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Nazwa działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

oznaczenie naboru I/2010

liczba wniosków złozonych do LGD 4

wartość wniosków złożonych do LGD

liczba wniosków wybranych do realizacji 4

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) 3

oznaczenie naboru Tr/III/2010

liczba wniosków złozonych do LGD 4

wartość wniosków złożonych do LGD 217995,00

liczba wniosków wybranych do realizacji 4

wartość wniosków wybranych do realizacji 217995,00

fazy realizacji projektów

liczba wartość uwagi

weryfikacja przez AriMR 0 0,00

niezrealizowane projekty (odmowa/rezygnacja) 4

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 IIITr/2011

liczba wniosków złozonych do LGD 4

wartość wniosków złożonych do LGD

liczba wniosków wybranych do realizacji 2

wartość wniosków wybranych do realizacji

Raport monitorujący wdrażanie
Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Dolina Soły"

238 862,50

238 862,50

25 000,00

211 962,50

217 995,00 2 odmowa ARiMR/
2 rezygnacja

436 339,00

314 950,00
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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) 1

rozliczenie (wystawione zlecenie płatności) 0 0,00

oznaczenie naboru IVTr/2012

liczba wniosków złozonych do LGD 8

wartość wniosków złożonych do LGD

liczba wniosków wybranych do realizacji 3

wartość wniosków wybranych do realizacji

fazy realizacji projektów

liczba wartość uwagi

weryfikacja przez AriMR 0 0,00
niezrealizowane projekty (odmowa/rezygnacja) 2 2 x rezygnacja Beneficjenta

w toku realizacji (podpisana umowa) 0 0,00

rozliczenie (złożony wniosek o płatność) 0 0,00

rozliczenie (wystawione zlecenie płatności) 1

oznaczenie naboru VTR/2012

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

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) 4

rozliczenie (wystawione zlecenie płatności) 0 0,00

oznaczenie naboru VITR/2013

liczba wniosków złozonych do LGD 16

wartość wniosków złożonych do LGD

liczba wniosków wybranych do realizacji 10

270 000,00

44 950,00

628 331,50

379 884,00

369 000,00

10 884,00

407 433,61

407 433,61

59 433,61

348 000,00

2 161 721,02
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wartość wniosków wybranych do realizacji

fazy realizacji projektów

liczba wartość uwagi

weryfikacja przez AriMR 9

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

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) 10

całkowita wartość projektów niezrealizowanych (odmowa/rezygnacja)

całkowita liczba rozliczonych projektów (zlecenie płatności) 4

całkowita wartość rozliczonych projektów (zlecenie płatności)

środki przewidziane w budżecie LGD na lata 2009-2015

środki pozostające do wykorzystania 

880 659,00

791 109,00

89 550,00

1 184 059,00

1 030 978,61

222 846,50

1 660 000,00

253 094,50
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