
 

                         Zał. nr 1 do uchwały nr 5/2014 z dnia 14.03.2014  

                                  Walnego Zebrania Członków  

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania  

„Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” 

   

  PLAN FINANSOWY NA 2014r. 

 

1. Planuje się w roku 2014r. wpływy na rachunek bankowy Lokalnej Grupy Działania 

„Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” w wysokości 340.481,79 zł, na które składają się: 

a) składki członków LGD w wysokości 24.000,00 zł 

b) refundacja poniesionych wydatków w roku 2013r. II półrocze w ramach Osi 4 

LEADER na funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i leśnym 

szlakiem” – 105.645,32 zł, 

c) refundacja poniesionych wydatków w roku 2014 I półrocze w ramach Osi 4 

LEADER na funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i leśnym 

szlakiem” – 92.500,00 zł. 

d) refundacja poniesionych wydatków w roku 2013 i 2014 – do.t projektu 

współpracy realizacji projektu „Pradoliną Wieprza” – 25.863,47 zł  

e) refundacja poniesionych wydatków w roku 2014 – do.t projektu współpracy 

realizacji projektu „Promocja Aktywnego Wypoczynku” – 92 473,00 zł 

 

 

Do refundacji wydatków poniesionych na funkcjonowanie LGD w roku 2014 pozostanie 

kwota 92.500,00 zł. Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” 

refundację tej kwoty otrzyma w roku 2015 po zrealizowaniu II etapu 2014. 

 

2. Planuje się w 2014 r. rozchody z rachunku bankowego Lokalnej Grupy Działania 

„Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” w wysokości 291.673,00 zł, na które składają się: 

a) funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” 

oraz nabywanie umiejętności i aktywizacja mieszkańców z obszaru Lokalnej 

Strategii Rozwoju w ramach PROW 2007-2013 wydatki zgodnie z zestawieniem 

rzeczowo-finansowym operacji na rok 2013 – 185.000,00 zł; 

b) koszty projektu współpracy - realizacji projektu „Pradoliną Wieprza” – 3.200,00 zł  

c) pozostałe koszty funkcjonowania sfinansowane ze składek – m.in. koszty obsługi 

kredytu bankowego, koszty usług bankowych, inne koszty związane                                        

z funkcjonowaniem LGD – 11.000,00 zł. 

d) koszty projektu współpracy – realizacji projektu „Promocja Aktywnego 

Wypoczynku” – 92 473,00 zł 

 


