Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności
Zarządu Stowarzyszenia
„Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania w roku 2020
W 2020 roku Zarząd Stowarzyszenia pracował w następującym składzie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Prezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu
Skarbnik
Sekretarz
Maria Magdalena Bogdan
Maciej Tomasz Plesiewicz
Robert Bagiński

- Jarosław Rżany
- Grzegorz Łucznik
- Karol Jachimowicz
- Zbigniew Mackiewicz
- Członek Zarządu
- Członek Zarządu
- Członek Zarządu

W 2020 roku Stowarzyszenie nie przyjęło w swój poczet nowych członków. Z listy
członków skreślono 4 osoby w trybie określonym dla zalegających z opłacaniem składek
członkowskich.
Przez cały rok 2020 realizowany był projekt „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i
aktywizacji Stowarzyszenia "Suwalsko - Sejneńska" Lokalna Grupa Działania w roku 2020”
o łącznym budżecie 417 093,72zł. Dofinansowanie do projektu wyniosło zgodnie z umową
394 893,72 zł. Projekt został rozliczony za pomocą kwot ryczałtowych. Do końca roku
wszystkie wskaźniki założone w projekcie zostały osiągnięte w średniej wartości 117,23%.
W roku 2020 ogłoszono i rozstrzygnięto 1 konkurs w ramach środków EFRR – Typ
operacji 1 (Instalacje OZE) na kwotę 482 610,58 PLN. Wybrano jeden wniosek do
dofinansowania.
W czerwcu 2020 ogłoszono trzy naboru na mikroprojekty grantowe na łączną kwotę
640 760, 16 zł. Realizacja projektów grantowych w obszarach wspierania dzieci i młodzieży
(5 operacji) oraz infrastruktury sportowo - rekreacyjnej (9 operacji) zakończyć się powinna do
końca roku 2021.
W ramach działań animacyjnych i informacyjnych przeprowadzono 2 spotkania z
mieszkańcami terenu objętego LSR. W spotkaniach wzięło udział łącznie 22 osoby.
W ramach podnoszenia umiejętności członków organów statutowych i pracowników
biura LGD przeprowadzono 1 szkolenie o tematyce wdrażania projektów grantowych

Sprawozdanie finansowe z działalności Zarządu Stowarzyszenia
„Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania
Stowarzyszenie w 2020 roku dysponowało środkami w kwocie:
 Ogółem
w tym:
 Składki
 Dotacje
 Koszty w roku 2020
 Zysk/strata za rok 2020


693 548,18 zł
97 200,00 zł
595 467,04zł
726 923,02 zł
-34 255,98zł

Środki na koncie pozostałe z lat poprzednich 111 276,60 zł

Strata wynika jedynie z nierozliczonego projektu współpracy gdzie nasze Stowarzyszenie nie
jest LGD ten projekt rozliczającym.
Koszty w ujęciu rodzajowym:
Animacja – 34 660,00 zł
Wynagrodzenia pracowników - 336 222,72 zł
Koszty szkoleń pracowników Biura LGD i osób zaangażowanych w realizację LSR – 2556,00
zł
Funkcjonowanie Biura LGD – 54925,00 zł
Koszty obsługi Rady 4800,00 zł
Monitoring i ewaluacja 3930,00 zł

