
Lp Nr 
oferty Oferent Nazwa zadania/oferty Termin realizacji zadania Koszt ogólny zadania Wnioskowana 

kwota dotacji Rodzaj wydatków

1 1/2007 Stowarzyszenie Rozwoju 
Powiatu Radziejowskiego

"Razem dla Powiatu 
Radziejowskiego" 21.08.2007-14.11.2007 47 950,00 38 350,00

materiały informacyjno-promocyjne, promocja programu Leader, 
szkolenia i sformalizowanie LGD, przygotowanie wyjściowych 

dokumentów do opracowania LSR, opracowanie założeń do LSR 
oraz wybór najważniejszych działań do realizacji przez LGD, 

koszty administracyjne

2 3/2007 Towarzystwo Rozwoju Gminy 
Dobrcz "Partnerstwo szansą na rozwój" 27.08.2007-15.11.2007 50 050,00 40 000,00

zakwaterowanie z całodniowym wyżywieniem dla 50 osób, 
prelegenci, wykładowcy, serwis kawowy dla 50 osób, materiały 

konferencyjne, opłata za stoisko, transport, przygotowanie 
produktów, gadżety promocyjne, druk i skład materiałów po 

konferencji, animatorzy, materiały informacyjne, wynajem sal, 
opracowanie witryny internetowej, noclegi i wyżywienie Poznań, 

koordynator projektu, pracownik biura, księgowa, opłaty za telefon, 
ogłoszenia w prasie, promocja w radiu

3 4/2007

Stowarzyszenie Wspierania 
Rozwoju Gospodarczego Ziemi 

Świeckiej "Inkubator 
Przedsiębiorczości"

"Utworzenie Lokalnej Grupy 
Działania na terenie powiatu 

świeckiego"
20.08.2007-15.11.2007 49 574,60 39 659,68

kierownik/kordynator projektu, specjalista ds. rozliczeń i 
monitoringu, główna księgowa, szkoleniowcy, spotkania robocze 

zespołu ds. opracowania LSR, poczęstunek na spotkania zespołu, 
eksperci-konsultacje, kampania promocyjna (ulotki, plakaty), 

materiały szkoleniowe, poczęstunek na szkolenia, ogłoszenia w 
prasie, nagrody rzeczowe w konkursie na LGD, koszty 

administracyjne, delegacje dla pracowników, opłaty 
administracyjne, wizyty studyjne-2 wyjazdy do innych LGD w kraju

4 5/2007 Stowarzyszenie Lokalna Grupa 
Działania Dorzecza Zgłowiączki "Leader na Kujawach" 24.08.2007-15.11.2007 49 925,30 39 940,24

zakup produktów spożywczych, przygotowanie posiłków, nagrody 
za udział w konkursach, zakup kubków z logo i nazwą LGD 

Dorzecza Zgłowiączki, przygotowanie projektu: ulotki reklamowej, 
loga i baneru, wydruk ulotek, wydruk baneru

Wykaz ofert wybranych do realizacji w otwartym konkursie ofert nr 17/2007 na wykonywanie zadań publicznych w 2007 roku wraz z przyznaną kwotą dofinansowania

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 51/712/ 07
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 17 sierpnia 2007 roku
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5 6/2007 Stowarzyszenie Leszka Białego "Pałuki - wspólna sprawa" 03.09.2007-15.11.2007 39 970,00 31 970,00

zatrudnienie osoby do obsługi projektu, wynagrodzenie osób 
prowadzących zajęcia dla organizacji pozarządowych i podczas 

wizyty studyjnej, zakup materiałów biurowych (koperty, 
segregatory, zszywacz, dziurkacz, flamastry), opłaty 

telekomunikacyjne, wydruk ulotek i plakatów informacyjnych, 
wynajem autokaru-wyjazd studyjny, zakwaterowanie i wyżywienie w 

Płużnicy, wydruk "Założeń do LSR...", warsztaty dla organizacji 
pozarządowych (kawa, herbata, ciastka, materiały papiernicze), 

organizacja zajęć w LGD Wieczno, organizacja ogniska 
integracyjnego, występy zespołów ludowych, foldery promujące 
kulturę i atrakcje turystyczne Pałuk, nagrody w konkursach dla 

dzieci i młodzieży podczas festynów, zakup artykułów do 
przygotowania potraw ludowych i tradycyjnych dla Pałuk, zakup 

gliny, wikliny oraz innych materiałów dla twórców 
nieprofesjonalnych, wypożyczenie sprzętu nagłaśniającego w 

każdej gminie

237 469,90 189 919,92SUMA


