie pracowników wraz z kosztami 

pracodawcy 

w łącznym wymiarze etatów zgodnie z §12 ust. 1 pkt 2 

lit. c Rozporządzenia MRiRW z dnia 23.10.2016r. w/s 

Wsparcia na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji 

(min. 4 etaty)

Prowadzenie biura

 

(m.in. czynsz, usługi obce, umowy cywilne, 

wyposażenie biura, usługi telekomunikacyjne, 

delegacje utrzymanie strony internetowej, itp.) 

Koszty szkoleń 

osób biorących udział we wdrażaniu LSR  oraz wg. 

Planu Szkoleń (Pracownicy, Rada, Zarząd)

490 852,67 zł                                                   191 805,18 zł                                                   23 888,07 zł                                                     20 990,28 zł                                                     


