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Nazwa działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

oznaczenie naboru I/2010

liczba wniosków złozonych do LGD 1

wartość wniosków złożonych do LGD

liczba wniosków wybranych do realizacji 1

wartość wniosków wybranych do realizacji

fazy realizacji projektów

liczba wartość uwagi

weryfikacja przez AriMR 0 0,00

niezrealizowane projekty (odmowa/rezygnacja) 1 rezygnacja Beneficjenta

w toku realizacji (podpisana umowa) 0 0,00

rozliczenie (złożony wniosek o płatność) 0 0,00

rozliczenie (wystawione zlecenie płatności) 0 0,00

oznaczenie naboru R/III/2010

liczba wniosków złozonych do LGD 1

wartość wniosków złożonych do LGD

liczba wniosków wybranych do realizacji 1

wartość wniosków wybranych do realizacji

fazy realizacji projektów

liczba wartość uwagi

weryfikacja przez AriMR 0 0,00

niezrealizowane projekty (odmowa/rezygnacja) 1 rezygnacja Beneficjenta

w toku realizacji (podpisana umowa) 0 0

rozliczenie (złożony wniosek o płatność) 0 0

rozliczenie (wystawione zlecenie płatności) 0 0

oznaczenie naboru 1/IIIR/2011

liczba wniosków złozonych do LGD 1

wartość wniosków złożonych do LGD

liczba wniosków wybranych do realizacji 1

wartość wniosków wybranych do realizacji

fazy realizacji projektów

Raport monitorujący wdrażanie
Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Dolina Soły"

69 175,50

69 175,50

69 175,50

68 264,00

68 264,00

68 264,00

100 000,00

100 000,00

Europejski Fundusz Rolny na rzecz                   
  Rozwoju Obszarów Wiejskich
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liczba wartość uwagi

weryfikacja przez AriMR 0 0,00

niezrealizowane projekty (odmowa/rezygnacja) 0 0,00

w toku realizacji (podpisana umowa) 1

rozliczenie (złożony wniosek o płatność) 0 0

rozliczenie (wystawione zlecenie płatności) 0 0

oznaczenie naboru IVR/2012

liczba wniosków złozonych do LGD 1

wartość wniosków złożonych do LGD

liczba wniosków wybranych do realizacji 1

wartość wniosków wybranych do realizacji

fazy realizacji projektów

liczba wartość uwagi

weryfikacja przez AriMR 0 0,00

niezrealizowane projekty (odmowa/rezygnacja) 0 0,00

w toku realizacji (podpisana umowa) 0 0,00

rozliczenie (złożony wniosek o płatność) 0 0

rozliczenie (wystawione zlecenie płatności) 1

oznaczenie naboru VR/2012

liczba wniosków złozonych do LGD 1

wartość wniosków złożonych do LGD

liczba wniosków wybranych do realizacji 1

wartość wniosków wybranych do realizacji

fazy realizacji projektów

liczba wartość uwagi

weryfikacja przez AriMR 0 0,00

niezrealizowane projekty (odmowa/rezygnacja) 1 rezygnacja Beneficjenta

w toku realizacji (podpisana umowa) 0 0,00

rozliczenie (złożony wniosek o płatność) 0 0,00

rozliczenie (wystawione zlecenie płatności) 0 0,00

oznaczenie naboru VIR/2013

liczba wniosków złozonych do LGD 5

wartość wniosków złożonych do LGD

liczba wniosków wybranych do realizacji 5

wartość wniosków wybranych do realizacji

fazy realizacji projektów

100 000,00

100 000,00

100 000,00

97 160,00

12 424,00

12 424,00

12 424,00

500 000,00

500 000,00
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liczba wartość uwagi

weryfikacja przez AriMR 4

niezrealizowane projekty (odmowa/rezygnacja) 1 odmowa  ARiMR

w toku realizacji (podpisana umowa) 0 0,00

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 5

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 (zlecenie płatności) 1

całkowita wartość rozliczonych projektów (zlecenie płatności)

środki przewidziane w budżecie LGD na lata 2009-2015

środki pozostające do wykorzystania 

400 000,00

100 000,00

500 000,00

249 863,50

97 160,00

884 174,50

287 014,50
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