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Nazwa działania Odnowa i rozwój wsi 

oznaczenie naboru IOW/2010

liczba wniosków złożonych do LGD 6

wartość wniosków złożonych do LGD

liczba wniosków wybranych do realizacji 5

wartość wniosków wybranych do realizacji

fazy realizacji projektów

liczba wartość uwagi

weryfikacja przez UMWM 0 0,00

niezrealizowane projekty (odmowa/rezygnacja) 1 rezygnacja

w toku realizacji (podpisana umowa) 0 0,00

rozliczenie (złożony wniosek o płatność) 0 0,00

rozliczenie (wystawione zlecenie płatności) 4

oznaczenie naboru IIOW/2011

liczba wniosków złożonych do LGD 5

wartość wniosków złożonych do LGD

liczba wniosków wybranych do realizacji 5

wartość wniosków wybranych do realizacji

fazy realizacji projektów

liczba wartość uwagi

weryfikacja przez UMWM 0 0,00

niezrealizowane projekty (odmowa/rezygnacja) 0 0,00

w toku realizacji (podpisana umowa) 1

rozliczenie (złożony wniosek o płatność) 0 0,00

rozliczenie (wystawione zlecenie płatności) 4

oznaczenie naboru IIIOW/2011

liczba wniosków złożonych do LGD 4

wartość wniosków złożonych do LGD

liczba wniosków wybranych do realizacji 4

wartość wniosków wybranych do realizacji

Raport monitorujący wdrażanie
Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Dolina Soły"

2 098 641,00 zł

1 772 673,00 zł

405 286,00 zł

1 070 382,08 zł

1 564 479,00 zł

1 564 479,00 zł

400 000,00 zł

788 049,35 zł

1 210 028,00 zł

1 210 028,00 zł
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fazy realizacji projektów

liczba wartość uwagi

weryfikacja przez UMWM 0 0,00

niezrealizowane projekty (odmowa/rezygnacja) 2 2 x rezygnacja

w toku realizacji (podpisana umowa) 1

rozliczenie (złożony wniosek o płatność) 0 0,00

rozliczenie (wystawione zlecenie płatności) 1

oznaczenie naboru IVOW/2012

liczba wniosków złozonych do LGD 13

wartość wniosków złożonych do LGD

liczba wniosków wybranych do realizacji 13

wartość wniosków wybranych do realizacji

fazy realizacji projektów

liczba wartość uwagi

weryfikacja przez UMWM 12

niezrealizowane projekty (odmowa/rezygnacja) 1 rezygnacja

w toku realizacji (podpisana umowa) 0 0,00 zł

rozliczenie (złożony wniosek o płatność) 0 0,00 zł

rozliczenie (wystawione zlecenie płatności) 0 0,00 zł

Podsumowanie

Całkowita liczba projektów w fazie weryfikacji, realizacji i rozliczania 14

Całkowita wartość projektów w fazie weryfikacji, realizacji i rozliczania

Całkowita liczba projektów niezrealizowanych (odmowa/rezygnacja) 4

Całkowita wartość projektów niezrealizowanych (odmowa/rezygnacja)

Całkowita liczba rozliczonych projektów 9

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

środki pozostające do wykorzystania 

566 580,00 zł

279 295,00 zł

143 002,00 zł

2 589 200,00 zł

2 589 200,00 zł

2 187 807,00 zł

401 393,00 zł

2 867 102,00 zł

1 373 259,00 zł

2 001 433,43 zł
5 633 448,00 zł

764 912,57 zł
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