
 

Wykaz proponowanych zmian w LSR (maj 2019 roku) 

 

Rozdział /pkt. w LSR Dotychczasowy zapis  Proponowane zmiany  Uzasadnienie zmiany 

3.2 Reprezentatywność 

i zasady 

funkcjonowania LGD 

 

Członkami Stowarzyszenia są osoby 

fizyczne i osoby prawne zamieszkujące 

lub mające siedzibę na obszarze jednej z 

gmin LGD. Członkowie LGD dzielą się 

na członków zwyczajnych, wspierających, 

honorowych. Stowarzyszenie liczy 122 

członków zwyczajnych w tym osoby 

fizyczne i prawne. Sektor społeczny 

reprezentowany jest przez 93 osób, co 

stanowi 76,23 % członków, w tym 12 

członków to osoby prawne, 4 osób to 

osoby fizyczne reprezentujące jednostki 

nieposiadające osobowości prawnej i 78 

mieszkańców, sektor gospodarczy to 20 

członków (16,39 %), natomiast sektor 

publiczny reprezentowany jest przez 9 

podmiotów, co stanowi  7,38 % 

wszystkich członków Stowarzyszenia. 

Członkami Stowarzyszenia są osoby 

fizyczne i osoby prawne zamieszkujące 

lub mające siedzibę na obszarze jednej z 

gmin LGD. Członkowie LGD dzielą się 

na członków zwyczajnych, wspierających, 

honorowych. Stowarzyszenie liczy 120 

członków zwyczajnych w tym osoby 

fizyczne i prawne. Sektor społeczny 

reprezentowany jest przez 91 osób, co 

stanowi 76 % członków, w tym 11 

członków to osoby prawne, 4 osób to 

osoby fizyczne reprezentujące jednostki 

nieposiadające osobowości prawnej i 78 

mieszkańców, sektor gospodarczy to 20 

członków (17 %), natomiast sektor 

publiczny reprezentowany jest przez 9 

podmiotów, co stanowi 7,5 % wszystkich 

członków Stowarzyszenia. 

Aktualizacja wg bieżącego stanu. 

Rozdz.V Tabela 10 

Cele i wskaźniki LSR  
Wskaźnik rezultatu dla celu 

szczegółowego 

W1.2 Liczba utworzonych miejsc pracy 

(ogółem) - 44 szt 

Wskaźnik rezultatu dla celu 

szczegółowego 

W1.2 Liczba utworzonych miejsc pracy– 

44 szt 

Bonus finansowy 730 000 zł pozwoli na utworzenie PDG – 

12 etatów oraz PDGK -2 etaty, czyli łącznie 14 etatów. 

Obecna liczba etatów to 44 i 14 etatów z bonusu 

finansowego, łącznie 58 etatów.  

Liczba utworzonych miejsc pracy - 

bonus finansowy w 2019 r. – 14 szt 

Wskaźnik rezultatu dla celu 

szczegółowego 

W1.2 Liczba operacji ukierunkowanych 

na innowacje -19 szt  

Wskaźnik rezultatu dla celu 

szczegółowego 

W1.2 Liczba operacji ukierunkowanych 

na innowacje – 28 szt 

Na 10.04.2019 r. łącznie ze wskaźnikami konkursu PDG 

1/2019 mamy 20 innowacyjnych operacji. Dla konkursu z 

RDG w 2019 r. założono 1 wskaźnik innowacyjności 

operacji. Założono, że na 14 operacji z bonusu finansowego 

połowa, czyli 7 operacji będzie innowacyjnych. 

Wskaźnik rezultatu dla celu 

szczegółowego 

W1.2 Liczba operacji mających 

pozytywny wpływ na ochronę środowiska 

i/lub łagodzenie zmian klimatu -13 szt 

Wskaźnik rezultatu dla celu 

szczegółowego 

W1.2 Liczba operacji ukierunkowanych 

na innowacje -15 szt 

Na 10.04.2019 r. łącznie z konkursem PDG 1/2019 

realizowanych jest 12 operacji dot. ochrony środowiska. Dla 

konkursu RDG w 2019 r. założono 1 operację wpływająca na 

ochronę środowiska. Założono, że na 14 operacji z bonusu 

finansowego 2 operacje będą miały pozytywny wpływ na 

ochronę środowiska 

Wskaźnik produktu dla Przedsięwzięcia 

1.1.3 Efektywnie działająca LGD 

Wskaźnik produktu dla celu 

Przedsięwzięcia 1.1.3 Efektywnie 

Ten wskaźnik w założeniu odzwierciedla Plan komunikacji, 

w którym uwzględniono różne metody działań; niektóre z 



 

wzmacniająca kapitał społeczny – 39 szt działająca LGD wzmacniająca kapitał 

społeczny – 93 szt 

 

 

 

 

  

nich są spotkaniami/wydarzeniami (wystąpienia na sesjach 

rad gmin, spotkania z wnioskodawcami, beneficjentami itp.), 

inne są wydarzeniem, w ramach którego nie dochodzi do 

bezpośredniego spotkania z odbiorcą np. artykuły 

zamieszczane na stronie i portalu społecznościowym, cykl 

audycji. Zgodnie z wytycznymi MRIRW nr 5/3/2017 

wskaźnik Liczba spotkań/wydarzeń adresowanych do 

mieszkańców odnosi się do spotkań i wydarzeń o charakterze 

informacyjnym lub animacyjnym. Wskaźnik należy obliczać 

jako prostą sumę liczby spotkań. Zgodnie z tą definicją 

policzone będą tylko te działania z Planu komunikacji, które 

są spotkaniami. Stąd na 31.12.2018 do wniosku o I płatność 

mamy 68 spotkań. Na lata 2019-2023 zaplanowano 

następującą liczbę spotkań: 

1 – spotkanie z realizacji i rozliczania – PDG 2019 

2 – przed naborem grantowym w 2019 KLTIH 

1 – spotkanie z realizacji i rozliczania KLTiH 

1 - spotkanie z organizacjami pozarządowymi nt. 

sieciowania, czym są zainteresowane (przed naborem) 

1 – przed naborem RGD 2019 

2 – przed naborem grantowym w 2020 WPOP 

3 – przed naborem PDG w 2020 

1 - spotkanie z realizacji i rozliczania – PDG 2020 

6 – prezentacja informacji podczas wydarzeń na obszarze 

LGD na zakończenie realizacji 

6 – spotkania podczas sesji Rady w gminach na zakończenie 

realizacji 

1 – spotkanie podsumowujące 

RAZEM 25 spotkań 

68 +25 = 93 

Wskaźnik produktu dla Przedsięwzięcia 

1.2.1 Podejmowanie działalności 

gospodarczej – 19 szt 

Wskaźnik produktu dla Przedsięwzięcia 

1.2.1 Podejmowanie działalności 

gospodarczej – 31 szt 

Na dzień 10.04.2019 r.  dla 10 operacji podpisano umowy o 

przyznaniu pomocy, 8 operacji z konkursu PDG 1/2019 jest 

oceniane w UM, pozostał niezrealizowany 1 wskaźnik 

produktu (1 operacja), dla którego niezbędne jest ogłoszenie 

kolejnego konkursu (środki finansowe nie zostały 

wykorzystane, ponieważ wnioskodawca nie podpisał umowy 

o przyznanie pomocy z konkursu z 2017 r.)  

W związku z otrzymaniem bonusu finansowego w kwocie 

730 000 zł, po analizie dotychczasowej realizacji LSR, 

zgłaszanymi potrzebami zaproponowano przeznaczenie 

kwoty 600 000 zł na zakładanie nowych firm. Dzięki tej 



 

kwocie powstanie 12 nowych firm i co najmniej 12 miejsc 

pracy. Atutami, które przemawiają za przeznaczeniem tych 

środków na to przedsięwzięcie są: 

✓ Duże zainteresowanie pozyskaniem dofinasowania, w 

okresie styczeń kwiecień br. 12 porad telefonicznych i 

osobistych 

✓ Duża liczba tworzonych etatów przy niskim koszcie 

dofinasowania 1 miejsce pracy = 46 632 zł (1125000/ 

24,124 etat) 

✓ Wsparcie osób, w tym duża liczba to młode osoby po 

szkołach lub w trakcie pobierania nauki 

✓ Konieczność ogłaszania konkursu w obu 

przedsięwzięciach, w tym momencie dla 1 operacji (praca 

związana z przeprowadzeniem całej procedury, zrobienie 

szkoleń) 

✓ Krótszy czas realizacji operacji niż w przypadku rozwoju 

działalności gospodarczej 

✓ Większa współpraca, ściślejsze relacje na poziomie 

wnioskodawca – LGD (w szczególności na etapie pisania 

wniosków, konsultowania dokumentacji). 

Dokonano analizy przeznaczenia kwoty 730 000 zł na 

rozwój działalności gospodarczej, jednak pozwoliłaby ona na 

dofinansowanie dla 2 podmiotów (po 300 tys zł) lub 4 

podmiotów (po 150 tys zł). Dla obecnego rynku pracy (brak 

pracowników) oraz zobowiązaniami umowy o przyznanie 

pomocy (wymóg utrzymania miejsc pracy przez 3 lata do 

dnia wypłaty płatności ostatecznej) przy tak niskiej kwocie 

dofinansowania stanowi to ryzyko braku chętnych 

zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania, a zgodnie z 

wytycznymi MRiRW pozyskany bonus nie będzie mógł być 

przesunięty na inne przedsięwzięcia w przypadku 

niepowodzenia w ogłaszanych konkursach. 

Wskaźnik produktu dla Przedsięwzięcia 

1.2.1 Podejmowanie działalności 

gospodarczej dla kobiet– 3 szt 

Wskaźnik produktu dla Przedsięwzięcia 

1.2.1 Podejmowanie działalności 

gospodarczej dla kobiet– 5 szt 

Na dzień 10.04.2019 r. 2 operacie zostały zrealizowane, 1 

operacja nie została rozliczona (premia 75 tys zł) i niezbędne 

jest ogłoszenie konkursu w tym przedsięwzięciu. W związku 

z otrzymaniem bonusu finansowego w kwocie 730 000 zł, 

kwotę 600 000 zł zaplanowano do podejmowania 

działalności gospodarczej, natomiast pozostała kwota 

130 000 zł po analizie dotychczasowej realizacji LSR oraz na 

podstawie dotychczasowych obserwacji wskazanych 

powyżej, przeznaczono na założenie 2 firm prowadzonych 



 

przez kobiety, premia w wysokości 65 tys. zł. Kwota 10 000 

zł, która pozostanie z premii z 2016 r. będzie przesunięta do 

przedsięwzięcia 1.2.4 Rozwój działalności gospodarczej. 

Suma – 6 816 250 Suma – 7 546 250 Kwota została zaktualizowana o wartość bonusu finansowego 

za okres 2016-2018 w wysokości 730 000 zł. 

Rozdział V, Cele i 

wskaźniki, 

Tabela 11 

przedsięwzięć oraz 

typów operacji 

Przedsięwzięcie 1.1.2. 

Aktywizacja i 

integracja lokalnych 

społeczności 

Środki przeznaczone na realizację 

przedsięwzięcia (zł) 

300 000 

Środki przeznaczone na realizację 

przedsięwzięcia (zł) 

250 000 

Korekta do aktualizacji LSR z 09.2018 r. Poprawka kwoty 

zgodnie z kwotą 300 000 zł wpisana do Załącznika nr 1 do 

LSR Plan działania.   

 

Tabela 11 

Przedsięwzięcie 1.2.1 

Podejmowanie 

działalności 

gospodarczej 

Środki przeznaczone na realizację 

przedsięwzięcia (zł) 

1 025 000 

Środki przeznaczone na realizację 

przedsięwzięcia (zł) 

1 625 000 

Zwiększenie o dodatkowe środki 600 000 zł zgodnie z wyżej 

opisanym uzasadnieniem. 

Tabela 11 

Przedsięwzięcie 1.2.2. 

Podejmowanie 

działalności 

gospodarczej przez 

kobiety 

Wartość min. 

i maks. dofinansowania oraz poziom % 

75 000 (premia 100%) 

Wartość min. 

i maks. dofinansowania oraz poziom % 

Od 2019 roku 65 000 (premia 100%) 

Zwiększenie o dodatkowe środki 600 000 zł zgodnie z wyżej 

opisanym uzasadnieniem. 

Środki przeznaczone na realizację 

przedsięwzięcia (zł) 

225 000 

Środki przeznaczone na realizację 

przedsięwzięcia (zł) 

345 000 

Tabela 11 

Przedsięwzięcie 1.2.4 

Rozwój działalności 

gospodarczej 

Środki przeznaczone na realizację 

przedsięwzięcia (zł) 

2 400 000 

Środki przeznaczone na realizację 

przedsięwzięcia (zł) 

2 410 000 

Kwota 10 000 zł, została przesunięta z premii z 2016 r.  

Tabela 11 

Przedsięwzięcie 1.2.5. 

Potencjału organizacji 

pozarządowych 

Środki przeznaczone na realizację 

przedsięwzięcia (zł) 

200 000 

Środki przeznaczone na realizację 

przedsięwzięcia (zł) 

150 000 

Korekta do aktualizacji LSR z 09.2018 r. Poprawka kwoty 

zgodnie z wartością wpisaną do Załącznika nr 3 do LSR Plan 

działania (50 000 zł przesunięto do projektu grantowego 

Kultywowanie lokalnych tradycji i historii) .   

Rozdział VII, Plan 

działania 

Tabela 1 Planowane 

nabory wniosków na 

realizację 

przedsięwzięć 

ogłaszanych w formie 

Aktywizacja i integracja lokalnych 

społeczności  – 2017 rok 

Podejmowanie działalności gospodarczej 

– 2016, 2017 i 2018 rok 

Podejmowanie działalności gospodarczej 

przez kobiety – 2016 rok 

Wzmocnienie potencjału organizacji 

Aktywizacja i integracja lokalnych 

społeczności  – 2017 i 2020 rok 

Podejmowanie działalności gospodarczej 

– 2016, 2017, 2018 i 2020 rok 

Podejmowanie działalności gospodarczej 

przez kobiety – 2016 i 2020 rok 

Wzmocnienie potencjału organizacji 

Terminy ogłaszania konkursów są zależne przede wszystkim 

od możliwości ich przeprowadzenia przez pracowników 

biura. W związku z pozyskaniem dodatkowych środków w 

ramach bonusu za okres 2016-2018 LGD będzie ogłaszało 

dodatkowe konkursy. Środki w wysokości 730 000 zł w 

całości zostaną przeznaczone na podejmowanie działalności 

gospodarczej. W działaniach tych czas od dnia ogłoszenia 



 

konkursów w ramach 

LSR 

pozarządowych – 2019 rok 

Integracja branż mających kluczowe 

znaczenie dla rozwoju obszaru (…) – 

2020 rok 

pozarządowych – 2020 rok 

Integracja branż mających kluczowe 

znaczenie dla rozwoju obszaru (…) – 

2022 rok 

konkursu do dnia podpisania umowy a następnie do 

rozliczenia operacji jest dłuższy niż w działaniach 

realizowanych przez LGD tj. projekty grantowe ii operacje 

własne, gdzie czas realizacji określa LGD. Pomimo iż czas 

rozliczenia beneficjentów którzy pozyskają „dodatkowe” 

środki wskazano na lata 2022-2023 konkursy te muszą być 

ogłoszone znacznie wcześniej, aby wnioskodawcy zdążyli 

czasowo je zrealizować i rozliczyć. W związku z tym 

operacje własne i projekt grantowy, w których czas wyznacza 

LGD będą przesunięte w czasie.  

Rozdział VI Sposób 

wyboru i oceny 

operacji oraz sposób 

ustanawiania 

kryteriów wyboru 

- W roku 2019 r. Stowarzyszenie „Razem 

na wyżyny” otrzymało bonus finansowy 

w wysokości 730 000 zł, który w wyniku 

konsultacji społecznych przeznaczono na 

14 premii na zakładanie działalności 

gospodarczej, w tym 2 premie po 65 tyś zł 

dla podejmowania działalności 

gospodarczej przez kobiety 

(wnioskodawcą może być wyłącznie 

kobieta jako grupa defaworyzowana) i 12 

premii po 50 tyś zł dla podejmowania 

działalności gospodarczej (nieograniczona 

grupa wnioskodawców zgodna z 

rozporządzeniem 19.2). 

Aktualizacja zapisów LSR w związku z uzyskaniem bonusu 

finansowego. 

 

Rozdział VIII Budżet - Po zakończeniu okresu 2016-2018, tzw. I 

kamienia milowego LGD uzyskało bonus 

za efektywne wdrażanie środków w 

wysokości 730 000 zł, które powiększyły 

budżet działania 19.2.  

Aktualizacja zapisów LSR w związku z uzyskaniem bonusu 

finansowego. 

 

W ramach C.Sz. 1.2 Pobudzenie i 

wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców 

przewidziano kwotę 3 950 000 zł, z czego 

znaczna część 3,65 mln zł została 

skierowana na przedsięwzięcia związane z 

tworzeniem miejsc pracy: na 

podejmowanie działalności gospodarczej 

(1 025 tys. zł) i rozwijanie (2 400 tys. zł). 

W ramach podejmowania działalności 

wydzielono kwotę 225  tys. zł na wsparcie 

dla grupy defaworyzowanej. 

W ramach C.Sz. 1.2 Pobudzenie i 

wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców 

przewidziano kwotę 4 680 000 zł, z czego 

znaczna część 4,38 mln zł została 

skierowana na przedsięwzięcia związane z 

tworzeniem miejsc pracy: na 

podejmowanie działalności gospodarczej  

(1 625 tys. zł) i rozwijanie (2 410 tys. zł). 

W ramach podejmowania działalności 

wydzielono kwotę 345 tys. zł na wsparcie 

dla grupy defaworyzowanej. 

Rozdział IX Plan Łącznie w Planie komunikacji Łącznie w Planie komunikacji Błędny zapis, ponieważ w Planie komunikacji jest 18 metod. 



 

komunikacji zaplanowano do realizacji 16 metod 

komunikacji na różnych etapach 

wdrażania LSR. 

zaplanowano do realizacji 18 metod 

komunikacji na różnych etapach 

wdrażania LSR. 

 

 

Załącznik 5 Plan komunikacji Tabela 2 Metody komunikacji planowane do wykonania na różnych etapach wdrażania LSR 

Dotychczasowy zapis  Proponowane zmiany  Rozdział /pkt. w LSR 

Przekazanie informacji do głównych i 

regionalnych Punktów Informacyjnych 

Funduszy Europejskich. 

Przekazanie informacji do głównych i regionalnych 

punktów informacyjnych funduszy europejskich. 

„Punktów informacyjnych funduszy europejskich” pisane z małej litery, ponieważ 

chodzi tutaj o instytucję która udziela informacji nt. różnych zakresów działań na 

które można pozyskać środki z funduszy europejskich, a nie tylko instytucji które 

standardowo w nazwie są Punktami Informacyjnymi. Zgodnie z Planem 

komunikacjami zaliczamy tutaj również Urzędy Pracy, ośrodki wsparcia ekonomii 

społecznej np. JOWES, regionalne punkty informacyjne świadczące usługi dla 

przedsiębiorców w zakresie dofinansowania na szkolenia. 

Audycje w mediach   

Liczba audycji Wykaz wyemitowanych 

audycji 

Materiały promocyjno -informacyjne  w mass mediach 

Liczba materiałów promocyjno-informacyjnych 

Wykaz wyemitowanych audycji, filmów 

W ramach tych działań wlicza będą wszelkie działania promocyjne i informacyjne, 

które pozwolą na dotarcie do szerszego grona odbiorców, w tym filmiki wrzucane 

do internetu 

 

 

Załącznik 3 do LSR: Plan działania wskazujący harmonogram osiągania poszczególnych wskaźników produktu 

 
Dotychczasowy zapis 

CEL 

GŁÓWNY 1 
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Cel szczegółowy 1.1 Wzmocnienie kapitału społecznego i spójności wewnętrznej obszaru PROW  

1.1.3 Efektywnie 

działająca LGD 

wzmacniająca 

kapitał społeczny 

Liczba 

spotkań/wydarzeń 

adresowanych do 

mieszkańców 

31 

szt. 

79 

 
18 250 

8 szt. 

 

100 

 
15 000 – – – 

39 

 
33 250 PROW 

19.4 

Aktywizacja 

Cel szczegółowy 1.2 Pobudzenie i wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców 

1.2.1 Liczba 4 21 300 000 15 100 725 – – – 19 1 025 000 PROW 19.2 



 

Podejmowanie 

działalności 

gospodarczej 

zrealizowanych 

operacji polegających 

na utworzeniu 

nowego 

przedsiębiorstwa 

 

szt. 

 szt.  000 Realizacja 

LSR 

1.2.2 

Podejmowanie 

działalności 

gospodarczej 

przez kobiety 

Liczba 

zrealizowanych 

operacji polegających 

na utworzeniu 

nowego 

przedsiębiorstwa 

3 szt. 100 
225 000 

 
– – – – – – 

3 

 

225 000 

 
PROW 

19.2 

Realizacja 

LSR 

1.2.4 Rozwój 

działalności 

gospodarczej 

Liczba 

zrealizowanych 

operacji polegających 

na rozwoju 

istniejącego 

przedsiębiorstwa 

5 szt. 50 1 400 000 5 szt. 100 
1 

000000 
– – – 10 

 

1 400 000 

 

PROW 

19.2 

Realizacja 

LSR 

Razem cel szczegółowy 1.2  1 925 000  1 925000  50000  900 000   

Razem cel szczegółowy 1.3  1 283 000  900000  0  2 183 000   

Razem cel główny 1  3 526 250  3 240000  50 000  6 816 250   

Razem LSR  3 526 250  3 240000  50 000  6 816 250   

Razem planowane wsparcie na przedsięwzięcia dedykowane tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy w ramach poddziałania Realizacja LSR PROW 
% budżetu poddziałania 

Realizacja LSR 

 3 650 000 53,33 

Proponowane zmiany 

CEL 

GŁÓWNY 1 

 

Zaangażowani  

i 

przedsiębiorczy 

mieszkańcy 

obszaru LGD 

Lata 2016–2018 2019–2021 2022–2023 
RAZEM  

2016–2023 P
ro

g
r

am
 Poddziałanie/ 

zakres 

Programu 

Nazwa wskaźnika 

produktu 
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R
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w
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aź
n
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ó
w

 

R
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em
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Cel szczegółowy 1.1 Wzmocnienie kapitału społecznego i spójności wewnętrznej obszaru PROW  

1.1.3 Efektywnie 

działająca LGD 

wzmacniająca 

kapitał społeczny 

Liczba 

spotkań/wydarzeń 

adresowanych do 

mieszkańców 

31 

68 

szt. 

73 
18 

250 
12 86 15 000 13 100 – 93 33 250 PROW 

19.4 

Aktywizacja 

Cel szczegółowy 1.2 Pobudzenie i wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców 



 

1.2.1 

Podejmowanie 

działalności 

gospodarczej 

Liczba 

zrealizowanych 

operacji polegających 

na utworzeniu 

nowego 

przedsiębiorstwa 

4 szt. 21 300 000 
15 

szt. 
79 

725 

000 
– – – 19 1 025 000 PROW 19.2 

Realizacja 

LSR – – – – – – 12 100 600 000 12 600 000 
Bonus 

finansowy 

1.2.2 

Podejmowanie 

działalności 

gospodarczej 

przez kobiety 

Liczba 

zrealizowanych 

operacji polegających 

na utworzeniu 

nowego 

przedsiębiorstwa 

3 szt. 100 
215 000 

 
– – – – – – 3 215 000 PROW 19.2 

Realizacja 

LSR – – – – – – 2 100 130 000 2 130 000 
Bonus 

finansowy 

1.2.4 Rozwój 

działalności 

gospodarczej 

Liczba 

zrealizowanych 

operacji polegających 

na rozwoju 

istniejącego 

przedsiębiorstwa 

5 szt. 50 1 410 000 5 szt. 100 
1 

000000 
– – – 10 2 410 000 PROW 

19.2 

Realizacja 

LSR 

Razem cel szczegółowy 1.2  1 925 000  1 925 000  780 000  4 630 000   

Razem cel szczegółowy 1.3  1 283 000  900000  0  2 183 000   

Razem cel główny 1  3 526 250  3 240 000  780 000  7 546 250   

Razem LSR  3 526 250  3 240 000  780 000  7 546 250   

Razem planowane wsparcie na przedsięwzięcia dedykowane tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy w ramach poddziałania Realizacja LSR PROW 
% budżetu poddziałania 

Realizacja LSR 

 4 380 000  53,33  

 

Plan komunikacji jest przewidziany jako operacje rozliczone i wypłacone w danym okresie czasowy. Zgodnie z całym Planem komunikacji środki na 12 operacji z 

podejmowania działalności gospodarczej oraz podejmowania działalności gospodarczej dla kobiet będą ogłoszone w latach 2019-2021, ale rozliczone zostaną 

dopiero w okresie 2022-2023. 

 

Załącznik 1 Budżet LSR 

Zakres wsparcia 

Dotychczasowy zapis Proponowane zmiany 

Razem EFSI Razem EFSI 

Realizacja LSR (art. 35 ust. 1 lit. b 

rozporządzenia nr 1303/2013) 
6 650 000 

 

 

7 380 000 

Współpraca (art. 35 ust. 1 lit. c 

rozporządzenia nr 1303/2013) 133 000 133 000 



 

Koszty bieżące (art. 35 ust. 1 lit. d 

rozporządzenia nr 1303/2013) 1 534 250 1 534 250 

Aktywizacja (art. 35 ust. 1 lit. e 

rozporządzenia nr 1303/2013) 33 250 33 250 

Razem 
8 350 500 

 

9 080 500 

 


