
Załącznik do Uchwały Nr 154/10 

Zarządu Województwa Małopolskiego 

z dnia 11 lutego 2010 roku 

   

 

 

PROJEKT 

 

 

 

SPRAWOZDANIE ROCZNE 

z wykonania 

Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2008-2009, 

sporządzonego dla Sekretariatu Centralnego KSOW / sekretariatu regionalnego KSOW  

w Województwie Małopolskim* 

w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. 

 

 

 

 

Część I. Sprawozdanie merytoryczne 

1. Czy zakładane cele/priorytety w ramach zrealizowanego Planu działania KSOW zostały 

osiągnięte? (uzasadnienie) Jeśli nie – dlaczego? 

 

Na lata 2008 i 2009 Sekretariat Regionalny KSOW Województwa Małopolskiego zaplanował  

działania związane z tworzeniem struktury regionalnej KSOW w ramach Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, w tym poszukiwanie partnerów  

do współpracy na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym oraz międzynarodowym. Za cel 

przyjęto również potrzebę informowania i promowania KSOW jako nowej inicjatywy  

na obszarach wiejskich. Powyższe cele zostały zrealizowane, Sekretariat Regionalny KSOW 

Województwa Małopolskiego został utworzony w Departamencie Środowiska i Rozwoju 

Obszarów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego.  

Na poziomie regionu Małopolski dokonano identyfikacji partnerów, których stanowią 

jednostki samorządów gminnych (85 gmin) oraz powiatowych (3 powiaty), instytucje 

zajmujące się rozwojem obszarów wiejskich takie jak np.: Agencja Restrukturyzacji  

i Modernizacji Rolnictwa i Agencja Rynku Rolnego, Lokalne Grupy Działania, Małopolska 

Sieć LGD, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Instytut Zootechniki 

 – Państwowy Instytut Badawczy, Małopolska Izba Rolnicza, Centrum Doradztwa Rolniczego 

– oddział w Krakowie, Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego oraz organizacje 

pozarządowe, które zakresem swego działania obejmują obszary wiejskie Województwa 

Małopolskiego. Na poziomie międzynarodowym Sekretariat Regionalny KSOW 

Województwa Małopolskiego podjął współpracę w zakresie związanym z produktem 

regionalnym oraz osią Leader z Ministerstwem Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Środowiska 

Naturalnego Kraju Związkowego Turyngii. W celu rozpowszechniania informacji  

o utworzeniu i funkcjonowaniu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Sekretariat Regionalny 

KSOW Województwa Małopolskiego sfinansował program składający się z cyklu odcinków  

o Sieci i działalności jej partnerów wyemitowany na antenie telewizji regionalnej. Sekretariat 

przeznaczył również środki na publikację dwóch wkładek informacyjnych w regionalnej 
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prasie oraz ulotki informacyjnej o KSOW. 

 

 

 

2. Liczba partnerów KSOW na poziomie regionalnym 

 

Na poziomie Województwa Małopolskiego Sekretariat Regionalny KSOW zidentyfikował  

137 partnerów. 
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Część II. Działania zrealizowane i niezrealizowane w ramach Planu działania KSOW 

 

1. Działania zrealizowane 

 

Nazwa działania 

obligatoryjnego 

Nazwa działania 

szczegółowego 

Planowany 

termin 

realizacji 

działania 

szczegółowego 

(kwartalnie) 

Data realizacji 

działania 

szczegółowego 

Udział 

partnerów  

w realizacji 

działania** 

Uwagi 

Identyfikacja i analiza możliwych 

do przeniesienia dobrych praktyk 

w zakresie rozwoju obszarów  

wiejskich oraz przekazanie 

informacji na ich temat 

Organizacja trzech 

konkursów: 

1. Na najlepszy projekt 

zrealizowany na 

terenach wiejskich 

w zakresie 

infrastruktury przy 

wsparciu środków 

unijnych 

2. Na najlepsze 

gospodarstwo 

ekologiczne 

3. Na najlepszy 

projekt/inicjatywę 

mającą na celu 

promocję regionu za 

pomocą produktu 

regionalnego lub 

tradycyjnego 

II, III, IV kwartał 1. 14 lipca 2009 r. do 8 

października 2009 r.  

2. 18 czerwca 2009 r. do 

26 listopada 2009 r. 

3.   29 lipca do 8 

września 2009 r. 

1.W realizację 

konkursu „Przyjazna 

Wieś” samorządy 

gminne oraz lokalne 

grupy działania 

włączyły się poprzez 

rozpowszechnianie 

informacji o 

konkursie  

2.Konkurs 

ekologiczny 

organizowany był 

we współpracy z 

Małopolskim 

Ośrodkiem 

Doradztwa 

Rolniczego. 

3. W 

przeprowadzenie 

konkursu 

„Małopolski 

Produkt 

Tradycyjny” 

zaangażowały się 

oddziały powiatowe 

Małopolskiego 

Ośrodka Doradztwa 

Konkurs „Małopolski 

Produkt Tradycyjny” został 

zrealizowany zgodnie z 

zaplanowanym w 

harmonogramie terminem. 

Realizacja dwóch 

pozostałych konkursów 

uzależniona była od 

MRiRW  
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Rolniczego 

Przygotowanie bazy 

wzorcowych projektów 

zrealizowanych na 

obszarach wiejskich w 

województwie  

IV kwartał  Grudzień 2009 r. 

 

Nie dotyczy Baza została przygotowana 

przez SR KSOW UMWM. 

Zawiera najciekawsze  

projekty zrealizowane w 

ramach SPOROL w 

Małopolsce 

Przeniesienie dobrych praktyk  

oraz projektów innowacyjnych 

oraz organizacja wymiany 

doświadczeń i „know-how” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizacja dwóch 

konferencji 

podsumowujących 

organizowane konkursy 

III i IV kwartał 1. 8 październik 2009 r. 

2. 26 listopad 2009 r. 

 

1. Konferencja 

podsumowująca 

etap regionalny 

konkursu „Przyjazna 

Wieś” została 

zrealizowana w 

siedzibie UMWM 

Na spotkaniu odbyło 

się uroczyste 

ogłoszenie wyników 

konkursu w 

obecności 

zainteresowanych 

samorządów 

gminnych  

2. Konferencja 

podsumowująca 

konkurs na najlepsze 

gospodarstwo 

ekologiczne została 

sfinansowana w 

ramach środków 

KSOW. 

Współorganizatorem 

został Małopolski 

Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego 
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Wyjazdy krajowe lub 

zagraniczne związane z 

udziałem partnerów 

KSOW oraz 

pracowników 

sekretariatu 

regionalnego KSOW w 

imprezach dotyczących 

rozwoju obszarów 

wiejskich mających na 

celu wymianę 

doświadczeń i know-

how,  minimum jeden 

wyjazd: 

 Udział w 

Agropromocji  

 Wyjazd na 

seminarium 

„Projekty 

Współpracy –

wymiar 

międzyregionalny i 

międzynarodowy” 

w Mikołajkach  

 

III i IV kwartał  1. 5-6 września 2009 r. 

2. 12-15 października 

2009 r. 

 

1. Z możliwości 

wzięcia udziału w 

wystawie 

Agropromocja w 

Nawojowej 

skorzystała 1 

Lokalna Grupa 

Działania –

„Podbabiogórze” 

2. Wyjazd 

zorganizowany 

został dla 

przedstawicieli LGD 

z terenu 

Województwa 

Małopolskiego , w 

seminarium udział 

wzięło 22 

przedstawicieli. 

1. Do wzięcia udziału w 

wystawie rolniczej 

„Agropromocja poprzez 

wystawienie się z 

produktem zostały 

zaproszone wszystkie 

LGD z Małopolski 

2. Umożliwiony został 

udział  w seminarium 

jednemu 

przedstawicielowi z 

każdej LGD z WM.  

Współorganizacja lub 

udział w imprezach oraz 

wszelkiego rodzaju 

przedsięwzięciach 

związanych z rozwojem 

obszarów wiejskich oraz 

promocja informacji i 

doświadczeń wśród 

zainteresowanych  

Minimum jedna 

impreza: 

1. LIDER potrzebuje 

Liderów 

2. Redyk na Bielanach 

III i IV kwartał 1. 9- 10 lipca 2009 r. 

2. 20 września 2009 r. 

3. 28 października 2009r. 

 

 

 

 

 

1. Przedstawiciele 

LGD z całej 

Polski 

2. Organizacje i 

instytucje 

związane z 

owczarstwem 

3. Przedstawiciele 

samorządów, 

organizacji 

instytucji 

branżowych, 

partnerzy z 

regionu 
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3. Europejskie wzorce 

kompleksowego 

urządzania 

obszarów wiejskich 

4. Rola gospodarki 

nawozowo-

ściekowej w 

ochronie środowiska 

naturalnego na 

obszarach wiejskich 

WM. 

 

 

 

4. 12-14 października 

2009 r. 

Turyngii, 

Szwajcarii, 

Bawarii,  

4. Przedstawiciele 

władz 

samorządów 

gminnych, 

województwa, 

organizacji i 

instytucji 

branżowych, 

rolnicy 

ekologiczni 

Przygotowanie programów 

szkoleniowych dla lokalnych grup 

działania w procesie tworzenia, w 

tym wymiana doświadczeń między 

lokalnymi grupami działania  

Organizacja szkoleń 

tematycznych dla 

podmiotów KSOW 

związanych z rozwojem 

obszarów wiejskich 

Minimum 2 szkolenia: 

1. Finanse i 

księgowość w LGD. 

Obowiązki 

organizacji 

pozarządowej 

(LGD) wobec ZUS 

2. Postawy 

zarządzania 

projektami unijnymi  

II, III, IV kwartał 1. 5-6 października 2009 

r. oraz 19, 20 

październik 2009 r. 

2. 26-27 listopada 2009 r. 

Szkolenia 

dedykowane były 

dla przedstawicieli 

LGD z WM.  

 

Organizacja spotkań w 

ramach współpracy z 

Lokalnymi Grupami 

Działania z 

Województwa 

Małopolskiego 

Minimum 2 spotkania 

II, III, IV kwartał 1. 1 października 2009 r. 

2. 2 października 2009 r. 

Spotkania odbyły się 

na wniosek 

Lokalnych Grup 

Działania  

 

Zarządzanie siecią 

 

Programy telewizyjne 

informujące o KSOW 

I i III kwartał 1. Luty 2009 r.  

2. Przełom września i 

października 2009 r.  

W dwóch 

programach – (skł. 

się z cyklu 8 

odcinków o KSOW 
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i partnerach), udział 

wzięły wybrane 

lokalne grupy 

działania i 

samorządy gminne z  

regionu Małopolski. 

Wkładka nt. KSOW i 

działalności partnerów w 

regionalnej prasie 

II i IV kwartał 1. 20 listopad 2009 r.  

2. 27 listopad 2009 r. 

Wkładki 

informacyjne 

zostały poświęcone 

wiadomościom o 

KSOW, działaniach 

realizowanych w 

ramach dostępnych 

środków oraz 

działalności  

najbardziej 

aktywnych 

partnerów 

 

Materiały promocyjne i 

gadżety 

III i IV kwartał 7 sierpnia 2009 r. 

26 październik 2009 r.  

 

Nie dotyczy W ramach budżetu KSOW 

zamówione zostały gadżety 

promocyjne, zestaw 

wystawienniczy oraz ulotka 

informacyjna o KSOW 

Spotkania informacyjne 

o KSOW 

II i III kwartał 1. 24 kwietnia 2009 r.  

2.  9 września 2009 r. 

W zorganizowanych 

przez SR KSOW 

spotkaniach 

uczestniczyli 

przedstawiciele 

instytucji oraz 

organizacji 

należących do 

KSOW w 

Małopolsce 

Spotkania zostały 

poświecone konsultacjom 

działań zawartych w Planie 

działania KSOW na lata 

2008-2009 oraz konsultacji 

Planu działania SR KSOW 

WM na lata 2010-2011  

Monitoring 

funkcjonowania KSOW 

IV kwartał grudzień 2009 r. Nie dotyczy Przygotowanie 

dokumentacji do rocznego 

sprawozdania z rocznego 

sprawozdania 

Pomoc techniczna dla współpracy 

międzyterytorialnej i 

Organizacja spotkań 

mających na celu 

I i III kwartał 4-6 marca 2009 r. W przedmiotowym 

działaniu udział 

Spotkanie dotyczyło 

wymiany informacji oraz 
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transnarodowej wymianę doświadczeń 

pomiędzy małopolskimi 

LGD a partnerami 

zagranicznymi 

Przygotowanie 

minimum 2 spotkań 

wzięły wybrane 

lokalne grupy 

działania z 

południowej części 

Małopolski oraz 

przedstawiciele 

Ministerstwa 

Rolnictwa, Ochrony 

Środowiska i 

Środowiska 

Naturalnego oraz 

przedstawiciele 

regionalnych grup 

działania z Kraju 

Związkowego 

Turyngii 

dobrych praktyk z realizacji 

schematu II Leader + oraz 

projektów planowanych do 

realizacji w ramach osi 

Leader  PROW 2007-2013. 

W ramach przedmiotowego 

działania została 

zorganizowana wizyta 

studyjna, dzięki której 

zagraniczni goście mogli 

zapoznać się z 

dziedzictwem kulturowym 

Podhala  

Wspieranie współpracy 

międzyinstytucjonalnej, w tym 

międzynarodowej 

Współpraca regionalna i 

międzynarodowa z 

instytucjami 

zajmującymi się 

rozwojem obszarów 

wiejskich 

Minimum 5 spotkań: 

1. Spotkanie na temat 

regionalnej grupy 

roboczej 

2. LEADER – nasza 

wspólna sprawa 

II, III, IV kwartał 1. 26 październik 2009 r. 

 

 

2. 4-5 grudnia 2009 r. 

1. Przedstawiciele: 

UR, CDR, MS 

LGD, UMWM. 

2. Przedstawiciele: 

LGD, 

samorządu 

lokalnego, 

organizacji 

pozarządowych, 

partnerów z 

Czech i 

Słowacji 

Po konsultacjach z 

partnerami przyjęta została 

formuła organizacji 

jednego dwudniowego 

spotkania.   

 

2. Działania niezrealizowane 

 

Nazwa działania 

obligatoryjnego 

Nazwa działania 

szczegółowego 

Planowany 

termin 

realizacji 

działania 

szczegółowego 

(kwartalnie) 

Data realizacji 

działania 

szczegółowego 

Udział 

partnerów  

w realizacji 

działania** 

Uwagi 
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Przeniesienie dobrych praktyk oraz 

projektów innowacyjnych oraz 

organizacja wymiany doświadczeń i 

„know-how” 

Budowa i aktualizacja 

regionalnej bazy 

danych dobrych 

praktyk realizowanych  

w ramach PROW 

2007-2013 oraz innych 

programów mających 

na celu rozwój 

obszarów wiejskich 

IV kwartał    

 Wizyty studyjne 

krajowe lub 

zagraniczne z zakresu 

rozwoju obszarów 

wiejskich w celu 

wymiany doświadczeń 

i know-how 

Minimum jeden 

wyjazd 

III kwartał   Termin realizacja działania  

przewidziany był na 

wrzesień 2009 r. Sekretariat 

Regionalny KSOW 

planował zorganizować 

wizytę studyjną dla 

wybranych Lokalnych Grup 

Działania do Kraju 

Związkowego Turyngii. 

Strona zapraszająca  

przełożyła termin wizyty 

małopolskiej delegacji na 

rok 2010 

Zarządzanie siecią Publikacja i 

dystrybucja broszury 

informacyjnej o 

KSOW i partnerach z 

regionu 

II kwartał   Ulotka informacyjna na 

temat KSOW wydrukowana 

została w  ramach środków 

przewidzianych na zakup 

materiałów promocyjnych 

Wymiana wiedzy oraz ocena polityki 

w zakresie rozwoju obszarów 

wiejskich 

Określenie sytuacji 

rozwoju obszarów 

wiejskich w 

Małopolsce pod 

względem osiągnięć, 

potrzeb i kierunków 

rozwoju obszarów 

wiejskich 

III, IV kwartał   Prace w zakresie 

przedmiotowego działania 

zostały podjęte, w związku 

z przedłużającą się 

procedurą ustalenia zakresu 

badań oraz ich kosztorysu 

za zasadne uznano 

przeniesienie terminu 

realizacji na rok 2010 

**w przypadku organizacji przedsięwzięcia z partnerem, należy wpisać nazwę partnera, w przeciwnym przypadku wpisujemy „-” 
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Część III. Sprawozdanie z wykonania wydatków 

 

1. Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów poniesionych na funkcjonowanie struktury KSOW (w PLN) 

 

Nr Nazwa 
Liczba  

(etat / szt.) 

Koszt całkowity 

(PLN) 
Uwagi 

I Wynagrodzenie dla osób zatrudnionych w Sekretariacie 

Regionalnym KSOW łącznie ze składkami pracodawcy 

(umowa o pracę / umowa zlecenie, nagrody) 

2/2 76 638,65 

 

II Sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem (zestawy) - 0,00  

III Wyposażenie 1/1 660,02  

IV Materiały biurowe 2/2 999,18  

V Delegacje krajowe (w tym spotkania dotyczące KSOW) 2/2 2 591,37  

VI Delegacje zagraniczne (w tym spotkania dotyczące KSOW) - 0,00  

VII Szkolenia krajowe / zagraniczne,  2/2 1 706,60  

VIII Studia podyplomowe - 0,00  

IX Kursy językowe 1/1 989,10  

X Inne (proszę podać jakie?) 

Koszty utrzymania KSOW (czynsz, energia cieplna, energia 

elektryczna, woda, ścieki, wywóz śmieci, najem powierzchni 

itp) 

2/2 24 038,16 

 

SUMA 107 623,08  

% realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem struktury KSOW 76,29%  

 

2. Rozliczenie ze względu na działania szczegółowe realizowane w ramach planu działania KSOW (w PLN) 

 

a) Działania szczegółowe 

 

Nazwa działania obligatoryjnego 
Nazwa działania 

szczegółowego 

Planowany koszt 

(PLN) 

Koszt realizacji 

działania (PLN) 
Uwagi 

Identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia 

dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów 

Organizacja trzech 

konkursów: 

65 000 19 782,40  
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wiejskich oraz przekazanie informacji na ich temat  Na najlepszy 

projekt 

zrealizowany na 

terenach wiejskich 

w zakresie 

infrastruktury przy 

wsparciu środków 

unijnych 

 Na najlepsze 

gospodarstwo 

ekologiczne  

 Na najlepszy 

projekt/inicjatywę 

mającą na celu 

promocję regionu 

za pomocą 

produktu 

regionalnego lub 

tradycyjnego 
 Przygotowanie bazy 

wzorcowych projektów 

zrealizowanych na 

obszarach wiejskich w 

województwie 

0 0,00  

Przeniesienie dobrych praktyk oraz projektów 

innowacyjnych oraz organizacja wymiany 

doświadczeń i „know-how” 

Organizacja dwóch 

konferencji 

podsumowujących 

organizowane 

konkursy  

40 000 14 800,00  

 Budowa i aktualizacja 

regionalnej bazy 

danych dobrych 

praktyk realizowanych 

w ramach PROW 

2007-2013 oraz innych 

30 000 0,00 Nie zrealizowane 
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programów mających 

na celu rozwój 

obszarów wiejskich 

 Wizyty studyjne 

krajowe lub 

zagraniczne z zakresu 

rozwoju obszarów 

wiejskich w celu 

wymiany doświadczeń 

i know-how 

Minimum jeden 

wyjazd 

55 000 0,00 Nie zrealizowane 

 Wyjazdy krajowe lub 

zagraniczne związane z 

udziałem partnerów 

KSOW oraz 

pracowników 

sekretariatu 

regionalnego KSOW w 

imprezach dotyczących 

rozwoju obszarów 

wiejskich mających na 

celu wymianę 

doświadczeń i know-

how 

Minimum jeden 

wyjazd 

55 000 25 872,00  

 Współorganizacja lub 

udział w imprezach 

oraz wszelkiego 

rodzaju 

przedsięwzięciach 

związanych z 

rozwojem obszarów 

wiejskich oraz 

120 000 106 771,42  
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promocją informacji i 

doświadczeń wśród 

zainteresowanych  

Minimum jedna 

impreza 

Przygotowanie programów szkoleniowych dla 

lokalnych grup działania  

w procesie tworzenia, w tym wymiana doświadczeń 

między lokalnymi grupami działania 

Organizacja  szkoleń 

tematycznych dla 

podmiotów KSOW 

związanych z 

rozwojem obszarów 

wiejskich 

Minimum 2 szkolenia 

60 000 42 941,50  

 Organizacja spotkań w 

ramach współpracy z 

Lokalnymi Grupami 

Działania z 

Województwa 

Małopolskiego 

Minimum 2 spotkania 

30 000 854,00  

Zarządzanie siecią Programy telewizyjne 

informujące o KSOW  

90 000 75 640,00  

 Wkładka nt. KSOW i 

działalności partnerów 

w regionalnej prasie  

100 000 24 009,60  

 Materiały promocyjne i 

gadżety dotyczące 

KSOW 

150 000 106 544,44  

 Publikacja i 

dystrybucja broszury 

informacyjnej o 

KSOW i partnerach z 

regionu 

40 000 0,00 Nie zrealizowane 

 Spotkania 

informacyjne o KSOW 

30 000 199,85  

 Monitoring 0 0,00  
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funkcjonowania 

KSOW 

Pomoc techniczna dla współpracy 

międzyterytorialnej i transnarodowej 

Organizacja spotkań 

mających na celu 

wymianę doświadczeń 

pomiędzy 

małopolskimi LGD a 

partnerami 

zagranicznymi 

Przygotowanie 

minimum 2 spotkań 

40 000 9 232,25  

Wspieranie współpracy międzyinstytucjonalnej, w 

tym międzynarodowej 

 

 

Współpraca regionalna 

i międzynarodowa z 

instytucjami 

zajmującymi się 

rozwojem obszarów 

wiejskich 

Minimum 5 spotkań 

30 000 13 640,00  

Wymiana wiedzy oraz ocena polityki w zakresie 

rozwoju obszarów wiejskich 

Określenie sytuacji 

rozwoju obszarów 

wiejskich w 

Małopolsce pod 

względem osiągnięć, 

potrzeb i kierunków 

rozwoju obszarów 

wiejskich  

65 000 0,00 Nie zrealizowane 

SUMA 440 287,46  

% realizacji Planu działania 44,03  

 

b) Informacje wskaźnikowe 

 

Nr Nazwa Liczba 

Koszt 

realizacji 

zadania 

Uwagi 
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(PLN) 

I Liczba konferencji 5 56 096,95  

II Liczba uczestników konferencji 600   

III Liczba pozostałych spotkań 7 23 926,10  

IV Liczba uczestników pozostałych spotkań 270   

V Liczba zorganizowanych konkursów 3 19 782,40  

VI Liczba uczestników konkursów 22   

VII Liczba zorganizowanych wizyt studyjnych 0 0,00  

VIII Liczba uczestników wizyt studyjnych 0   

IX Liczba zorganizowanych szkoleń 2 42 941,50  

X Liczba uczestników szkoleń 84   

XI Liczba materiałów informacyjno-promocyjnych (np. rodzajów 

publikacji) 

3 108 924,04  

XII Wykaz poszczególnych materiałów i nakład  2 Programy-8 odcinków w 

telewizji regionalnej. 

 2 Wkładki informacyjne w 

regionalnej prasie-nakład 

minimalny jednej wkładki 

30 000 

 Zestaw wystawienniczy: 

zestaw flag 

konferencyjnych, zestawy 

flag na biurko-2 szt., Fold-

Box (stojaki na prospekty) 

–4 szt., systemy Fast Move 

(roll-up) 120 – 3 szt., 

system Fast Move (roll-

up) 180 – 1 szt.. 

 

  

XIII Liczba gadżetów (rodzaje gadżetów) 30 97 270,00  

XIV Wykaz poszczególnych gadżetów i liczba (nakład) 1. Smycz do telefonu: ilość: 

1000 sztuk 

2. Gwiazdka antystresowa: 

ilość: 500 sztuk 
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3. Brelok odblaskowy buzia: 

ilość: 1000 sztuk 

4. Balon lateksowy z 

patyczkiem i zatyczką: ilość: 

1000 sztuk 

5. Zestaw do prezentacji 

multimedialnej z pamięcią 

USB 2GB: ilość: 200 sztuk 

6. Torba bawełniana: ilość: 

1000 sztuk 

7. Torba papierowa: ilość: 

500 sztuk 

8. Długopis metalowy 

automatyczny: ilość: 1000 

sztuk 

9. Długopis plastikowy: 

ilość: 1000 sztuk 

10. Ołówek drewniany: ilość: 

1000 sztuk 

11. Kredki drewniane: ilość: 

100 sztuk 

12. Klips do papieru: ilość: 

500 sztuk 

13. Komplet piśmienniczy: 

ilość: 100 sztuk 

14. Zegar na biurko: ilość: 50 

sztuk  

15. Notes ze spiralą A5: ilość: 

1000 sztuk 

16. Teczka papierowa z 

notatnikiem: ilość: 1000 sztuk 

17. Teczka firmowa z folią 

błyszczącą: ilość: 1000 sztuk 

18. Teczka konferencyjna z 

notatnikiem z poliestru: ilość: 
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200 sztuk 

19. Podkoszulek męski: ilość: 

250 sztuk 

20. Podkoszulek damski: 

ilość: 250 sztuk 

21. Maskotka typu zwierzak: 

ilość: 100 sztuk 

22. 3 - częściowy zestaw 

podróżny: ilość: 10 sztuk 

23. Termos metalowy: ilość: 

10 sztuk 

24. Plecak z trzema 

przegrodami: ilość: 10 sztuk 

25. Peleryna 

przeciwdeszczowa: ilość: 300 

sztuk 

26. Osłona przeciwsłoneczna 

na boczną szybę; ilość: 200 

sztuk 

27. Skórzany portfel męski: 

ilość: 100 sztuk 

28. Skórzany portfel damski: 

ilość: 100 sztuk 

29. Ulotka informacyjna: 

ilość 2000 sztuk 

30. Materiały na temat 

stowarzyszenia ELARD 

XV Liczba ekspertyz i analiz 0 0,00  

XVI Udział w zorganizowanych targach/wystawach 2 66 490,47  

XVII Wyjazd na Seminarium - Projekty współpracy – wymiar 

międzyregionalny i międzynarodowy  

23 os. 24 856,00  

SUMA 440 287,46  
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Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z prawdą  

(data, pieczątka i podpis osoby upoważnionej) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________ 

* Niepotrzebne skreślić. 

 

 


