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Skład Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję”  

w roku 2018: 

Prezes – Marcin Pilarski 

Wiceprezes – Anna Bochen 

Skarbnik – Jacek Zyglewicz 

Sekretarz – Monika Wróbel 

Członek Zarządu – Halina Chrzanowska 

 

W 2018 roku Lokalna Grupa Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję”   

realizowała następujące zadania: 

 

 

ZADANIA STATUTOWE 

 

 
W ramach działań bieżących związanych z działalnością statutową wydatkowano środki na : 

 

− składkę członkowska do Kujawsko-Pomorskiej Sieci LGD,  

− składkę członkowską do Polskiej Sieci LGD,  

− składkę członkowską do ELARD,  

− koszty prowizji bankowych i opłaty za prowadzenie konta podstawowego,  

− przedłużenie abonamentu na  aplikację do obsługi posiedzeń Rady LGD, 

− dofinansowanie spotkania choinkowo-noworocznego dla dzieci  i młodzieży niepełnosprawnej, 

− opłatę za poświadczenie własnoręczności podpisu (projekt współpracy), 

− koszty prowizji bankowych za obsługę projektu współpracy,  

− kartę podarunkową dla  pracownika biura LGD.  

 

 

 

 

ZADANIA REALIZOWANE Z FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH    

              

 
”WSPARCIE NA RZECZ KOSZTÓW BIEŻĄCYCH I ANIMACJI” – obsługa wdrażania LSR   

 

(środki projektowe na wdrażanie LSR – obsługa: biura, konkursów, działań animacyjnych, 

aktywizujących) w ramach środków z RPO W K-P na lata 2014-2020 – środki EFS.  

 

Środki pozyskano na realizację projektu w okresie od 01.05.2016 r – do 31.12.2018 r.  

Wartość projektu: 1.341.592,08 zł, w tym wkład własny w wys. 67.079,61 zł. 
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 W ramach projektu w 2018 r. zrealizowano następujące zadania: 

- wynajem pomieszczenia biurowego – 70 m2, ponoszono koszty wynajmu pomieszczenia biurowego,  

- wyposażenie biura w niezbędny sprzęt – komputer stacjonarny, ekspres do kawy, odkurzacz, 

- poniesiono koszty prowadzenia biura – koszty administracyjne (usługi internetowe, telefoniczne, 

opłaty pocztowe, zakup materiałów biurowych, zakup środków czystości, domena, hosting, program 

antywirusowy, prowizje i opłaty za prowadzenie konta, ekran projekcyjny mobilny, flipchart mobilny), 

- poniesiono koszty wynagrodzeń personelu biura – 3 pracowników zatrudnionych na pełen etat,  

- poniesiono koszty nagród dla pracowników biura, 

- poniesiono koszty wynagrodzeń biura rachunkowego,  

- poniesiono koszty podróży służbowych, 

- poniesiono koszt organizacji szkolenia wyjazdowego pracowników i organów LGD, 

- poniesiono koszty organizacji 18 szkoleń z zakresu ABC Małej Firmy – szkolenia dla lokalnej 

społeczności (3 szkolenia z zakresu ABC przedsiębiorczości, 1 szkolenie z zakresu zasad wdrażania 

działań rewitalizacyjnych, 14 szkoleń z zakresu ABC przedsiębiorczości – dobre praktyki), 

 - poniesiono koszty organizacji 8 spotkań informacyjnych dot. ogłaszanych konkursów (2 spotkania 

dot. zakresu działań rewitalizacyjnych, 2 spotkania dot. podejmowania działalności gospodarczej, 1 

spotkanie dot. rozwoju istniejących  firm, 3 spotkania zobowiązania wynikające z zawartej umowy dot. 

rozwoju przedsiębiorczości, wniosek o płatność, zasada konkurencyjności PROW) 

- ogłoszono 5 konkursów (zakładanie nowych firm, rozwój istniejących firm, inkubator 

przedsiębiorczości, 2 x działania z zakresu  rewitalizacji społeczno-gospodarczej), w tym poniesiono 

koszty obsługi posiedzeń Rady LGD – 4 posiedzenia (diety, catering),  

- Mobilne Punkty Informacyjne nt. Wdrażania LSR – 23 Mobilnych Punktów podczas wydarzeń 

organizowanych na terenie każdej z gmin (po 2 punkty/gminę).  

- poniesiono koszty organizacji 2 wydarzeń promujących LSR – Piknik historyczny w Radzyniu 

Chełmińskim (lipiec) , Piknik Militarny w Wielkich Lniskach (czerwiec), 

- poniesiono koszty organizacji wizyty studyjnej poza obszar LGD (2 wyjazdy) dla osób działających, 

chcących działać na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,  

- poniesiono koszty organizacji  wizyty studyjnej po obszarze  LGD  dla osób działających, chcących 

działać na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 

- poniesiono koszty organizacji konkursu fotograficznego dla szkół i ich uczniów - 1  konkurs,  

- zrealizowano 2 filmiki reklamowe promujące LSR i LGD oraz lokalną przedsiębiorczość 

- zamontowano 5 tablic informacyjno-promocyjnych na terenie 4 gmin, 

- poniesiono koszt organizacji forum producentów rolnych,  

- poniesiono koszt realizacji 11 warsztatów dla osób zagrożonych ubóstwem/wykluczeniem społecznym 

(marzec 2018 – 1 warsztat kulinarny, październik 2018 - 10 warsztatów florystycznych), 
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- poniesiono koszt zakupu gadżetów promocyjnych i materiałów informacyjno- promocyjnych 

(prezentacje, plakaty, gry planszowe).   

 

 

KONKURSY 

 

Konkurs nr 1/2018 – NOWE FIRMY – nabór wniosków: 18.06.2018 r. – 02.07.2018 r. 

Złożono 32 wnioski; wybrano  15 operacji do dofinasowania mieszczących się w ramach limitu  na  

łączną kwotę: 900.000,00 zł  

Konkurs nr 2/2018 – ROZWÓJ FIRM – nabór wniosków: 18.06.2018 r. – 02.07.2018 r. 

Złożono 7 wniosków; wybrano 2 operacje do dofinasowania mieszczące w ramach limitu  na  łączną 

kwotę dofinansowania:  190.789,00 zł  

Konkurs nr 3/2018 – REWITALIZACJA społeczno-gospodarcza – nabór wniosków: 19.07.2018 r. - 

27.07.2018 r. 

Złożono 1 wniosek z wnioskowaną kwotą wsparcia 296.350,40 zł. Wniosek został wybrany do 

dofinansowania. 

Konkurs 4/2018 – INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI- nabór wniosków: 31.08.2018 r.- 

25.10.2018 r. 

W ramach konkursu nie złożono  żadnego wniosku. 

Konkurs nr 5/2018 – REWITALIZACJA społeczno-gospodarcza– nabór wniosków: 31.08.2018 r. - 

25.10.2018 r. 

Złożono 8 wniosków na łączną kwotę wsparcia 4.860.694,61 zł, wszystkie złożone w odpowiedzi na 

konkurs nr 5/2018 zostały wybrane do dofinansowania. 

 

PROJEKTY WSPÓŁPRACY wdrażane w ramach LSR   

 

PROJEKT WSPÓŁPRACY O ZASIĘGU REGIONALNYM: 

19.01.2018 r. podpisano umowę na realizację projektu współpracy pn. „Skarby Ziemi Chełmińskiej”. 

W ramach operacji LGD zrealizowała następujące zadania:  

- wydano folder informacyjno- promocyjny o obszarze LGD i LSR  w nakładzie 3 000 szt., 

- wydano mapę  obszaru działania  LGD „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” oraz 

mapę obszaru działania dwóch pozostałych partnerów projektu tj.  LGD "Zakole Dolnej Wisły" i LGD 

„Ziemia Gotyku” 

- zakupiono torby jutowe  w ilości 1 300 szt., 

- zakupiono i zamontowano 40 tablic (światowidów) po 4 na terenie każdej gminy,  
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- zakupiono gry planszowe promujące obszar wdrażania LSR  w nakładzie 500 szt., 

- utworzono stronę internetową promującą projekt www.skarbychelminskie.pl/, 

- stworzono aplikację na urządzenia mobilne „Skarby Ziemi Chełmińskiej”. 

PROJEKT WSPÓŁPRACY O ZASIĘGU MIĘDZYNARODOWYM:  

  

23.11.2018 r. złożono  wniosek na dofinansowanie projektu „Inteligentne specjalizacje w promocji 

lokalnego dziedzictwa” o zasięgu międzynarodowym – współpraca z LGD z krajów: Łotwa, Chorwacja.  

Zakres: wymiana dobrych praktyk, doświadczeń w zakresie promocji obszarów wiejskich, lokalnej 

przedsiębiorczości i lokalnego dziedzictwa.  

Wartość całego projektu: 299.417,60 zł, w tym koszty po stronie LGD „Vistula”: 137.335,16 zł.  

Okres realizacji: maj 2019 - lipiec 2020. 

 

 

„III PIESZY RAJD PO TWIERDZY CHEŁMNO”  

 

Środki pozyskane w ramach konkursu z zakresu Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego ogłoszonego przez Starostwo Powiatowe w Chełmnie - czas realizacji:  9 czerwiec 2018 r.  

Zadanie obejmowało organizację pieszego rajdu po fortyfikacjach Twierdzy Chełmno. Liczba 

uczestników – 30.  Kwota dotacji: 2.000,00 zł. 

 

 

Biuro LGD „Vistula – Terra Culmensis” 

 

W 2018 r. Stowarzyszenie w okresie 01.01.2018 do 31.12.2018 r. zatrudniało 3 pracowników 

etatowych – część kosztów zatrudnienia pracowników sfinansowano ze środków projektu ”Wsparcie 

na rzecz kosztów bieżących i animacji”. Pozostałe koszty wynagrodzeń są pokryte ze składek 

członkowskich jako wkład własny do projektu.  

 

Obsługę księgową prowadzi firma zewnętrzna. 

 

 

Promocja LGD „Vistula – Terra Culmensis” 

 

W roku 2018 LGD promowała swoją działalność podczas następujących wydarzeń: 

 

Mobilne Punkty Informacyjne nt. wdrażania LSR – 23 punkty:  

1) 09.02.2018 r. Stolno  

2) 14.04.2018 r. Stolno  

3) 19.05.2018 r. Łasin 

4) 20.05.2018 r. Świecie nad Osą  

5) 26.05.2018 r. Chełmno  

6) 02.06.2018 r. Lisewo 

7) 09.06.2018 r. Dorposz Szachecki (Rajd Pieszy) 

8) 17.06.2018 r. Radzyń Chełmiński  

9)  23.06.2018 r. Grudziądz 

10) 30.06.2018 r. Płużnica 

11) 01.07.2018 r. Radzyń Chełmiński  

12) 12.07.2018 r. Bartlewo 

13) 14.07.2018 Świecie nad Osą 

http://www.skarbychelminskie.pl/
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14) 22.07.2018 r. Chełmno (Nine Hills Festival)  

15) 22.07.2018 r. Płużnica 

16) 18.08.2018 r. Radzyń Chełmiński 

17) 25.08.2018 r. Chełmno 

18) 25.08.2018 r. Grudziądz 

19) 26.08.2018 r. Rogóźno 

20) 01.09.2018 r. Stolno 

21) 02.09.2018 r. Gruta  

22) 15.09.2018 r. Gruta 

23)  21.09.2018 r. Łasin 

 

Wydarzenia promujące LGD i LSR: 

15.06.2018 r. Wielkie Lniska – Fort Wielka Księża Góra  

21.07.2018 r. Radzyń Chełmiński – Zamek  

 

 

Posiedzenia Zarządu LGD,  

 Komisji Rewizyjnej LGD,  

Walnego Zebrania Członków LGD„Vistula – Terra Culmensis”,  

Rady LGD. 

 

W 2018 roku odbyło się: 

- 17 posiedzeń  Zarządu LGD „Vistula-Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję”, 

- 1 Walne Zebrania Członków LGD „Vistula-Terra Culmensis -  Rozwój przez Tradycję”,                     

- 1 posiedzenie Komisji Rewizyjnej, 

- 1 spotkanie z Włodarzami gmin (16.03.2018 r.) 

- 1 spotkanie Koordynatorów Gminnych  (10.01.2018 r.) 

- 4 posiedzenia Rady LGD. 

 

 

Członkowie Stowarzyszenia LGD „Vistula – Terra Culmensis” 

 

Na dzień 31.12.2018 roku liczba członków zwyczajnych Stowarzyszenia wynosiła 124 oraz                             

1 członek wspierający – Starostwo Powiatowe w Chełmnie.    
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