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Skład Zarządu LGD „Vistula-Terra Culmensis” w roku 2017: 

Prezes – Marcin Pilarski 

Wiceprezes – Anna Bochen 

Skarbnik –Jacek Zyglewicz 

Sekretarz – Monika Wróbel 

Członek Zarządu –Halina Chrzanowska 

 

W 2017 roku LGD realizowała następujące zadania: 

 

 

ZADANIA STATUTOWE 

 

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

 

− składkę członkowską do FAOW, 

− składkę członkowska do Kujawsko-Pomorskiej Sieci LGD,  

− przewóz osób na V Piknik Leader do Przydwórza, 

− zadania realizowane z uzyskanych dotacji – wkład własny, w tym koszty prowizji,  

− poczęstunek na Walne Zebranie Członków,  

− koszty prowizji bankowych, 

− koszty zakupu oprogramowania do obsługi posiedzeń Rady LGD.  

 

 

 

 

ZADANIA REALIZOWANE Z FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH    

              

 
”WSPARCIE NA RZECZ KOSZTÓW BIEŻĄCYCH I ANIMACJI”  

 

(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 

 

 

 W ramach projektu zrealizowano następujące zadania: 

- wynajem pomieszczenia biurowego – 45m2,, ponoszono koszty wynajmu pomieszczenia biurowego,  

- wyposażenie biura LGD - zakup krzeseł i stołów do sali szkoleniowo-konferencyjnej,  

-  wyposażenie biura w niezbędny sprzęt - urządzenie wielofunkcyjne, projektor,  
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- poniesiono koszty prowadzenia biura – koszty administracyjne (usługi internetowe, telefoniczne, 

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

- zakupiono tablice informacyjne do biura LGD,  

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

- poniesiono koszty wynagrodzeń biura rachunkowego,  

- poniesiono koszty podróży służbowych, 

- poniesiono koszty organizacji szkoleń dla członków Rady LGD, pracowników biura, Zarządu LGD – 4 

szkolenia, 

- poniesiono koszty organizacji 3 szkoleń z zakresu ABC przedsiębiorczości – szkolenia dla lokalnej 

społeczności,  

- poniesiono koszty organizacji 23 spotkań informacyjnych dot. ogłaszanych konkursów – spotkania dla 

lokalnej społeczności,  

- ogłoszono 3 konkursy (zakładanie nowych firm, rozwój istniejących firm, działania infrastrukturalne), 

w tym poniesiono koszty obsługi posiedzeń Rady LGD – 3 posiedzenia,  

- prowadzone były, na terenie każdej z gmin wchodzącej w skład LGD, Mobilne Punkty Informacyjne 

nt. Wdrażania LSR – 20 Mobilnych Punktów podczas wydarzeń organizowanych na terenie każdej z 

gmin – po 2 Punkty na terenie każdej z gmin, w tym poniesiono koszty zakupu wyposażenia do 

mobilnych punktów,  

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

Chełmińskim, Piknik Militarny w Wielkich Lniskach,  

- poniesiono koszty organizacji wizyty studyjnej (2 wyjazdy) 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,  

 

WDRAŻANIE LSR  

 

➢ ogłoszono 3 konkursy. Złożono 63 wnioski o dofinansowanie, i tak: 

 

Konkurs nr 1/2017 – INFRASTRUKTURA – nabór wniosków: 27.03.2017 r. - 10.04.2017 r. 

Złożono 10 wniosków; przyznano 10 dotacji na łączną kwotę: 3.329.728,12 zł  

Konkurs nr 2/2017 – NOWE FIRMY – nabór wniosków: 04.05.2017 r. - 18.05.2017 r. 

Złożono 40 wniosków; wybrano 29 operacji; 23 osoby podpisały umowy  na kwotę 1.380.000,00 zł 

Konkurs nr 3/2017 – ROZWÓJ FIRM – nabór wniosków: 12.06.2017 r. - 26.06.2017 r. 

Złożono 13 wniosków, wybrano 4 operacje na kwotę: 480.784,00 zł 

 

➢ 08.09.2017 r. złożono wniosek o dofinansowanie realizacji projektu współpracy pn. Skarby 

Ziemi Chełmińskiej” , umowa o dofinansowanie podpisana 19.01.2018 r. W ramach operacji 

LGD założyła: wydanie folderu informacyjno-promocyjnego o obszarze LGD, LSR (3000szt.), 

zamontowanie 40 szt. tablic w terenie, zakup toreb jutowych w ilości 1300 szt., zakup 500 gier 

planszowych promujących obszar LGD, utworzenie strony internetowej promującej projekt, 

zakup aplikacji na urządzenia mobilne prezentującej szlak projektu – elementy historycznej 

Ziemi Chełmińskiej.  
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„II 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 - okres realizacji czerwiec 2018 r.  

Zadanie obejmowało organizację pieszego rajdu po fortyfikacjach Twierdzy Chełmno. Liczba 

uczestników – 30.  Kwota dotacji: 1.500,00 zł. 

 

 

Biuro LGD „Vistula – Terra Culmensis” 

 

W 2017 r. Stowarzyszenie w okresie 01.01.2017 do 31.12.2017 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 2017 LGD promowała swoją działalność podczas następujących wydarzeń: 

 

Mobilne Punkty Informacyjne nt. wdrażania LSR – 21 punktów,  

10.06.2017r. Dorposz Szlachecki 

11.06.2017 r. – Rogóźno 

24.06.2017 r. Świecie nad Osą 

25.06.2017 r. Radzyń Chełmiński 

09.07.2017 r. Radzyń Chełmiński 

23.07.2017 r. Płużnica 

28.07.2017 r. Robakowo 

05.08.2017 r. Łasin 

19.08.2017 r. Grudziądz 

26.08.2017 r. Stolno 

26.08.2017 r. Lisewo 

27.08.2017 r. Rogóźno 

02.09.2017 r. Płużnica 

02.09.2017 r. Grudziądz 

03.09.2017 r. Gruta 

03.09.2017 r. Świec nad Osą 

05.09.3017 r. Lisewo 

09.09.2017 r. Łasin 

09.09.2017 r. Chełmno 

23.09.2017 r.  Gruta 

30.09.2017 r. Chełmno 

 

08.04.2017 r. Jarmark Wielkanocy w Przysieku  

20.04.2017 r. Targi Pracy i Edukacji PUP Chełmno 

19-20.08.2017 r.  Festiwal Smaku Gruczno 

02-03-09.2017 r. Święto Śliwki Strzelce Dolne  

16.09.2017 r. - V Piknik LEADER w Przydwórzu    
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Posiedzenia Zarządu LGD,  Komisji Rewizyjnej LGD, Walnego Zebrania Członków 

LGD„Vistula – Terra Culmensis”, Rady LGD. 

 

W 2017 roku odbyło się: 

 

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

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

- 1 posiedzenie Komisji Rewizyjnej, 

- 2  posiedzenia Koordynatorów gminnych - Animatorów lokalnych.  

- 1 spotkanie z Włodarzami gmin, 

- 4 posiedzenia Rady LGD. 

 

 

Członkowie Stowarzyszenia LGD„Vistula – Terra Culmensis” 

 

Na dzień 31.12.2017 roku liczba członków zwyczajnych Stowarzyszenia wynosiła 125 oraz                             

1 członek wspierający – Starostwo Powiatowe w Chełmnie.    
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