Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 2141/2010
Burmistrza Krotoszyna z dnia 27 września 2010r.
FORMULARZ IDENTYFIKACYJNY ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ
Pełna nazwa i forma prawna organizacji:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Okno Południowej Wielkopolski”
Dokładny adres siedziby organizacji:
ul. Zdunowska 12, 63-700 Krotoszyn, powiat krotoszyński, województwo wielkopolskie
Dane kontaktowe:
Numer telefonu:
Numer faksu:
Adres strony internetowej:
Adres poczty e-mail:

62 725 06 23
62 725 06 23
www.slgdopw.pl
lgd.opw@gmail.com

Numer konta organizacji:
Rok rejestracji organizacji:
2008

Liczba członków organizacji:
85

Imiona i nazwiska osób wchodzących w skład Zarządu, z wyszczególnieniem funkcji:
1. Franciszek Marszałek
Prezes
2. Jacek Bartczak
Wiceprezes
3. Zbigniew Dolata
Wiceprezes
4. Bolesław Borkowski
Skarbnik
5. Joanna Ptak
Sekretarz
6. Tomasz Chudy
członek
7. Arkadiusz Gmerek
członek
8. Krzysztof Kaczmarek
członek
9. Idzi Kalinowski
członek
10. Mariusz Kaźmierczak
członek
11. Łukasz Krzywda
członek
12. Barbara Pohl
członek
13. Piotr Rokicki
członek
Imiona i nazwiska osób wchodzących w skład Komisji Rewizyjnej, z wyszczególnieniem funkcji:
1. Halina Kądziela
Przewodnicząca
2. Marcin Gibasiewicz
Wiceprzewodniczący
3. Jadwiga Mogiełka
członek
4. Teresa Sosińska
członek
5. Maria Wygralak
członek
Informacje nt. działalności organizacji, organizowanych imprezach, informacje o osiągnięciach,
nagrodach, dotacjach (w przypadku braku miejsca proszę użyć dodatkowej kartki papieru):
Od 2008 do 2012 r. LGD zorganizowało i zrealizowało następujące działania:
 6 konkursów dot. naborów wniosków o przyznanie pomocy w ramach PROW na lata 2007-2013,
oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”,
 18 szkoleń: „Ocena wniosków przez Radę LGD”, „Procedura naboru, oceny i wyboru operacji
w ramach wdrażania LSR”, szkolenia dot. ubiegania się o pomoc oraz prawidłową realizację
i rozliczenie operacji w ramach „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju”, „Produkt lokalny, lokalny
znak promocyjny i marka lokalna jako wizytówka LGD”, „Zarządzanie sołectwem”,
 2 warsztaty: „Florystyczne warsztaty rękodzielnicze”,
 12 imprez: „Majówka z LGD” i „Pożegnanie lata z LGD” w Zdunach, dwie edycje „Muzykowania
z LGD” w Raszkowie, „Piknik strażacki z LGD” w Nowych Skalmierzycach, dwie edycje „Biesiady

z LGD” w Sulmierzycach, „Odnowa wsi z LGD” i „Na straży ekologii z LGD” w Wysocku Wielkim,
„PyroGranie z LGD” w Smoszewie, „Rajd rowerowy z LGD” (Krotoszyn-Zduny-Sulmierzyce),
„Wyprawa rowerowa z LGD” (Raszków-Ostrów Wlkp.-Nowe Skalmierzyce),
 4 konkursy: dwie edycje fotograficznego z wernisażem „Pejzaże przez okno”, plastyczny
z wernisażem „Perełki architektury Okna Południowej Wielkopolski”, kulinarny „LGD od kuchni”
 3 projekty: dwie edycje „Zaplanuj swoją przyszłość” oraz „Zarządzanie długiem”.

Data i podpis osoby wypełniającej..........................................................

Serdecznie dziękujemy za wypełnienie ankiety. Pomoże nam ona w stworzeniu oraz aktualizacji mapy
aktywności organizacji pozarządowych i liderów lokalnych w naszej Gminie.
Wypełnioną ankietę wraz z dodatkowymi elementami np. logo organizacji, prosimy przesłać e-mailem
na adres: cki@krotoszyn.pl
Dziękujemy za współpracę.

