Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie
ramowego wzoru sprawozdania z działalności Fundacji (Dz. U. 2001, nr 50, poz. 529)

SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
CZARNOZIEM NA SOLI
ZA ROK 2014
( OBEJMUJĄCE OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2014 r.)
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1. Nazwa, siedziba i adres:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem
na Soli, ul. Poznańska 133A, lok.106,
88 – 100 Inowrocław.
Od dnia 5 maja 2014 roku siedziba Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Lokalna
Grupa Działania Czarnoziem na Soli znajduje się na ulicy Poznańskiej 133a lok. 106
w Inowrocławiu.
2. Podstawowy przedmiot działalności wg PKD:
9499Z – działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej
niesklasyfikowana.
3. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr:
Krajowy Rejestr Sądowy nr 0000320289 z dnia 31.10.2014r.

4. Statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON:
340538466.
5. Dane dotyczące członków Zarządu:


Prezes Zarządu Stowarzyszenia: Paweł Drzażdżewski, zam. ul. Zajezierna 5B,
88 – 140 Gniewkowo (Powołanie członka Zarządu w dniu 9 grudnia 2008 r.);



Wiceprezes

Zarządu

Stowarzyszenia:

Grzegorz

Stanisław

Pomianowski,

zam. ul. Długa 116, 88 – 133 Dąbrowa Biskupia (Powołanie członka Zarządu
w dniu 9 grudnia 2008 r.);


Sekretarz Zarządu Stowarzyszenia: Agnieszka Maria Giersz, zam. ul. Jęczmienna
38, 88 – 180 Złotniki Kujawskie (Powołanie członka Zarządu w dniu 9 grudnia 2008
r.);



Członek Zarządu Stowarzyszenia: Barbara Kryszak, zam. ul. Alejnika 4/14,
88-100 Inowrocław (Powołanie członka Zarządu w dniu 19 września 2014 r.);
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Członek

Zarządu

Stowarzyszenia:

Jolanta

Kubiak,

Kłopot

zam.

36,

88-100 Inowrocław (Powołanie członka Zarządu w dniu 6 maja 2012 r.);
6. Określenie celów statutowych Stowarzyszenia.
Celem Stowarzyszenia LGD Czarnoziem na Soli jest działanie na rzecz rozwoju obszarów
wiejskich z uwzględnieniem należytej ochrony, promocji środowiska naturalnego,
krajobrazu i zasobów historyczno – kulturalnych oraz aktywizowanie ludności wiejskiej.
Do celów statutowych Stowarzyszenia LGD Czarnoziem na Soli zaliczamy również:


opracowanie i realizację Lokalnej Strategii Rozwoju,



promocję obszarów wiejskich oraz gmin położonych na obszarze działania
LGD,



mobilizowanie społeczności lokalnej do wzięcia udziału w procesie
zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich położonych na obszarze LGD,



podejmowanie inicjatyw i działań mających na celu pobudzenie aktywności
społeczności oraz ich czynny udział w opracowaniu i realizacji LSR,



pozyskiwanie partnerów źródeł finansowania LSR, w tym z programów
pomocowych,



udzielanie wsparcia mieszkańcom obszaru objętego LSR w zakresie
przygotowania

projektów,

pozyskiwania

środków

na

ich

realizację,

w tym z programów pomocowych oraz innych projektów współfinansowanych
ze środków Unii Europejskiej,


podejmowanie inicjatyw i działań dla rozwoju Kujaw Zachodnich,



pozyskiwanie innych źródeł finansowania, opracowanie i realizacja innych
programów

pomocowych

oraz

projektów

współfinansowanych

ze środków Unii Europejskiej,


kreowanie lokalnych produktów i usług, w szczególności turystycznych,
tworzenie infrastruktury turystycznej Kujaw Zachodnich,



promocja i organizacja wolontariatu,



prowadzenie działalności szkoleniowej i wydawniczej,



ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet
i mężczyzn,
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współpraca międzynarodowa oraz z organizacjami pozarządowymi krajowymi
i zagranicznymi, ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

Stowarzyszenie LGD Czarnoziem na Soli realizuje cele poprzez:


opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju i przystąpienie do konkursu na jej realizację,
organizowanego przez samorząd województwa,



rozpowszechnianie założeń zatwierdzonej Lokalnej Strategii Rozwoju na obszarze
działania LGD Czarnoziem na Soli,



prowadzenie bezpłatnego doradztwa w zakresie przygotowania projektów związanych
z realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju,



upowszechnianie informacji o warunkach i zasadach udzielania pomocy na realizację
projektów przedkładanych przez wnioskodawców, kryteriach wyboru projektów
oraz sposobie naboru wniosków o pomoc w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju,



informowanie za pomocą dostępnych środków przekazu, m.in. za pomocą strony
internetowej, ogłoszeń w prasie lokalnej, o możliwości wstąpienia do Lokalnej Grupy
Działania oraz o wyborze projektu do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach
działania 4.1. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju,



sprawdzanie zgodności projektów z założeniami Lokalnej Strategii Rozwoju,



dokonywanie wyboru projektów do dofinansowania z puli środków przyznanych
Lokalnej Grupie Działania na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach
działania 4.1. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.

Stowarzyszenie LGD Czarnoziem na Soli organizuje i finansuje:


przedsięwzięcia o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym, w tym szkolenia,
kursy, warsztaty, wizyty studyjne, konferencje, akcje informacyjne i konkursy oraz
inne formy przekazywania wiedzy,



imprezy kulturalne, koncerty, festiwale, festyny, targi, pokazy i wystawy służące
promocji regionu, jego tożsamości kulturowej,



imprezy sportowo – rekreacyjne, zawody sportowe,



punkty informacji turystycznej oraz inne usługi związane z obsługą ruchu
turystycznego na obszarze działania Lokalnej Grupy Działania,



punkty konsultacyjno – doradcze dla organizacji społecznych, przedsiębiorców
z obszaru Lokalnej Grupy Działania,
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działalność promocyjną, informacyjną, publicystyczną i poligraficzną, w tym:
 opracowywanie, redagowanie i druk ulotek, broszur, folderów, plakatów,
kalendarzy, czasopism i innych publikacji,
 opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów audiowizualnych,
 tworzenie stron internetowych,
 przygotowywanie i rozpowszechnianie innych materiałów o charakterze
promocyjnym lub reklamowym.

Stowarzyszenie LGD Czarnoziem na Soli współpracuje i prowadzi wymianę doświadczeń
z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym
celem statutowym Stowarzyszenia na poziomie krajowym.
Stowarzyszenie LGD Czarnoziem na Soli prowadzi inne działania przewidziane
dla Lokalnych Grup Działania, określone w prawie polskim i Unii Europejskiej.
Stowarzyszenie LGD Czarnoziem na Soli podejmuje i prowadzi inne działania zmierzające
do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia oraz działania przewidziane dla Lokalnych
Grup Działania w przepisach PROW 2007 – 2013.
7. Działalność Stowarzyszenia w 2014 roku.

REALIZOWANE PROJEKTY:
 „Wydanie oraz promocja albumu „Zabytki i pamiątki historyczne Kujaw
i Pogranicza Wielkopolski” wraz z Kalendarzami Historycznymi Kujaw i Pogranicza
Wielkopolski na rok 2014 i 2015 oraz Mapą etnograficzną Kujaw”.
Działanie: „Wdrażanie projektów współpracy”
Data podpisania umowy: 31.03.2014 roku.
Wartość projektu: 25 888,80 zł.
Dofinansowanie: 25 888,80 zł.
Stan realizacji: projekt rozliczony.
 „Wykonanie i wypromowanie aplikacji mobilnej promującej dziedzictwo
kulturowe regionu oraz ofertę turystyczną trzech LGD: Stowarzyszenia LGD
Dorzecza

Zgłowiączki,

Stowarzyszenia

LGD

Czarnoziem

na

Soli,

LGD

„Razem dla Powiatu Radziejowskiego”.
Działanie: „Wdrażanie projektów współpracy”
Data podpisania umowy: 19.08.2014 roku.
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Wartość projektu: 22 364,84 zł.
Dofinansowanie: 22 364,84 zł.
Stan realizacji: weryfikacja wniosku o płatność.

ORGANIZOWANE KONKURSY:
 25 kwietnia 2014 roku został rozstrzygnięty konkurs pt. „Konkurs dla KGW,
sołectw i stowarzyszeń na najlepsza ozdobę wielkanocną” w Restauracji
„Nad Stawkiem” w Inowrocławiu.
Konkurs skierowany był do Sołectw i Kół Gospodyń Wiejskich z obszaru LSR. Celem
konkursu była popularyzacja tradycji ludowych dotyczących twórczości artystycznej,
kultywowanie cennych aspektów życia mieszkańców wsi i obszarów wiejskich,
rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastycznych osób należących do
Sołectw i Kół Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu inowrocławskiego, promocja
walorów wsi polskiej oraz kształtowanie aktywnej i twórczej postawy społeczeństwa
wobec tradycji kulturowej.
Laureatami konkursu zostali:
I miejsce: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju wsi Pieranie,
II miejsce: KGW- Rojewo,
III miejsce: Sołectwo Jezuicka Struga.
 15 grudnia 2014 roku rozstrzygnięto konkurs pt. „Konkurs dla KGW, sołectw
i stowarzyszeń na najlepsza ozdobę świąteczną”. Uroczyste wyłonienie zwycięzców
konkursu miało miejsce podczas wigilii LGD, która odbyła się w Centrum
Dziedzictwa Kujaw Zachodnich w Łojewie.
Laureatami konkursu zostali:
I miejsce: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju wsi Pieranie,
II miejsce: Koło Gospodyń Wiejskich w Jacewie,
III miejsce: Sołectwo Rojewice -Zawiszyn.
 19 grudnia 2014 roku został rozstrzygnięty konkurs fotograficzny pt. „Widokówka
z Kujaw”. Rozstrzygnięcie konkursu miało miejsce w siedzibie biura Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli w Inowrocławiu. Konkurs był
skierowany do wszystkich mieszkańców z terenu LGD bez względu na wiek. Celem
konkursu było ukazanie piękna i różnorodności turystycznej Kujaw, pobudzenie
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inwencji twórczej, rozwijanie uzdolnień mieszkańców obszarów wiejskich oraz
wrażliwości artystycznej.
Laureatami konkursu zostali:
I miejsce: Jakub Kaszliński,
II miejsce: Agnieszka Walczak,
III miejsce: Zofia Łuczak.
UDZIAŁ W IMPREZACH:
 10 maja 2014 roku Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli
wzięło udział w inauguracji sezonu turystycznego w województwie kujawskopomorskim.

Organizatorem przedsięwzięcia było

Województwo

Kujawsko-

Pomorskie przy współpracy z Kujawsko-Pomorską Organizacją Turystyczną, Polskim
Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym oraz Urzędami Miast: Bydgoszczy,
Torunia, Grudziądza i Włocławka. Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawowała
Polska Organizacja Turystyczna. Głównym celem przedsięwzięcia była popularyzacja
turystyki rowerowej wśród społeczeństwa, integracja rodzin i konsolidacja więzi
rodzinnych.
 7 czerwca 2014 roku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem
na Soli uczestniczyło w IV Pikniku Leader organizowanym przez Lokalną Grupę
Działania WIECZNO. Piknik odbył się w Radzyniu Chełmińskim przed ruinami
zamku krzyżackiego. W trakcie pikniku odbyły się konkurencje sportowe. Do zmagań
stanęli

przedstawiciele

Urzędu

Marszałkowskiego,

Agencji

Restrukturyzacji

i Modernizacji Rolnictwa oraz lokalnych grup działania z całego województwa
kujawsko-pomorskiego.


29 czerwca 2014 roku Stowarzyszenie LGD Czarnoziem na Soli uczestniczyło
w imprezie pn. „Brokułowo - Cebulowy Festiwal Smaku” w Dąbrowie Biskupiej.
Na imprezie Stowarzyszenie LGD Czarnoziem na Soli prowadziło punkt informacyjny
dla rolników i stowarzyszeń nt. możliwości pozyskiwania funduszy unijnych
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 W dniach 5 - 6 lipca 2014 roku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem
na Soli uczestniczyło w III Pikniku Napoleońskim, który odbył się w Ostromecku –
Mozgowinie. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli
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promowała Pani Beata Szafrańska ze Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich Gminy
Inowrocław.
 13 lipca 2014 roku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem
na Soli uczestniczyło w imprezie pt. "Kujawskie Nowalijki, czyli jak żyć długo,
zdrowo i szczęśliwie". Impreza odbyła się na Wzgórzu Zamkowym w Kruszwicy.
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli była jednym
z partnerów imprezy. Głównymi organizatorami byli Gmina Kruszwica oraz
Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Rolą LGD było zapewnienie KGW
miejsca wystawienniczego oraz nadzór i przeprowadzenie pięciu konkursów
kulinarnych i jednego konkursu na najciekawsze stoisko. Stowarzyszenie Lokalna
Grupa Działania Czarnoziem na Soli współfinansowało zakup półproduktów do
przygotowania potraw przez KGW na konkursy oraz do degustacji, finansowała zakup
nagrody

w

konkursie

na

najciekawsze

stoisko

oraz

wynajem

namiotów

wystawienniczych dla KGW.
 26 lipca 2014 roku odbył się "Piknik LGD z indykiem w tle" w Rojewie.
Uczestnikami pikniku byli mieszkańcy z terenu powiatu inowrocławskiego.
Podczas

pikniku odbyły się

poszczególne

gminy

powiatu

występy grup artystycznych
inowrocławskiego.

Podczas

reprezentujących
pikniku

zostały

rozstrzygnięte 2 konkursy kulinarne (najlepsza przystawka z indyka oraz potrawa
obiadowa

z

indyka),

konkurs

na

najatrakcyjniejsze

stoisko

gminne

oraz Międzygminne Zawody Sportowe.
 24 sierpnia 2014 roku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli
wspólnie

z

Samorządem

Województwa

Kujawsko-Pomorskiego

oraz

ze

Stowarzyszeniem Rozwoju Sołectwa Wielowieś z Gminy Pakość zorganizowało
imprezę pn. „Traktor Moto Show” w Wielowsi. Główną atrakcją imprezy były
wyścigi traktorów na polach Wielowsi. W trakcie trwania zawodów zorganizowana
była wystawa zabytkowych ciągników. Przedsięwzięcie przyciągnęło tłumy kibiców
sportów motoryzacyjnych oraz mieszkańców okolicznych gmin.
 24 sierpnia 2014 roku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli
uczestniczyło w Dożynkach Powiatowych w Rojewie. Osoby odwiedzające stoisko
stowarzyszenia zainteresowane były przede wszystkim możliwością pozyskania
funduszy unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
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 6 września 2014 roku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli
uczestniczyło w imprezie pt. „Święto Gęsi Białej Kołudzkiej”. Organizatorem
imprezy był Zakład Doświadczalny PIB w Kołudzie Wielkiej. Imprezie towarzyszyły
warsztaty kulinarne promujące potrawy z gęsiny. W trakcie imprezy został
rozstrzygnięty konkurs kulinarny dla KGW na najlepszą potrawę z gęsiny.
Laureatem konkursu była Pani Beata Szafrańska ze Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich
Gminy Inowrocław.
 Ponadto pracownicy Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli
uczestniczyli w festynach, jarmarkach, dożynkach w Gniewkowie, Janikowie,
Dąbrowie Biskupiej, Gnojnie, Ostromecku oraz w innych miejscowościach.

PRZEPROWADZONE SZKOLENIA:
 Szkolenie dla beneficjentów w zakresie przygotowania wniosku aplikacyjnego
w ramach działania Małe Projekty.
Termin realizacji: 7.01.2014 r.
Trener: Anna Mówińska.
 Szkolenie dla beneficjentów z wypełniania wniosku o przyznanie pomocy
w

ramach

działania

Tworzenie

i

rozwój

mikroprzedsiębiorstw

oraz

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej.
Termin realizacji: 2-3.04.2014 r.
Trener: Tomasz Biały.
 Szkolenie dla beneficjentów z zasad realizacji i rozliczania operacji w ramach
działania Małe Projekty.
Termin realizacji: 26-28.05.2014 r.
Trener: Anna Mówińska.
 Szkolenie dla beneficjentów z wypełniania wniosku o przyznanie pomocy
w

ramach

działania

Tworzenie

i

rozwój

mikroprzedsiębiorstw

oraz

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej.
Termin realizacji: 14-15.07.2014 r.
Trener: Tomasz Biały.
9

UCZESTNICTWO W SZKOLENIACH:
 Szkolenie z wniosku o płatność w ramach działania 413 Wdrażania lokalnych
strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych
projektów.
Termin realizacji: 4.02.2014 r.
Organizator: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Miejsce realizacji: Toruń.
Liczba pracowników biorących udział: 1.
 "Metodyka budowy oddolnych zintegrowanych strategii rozwoju obszaru
z wykorzystaniem wsparcia z wielu funduszy”.
Termin realizacji: 24-26.02.2014 r.
Organizator: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.
Miejsce realizacji: Kraków.
Liczba pracowników biorących udział: 2.
 „Podstawy wiedzy z zakresu prowadzenia badań na obszarze, opracowania
i wykorzystania wyników do podnoszenia jakości zarządzania planem
strategicznym rozwojem obszaru”.
Termin realizacji: 26-28.03.2014 r.
Organizator: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.
Miejsce realizacji: Kraków.
Liczba pracowników biorących udział: 2.
 Konferencja pn. „Owsiana gęś Biała Kołudzka – warunki chowu, wartość
odżywcza i przydatność kulinarna mięsa i tłuszczu”.
Termin realizacji: 27.03.2014 r.
Organizator: Instytut Zootechniki, PIB Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka.
Miejsce realizacji: Kołuda Wielka.
Liczba pracowników biorących udział: 1.
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 „Podatek VAT w praktyce”.
Termin realizacji: 27.03.2014 r.
Organizator: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
Miejsce realizacji: Bydgoszcz.
Liczba pracowników biorących udział: 1.
 "Marketing terytorialny w budowaniu strategii działania LGD/LGR - zasoby,
tożsamość, komunikacja".
Termin realizacji: 9-11.07.2014 r.
Organizator: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.
Miejsce realizacji: Przysiek.
Liczba pracowników biorących udział: 2.


„Akademia Animatorów LGD – jak modelować proces partycypacyjnego
planowania”.
Termin realizacji: 12-13.11.2014 r.
Organizator: Sekretariat Centralny KSOW w Toruniu.
Miejsce realizacji: Łysomice.
Liczba pracowników biorących udział: 1.

 W dniach 3 - 21 listopada 2014 roku pracownicy Stowarzyszenia Lokalna Grupa
Działania Czarnoziem na Soli uczestniczyli w cyklu 5 szkoleń z zakresu tworzenia
lokalnych strategii rozwoju (LSR), przygotowania strategii komunikacyjnej
lokalnej grupy działania (LGD) i angażowania społeczności lokalnych w
przygotowanie i realizację LSR. Szkolenia zorganizowało Centrum Doradztwa
Rolniczego w Brwinowie. Szkolenia odbywały się w Przysieku.

INICJATYWY:
 5 listopada 2014 roku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli
podpisało Porozumienie Kujawy i Pałuki 2020. Głównym celem porozumienia jest
współpraca organizacji pozarządowych na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego
regionu.

Działania

jednostek

koncentrować

się

będą

przede

wszystkim

na wykorzystaniu instrumentów rozwoju terytorialnego zawartych w Programie
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Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW) oraz Regionalnym
Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014–2020
(RPO WK-P).
8. Podsumowanie wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju w 2014 roku.
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli w 2014 roku przeprowadziło
dziewięć naborów w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju”:
 2 nabory w ramach działania Małe projekty,
 3 nabory w ramach działania Odnowa i rozwój wsi,
 2 nabory w ramach działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej,
 2 nabory w ramach działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.
Do biura Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli wpłynęły
53 wnioski dotyczące działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju”, które zostały
poddane ocenie przez Radę Stowarzyszenia. Po ocenie wnioski zostały złożone do Urzędu
Marszałkowskiego, w tym:
- 1 wniosek w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”,
- 4 wnioski w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”,
- 13 wniosków w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”,
- 35 wniosków w ramach działania „Małe projekty”.
W 2014 roku Samorząd Województwa podpisał 77 umów z Beneficjentami
z obszaru LSR. Kwota środków zakontraktowanych na 2014 rok wynosiła 5 170 064,34 zł,
w tym:
- 96 342,00 zł na działanie „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”,
- 194 479,50 zł na działanie „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”
- 3 713 688,00 zł na działanie „Odnowa i rozwój wsi”,
- 1 165 554,84 zł na działanie „Małe projekty”.
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Na podstawie umów przyznania pomocy w wyniku zakończonej weryfikacji
wniosków o płatność ostatecznych w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju
w zakresie małych projektów objętego PROW na lata 2007-2013 Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa w 2014 roku dokonała zlecenia płatności na kwotę 663 404,05 zł.
Natomiast w wyniku zakończonej weryfikacji wniosków o płatność ostatecznych
w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie dla operacji, które
odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w 2014 roku dokonała zlecenia płatności
na kwotę 737 269,76 zł.
W 2014 roku

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dokonała

zlecenia płatności na kwotę 1 400 673,81 zł.

………………………………………………….
(Podpis Prezesa Stowarzyszenia LGD Czarnoziem na Soli)
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