Raport końcowy ODL
Konkurs: 2016 (Konkurs 2016)
Fundacja Fundusz Lokalny SMK
Status raportu: Zaakceptowany

A. DANE DOTYCZĄCE ODL
I. Dane ogólne dotyczące działalności organizacji
nie

1. Organizacja prowadzi działalność gospodarczą

tak

2. Organizacja prowadzi działalność statutową odpłatną

3. Organizacja uzyskała zwrot podatku od towarów i usług od środków dotacji ARFP

tak

4. Całkowita kwota VAT (za pełny miniony rok kalendarzowy), o której zwrot ubiega się/ubiegał się ODL jeśli nie dotyczy, proszę wpisać 0

0,00
tak

5. Organizacja posiada kapitał żelazny

6. Wysokość posiadanego kapitału żelaznego na koniec poprzedniego roku (jeśli nie dotyczy, proszę wpisać
0)

20 000,00

7. Wysokość środków europejskich pozyskanych przez ODL w trakcie trwania umowy (indywidualnie i w
0,00

partnerstwach) Jeśli nie dotyczy, proszę wpisać 0.
tak

8. Organizacja posiada status OPP

tak

9. Organizacja współpracuje z sektorem biznesu

finansowa

10. Forma współpracy z sektorem biznesu
usługowa/rzeczowa
inna (niefinansowa)

tak

11. Organizacja współpracuje z samorządem

finansowa

12. Forma współpracy z samorządem
usługowa/rzeczowa
inna (niefinansowa)

tak

13. Organizacja współpracuje z mediami

II. Dane bilansowe organizacji, zgodnie ze sprawozdaniem
finansowym za rok poprzedni
14. Przychody z działalności statutowej
58 250,00

14. a. przychody ze środków samorządowych

0,00

14. b. przychody ze środków Unii Europejskiej
14. c. przychody ze środków administracji centralnej
14. d. przychody od firm/ osób prywatnych
14. e. przychody z 1%
15. Pozostałe przychody

19 250,00

5 858,74

7 383,80
85 000,00

16. Suma przychodów statutowych

175 742,54

17. Wynik finansowy na działalności statutowej [z rachunku wyników - rok ubiegły]

175 742,54

18. Wynik finansowy na działalności gospodarczej, jeżeli ODL prowadzi działalność gospodarczą [z
rachunku wyników - rok ubiegły]
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0,00
0,00

19. Wynik finansowy ogółem [z rachunku wyników - rok ubiegły]
29 261,19

20. Wartość aktywów [z bilansu - rok ubiegły]

III. Konkurs Działaj Lokalnie - informacja o rozliczonych dotacjach
4

21. Liczba wniosków złożonych w konkursie przez grupy nieformalne

14

22. Liczba wniosków złożonych w konkursie przez organizacje pozarządowe
2

23. Liczba wniosków złożonych w konkursie przez Inicjatywy DL
20

24. Łączna liczba wniosków złożonych w konkursie

0

25. Liczba wniosków odrzuconych po ocenie formalnej
20

26. Liczba wniosków przedłożonych komisji

3

27. Liczba dofinansowanych wniosków złożonych przez grupy nieformalne
28. Liczba dofinansowanych wniosków złożonych przez organizacje pozarządowe
29. Liczba dofinansowanych wniosków złożonych przez Inicjatywy DL

11

2

16

30. Łączna liczba dofinansowanych wniosków w konkursie
2016-04-04

31. Data ogłoszenia konkursu grantowego

2016-05-25

32. Data zakończenia konkursu grantowego

33. Liczba dni, jaką mieli potencjalni grantobiorcy na złożenie wniosku

51

0

34. Liczba dotacji zwróconych w całości

16

35. Liczba zrealizowanych i rozliczonych projektów
36. Kwota przyznanych dotacji

68000

37. Kwota zwróconych dotacji

0,00

38. Rzeczywista wartość rozliczonych dotacji

68000

39. Numery i tytuły projektów, gdzie dotację zwrócono w całości
Nie dotyczy
40. Typ beneficjenta, który zwrócił dotację w całości

IV. Konkurs Działaj Lokalnie - podsumowanie finansowe konkursu
grantowego
41. Kwota dotacji ARFP
42. na granty

30 000,00

43. na koszty programowe i koszty zarządzania
44. Kwota dotacji ARFP (łącznie)

20 000,00

50000

45. Wkład własny
Na wkład własny składają się środki ODL i środki z innych źródeł

46. na granty

38 000,00

47. na koszty programowe i koszty zarządzania
48. Kwota wkładu własnego łącznie

4 974,85

42 974,85

49. Całkowity budżet konkursu
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50. rzeczywista wartość rozliczonych dotacji (kwota powinna być taka sama jak w odpowiedzi na pytanie nr
38)

68000
24 974,85

51. koszty programowe i koszty zarządzania
52. Całkowity budżet konkursu łącznie

92 974,85

53. Źródła wkładu własnego
54. Na dotacje

55. a. środki własne ODL (samo wygenerowany przychód)
38 000,00

55. b. samorząd
55. c. firmy

0,00

0,00
0,00

55. d. inne organizacje

0,00

55. e. osoby prywatne
0,00

55. f. z tytułu 1%

0,00

55. g. źródła rządowe (budżetowe)
38000

56. Na dotacje łącznie

57. Na koszty programowe i koszty zarządzania

58. a. środki własne ODL (samo wygenerowany przychód)
4 974,85

58. b. samorząd
58. c. firmy

0,00

0,00
0,00

58. d. inne organizacje

0,00

58. e. osoby prywatne
58. f. z tytułu 1%

0,00
0,00

58. g. źródła rządowe (budżetowe)

4 974,85

59. Na koszty programowe i koszty zarządzania konkursem łącznie
60. Łącznie

0

60. a. łącznie środki własne (samo wygenerowany przychód)
42 974,85

60. b. łącznie samorząd
60. c. łącznie firmy

0
0

60. d. łącznie inne organizacje

0

60. e. łącznie osoby prywatne
60. f. łącznie z tytułu 1%

0

60. g. łącznie źródła rządowe (budżetowe)

0

60. WKŁAD WŁASNY ŁĄCZNIE (dotacje + zarządzanie)

42 974,85

61. Czy ODL skorzystał z możliwości przeznaczenia części kosztów zarządzania na wkład własny do PO FIO
(zgodnie z tym, co umożliwiała umowa między PAFW i ARFP na 2016 rok)

nie

V. Konkurs Działaj Lokalnie - promocja programu przez ODL
62. W jaki sposób ODL promuje rezultaty realizacji konkursów grantowych?

internet (FB, strona

ODL, inne strony)
materiały promocyjne (publikacje, ulotki, broszury, foldery)
artykuły prasowe (papierowe)
inne
Uwaga! Chodzi TYLKO o działania promocyjne podejmowane przez ODL. Proszę nie wliczać działań
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promocyjnych podejmowanych przez samych grantobiorców

44

62. Ile było informacji w Internecie?
2

63. Ile było artykułów prasowych?
64. Ile było audycji radiowych?

0

65. Ile było programów telewizyjnych?

0

66. Jakie inne działania podejmował ODL?
- organizacja spotkań informacyjnych w gminach objętych Programem
- przekazywanie informacji telefonicznie
- udzielanie informacji mailowo
- wysyłka newslettera
- promocja programu poprzez stopkę w e-mailu Fundacji
- organizacja szkolenia przez Fundację dla beneficjentów
- montaż filmiku promującego wyjazd szkoleniowy dla beneficjentów Programu
- promocja Programu poprzez rozdane gadżety beneficjentom oraz w konkursach Fundacji
- stoiska informacyjne na imprezach plenerowych
- informacja na prezentacjach w czasie sesji rad gmin - partnerów ODL-u
67. Czy ODL organizuje lokalnie konkurs „Opowiedz...”?

tak

68. Ile prac wpłynęło do etapu lokalnego w konkursie „Opowiedz...”?

2

VI. Konkurs Działaj Lokalnie - działania organizacji
69. Czy ODL uruchomił jakieś lokalne ścieżki tematyczne?

nie

70. Czy ODL korzystał z jakiś ogólnopolskich ścieżek tematycznych?

nie

71. Czy przedstawiciel organizacji brał udział w wizycie studyjnej w innym ODL?

tak (w którym

ODL?) Babiogórskie Stowarzyszenie Zielona Linia
72. Programy PAFW, w których ODL brał udział
Równać Szanse
Stypendia Pomostowe
Liderzy PAFW
73. Inne programy ogólnopolskie, w których ODL brał udział
Agrafka Agory
FIO
Równe Szanse
74. W jaki sposób ODL wspierał grantobiorców w roku sprawozdawczym
pytanie wielokrotnego wyboru

udostępnialiśmy sprzęt (komputer, drukarki, itp)
udostępnialiśmy lokal, miejsce do pracy (sale, biurka, itp)
informowaliśmy o różnych możliwościach zdobycia dofinansowania
informowaliśmy o możliwościach rozwojowych (szkoleniach, konkursach, wizytach studyjnych,
stypendiach, itp)
pomagaliśmy w pisaniu wniosków
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pomagaliśmy w rozliczaniu projektu DL
pomagaliśmy w promocji projektów
pomagaliśmy w planowaniu kolejnych działań
doradzaliśmy jak budować i rozwijać swoją organizację
pomagaliśmy w prowadzeniu księgowości
uczestniczyliśmy w ważnych dla grantobiorców wydarzeniach
75. Liczba wolontariuszy zaangażowanych w działania ODL jednorazowo (dotyczy DL)
10
76. Liczba wolontariuszy zaangażowanych w działania ODL w dłuższym okresie czasu (dotyczy DL)
5
15

77. Łączna liczba wolontariuszy ODL (dotyczy DL)
78. Szacunkowa wartość pracy wolontariuszy ODL
6 000,00

VII. Konkurs Działaj Lokalnie - monitoring
79. Liczba przeprowadzonych monitoringów

16

80. Komentarz
Nie dotyczy

VIII. Konkurs Działaj Lokalnie - wpływ na grantobiorców. Prosimy o
opisanie w kilku zdaniach, jaki wpływ na grantobiorców/ grupy
realizujące projekty, miał ich udział w zakończonym konkursie, w
ramach IX edycji Programu „Działaj Lokalnie” (rozwój organizacji/
grupy, wypracowanie dobrej praktyki). Prosimy o opisanie dwóch
wyróżniających się grup.
81. Projekt 1
82. Tytuł projektu
Młodzież na straży
83. Wpływ (800 znaków)
Realizacja projektu przyczyniła się do powstania Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.
Działanie to pozwoli na utrzymanie mobilności jednostki i tym samym przekazuje umiejętności jak i
tradycję Ochotniczej Straży Pożarnej na kolejne pokolenia.
Działanie to wzmacnia tożsamość grupy z lokalną miejscowością i daje większe chęci do działania.
84. Numer umowy
1822/2016/51/19/DL9-ODL/2016

85. Projekt 2
86. Tytuł projektu
Teatr rozmaitości międzypokoleniowej - bawi, uczy, integruje
87. Wpływ (800 znaków)
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Realizacja inicjatywy umożliwiła rozwinięcie zdolności organizacyjnych Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie wypracowało nową formę pracy wśród społeczności a dokładnie zorganizowało cykl
warsztatów teatralnych dla dzieci wraz z rodzicami.
Przyczyniło się to do zintegrowania lokalnej społeczności oraz wzrosło zaangażowanie na rzecz
pracy we własnej miejscowości.
88. Numer umowy
1546/2016/51/19/DL9-ODL/2016

Strona: 6 z 13

IX. 89. Budżet

Pozycja

Koszty

Koszty

Koszty

poniesione

poniesione

planowane

z dotacji

z innych

PAFW

środków

RAZEM
poniesione

Różnica

koszty

KOSZTY PROGRAMOWE
Dotacje
dotacje

56 000,00

30 000,00

38 000,00

68 000,00

-12 000,00

Monitoring

1 400,00

1 500,00

0,00

1 500,00

-100,00

Doradcy, animatorzy

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

Trenerzy, szkoleniowcy

2 400,00

1 200,00

0,00

1 200,00

1 200,00

4 800,00

3 700,00

0,00

3 700,00

1 100,00

3 000,00

1 695,43

2 200,00

3 895,43

-895,43

1 200,00

542,72

114,85

657,57

542,43

3 000,00

5 259,68

200,00

5 459,68

-2 459,68

1 000,00

334,50

0,00

334,50

665,50

4 000,00

500,00

2 000,00

2 500,00

1 500,00

1 000,00

562,75

0,00

562,75

437,25

13 200,00

8 895,08

4 514,85

13 409,93

-209,93

74 000,00

42 595,08

42 514,85

85 109,93

-11 109,93

Koordynator

3 600,00

0,00

0,00

0,00

3 600,00

Administrator

3 600,00

2 400,00

0,00

2 400,00

1 200,00

Koszty wynagrodzeń

Inne koszty programowe
Noclegi, wyzywienie - szkolenie
wyjazdowe beneficjencji
Refundacja kosztów dojazdu
beneficjentów na szkolenia wyjazdowe
Materiały promocyjne
Organziacja spotkania "podpisywanie
umów"
Organziacja Gali "Lokalne inicjatywy
2016" podsumowującej inicjatywy DL i
FIO
Katering - szkolenia i spotkania z
udziałem beneficjentów programu i
członków zespołu

SUMA KOSZTÓW PROGRAMOWYCH

KOSZTY ZARZĄDZANIA
Koszty wynagrodzeń
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Pozycja

Księgowy

Koszty

Koszty

Koszty

poniesione

poniesione

planowane

z dotacji

z innych

PAFW

środków

RAZEM
poniesione

Różnica

koszty

1 200,00

1 000,00

400,00

1 400,00

-200,00

1 200,00

1 199,83

0,00

1 199,83

0,17

9 600,00

4 599,83

400,00

4 999,83

4 600,17

1 200,00

1 628,01

60,00

1 688,01

-488,01

600,00

1 177,08

0,00

1 177,08

-577,08

1 800,00

2 805,09

60,00

2 865,09

-1 065,09

SUMA KOSZTÓW ZARZĄDZANIA

11 400,00

7 404,92

460,00

7 864,92

3 535,08

KOSZTY CAŁKOWITE

85 400,00

50 000,00

42 974,85

92 974,85

-7 574,85

Refundacja kosztów przekazdów dla
zespołu realizującego

Inne koszty biurowe
Materiały biurowe
Poczta, telefon, opłaty pocztowe
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B. DANE DOTYCZĄCE BENEFICJENTÓW (dane z raportów
grantobiorców)
I. Działania beneficjentów
część merytoryczna
90. Liczba grup nieformalnych, które przekształciły się w organizację pozarządową w trakcie realizacji
projektu

1

91. Liczba grup nieformalnych, które rozpoczęły proces formalizowania działalności w trakcie realizacji
projektu

1

92. Liczba uczestników projektów
93. Liczba odbiorców projektów

207
2234

94. Liczba wolontariuszy zaangażowanych jednorazowo
95. Liczba wolontariuszy stałych
96. Łączna liczba wolontariuszy

243

171
414

II. Zmiany zaistniałe dzięki realizacji projektów
W poniższych pytaniach chodzi o typ wpływu projektów na społeczność lokalną. Zależy nam, aby
ODL oddały się pewnego rodzaju refleksji. Źródłem wiedzy do tych pytań są informacje z raportów
grantobiorców, ale i monitoringi. To, co można zauważyć lokalnie, jako „obserwator” projektów, a
nie ich realizator czy uczestnik.
97. Czy powstała sieć wsparcia dla osób lub grup w szczególnej sytuacji (np. osoby starsze, chore, samotne).
Jeżeli tak, podać liczbę sieci.
Wśród realizowanych projektów jeden z nich zakładał wsparcie osób wykluczonych, starszych.
Liczba sieci - 1
98. Czy społeczność jest bardziej zintegrowana, różne grupy lepiej się znają i bliżej współpracują (np. przy
odtwarzaniu wspólnych tradycji)
Z obserwacji oraz rozmów z realizatorami inicjatywy przyczyniły się do zintegrowania społeczności
lokalnych oraz do integracji międzypokoleniowej.
99. Czy dostępne są nowe, atrakcyjne możliwości spędzania wolnego czasu, rekreacji (np. przedstawienia,
wystawy, przestrzeń, w której mieszkańcy mogą spotykać się, spędzać czas). Jeżeli tak, prosimy podać liczbę.
Podczas realizacji projektów powstały nowe formy spędzania wolnego czasu są to m.in. występy
teatralne, promowanie aktywności fizycznej, spotkania historyczne, powstanie miejsc wypoczynku.
Liczba dostępnych atrakcji - 9
100. Czy mieszkańcy czegoś się nauczyli, pracowali nad rozwojem osobistym podczas szkoleń lub warsztatów
(np. robienia dobrych zdjęć, nowego rzemiosła, obsługi komputera, radzenia sobie ze stresem)?
Zrealizowane inicjatywy dotyczyły również rozwoju osobistego mieszkańców. Umiejętności jakie
można było rozwijać to m.in.
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- bezpieczeństwo oraz przepisy ruchu drogowego,
- warsztaty teatralne
- zajęcia plastyczne
- zajęcia muzyczne
- zajęcia taneczne
- zajęcia kulinarne
- szkolenie i zdobywanie umiejętności aby wstąpić do Drużyny Przeciwpożarowej
- zajęcia z rękodzieła
- zajęcia historyczne, praktyczne zdobywanie informacji o lokalnej historii
101. Czy mieszkańcy bardziej angażują się w sprawy publiczne (np. uczestniczą w życiu lokalnej społeczności
m.in. w wyborach lub debatach, organizują się, aby kontrolować działania władz lokalnych i innych instytucji,
informacja publiczna jest bardziej dostępna)
Realizacja inicjatyw przyczyniła się do większej współpracy z samorządem. Zaangażowanie
mieszkańców w sprawy publiczne po realizacji inicjatyw pozostaje niezmienne.
102. Czy miejscowość zyskała na atrakcyjności dla mieszkańców i turystów (powstały nowe atrakcje
turystyczne np. szlaki rowerowe, izby regionalne lub materiały promocyjne). Jeżeli tak, podać liczbę.
Realizacja inicjatyw przyczyniła się do uatrakcyjnienia miejscowości. Na przykład stworzono:
miejsce wypoczynku, boisko do siatkówki, przywrócenie żeglugi na Wiśle - poprzez przystosowanie
miejsca do wypożyczenia kajaków, wyremontowano lokalną kapliczkę, odnowiono pomnik
historyczny, stworzono mini tor rowerowy.
Liczba powstałych atrakcji turystycznych - 6
103. Czy zorganizowały się grupy i środowiska wspierające nowe idee i rozwiązania, powstał lokalny
„inkubator pomysłów”. Jeżeli tak, podać liczbę.
Podczas realizowanych inicjatyw nie powstały środowiska wspierające nowe idee.

III. Promocja Programu przez grantobiorców
104. Liczba ogłoszeń ustnych

133

105. Liczba ogłoszeń internetowych

118

106. Wskazywane adresy internetowe
http://stw24.pl/radosne-misyjne-granie-i-chrztu-polski-swietowanie/
http://www.stowarzyszenienoviny.pl/
http://gckradomysl.pl/
https://www.facebook.com/NOVINYNOVINY
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http://www.radomysl.pl
http://gok.bojanow.pl/przyszow/915-dhe.html
www.zaleszany.pl
www.bojanow.pl
www.nowadeba.pl
https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-Per%C5%82y-%C5%81%C4%99gu-766831260120569/
https://www.facebook.com/kwjtarnowskawola/?fref=ts
http://www.strazacki.pl/w-zbydniowie-powsta%C5%82a-m%C5%82odzie%C5%BCowadru%C5%BCyna-po%C5%BCarnicza
https://www.facebook.com/Podkarpacie998/?__mref=message_bubble (post z 6 października)
https://web.facebook.com/stowarzyszeniezaklikow/?ref=bookmarks

http://www.zaklikow.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=1&menu=2&dzialy=2&akcja=agregatorarchiwum&strona=

http://www.gokzaklikow.pl/index.php/component/search/wakacje%2Bz%2Bangielskim?ordering=&searchphrase
parafiapysznica.pl
pspzbydniow.cba.pl
http://www.echodnia.eu/podkarpackie/wiadomosci/stalowa-wola/
107. Liczba ogłoszeń papierowych
108. Liczba ulotek (egz)

1874

595

109. Liczba artykułów prasowych

20

110. Wskazywane tytuły czasopism
"Bojanów - Przegląd Samorządowy Gminy". Nr 15/2016
Nasz CZAS
SZTAFETA
Nasze sprawy
Gmina Baranów Sandomierski, Moje Miasta, Moja Gmina
Biuletyn Informacyjny Gminny Zaklików lato 2016
Biuletyn Informacyjny Gminy Zaklików jesień 2016
Biuletyn Informacyjny Gminny Zaklików zima 2016
Echo Dnia
Gość Niedzielny
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Wieści Pysznickie
1

111. a. Liczba audycji radiowych
111. b. Wskazywane stacje radiowe
Radio Leliwa
1

112. a. Liczba programów TV

112. b. Wskazywane stacje telewizyjne
TV Stella w Stalowej Woli

IV. Liczba grantobiorców biorących udział w innych programach
PAFW
1

113. English Teaching (ET)
2

114. Równać Szanse

0

115. Szkoła Ucząca Się (SUS)

0

116. Szkoła Edukacji PAFW i UW
117. PAII

0
1

118. PROJEKTOR - Wolontariat Studencki
1

119. Stypendia Pomostowe

120. Seniorzy w Akcji/ Uniwersytety Trzeciego Wieku
121. „FIMANGO”
122. „PROMENGO”

0
0
0

123. Nowe Technologie Lokalnie
124. Liderzy PAFW

0

0

125. Lokalne Parterstwa PAFW
126. Program Rozwoju Bibliotek

0
0

127. Przemiany w Regionie (RITA)

0

128. Study Tours To Poland (STP)

0

V. Działania grantobiorców (część finansowa)
129. Źródła finansowego wkładu własnego wszystkich projektów
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6 409,68

129. a. samorząd

1 801,89

129. b. firmy

1 919,76

129. c. osoby prywatne

0,00

129. d. inne organizacje
0,00

129. e. z tytułu 1%

129. f. fundusze strukturalne

0,00

129. g. źródła rządowe (budżetowe)
129. h. inne

5 578,74

129. Razem

15 710,07

0,00

51 639,88

130. Suma wkładu rzeczowo-usługowego (niefinansowego)
131. Suma wkładu własnego łącznie

67 349,95

132. Suma kosztów całkowitych projektów

135 349,95

C. INFORMACJE
133. Uwagi i komentarze

I. Oświadczenia
134. Potwierdzamy dołączenie wymaganych dokumentów będących częścią raportu końcowego, zgodnie z
par. 6 pkt E oraz par. 9 pkt A, umowy dotacji
historia rachunku bankowego wyodrębnionego na potrzeby programu
sprawozdanie finansowe za rok 2016 (bilans, rachunek wyników, informacje dodatkowe) - wstępne
lub zatwierdzone przez Zarząd
135. Oświadczamy, że odsetki, które powstały w okresie realizacji Umowy na koncie bankowym
wyodrębnionym na potrzeby dotacji, w całości przeznaczone zostały na realizację celów określonych w
Umowie
nie dotyczy - nasze konto jest nieoprocentowane

II. Dane reprezentantów ODL
136. Osoba reprezentująca organizację 1

Stanisław Baska

137. Osoba reprezentująca organizację 2

Sylwester Idec

......................................

............................................................................

Data

Podpisy i pieczątki osób upoważnionych
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