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Nazwa działania Małe projekty 

oznaczenie naboru IMP/2010

liczba wniosków złożonych do LGD 29

wartość wniosków złożonych do LGD

liczba wniosków wybranych do realizacji 16

wartość wniosków wybranych do realizacji

fazy realizacji projektów

liczba wartość uwagi

weryfikacja przez UMWM 0 0,00

niezrealizowane projekty (odmowa/rezygnacja) 8

w toku realizacji (podpisana umowa) 0 0,00

rozliczenie (złożony wniosek o płatność) 0 0,00

rozliczenie (wystawione zlecenie płatności) 8

oznaczenie naboru IIMP/2010

liczba wniosków złożonych do LGD 28

wartość wniosków złożonych do LGD

liczba wniosków wybranych do realizacji 18

wartość wniosków wybranych do realizacji

fazy realizacji projektów

liczba wartość uwagi

weryfikacja przez UMWM 0 0,00

niezrealizowane projekty (odmowa/rezygnacja) 7

w toku realizacji (podpisana umowa) 0 0,00

rozliczenie (złożony wniosek o płatność) 0 0,00

rozliczenie (wystawione zlecenie płatności) 11

oznaczenie naboru IIIMP/2011

liczba wniosków złożonych do LGD 20

wartość wniosków złożonych do LGD

liczba wniosków wybranych do realizacji 20

wartość wniosków wybranych do realizacji

fazy realizacji projektów

liczba wartość uwagi

weryfikacja przez UMWM 0 0,00

Raport monitorujący wdrażanie
Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Dolina Soły"

521 424,10 zł

277 652,53 zł

128 745,62 3 x odmowa UM
5 x rezygnacja

127 671,37

528 586,28 zł

340 891,97 zł

121 274,00  6 x rezygnacja 
1 x odmowa UM

178 050,39

345 588,19 zł

345 588,19 zł
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niezrealizowane projekty (odmowa/rezygnacja) 3 3 x  rezygnacja

w toku realizacji (podpisana umowa) 1

rozliczenie (złożony wniosek o płatność) 0 0,00

rozliczenie (wystawione zlecenie płatności) 16

oznaczenie naboru IVMP/2012

liczba wniosków złozonych do LGD 37

wartość wniosków złożonych do LGD

liczba wniosków wybranych do realizacji 33

wartość wniosków wybranych do realizacji

fazy realizacji projektów

liczba wartość uwagi

weryfikacja przez UMWM 0 0,00

niezrealizowane projekty (odmowa/rezygnacja) 9

w toku realizacji (podpisana umowa) 3

rozliczenie (złożony wniosek o płatność) 6

rozliczenie (wystawione zlecenie płatności) 15

oznaczenie naboru VMP/2013

liczba wniosków złozonych do LGD 37

wartość wniosków złożonych do LGD

liczba wniosków wybranych do realizacji 19

wartość wniosków wybranych do realizacji

fazy realizacji projektów

liczba wartość uwagi

weryfikacja przez UMWM 17

niezrealizowane projekty (odmowa/rezygnacja) 1 1 x odmowa UM

w toku realizacji (podpisana umowa) 3

rozliczenie (złożony wniosek o płatność) 0 0,00

rozliczenie (wystawione zlecenie płatności) 0 0,00

Podsumowanie

Całkowita liczba projektów w fazie weryfikacji, realizacji i rozliczania 30

Całkowita wartość projektów w fazie weryfikacji, realizacji i rozliczania

Całkowita liczba projektów niezrealizowanych (odmowa/rezygnacja) 28

Całkowita wartość projektów niezrealizowanych (odmowa/rezygnacja)

Całkowita liczba rozliczonych projektów 50

Całkowita wartość rozliczonych projektów
środki przewidziane w budżecie LGD na lata 2009-2015

środki pozostające do wykorzystania 

60 359,00

25 000,00

229 389,80

619 285,31 zł

572 220,31 zł

156 548,05 3 x odmowa UM
6 x rezygnacja

57 774,33

87 229,81

243 949,56

1 096 630,48 zł

663 154,33 zł

583 340,43

50 000,00

91 090,42

844 434,99 zł

516 926,67 zł

779 061,12 zł
1 677 272,50 zł

53 776,39 zł
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