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I.

PODSTAWOWE INFORMACJE O FUNDACJI
1. DANE IDENTYFIKACYJNE I TELEADRESOWE

Fundacja Lokalna Grupa Działania - Naszyjnik Północy została zarejestrowana w Sądzie
Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
w dniu 23.05.2006 r.
Siedziba i adres Fundacji
Telefon
Faks
E-mail
Strona internetowa
Numer NIP
NumerREGON
NumerKRS

77-310 Debrzno, ul. Ogrodowa 26
(59) 83 35 930
(59) 83 35 931
biuro@lgd.naszyjnikpolnocy.pl
www.lgd.na.zyjnikpolnocy.pl
843-155-07-61
220246831
0000257032

2. ZARZĄD FUNDACJI

Zdzislawa Hołubowska
Wiesław Puzio
N orbert Klimek
Danuta Leśniak
Waldemar Kędrak
Mieczysław Rapta
Magdalena Jaroszewska

Prezes Zarządu
Wiccprezes Zarządu
Członek Zarządu
Członek Zarządu
Członek Zarządu
Członek Zarządu
Członek Zarządu

77-310 Debrzno, os. 35-lecia PRL 3/17
64-915 Sypniewo, ul. Mickiewicza 45/1
77-420 Lipka, ul. Gajowa 21
72-100 Goleniów, ul. Słowiańska la/9
89-430 Kamień Krajeński, ul. Dworcowa 5
64-965 Lędyczek, ul. Kościuszki 27
77-330 Czarne, ul. Ogrodowa 3a/34

3. CEL DZIAŁANIAFUNDACJI

Statutowym celem Fundacji jest działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich poprzez działania
wpływające na stymulowanie

ich zrównoważonego

rozwoju, sprawniejsze v;ykorzystanie potencjału

rozwojowego terenó\v wiejskich, poprawę ich konkurencyjności jako miejsca zamieszkania,
wypoczyn\.."Ui prowadzenia działalności gospodarczej a także aktywizację oraz współpracę lokalnych
środowisk.
4. ZASADYI FORMY REALIZACJI CELÓW

Realizacja cclu Fundacji następuje poprzez wykonywanie zadań w zakresie:
upowszechniania w lokalnych mediach oraz w każdy inny sposób informacji o inicjatywach
Fundacji związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich,
-

prowadzenia doradzIwa w zakresie przygotowywania projektów inwestycyjnych,
opracowania Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich,
wspierania i koordyno\vania działań na rzecz realizacji Zintegrowanej

Strategii R02'.voju Obszarów

Wiejskich,
przygowwywarua opracowań, analiz, dokumentacji związanych ze szczegółowym planowaniem
inwestycji oraz kreowoaniem nowych produktów i usług,
udzielania wsparcia finansowego,

rzeczowego,

merytorycznego

oraz organizacyjnego

podmiotom

prawa przyczyniającym się do realizacji celu Fundacji.
Fundacja działając w granicach określonych jej celem szczegółowym orgaruzuJe
samodzielnie lub we współpracy z partnerami lub innymi podmiotami prawa:

finansuje

przedsięwzięcia () charakterze informacyjnym lub szkoleniowym,
imprezy kulturalne, takie jak festiwale, targi, pokazy i wysrawy, służące zwłaszcza promocJI
regiOnu,

działalność reklamową, promocyjną, informacyjną i poligraficzną w tym:
opracowywanie i druk broszur, folderów,

•

opracowywanie

i rozpowszechnianie

materiałów

audiowizualnych

przyrodnicze i krajobrazowe oraz zasoby historyczno - kulturowe,

promujących

walory

•
•

tworzenie stron interneto\'\'-ych propagujących działalność Fundacji,
przygoto\1.1ywante i rozpowszechnianie

innych materiałów

o charakterze reklamowym

lub

promocYJnym.

II.

DZIAŁALNOŚĆ FUNDACJI
1. DZIALALNOŚĆ STATUTOWA FUNDACJI W 2007 ROKU
W 2007 prowadzone

działania skupiały się głównie

na realizacji II Schematu

Pilotażowego

Programu Leader+. rundacja realizowała w tym zakresie projekt "Bogactwem Naszyjnika koralik
do koralika ... - wdrażanie ZSRO\V z "vykorzystaniem potencjału lokalnego regionu", który otrzymał
dofinansowanie

\v wysokości

750000

zł. Pierwotnie

planowano

w projekcie rozpoczęcie

działania

od listopada 2006 roku. Jednak ze względu na przedłużającą się procedurę podpisywania umów
z beneficjentami, realizację projektu w pełni rozpoczęto od stycznia 2007 r.
\'V ramach tego projekru. zrealizowano nastcpujace zadania:

l) S<feolenia:
- Szkolenie z zakresu źródeł fInansowania, sporządzania wniosków i zarządzania projektami, 22.01.,
23.03. i 19.04.2007 r., liczba uczestników: 56 osób;

- Rolnik - gryka - gryczana turystyka, 18.-27.04.2007 r., liczba uczestników: 30 osób;
- Przewodnik

turystyczny - pilot wycieczek i spływów kajakowych, 17-25.07.2007

r., liczba

uczestnikó\v: 22 osoby;

- Uprawa i przetwórstwo ziól i nlna leśnego, 7.09.2007 r., liczba uczestników: 38 osób;
- Agroturystyka - sposób na lepsze jutro, 10-11.12.2007 r., liczba uczestników: 37 osób.
2) D;jalania na rie~-zpromooi ręgionll:
- Opracowanie

wydanie

informatora

rurystycznego

"Perły

Naszyjnika

Północy",

7.05.-31.08.2007 r., nakład 4 000 szt. w wersji polskiej i 2 000 szt. w wersji angielskiej;
- Opracowanie i wydanie wspólnej oferty inwestycyjnej Naszyjnika Północy, 27.08.-31.12.2007 r.,
nakład 2 000 szt.;
- Promocja LGD
Naszyjnik Północy w ramach targów turystycznych - ITB w Berlin,
7-11.03.2007

- Promocja

r.;

LGD

13-15.04.2007

-

Naszyjnik

PóŁnocy w ramach

rargów

turystycznych

w

Gdańsku,

r.;

- Promocja LGD - N aszyjni!<Północy w ramach targów FARMA w Poznaniu, 28-30.09.2007 r.;
- Promocja LGD - Naszyjnik
w Poznaniu, 2-!-27.1O.2007 r.;

Północy

w ramach

targów

turystycznych

TOURSALON

- Imprezy kulturalne "J edcnaście perci Naszyjnika Północy':
o "Dni kwitnących w1śni", Zakrzewo, 01.05.2007 r.,
o "Krajeński Festyn Kulturalny',
Kamień Krajeński, 23-24.06.2007 r.,
o "Lider w Jastrowiu", jastrowie, 30.06.2007 r.,
o "Święto Wsi I<rajeóskiej", Lipka, 15.07.2007
r.,
o "Jarmark Ludowy - Piękno użyteczne-piękno ginące", Czarne, 04.08.2007
r.,
o "Mini Olimpiada Naszyjnika Północy',
PrzeeWewo, 11.08.2007 r.,
o "Festiwal Brydżowy", Rzeczenica, 18.08.2007 r.,
o "Lato na wsi", Okonek, 25.08.2007 r.,
o "Piknik sportowy", Koczala, 01.09.2007 r.,
• "Ś\\;Jęto plonu i urodzaju", Czluchów, 08,09.2007 r.,
o

"N Ogólnopol;kie Festiwal Zespołów Folklorystycznych, Biesiadnych o Kapel Podwórkowych
im. Świętego l\ndrze;a", Debrzno, 9-11.11.2007 r.;

- Koncert fmałow\' nad Jeziorem Proboszczowskim, Zakrzewo, 14.07.2007 r.;
- Ogólnopolski spływ kajakowy "Z Husarią po Czernicy", Czarne, 17-19.09.2007 r.;
3) Wrptilpraca i ,!/ymialla do.,',viad,'Z"ńmied'f) LGD:
- Zagraniczne wyjazdy studyjne:
o

Finlandia - l.G D Suupohja, 04.-07.11.2007

r., liczba uczestników: 7 osób,

• Czechy i Niemcy ~ LGD Srdce Czech i LGD
12-16.11.2007 r., liczba uczestników: 35 osób;

Oberviechtacher

& Schónseer

Land,

- Krajowe wyjazdy studyjne:
• Partnerstwo Doliny Środkowej Odry i Grupa Partnerska Wrzosowa Kraina, 27-28.04.2007 r.,
liczba uczestników:

10 osób,

• Solec Kujawski, 11.09,2007 r" liczba uczestników: 26 osób;
4) P,%!dJiew;{jeda Q (/lmlJkter:z.e informatjfnvm:
- Druk plakatów informacyjnych, 09,05.2007 r., nakład 110 S2!.;
- Druk broszur informacyjnych, 09.05.2007 r., naklad l 100 szt.;
- Aktualizacja Slrony www Lokalnej Grupy Działania
02.01.-31.12.2007 r.;
- Informacja o źródłach

www.lgd.naszyjnikpolnocy.pl.

finansowania, pomoc przy pisaniu ,"vniosków, doradztwo w zarządzaniu

projektami, 02.01.-31.12,2007 r';
- Konferencja

"Leader+

- pierwsze

doświadczenia

i nowe

możliwości

rozwoju

obszarów

wiejskich", 19.02.2007 r" liczba uczestników: 70 osób.
5) Analiv i eMp"tJ'(':
- Studium

wykonalności

Inkubatora

technologii

rolno-spożywczych

w rmeJscowoŚCl

Cierznie,

19,02.-07.05.2007 r" dokumentacja opracowana dla gminy Debrzno;
- Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej zagospodarowania terenów rekreaCilnych
nad jeziorem Dymno, 01.03.-30.04.2007 r., dokumentacja opracowana dla gminy Koczala;
- Opracowanie
dokumentacji
projektowej
dotyczącej budowy
Centrum
RekreacyjnoWypoczynkowego nad jez. Przechlewskim w Przechlewie, 28.03.-30.04,2007 r., dokumentacja
opraco\.vana dla gminy Przcchlcwo;

obiektów slużących
dokumentacji
projektowej dotyczącej modernizacji
użyteCL.:llośei publicznej położonych na terenie Gminy Człuchów, 29.03,-15.07.2007 r.,

- Opracowanie

dokumentacja opracowana dla gminy Człuchówj

- Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej projektu budowy placów zabaw dla dzieci
i młodzieży w gminie Przechlewo, 18.04.-30.06.2007 r., dokumentacja opracowana dla gminy
Przechlewo;

- Opracowanie dokumentacji dotyczącej projektu technicznego - architektura zieleni i projektu
odrestaurowani" gOlltyny dla parku podworskiego w Bińczu, 23.04.-31.07.2007 r., dokumentacja
opraco\vana dla gminy Czarne;

- Opracowanie dokumentacji dotyczącej projektu rozwoju infrastruktury turystycznej w gminie
Kalrueń

Krajelł5ki

jako

przedsięwzięcie

służące

tworzertlu

nowych

nueJsc

pracy,

15.06,-30.12.2007 r., dokumentacja opracowana dla gminy Kamień Krajeński;
- Opracowanie

dokurnentacji

dotyczącej

projektu renowacji

cmentarzy

wojennych

na terenie

Gminy Czarne, 31.08.-30.11.2007 r., dokumentacja opracowana dla gminy Czarne;
- Opracowanie S[raregii Rozwoju Turystyki Gminy Przechlewo, 30.10.-28.12.2007 r., dokumentacja
opracowana dla gnuny Przechlewo"

Poza realizaCją projektu "Bogactwem Naszyjnika koralik do korahka ... - wdrażanie ZSROW
z \vykorzystaniem potencjału lokalnego regionu" fundacja realizowała także 3 inne małe projekty:

1) ,,Niech piosenki nasze płyną przez tysiące wsi i miast, Pieśń ludowa nie zaginie póki w naszych
sercach gra..", 0-1,10,-15.12.2007 r., 450,00 zl, projekt doftnansowany przez Stowarzyszenie
,,Na ~ecz Roz\\"oju j\'[iasta i Gminy Oebrznie"j

2) "Produkr lokalny szansą rozwoju regionu Naszyjnika Północy", 15.10.-31.12.2007 r., 10 000,00 zl,
projekt doftnansowany przez Fundację na Rzecz Rozwoju Wsi "Polska Wieś 2000" im. Macieja
Rataja;
3) ,,1 Ty możesz pomóc!!!", 19.10.-15,12.2007 r" projekt dofInansowany przez Stowarzyszenie
,,Na Rzecz ROZWOjU
Miasta i Gminy Debrznie".

Ponadto fundacja przyjmowała na swoim terenie inne organizacje pozarządowe. W 2007 r. odbyły
się wizyty studyjne następujących parmerstw:
1) LGD "Wieczno". 6-7.03.2007 L,
2) LGD "Parmerstwo dla \\,armii", 26-27.03.2007 r.,
3) LGD "Podbabio?,órze", 27-29.07.2007 r.
Fundacja LGD - l-'aszyjnik Północy uczestniczyła także w pracach Forum Akty.vizacji Obszarów
Wiejskich oraz Krajm\"ej i Pomorskiej Sieci Leader.
2. DZIAŁALNOŚĆGOSPODARCZAFUNDACJI W 2007 R.
Zgodnie ze Statutem Fundacji oraz wpisem do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego, Fundacja może prowadzić następującą działalność gospodarczą:
a) działalność pośredników rurysrycznych (pKD 63.30.B),
b) działalność agentów tUl)'srycznych (pKD 63.30.C),
c) działalność związana z inforrnacją rurysryczną (pKD 63.30.0),
d) działalność agentów zajmujących stę sprzedażą płodów
rolnych
żywych zWIerząt
(pKD 51.11.Z),
e) przetwórstwo owoców i warz)'w (pKD 15.3),
f) pośrednictwo w 'przcdaży towarów róznego rodzaju (pKD 51.19.Z),
g) sprzedaż detaliczna w nic wyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów
i wyrobów rytoniow)'ch (pKD 52.11.Z),
h) wynajem maszyn i urządze" biurowych (71.33.z),
i) działalność w zakresie reklamy (pKD 74.40.z),
j) działalność związana z riumaczeniami i usługami sekretarskimi (74.85.z),
k) działalność związana z organizacją targów i wystaw (74.87.A),
I) działalność wydawnicza (pKD 22.1),
m) działalność poligra Mczna(pKD 22.2),
n) kształcenie ustawiczne dorosłych oraz działalność szkoleniowa w zakresie problemaryki związanej
z celem Fundacji oraz pozyskiwaniem wszelkiego rodzaju funduszy z Unii Europejskiej
(pKD 80.42.B),
o) pozaszkolne fonU\" kształcenia gdzie indziej nie sklasyfikowane (pKD 80.42.B),
p) doradztwo
w
zakresie
prowadzenia
działalności
gospodarczej
zarządzania
(pKD 74.14.1\),
q) działalność
orgatllzac)l
członkowskich
wspierających
inicjaty.vy
spoleczne
(pKD 91.33.Z),
r) działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (pKD Ol.41.B)
s) przygotowywani c i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (pKD 55.52.z),
t) prowadzenie restauracji (pKD 55.30.A),
u) prowadzenie barów (PKD 55.40.Z),
v) prowadzenie stołówek (pKD 55.51.Z).

III.

•

W 2007 r. na podstawie zlece., rundacja przeprowadziła:
11 szkoleń doo'cząc\'ch możliwości finansowania inicjaty.v
oraz projektów il1\\'estyc)'jnych w okresie 2007-2013,

•

3 szkolenia nt. "Zarządzania projektem",

•

1 szkolenie ,.Jak skulecznie zarządzać finansami projektu na etapie planowania i realizacji?".

społecznych,

obywatelskich

FINANSE FUNDACJ l

1. INFORMACJAO UZYSKANYCHPRZYCHODACHW 2007 ROKU
a) Dotacje:
- Umowa nr L/02'063/2006 - "Bogactwem Naszyjnika koralik do koralika ... "
(Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA)

279 712,80 zł

b)
c)
d)
e)
W

- Umowa nr 16/YII/07 - "Produkt lokalny szansą rozwoju regionu aszyjnika
Pól nocy" (FundaCja na Rzecz Rozwoju Wsi "Polska Wieś 2000" im. Macieja Rataja)
10000,00 zł
- Umowa nr 3/DOT/CIUONP/2007
-,,1 Ty możesz pomóc!!!"
(Stowarzyszenie ..Na Rzecz R07.woju lVliastai Gminy Debrzno'')
450,00 zł
- Umowll nr 4/DOT/CRTO
P/2007 - ,,Niech piosenki nllsze płyną przez tysiące wsi i millst... "
(Stowar'yszenie"
a R7.ec7.Rozwoju :'vliastai Gminy Debrzno'')
450,00 zł
Wklady fundator, ··e
150,00 zł
Darowimy od osób fizycznych na cele starutowe
480,00 zł
IGpitalizacja odsetek
48,94 zł
Przychody z dzi,hlności gospodarczej
82500,00 zł
2007 roku przychody fundacji ukształtowały się na poziomie 373791,74 zł.

2. INFORMACJA O PONIESIONYCH

KOSZTACH

a) Koszty realizowanych projelaów i programów

b)

c)
d)
W

- Umowll nr L/02/063/2006 - "Bogllctwem Naszyjnika koralik do koralika ... "
510472,68 zł
(Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA)
- Umowll nr 16/VII/07 - "Produkt lokalny szansą rozwoju regionu Naszyjnika
Północy" (Fundacja na Rzecz Rozwoju Wsi "Połska Wieś 2000" im. Macieja Rataja) 10 000,00 zł
- Umowll nr 3/DOT/CRIONP/2007
-,,1 Ty możesz pomóc!l!"
(Stowllrzyszenie .,Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno'')
450,00 zł
- Umowa nr 4/DOT /ClUONP/2007 - "Niech piosenki nasze płyną przez tysiące wsi i miast ... "
(Stowarzyszenie .,"la Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno'')
450,00 zł
Koszty administracyjne
- Amortyzacja
1988,00 zł
- Usługi obce
1922,70 zł
- Podatki i oplary
91,00 zł
- Koszty wynagrodzcl'l
2159,20 zł
- Pozostałe koszty
33,67 zł
9672,96 zł
Odsetki i pro\\'7.je od kredytów
Koszty działalności gospodarczej
22047,05 zł
2007 rok" koszty :undacji ukształtowały się na poziomie 559 287,26 zł.

3. INFORMACJA O WYNIKU FINANSOWYM DZIAŁALNOŚCi GOSPODARCZEJ

Wynik finansowy 7.dzialalności gospodarczej wyniósł 60452,95 zł i został w całości przeznaczony na
cele statutowe. Sro,unek pr7.ychodów z dzialalności gospodarczej do przychodów z pozostałych
źródeł ukształtował Się na poziomie 22,08u/o.
4. DANE O ZATRUDNIENI U, WYNAGRODZENIU I SYTUACJI FINANSOWEJ FUNDACJI
a) Liczba osób zatruunionl'ch w Fundacji: 3 (Kierownik biura, Koordynator projektu, Księgowa),
b) Łączna I..--wota
\\Tn,,!,:rodzeń wypłaconych przez fundację:
55177,20 zł
w tym świadczenia urlopowe
1609,20 zł
c) Wysokość rocznego wynagrodzenia wypłaconego Członkom Zarządu i członkom innych orgllnów
Fundacji:
0,00 zł
d) Liczba osób zatrudnionych na umowy zlecenie i odzielo:
20 osób
e) Wydatki na "Tnagrodzenia z umów zlecenie i o dzieło:
38472,00 zł
f) Ud7.iełone przez fundacj, pożyczki pieniężne:
0,00 zł
g) Kwoty ułokowane na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku Fundacja posiada rachunek
bankowy:
fundacja posiada rachunki bankowe w BS Człuchów o/Debrzno
stan środków uloko\\',nych na koncie głównym na dzień 31.12.2007 r. wynosił:
24 108,19 zł
stan środków ułok,)wanych na koncie pomocniczym na dzień 31.12.2007 r. wynosił: 95351,10 zł
h) Wartość nabytych obligacji orB> wielkość objętych udziałów łub nabytych akcji w spólkach prawa
handlowego ze \\',~",aniem t)'ch spółek:
fundacja nie nabywała obligacji, udziałów, akcji

i) Nabyte ruenlchomości,

ich przeznaczenie oraz wysokość k-wot \\'-ydatkowanych na to nabycie:

fundacja nie nabywała nieruchomości
laptop, drukarka, 2 zestawy komputerowe, meble biurowe
j) Nabyte pozostałe środki trwałe:
14086,00 zł
o łącznej wartości:
597 548,98 zł
k) Wartość akrywów i zobowiązań fundacji ujętych w sprawozdaniach finansowych:
5.

DANE O DZIAŁALNOŚCI

ZLECONEJ

ORAZ WYNIKU FINANSOWYM

FUNDACJI

PRZEZ PODMIOTY

PAŃSTWOWE

I SAMORZĄDOWE

TEJ DZlALALNOŚCI

Fundacj. w ramach działalności gospodarczej na zlecenie 11 gmin przeprowadziła 15 szkoleń
(pkt. 11.2.sprawozdania).
Fundacja w 2007 roku nie otrzymał. innych przychodów z działalności gospodarczej, w związku
z czym wynik finansowy działalności złeconej przez podmioty samorządowe jcst równy wynikowi
finansowemu z działalności gospodarczej. (pkt. 1I!.3. sprawozdania).
6.

INFORMACJA

O

ROZLICZENIACH

FuNDACJI

Z

TYTUŁU

CIĄŻĄCYCH

ZOBOWIĄZAŃ

PODATKO\VYCH

Fundacja złożyła w terminie deklaracje CIT-8 i CIT-O do Urzędu Skarbowego. Fundacja nie
zalega z opiatami na rzecz Zakladu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego.
7.

INFORMACJA

O KONTROLI

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA w dniu 18.09.2007 r. przeprowadziła kontrolę
w siedzibie Fundacji Lokalna Grupa Działania aszyinik Pólnocy w Debrznie. Sprawdzony zostal
stan zaawansowania

realizacji projeknl;

i sposób przechowywania;
seminariów,

spotkań,

dok'umentacja projektu,

warsztató\",.; sposób

kwalifikacje szkoleniowców,

prawidłowość

jej sporządzania

dokumenty oraz sposób i \\t-arunki organizacji i przeprowadzenia
opracowania

i zawartość

materiałów

szkoleń,

szkoleniowych;

ekspertów; sposób opracowania i jakość przygotowywanych

w ramach

projekru. opracowaó, analiz, ekspertyz.

Fundacja Lokalna Grupa Działania - Naszyjnik Północy została poddana ponownej kontroli
przez Fundację Programów Pomocy dła Rolnictwa FAPA w dniu 28.09,2007 r. w miejscu realizacji
projektu w Poznaniu podczas targów Polagra Farm. Kontrolujący sprawdził sposób promowania
projektu, jakość i zawartość przygotowanych i rozpowszechnianych wśród zwiedzających materiałów
informacyjnych i dotyczących promocji obszaru LGD.
W trakcie przeprowadzonych kontroli nic stwierdzono żadnych uchybień czy nieprawidłowości,
a ich wyniki potwierdziły, Że projekt jest realizowany zgodnie z umową.
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