
 

Wykaz proponowanych zmian w LSR 
Dokument zmieniany Dotychczasowy zapis  Proponowane zmiany  Uzasadnienie zmiany 

Rozdział V, Cele i 

wskaźniki, 

Tabela 10 Cele i wskaźniki 

LSR,  

Wskaźniki rezultatu 

W.1.2. Liczba 

utworzonych miejsc 

pracy (ogółem) 

36 

W.1.2. Liczba 

utworzonych miejsc 

pracy (ogółem) 

44 

Na podstawie monitoringu ustalono, iż obecnie w ramach podpisanych umów 

utworzonych zostanie 34,45 etatu (19,125 etatu w ramach podejmowania 

działalności gospodarczej oraz 15,345 w ramach rozwoju działalności 

gospodarczej). W ramach konkursu na rozwój działalności gospodarczej, który 

będzie ogłoszony, przewiduje się stworzenie 3 etatów. Po zwiększeniu liczby 

planowanych do otwarcia firm o 6, dzięki przesunięciu 275 tys. zł z rozwoju, 

zwiększy się również liczba stworzonych etatów o 6 (obowiązek utworzenia 

minimum jednego etatu, przy czym przy zakładaniu działalności gospodarczej 

najczęściej tworzone jest 1 miejsce pracy). 

W.1.2 Liczba 

zrealizowanych operacji 

ukierunkowanych na 

innowacje 

12 

W.1.2 Liczba 

zrealizowanych operacji 

ukierunkowanych na 

innowacje 

17 

Wskaźnik rezultatu został osiągnięty w ramach dotychczasowych operacji, po 

zwiększeniu liczby operacji do realizacji , niezbędne jest zwiększenie wskaźnika 

rezultatu 

W.1.2 Liczba operacji  

mających pozytywny 

wpływ na ochronę 

środowiska i/lub 

łagodzenie zmian 

klimatu 

8 

W.1.2 Liczba operacji  

mających pozytywny 

wpływ na ochronę 

środowiska i/lub 

łagodzenie zmian 

klimatu 

13 

Wskaźnik rezultatu został osiągnięty w ramach dotychczasowych operacji, po 

zwiększeniu liczby operacji do realizacji , niezbędne jest zwiększenie wskaźnika 

rezultatu 

Rozdział V, Cele i 

wskaźniki, 

Tabela 10 Cele i wskaźniki 

LSR, Wskaźniki produktu  

Przedsięwzięcie 1.2.1. 

Podejmowanie działalności 

gospodarczej 

Liczba zrealizowanych 

operacji polegających na 

utworzeniu nowego 

przedsiębiorstwa  

13 

Liczba zrealizowanych 

operacji polegających na 

utworzeniu nowego 

przedsiębiorstwa   

19 

Na podstawie monitoringu ustalono, iż obecnie w ramach podpisanych umów 

utworzonych zostanie 11 przedsiębiorstw za kwotę 625 000 zł. W ramach 

środków które zostaną przesunięte z przedsięwzięcia 1.2.4 Rozwój działalności 

gospodarczej 275 000 zł i niewykorzystanych jeszcze w tym działaniu 125 000 

zł, łącznie 400 000 zł powstanie 8 przedsiębiorstw, czyli łącznie 19 nowych 

przedsiębiorstw.  

Rozdział V, Cele i 

wskaźniki, 

Tabela nr 11 przedsięwzięć 

oraz typów operacji 

Przedsięwzięcie 1.2.1. 

Środki przeznaczone na 

realizację 

przedsięwzięcia (zł) 

750 000 

Środki przeznaczone na 

realizację 

przedsięwzięcia (zł) 

1 025 000 

W ramach rozwoju działalności gospodarczej odbyły się dwa konkursy. W 

konkursach tych LGD nie ograniczało maksymalnej kwoty dofinasowania 

operacji, która wynosiła 300 tys. zł.  Na 18 wnioskowanych operacji 2 

oscylowały w granicach 150 tys. wnioskowanej kwoty wsparcia i 3 operacje ok. 

100 tys. zł wsparcia. W ramach wybranych przez Radę operacji tylko jedna z 



 

Podejmowanie działalności 

gospodarczej 

nich wnioskowana była na kwotę 160 tys. zł (oraz 1 poniżej 100 tys. zł z 

protestu), pozostałe to operacje na maksymalny poziom pomocy tj. 300 tys. zł. Z 

obserwacji i rozmów z wnioskodawcami i członkami Rady oceniającej wnioski 

wynika, iż przy maksymalnym poziomie dofinansowania większe szanse mają 

duże firmy, które mają możliwość zainwestowania dużych środków 

finansowych, natomiast mniejsze przedsiębiorstwa, często jednoosobowe firmy, 

które potrzebują mniejszy zastrzyk gotówki, mają niewielkie szanse na wsparcie. 

Zaproponowano aby zmniejszyć kwotę maksymalnego dofinansowania w 

kolejnym naborze do 150 tys. zł.  

Jednocześnie w ostatnich miesiącach zainteresowanie mieszkańców środkami 

finansowymi na założenie firmy jest znacznie wyższe niż właścicieli firm na 

rozwój prowadzonych działalności. W okresie styczeń-czerwiec 2018 

świadczone były 42 usługi doradcze na podejmowanie i 21 usług na rozwój firm. 

Częściowe przesunięcie środków z zakresu rozwój działalności gospodarczej na 

podejmowanie działalności gospodarczej będzie odpowiedzią na widoczną 

potrzebę dofinansowania mieszkańców chcących założyć firmę. 

Kwota na przedsięwzięcie 1.2.1.Podejmowanie działalności gospodarczej 

zostanie zwiększona o 275 000 zł, które zostaną przesunięte z przedsięwzięcia 

1.2.4 Rozwój działalności gospodarczej. Spośród operacji wybranych do 

dofinansowania w konkursie przeprowadzonym w IV kwartale 2017 roku na 

rozwój firm, dwie nie otrzymały pomocy (na kwoty 297 000 zł i 256 800 zł, 

łącznie 257 097 zł), środki te zasiliły ponownie budżet LSR.  

Przesunięcie funduszy na zakładanie firm stwarza możliwość dla kolejnych 

mieszkańców na prowadzenie własnego biznesu. Dzięki kwocie 400 000 tys. zł 

(275 tys. zł z przesunięcia + 125 tys. zł, które pozostało jeszcze do 

wykorzystania w przedsięwzięciu) możliwe będzie założenie 8 nowych firm na 

obszarze LGD i stworzenie minimum 8 miejsc pracy.  

W przedsięwzięciu 1.2.4 Rozwój działalności gospodarczej pozostanie kwota 

300 000 tys. zł (maksymalny poziom dofinansowania 150 tys. zł), w ramach 

której otrzymają wsparcie co najmniej 2 podmioty (zgodnie z założonym 

wskaźnikiem produktu, który wynosi 10 operacji, a obecnie realizowanych jest 8 

operacji) i zakłada się w ramach realizacji kolejnego konkursu stworzenie 2-3 

miejsc pracy. 

Rozdział V, Cele i 

wskaźniki, Tabela 11 

przedsięwzięć oraz typów 

operacji;  

Przedsięwzięcie 1.2.4. 

Rozwój działalności 

gospodarczej 

Środki przeznaczone na 

realizację 

przedsięwzięcia (zł) 

2 675 000 

Środki przeznaczone na 

realizację 

przedsięwzięcia (zł) 

2 400 000 



 

Rozdział V, Cele i 

wskaźniki, Tabela 11 

przedsięwzięć oraz typów 

operacji;  

Przedsięwzięcie 1.2.4. 

Wzmocnienie potencjału 

organizacji pozarządowych 

Środki przeznaczone na 

realizację 

przedsięwzięcia (zł) 

200 000 

Środki przeznaczone na 

realizację 

przedsięwzięcia (zł) 

150 000 

Projekt grantowy z przedsięwzięcia 1.1.2 Aktywizacja i integracja lokalnych 

społeczności został podpisany na kwotę niższą niż zaplanowano w LSR o ponad 

50 tyś zł. Wobec tego środki przesunięto w LSR w czerwcu 2018 r. do innego 

projektu grantowego Kultywowanie lokalnych tradycji i historii, czyli w ramach 

tego samego rodzaju projektów tzw. grantowych. Środki z okresu 2016-2018 

mogą być przesuwane pomiędzy działaniami tylko w tym okresie czasowym. 

Wobec powyższego na zaplanowany w czerwcu 2018 r. projekt grantowy w 

przedsięwzięciu 1.1.1 projekt grantowy na kwotę 300 000 zł przesunięto środki z 

innego projektu grantowego zaplanowanego na okres 2019-2021 z 

przedsięwzięcia 1.2.4 Wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych. 

Rozdział VII, Plan działania 

Tabela 24 Planowane 

nabory wniosków na 

realizację przedsięwzięć 

ogłaszanych w formie 

konkursów w ramach LSR 

1.2.4. Rozwój 

działalności 

gospodraczej 

Brak terminu konkursu 

1.2.4. Rozwój 

działalności 

gospodraczej 

2019 

Spośród operacji wybranych do dofinansowania w konkursie przeprowadzonym 

w IV kwartale 2017 roku na rozwój firm, dwie nie otrzymały pomocy (na kwoty 

297 000 zł i 256 800 zł, łącznie 257 097 zł), środki te zasiliły ponownie budżet 

LSR. W ramach realizacji planowane były 2 konkursy z rozwoju działalności 

gospodarczej w 2016 i 2017 i nie uwzględniono trzeciego naboru. W związku z 

niewykorzystaniem środków w tym działaniu i koniecznością zrealizowania 

założonej liczby operacji – wspartych firm konkurs będzie ogłoszony w 2019 r. 

Rozdział VIII Budżet W ramach C.Sz. 1.2 

Pobudzenie i wsparcie 

przedsiębiorczości 

mieszkańców przewidziano 

kwotę (…) na 

podejmowanie działalności 

gospodarczej (975 tys. zł) i 

rozwijanie (2 mln 675  tys. 

zł).  

W ramach C.Sz. 1.2 

Pobudzenie i wsparcie 

przedsiębiorczości 

mieszkańców przewidziano 

kwotę (…)  na 

podejmowanie działalności 

gospodarczej (1 250 tys. zł) 

i rozwijanie (2 400 tys. zł). 

Uzasadnienie podano w wierszach powyżej. 

Załącznik 5 do LSR  

Plan komunikacji 

Tabela 2 Metody komunikacji 

planowane do wykonania na 

różnych etapach wdrażania 

LSR 

Pozycja 18 

Audycje w lokalnym radio  Audycje w mediach W celu dotarcia do większej liczby osób należy rozszerzyć spektrum możliwych do 

wykorzystania w procesie komunikacji dostępnych mediów lokalnych. Na przykład 

zaprezentowane internetowo krótkie filmiki cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Na 

stronie internetowej LGD zamieszczono 3,5-minutowy film z Turnieju rozgrywek 

ZONAR zrealizowany w ramach promocji projektu współpracy, który w ciągu dwóch 

miesięcy został obejrzany ponad 400 tyś razy, a drugo co do ilości wejść artykuł 131 tyś 

razy, najczęściej są to granice 500-1500 wejść na dany artykuł (dane za rok 2018 do 

informacji monitorującej). Wskazanie mediów ogólnie nie zamyka w przyszłości 

możliwości korzystania z różnych form promocji.   

 

 



 

Załącznik 1 Plan działania wskazujący harmonogram osiągania poszczególnych wskaźników produktu 

CEL GŁÓWNY 1 

 

Zaangażowani  

i przedsiębiorczy mieszkańcy 

obszaru LGD 

Lata 2016–2018 2019–2021 2022–2023 
RAZEM  

2016–2023 

Nazwa wskaźnika 

produktu 
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 Cel szczegółowy 1.1 Wzmocnienie kapitału społecznego i spójności wewnętrznej obszaru 

Dotychczasowy 

zapis 1.2.1 

Podejmowanie 

działalności 

gospodarczej 

 

Liczba zrealizowanych 

operacji polegających 

na utworzeniu nowego 

przedsiębiorstwa 

4 

szt. 
40 300 000 

9 

szt. 
100 450 000 – – – 13 750 000 

Proponowane 

zmiany 

 

4 

szt. 
21 300 000 

15 

szt. 
100 725 000 – – – 19 

1 025 

000 

Dotychczasowy 

zapis 1.2.4 Rozwój 

działalności 

gospodarczej 

 

Liczba zrealizowanych 

operacji polegających 

na rozwoju 

istniejącego 

przedsiębiorstwa  

 

5 szt. 50 
1 

400 000 
5 szt. 100 

1 

275 000 
– – – 10 

2 

675 000 

Proponowane 

zmiany 

 

5 szt. 50 
1 400 

000 
5 szt. 100 

1 000 

000 
– – – 10  

2 400 

000 

Dotychczasowy 

zapis 
1.2.4. 

Wzmocnienie 

potencjału 

organiz. 

pozarządowych 

Liczba organizacji 

objętych wsparciem 

– – – 5 szt. 100 200 000    5 200 000 

Proponowane 

zmiany 

 

– – – 5 szt. 100 150 000    5 150 000 

 
Uzasadnienie zmiany: 

W budowanej LSR w 2015 roku, zgodnie z założeniami umowy ramowej do realizacji LSR, zakładane w Planie działania kwoty i wskaźniki odpowiadały liczbie operacji 

zrealizowanych i wypłaconych środków na koniec danego kamienia milowego. Aneks do umowy ramowej z czerwca 2017 roku zmienił sposób rozliczania wskaźników i 

kwot w Planie działania na wskaźniki i kwoty rozliczane na podstawie podpisanych umów o przyznanie pomocy. W LSR nie zmieniono tych danych po podpisaniu aneksu, 

ponieważ zmieniając Plan działania zgodnie z nowymi wytycznym umowy należałoby zmienić kwoty pomiędzy I i II kamieniem milowym, a zgodnie z zapisem §10 pkt 3 

pkt 4 umowy ramowej LGD nie może zmieniać środków zaplanowanych do finansowania realizacji LSR do końca 2018 i 2021 roku w budżecie LSR, stąd zaplanowane 

kwoty i ustalone wartości dofinansowań (np. premia w wysokości 50 tys. zł). 

Wskaźnik produktu dla przedsięwzięcia 1.2.1 w okresie 2019-2021 zwiększy się kwotę o 275 tyś zł i wartość wskaźnika produktu wzrośnie do 15 operacji, łącznie 19 

operacji na kwotę 1 025 000 zł (jest to zgodne z liczbą podpisanych w 2018 r. umów o przyznanie pomocy w ilości 11 na kwotę 625 tys. zł i z pozostałej do ogłoszenia w 

konkursie w 2018 r. kwoty 400 tys. zł powstanie 8 firm, łącznie 19 operacji  na kwotę 1 025 tys. zł.). 

Jednocześnie w przedsięwzięciu 1.2.4 w okresie 2019 -2021 kwota zostanie zmniejszona o 275 tys. zł tyś zł. (obecnie środki są zarezerwowane dla 8 rozwijających się 

przedsiębiorstw na kwotę 2 088 457 zł, a z ogłoszonego konkursu na kwotę 311 543 zł, dofinansowane zostaną co najmniej 2 podmioty).  


