
 

Wykaz proponowanych zmian w LSR – do konsultacji społecznych maj 2020 r. 
 

Dla zobrazowania zmian proponowanych do wprowadzenia w Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR), poniższe dane 

finansowe przedstawiono w PLN. W ramach wprowadzenia zmian do LSR, wszystkie dane finansowe zostaną wpisane w wartości euro (poniższe kwoty 

w PLN zostaną przeliczonej po kursie 4 zł, zgodnie z zapisami umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność, a w przypadku kwot wypłaconych po kursie obowiązującym. Dzięki temu przeliczeniu Lokalna Grupa Działania ma możliwość 

wykorzystania dodatkowej puli środków powstałych jako różnica przeliczenia kwoty w zł na euro na dzień wypłacania poszczególnym beneficjentom 

środków finansowych. Na dzień 31 marca 2020 r., jest to kwota o ok. 304 tyś zł. 

Jednolita wersja LSR z uwzględnieniem poniższych zmian ze środkami finansowymi w kwotach euro zostanie umieszczona do konsultacji społecznych 

wraz z wykazem proponowanych zmian do LSR. 
 

Rozdział /pkt. w LSR Aktualny 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 106 

członków zwyczajnych w tym osoby 

fizyczne i prawne. Sektor społeczny 

reprezentowany jest przez 78 osób, co 

stanowi 73,58 % członków, w tym 10 

członków to osoby prawne, 4 osób to osoby 

fizyczne reprezentujące jednostki 

nieposiadające osobowości prawnej i 64 

mieszkańców, sektor gospodarczy to 19 

członków (17,92 %), natomiast sektor 

publiczny reprezentowany jest przez 9 

podmiotów, co stanowi 8,49 % 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 

104 członków zwyczajnych w tym osoby fizyczne i 

prawne. Sektor społeczny reprezentowany jest 

przez 76 osób, co stanowi 73 % członków, w tym 

10 członków to osoby prawne, 4 osób to osoby 

fizyczne reprezentujące jednostki nieposiadające 

osobowości prawnej i 62 mieszkańców, sektor 

gospodarczy to 19 członków (18 %), natomiast 

sektor publiczny reprezentowany jest przez 9 

podmiotów, co stanowi 9 % wszystkich członków 

Stowarzyszenia. 

Aktualizacja wg bieżącego stanu. 

Rada LGD liczy 12 członków, będących 

przedstawicielami sektorów: społecznego (1 

osoba – 9%), gospodarczego (4 osoby – 

33%), publicznego (3 osoby – 25%) oraz 

mieszkańców (4 osoby – 33%). 

Rada LGD liczy 12 członków, będących 

przedstawicielami sektorów: społecznego (1 osoba 

– 9%), gospodarczego (5 osób – 41,5%), 

publicznego (2 osoby – 16,5%) oraz mieszkańców 

(4 osoby – 33%). 

Aktualizacja wg bieżącego stanu. 

 

Rozdział V  

Tabela 10  

Cele i wskaźniki LSR  

 

 

Wskaźnik rezultatu dla 

Liczba utworzonych etatów - 45 szt Liczba utworzonych etatów - 45 szt 
W ramach naborów rozstrzygniętych dla „bazowej” LSR (bez 

bonusu finansowego) do dnia 08.05.2020 r. utworzonych 

zostanie etatów: 

2016 r: PDG – 5 oraz PDGK – 3 oraz RDG – 4 

2017r:  PDG – 8,125 oraz RDG – 11,35 

2018 r: PDG – 7 

2019 RDG – 3,0626 

Liczba utworzonych etatów – bonus 

finansowy w 2019 r. - 14 szt 

Liczba utworzonych etatów – bonus finansowy w 

2019 r. - 16 szt 



 

celu szczegółowego 

W1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 
Liczba utworzonych etatów- bonus finansowy w 

2020 r. – 4 szt. 

2020 PDG i PDGK – 2  

RAZEM 43,5375 

Z „bazowej” LSR pozostaje jedna niewykorzystania premia z 

konkursu w 2018 r. (uruchomiona została operacja z listy 

rezerwowej, jednak ze względu na długi upływ czasu, 

wnioskodawca nie podpisał umowy) 

W ramach przeprowadzonych w 2020 r. konkursów z I bonusu 

finansowego utworzonych zostanie: 

1/2020 – 1 

2/2020 – 10,625 etatów 

Z założonego wskaźnika rezultatu dla I bonusu finansowego daje 

nam to 11,625 etatu. Do ogłoszenia pozostaje jedna premia dla 

kobiet, oraz 3 premie z podejmowania ogólnego. 

Środki z II bonusu finansowego w kwocie 530 tyś zł zgodnie z 

wypracowanymi propozycjami podczas warsztatu 

ewaluacyjnego w dniu 7.02.2020 r. zaproponowane zostały na 

rozwój przedsiębiorczości, w tym w zakresie lokalnego 

przetwórstwa produktów spożywczych. Zaplanowano do 

realizacji 3 operacje i w co najmniej 1 operacji powstanie 

powyżej 1 etatu, stąd zakładane są 4 miejsca pracy. Wskaźnik 

„innowacyjności” na obecną chwilę jest realizowany na 

poziomie: 

2016 r: PDG – 3 oraz PDGK – 1 oraz RDG – 1 

2017r:  PDG – 3 oraz RDG – 3 

2018 r: PDG – 6  

2019 RDG – 2 

2020 PDG i PDGK – 6 

RAZEM 25 

Zaplanowane są jeszcze 3 konkursy, PDG, PGDK oraz RDG z II 

bonusu, stad wskaźnik zostanie podwyższony do 30 szt. 

Ponadto założono większy wskaźnik ukierunkowany na ochronę 

środowiska i/lub przeciwdziałanie zmianom klimatu. Na obecną 

chwilę jest on realizowany na poziomie: 

2016 r: PDG – 1 oraz PDGK – 1 oraz RDG – 1 

2017r:  PDG – 0 oraz RDG – 6 

2018 r: PDG – 2  

2019 RDG – 2 

2020 PDG i PDGK – 5 

RAZEM 18 

Zaplanowane są jeszcze 3 konkursy, PDG, PGDK oraz RDG z II 

bonusu, stad wskaźnik zostanie podwyższony do 21 szt. 

Liczba zrealizowanych operacji 

ukierunkowanych na innowacje – 28 szt. 

Liczba zrealizowanych operacji ukierunkowanych 

na innowacje – 30 szt. 

Liczba zrealizowanych operacji 

ukierunkowanych na ochronę środowiska 

i/lub łagodzenie zmian klimatu – 15 szt. 

Liczba zrealizowanych operacji ukierunkowanych 

na ochronę środowiska i/lub łagodzenie zmian 

klimatu – 21 szt. 

Rozdział V  

Tabela 10  

Cele i wskaźniki LSR  

Wskaźnik produktu dla 

przedsięwzięcia 

Przedsięwzięcie 1.2.4 

Rozwój działalności 

gospodarczej 

Wskaźnik produktu dla przedsięwzięcia 

W1.2.4 Liczba zrealizowanych operacji 

polegających na rozwoju istniejącego 

przedsiębiorstwa 

10 szt 

3 szt. (bonus finansowy w 2020 r.) 

Rozdział V  

Tabela 11 Tabela 

przedsięwzięć oraz 

typów operacji 

Przedsięwzięcie 1.2.4 

Rozwój działalności 

gospodarczej 

Środki przeznaczone na realizację 

przedsięwzięcia (zł) 2 406 921 

 

Środki przeznaczone na realizację przedsięwzięcia 

(zł) 2 406 921 

 

Środki przeznaczone na realizację przedsięwzięcia 

(zł) 530 000  

    + 70 000 zł ( kwota z przeliczeń kursu euro) 



 

 

Rozdział V, Cele i 

wskaźniki, 

Tabela 11 przedsięwzięć 

oraz typów operacji 

Przedsięwzięcie 1.1.2. 

Aktywizacja i integracja 

lokalnych społeczności 

Opis: 

➢ Przedsięwzięcia o charakterze 

integrującym i aktywizującym w 

szczególności: szkolenie, warsztat, akcja 

społeczna itp.: 

Opis: 

➢ Przedsięwzięcia o charakterze integrującym i 

aktywizującym oraz edukacyjnym w 

szczególności: szkolenie, warsztat, kurs, akcja 

społeczna itp.: 

➢ Zakup wyposażenia, sprzętów, urządzeń 

edukacyjnych itp. może stanowić maksymalnie 

50% wnioskowanej kwoty grantu; 

kwota projektu grantowego z zakresu edukacji do ogłoszenia w 

ramach przedsięwzięcia 1.1.2 wyniesie 96 464,65 zł (76 531,83 

zł + 19 932,82 zł z przeliczenia różnic kursowych euro) . 

Maksymalna wartość zadania to 16 000 zł, co pozwoli na 

zrealizowanie 6 grantów. 

 

Rozdział V, Cele i 

wskaźniki , tabela 10 

Cele i wskaźniki LSR 

 

 

Wskaźnik produkty dla 

przedsięwzięcia 1.3.1 

Niekomercyjna  

i ogólnodostępna 

infrastruktura 

rekreacyjna  

i turystyczna 

wykorzystująca zasoby 

obszaru LGD 

 

 

 

 

 

Liczba nowych obiektów infrastruktury 

rekreacyjnej i turystycznej i Liczba 

przebudowanych obiektów infrastruktury 

rekreacyjnej i turystycznej – 16 szt. 

19 szt. W ramach naborów rozstrzygniętych dla „bazowej” LSR do dnia 

08.05.2020 r Liczba nowych obiektów infrastruktury 

rekreacyjnej i turystycznej i Liczba przebudowanych obiektów 

infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej wynosi: 

2016 – 12 szt. 

2018 – 3 szt.  

RAZEM:15 szt. 

Do ogłoszenia pozostaje 1 operacja (uchwalony w grudniu 2019 

r. konkurs w tym przedsięwzięciu na kwotę 68 852 zł) 

Wskaźnik rezultatu Liczba korzystających z nowo powstałej i 

przebudowanej infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej na 

obecną chwilę jest realizowany na poziomie: 

2016 – 9 845 szt. 

2018 – 6 122 szt. 

RAZEM: 15 987 szt., 

Zaplanowany jest jeszcze 1 konkurs, stad wskaźnik zostanie 

podwyższony do 18 000 szt.  

Ze względu na panującą epidemię COVID-19 i brak informacji, 

kiedy zakończy się ten stan oraz wynikającymi z tego 

trudnościami w realizacji grantów (spotkań, szkoleń, 

warsztatów) Zarząd podjął decyzję o przeznaczeniu 200 tys. z II 

bonusu finansowego na Infrastrukturę rekreacyjną i turystyczną. 

Zaplanowano do realizacji 3 operacje. Jednocześnie Zarząd 

postanowił przeznaczyć na przedsięwzięcie 1.3.1 również 

różnice kursowe z przeliczeń euro z przedsięwzięć: 1.1.1 – 

8 694,56 zł, 1.2.1 – 58 895,72 zł, 1.2.3 – 8 676,28 zł, 1.2.4 – 

22 962,88 zł, 1.3.1 – 109 117,49 zł, 1.3.2 – 5 774,98 zł. Różnice 

te powstały ze zrealizowanych i wypłaconych beneficjentom 

operacji według stanu na dzień 31.03.2020 r.  

Na przedsięwzięcie 1.3.1 składa się: 

- rozliczone operacje na kwotę 1 703 429,21 zł 

- uchwalony w grudniu 2019 r. konkurs w tym przedsięwzięciu 

2 szt. (bonus finansowy 2020 r.) 

Rozdział V, Cele i 

wskaźniki , tabela 10 

Cele i wskaźniki LSR 

Wskaźnik rezultatu dla 

przedsięwzięcia 1.3.1 

Niekomercyjna  

i ogólnodostępna 

infrastruktura 

rekreacyjna  

i turystyczna (…) 

Liczba korzystających z nowo powstałej i 

przebudowanej infrastruktury rekreacyjnej i 

turystycznej – 16 000 szt. 

Liczba korzystających z nowo powstałej i 

przebudowanej infrastruktury rekreacyjnej i 

turystycznej – 18 000 szt. 



 

Rozdział V, Cele i 

wskaźniki , tabela 11 

przedsięwzięć oraz 

typów operacji  

Przedsięwzięcie 1.3.1 

Niekomercyjna  

i ogólnodostępna 

infrastruktura 

rekreacyjna  

i turystyczna 

wykorzystująca zasoby 

obszaru LGD 

Środki przeznaczone na realizację 

przedsięwzięcia (zł) 1 792 958,99 

Środki przeznaczone na realizację przedsięwzięcia 

(zł) 1 792 958,99 

+ 214 122,41 zł (kwota z przeliczeń kursów euro) 

na kwotę 68 852 zł (zaplanowano do realizacji 1 operację) 

- wolna kwota 20 677,35 (operacja realizowana przez Gminę 

Miedźno została wdrożona na kwotę 279 256,64 (EFRROW + 

wkład publiczny dla jednostek sektora finansów publicznych). 

(kwota z umowy to 299 933,99 – 279 256,64 zł kwota 

wydatkowana). 

- 0,43 zł, kwota która pozostała z projektu KS Lgota Mała 

- 200 000 zł z II bonusu finansowego 

- różnice kursowe z przedsięwzięć: 1.1.1 – 8 694,56 zł, 1.2.1 – 

58 895,72 zł, 1.2.3 – 8 676,28 zł, 1.2.4 – 22 962,88 zł, 1.3.1 – 

109 117,49 zł, 1.3.2 – 5 775,48 zł. Łączna kwota konkursu, który 

będzie ogłoszony w ramach przedsięwzięcia 1.3.1 wyniesie 503 

62,19 zł (68 852 zł + 20 677,35 zł + 200 000 zł + 214 122,41 zł 

+ 0,43 zł)Maksymalna wartość dofinansowania operacji 

maksymalnie 83 900 zł, co pozwoli na udzielenie wsparcia 6 

podmiotom. 

Środki przeznaczone na realizację przedsięwzięcia 

(zł) 200 000 bonus finansowy (2020 r.) 

Rozdział V, Cele i 

wskaźniki 

Planuje się ponadto realizację dwóch 

projektów współpracy w ramach celu 

szczegółowego 3 w ramach przedsięwzięcia 

Promocja obszaru, celem projektów będzie 

promocja miejsc i działań, ludzi na obszarze 

LGD „Razem na wyżyny” oraz na obszarze 

Lokalnych Grup Działania będących 

partnerami projektów. Jeden z realizowanych 

projektów będzie projektem o charakterze 

międzynarodowym, podpisana została 

deklaracja współpracy pomiędzy 5-cioma 

LGD. W drugim projekcie partnerami będą 

sąsiadujące ze sobą śląskie LGD, które w 

okresie finansowania 2009–2015 

realizowały wspólnie 2 projekty współpracy. 

Planuje się ponadto realizację trzech projektów 

współpracy w ramach celu szczegółowego 3 w 

ramach przedsięwzięcia Promocja obszaru, celem 

projektów będzie promocja miejsc i działań, ludzi 

na obszarze LGD „Razem na wyżyny” oraz na 

obszarze Lokalnych Grup Działania będących 

partnerami projektów. Co najmniej jeden  

z realizowanych projektów będzie projektem  

o charakterze międzynarodowym. Do 2020r. 

zrealizowano 2 projekty współpracy, jeden  

z 5-cioma polskimi LGD  i 2-oma czeskimi MAS,  

a w drugim projekcie partnerami były sąsiadujące 

ze sobą śląskie LGD, które w okresie finansowania 

2009–2015 realizowały wspólnie 2 projekty 

współpracy. 

zaktualizowano zgodnie z wyjaśnieniami poniżej. 

Rozdział V, Cele i 

wskaźniki , tabela 11 

przedsięwzięć oraz 

typów operacji  

 

Przedsięwzięcie 1.3.3 

Promocja obszaru 

Środki przeznaczone na realizację 

przedsięwzięcia (zł) 133 000 

Środki przeznaczone na realizację przedsięwzięcia 

(zł) 332 500 

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi z dnia 19 października 2015 r. w sprawie 

szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy 

finansowej w ramach poddziałania „Przygotowanie i realizacja 

działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014–2020 limit środków finansowych dla LGD w ramach tego 

poddziałania (19.3) wynosi nie więcej niż 5% wysokości 

środków określonych w umowie ramowej na poddziałanie 

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność” (19.2), z tym że 



 

pomoc na operacje polegające wyłącznie na przygotowaniu 

projektu współpracy nie może przekroczyć 1% wysokości tych 

środków. W związku z powyższym dokonano aktualizacji LSR  

w zakresie zwiększenia środków na poddziałanie 19.3 z 

wysokości 2% do wysokości 5% tj. z kwoty 133 000 zł na kwotę 

332 500zł. 

Rozdział V, Cele i 

wskaźniki, tabela 10 

Cele i wskaźniki LSR 

Wskaźnik produkty dla 

przedsięwzięcia 1.3.3 

Promocja obszaru 

Liczba osób objętych projektem współpracy 

– 580 szt. 

Liczba osób objętych projektem współpracy – 600 

szt. 

Zwiększono wskaźnik rezultatu w związku ze zwiększeniem 

środków w poddziałaniu 19.3 

Liczba zrealizowanych projektów 

współpracy w tym projektów współpracy 

międzynarodowej – 2 szt. 

Liczba zrealizowanych projektów współpracy w 

tym projektów współpracy międzynarodowej – 3 

szt. 

Zwiększono wskaźnik produktu w związku ze zwiększeniem 

środków w poddziałaniu 19.3 

Rozdział VI Sposób 

wyboru i oceny operacji 

oraz sposób 

ustanawiania kryteriów 

wyboru 

 W roku 2020 Stowarzyszenie „Razem na wyżyny” 

po raz drugi pozyskało bonus finansowy, który 

został przeznaczony w 73 % na rozwijanie 

istniejących przedsiębiorstw – 3 operacje w łącznej 

kwocie 530 000 zł, w tym operacja w zakresie 

lokalnego przetwórstwa produktów spożywczych, 

pozostała kwota 200 000 zł została przeznaczona na 

Rozwój niekomercyjnej i ogólnodostępnej 

infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej 

wykorzystującej zasoby obszaru LGD 

Wpisano zapis o pozyskaniu II bonusu finansowego w 2020 r. 

 

Rozdział VII, Plan 

działania 

Tabela 1 Planowane 

nabory wniosków na 

realizację przedsięwzięć 

ogłaszanych w formie 

konkursów w ramach 

LSR 

Rozwój działalności gospodarczej – 2016, 

2017, 2019 

Integracja branż mających kluczowe 

znaczenie dla rozwoju obszaru: 

zakwaterowanie i usługi gastronomiczne, 

rekreacja i rozrywka, usługi oraz handel 

hurtowy i detaliczny - 2022  

Rozwój działalności gospodarczej – 2016, 2017, 

2019, 2020 

Integracja branż mających kluczowe znaczenie dla 

rozwoju obszaru: zakwaterowanie i usługi 

gastronomiczne, rekreacja i rozrywka, usługi oraz 

handel hurtowy i detaliczny - 2021 

W związku z przeznaczeniem II bonusu finansowego na 

działanie Rozwój działalności gospodarczej należy zaplanować 

konkurs w 2020 r., aby możliwe było zrealizowanie i rozliczenie 

tych operacji do grudnia 2022 r. 

Również operacja własna z zakresu integracji branż zostanie 

przesunięta na 2021 r. aby możliwe było jej ogłoszenie, 

podpisanie umowy, realizacja i rozliczenie do grudnia 2022 r. 

Rozdział VIII Budżet Na realizację C.Sz. 1.1 Wzmocnienie 

kapitału społecznego i spójności 

wewnętrznej obszaru przeznaczono łącznie 

746 066,01 tys. zł, z czego największa kwota 

319 736,01 zł została skierowana na 

przedsięwzięcie związane z aktywizacją i 

integracją społeczności lokalnych. W ramach 

C.Sz. 1.2 Pobudzenie i wsparcie 

przedsiębiorczości mieszkańców 

przewidziano kwotę 4 626 921 zł, z czego 

znaczna część prawie 4,38 mln zł została 

skierowana na przedsięwzięcia związane z 

tworzeniem miejsc pracy: na podejmowanie 

działalności gospodarczej (1 625 tys. zł) i 

Na początku 2020 r. LGD uzyskało II bonus 

finansowy w wysokości 730 000 zł, również na 

działanie 19.2. Było to możliwe dzięki spełnieniu 

warunku określonego przez MRIRW, a mianowicie: 

na dzień 31.08.2019 r. LGD osiągnęło poziom co 

najmniej 65% wartości zawartych umów o 

przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 w 

stosunku do limitu wskazanego w § 4 ust. 1 pkt 1 

umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR. 
Na realizację C.Sz. 1.1 Wzmocnienie kapitału 

społecznego i spójności wewnętrznej obszaru 

przeznaczono łącznie 184 342,86 euro (732 748 zł), 

z czego największa kwota została skierowana na 

przedsięwzięcie związane z aktywizacją i integracją 

Aktualizacja zapisów LSR w związku z powyżej opisanymi 

zmianami finansowymi. 

 



 

rozwijanie (407 tys. zł). W ramach 

podejmowania działalności wydzielono 

kwotę 345 tys. zł na wsparcie dla grupy 

defaworyzowanej. Działania podjęte w 

ramach zaplanowanych przedsięwzięć 

pozwolą na poprawę sytuacji na lokalnym 

rynku pracy. Alokacja środków na realizację 

C.Sz. 1.3 Wzmocnienie pozytywnego 

wizerunku obszaru LGD, wynosi 

2 173 262,99 zł i będą one przeznaczone na 

rozwój infrastruktury rekreacyjnej i 

turystycznej. 

społeczności lokalnych. W ramach C.Sz. 1.2 

Pobudzenie i wsparcie przedsiębiorczości 

mieszkańców przewidziano kwotę 1 266 596 euro 

(5 226 921 zł), z czego znaczna część została 

skierowana na przedsięwzięcia związane z 

tworzeniem miejsc pracy: na podejmowanie 

działalności gospodarczej i rozwijanie. W ramach 

podejmowania działalności wydzielono kwotę 86 

250 euro (345 tys. zł) na wsparcie dla grupy 

defaworyzowanej. Działania podjęte w ramach 

zaplanowanych przedsięwzięć pozwolą na poprawę 

sytuacji na lokalnym rynku pracy. Alokacja 

środków na realizację C.Sz. 1.3 Wzmocnienie 

pozytywnego wizerunku obszaru LGD, wynosi 667 

998 euro (2 572 762 zł) i będą one przeznaczone na 

rozwój infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej.  

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

W poniżej tabeli zawarto wyłącznie przedsięwzięcia, w których zachodzą zmiany finansowe. Suma dla każdego z celów szczegółowych dotyczy łącznej sumy dla wszystkich 

przedsięwzięć z danego celu z LSR i w poniżej tabeli jest wpisana łącznie dla wszystkich przedsięwzięć z LSR (licząc z przedsięwzięciami dla których obecnie nie wprowadza się 

zmian).  

CEL GŁÓWNY 1 

 

Zaangażowani  

i przedsiębiorczy 
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Cel szczegółowy 1.1 Wzmocnienie kapitału społecznego i spójności wewnętrznej obszaru 

             

1.1.2 Aktywizacja  

i integracja 

lokalnych 

społeczności 

Liczba wydarzeń 

integrujących i/lub 

aktywizacyjnych 

13 

szt. 
68 302 696 6 100 17 040,01 – – – 

 

19 

319 736,01 

+19 932,82 zł (kwota z przeliczeń 

kursów euro) 

Razem cel szczegółowy 1.1  320 946   
425 120,01  

    

 

746 066,01 

712 816,01 

+19 932,82 zł (kwota z przeliczeń 

kursów euro) 

Cel szczegółowy 1.2 Pobudzenie i wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców 



 

Budżet na 19.2 wynosi 8 110 000 zł, w tym na rozwój przedsiębiorczości 4 976 921 zł (3 006 921 zł rozwój+ 345 000 podejmowanie dla kobiet + 1 625 000 zł). Kwota 4 976 921 zł stanowi 59% 

budżetu działania 19.2 przeznaczonego na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy 

1.2.4 Rozwój 

działalności 

gospodarczej 

Liczba 

zrealizowanych 

operacji 

polegających na 

rozwoju istniejącego 

przedsiębiorstwa 

5 szt. 50 1 410 000 5 szt. 100 996 921 – – – 10 

 

2 406 921 

+ 70 000 zł (kwota z 

przeliczeń kursów euro) 

– – – – – – 3 100 530 000 3 530 000 (bonus finansowy) 

Razem cel szczegółowy 1.2 

 

1 925 000 

  

1 921 921 

 
 

 

1 310 000  

4 626 921 

5 156 921 

+ 70 000 zł (kwota z 

przeliczeń kursów euro) 

Cel szczegółowy 1.3 Wzmocnienie pozytywnego wizerunku obszaru LGD 

1.3.1 

Niekomercyjna  

i ogólnodostępna 

infrastruktura 

rekreacyjna i 

turystyczna 

wykorzystująca 

zasoby obszaru 

LGD 

Liczba nowych 

obiektów 

infrastruktury 

rekreacyjnej  

i turystycznej i 

Liczba 

przebudowanych  

obiektów 

infrastruktury 

rekreacyjnej  

i turystycznej 

10 

szt. 

63 

53 
900 000 

 

6  

 

100 

84 
892 958,99 3 100 

214 

122,41 zł 

(kwota z 

przeliczeń 

kursów 

euro) 

16 

19  

 

1 792 958,99 

+ 214 122,41 zł (kwota z 

przeliczeń kursów euro) 

- - - - - - 2 100 200 000 2  200 000 (bonus finansowy) 

1.3.3 Promocja 

obszaru 

Liczba 

zrealizowanych 

projektów 

współpracy 

2 szt. 
100 

67 
133 000 - - - 1 100 199 500 

2 szt. 

3  

133 00 

332 500 

Razem cel szczegółowy 1.3   1280304    
892 958,99 

 
  699 500  

2 173262,99 

 2 240 262,99 

+ 214 122,41 zł (kwota z 

przeliczeń kursów euro) 

Razem cel główny 1         1 709 500   

Razem LSR         1 709 500  

8 475 750 

8 110 000 

+ 304 055,23 zł (kwota z 

przeliczeń kursów euro) 

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

% budżetu 

poddziałania 

Realizacja 

LSR 

 4 376 921 

4 906 921 

+70 000 (kwota z przeliczeń kursów euro)  

59 %  

 



 

 

Załącznik 1 Budżet LSR   

Aktualizacja tabeli związana z pozyskaniem II bonusu finansowego w 2020 r. w wysokości 730 000 zł oraz przeliczeniem kursu euro. 

Zakres wsparcia 

  

Razem EFSI Razem EFSI 

Realizacja LSR (art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013)  

7 380 000 

8 110 000 

+ 304 055,23 zł (kwota z przeliczeń kursów euro) 

8 414 055,23 

 

7 380 000 

8 110 000 

+ 304 055,23 zł (kwota z przeliczeń kursów euro) 

8 414 055,23 

Współpraca (art. 35 ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 1303/2013) 133 000 

332 500 

133 000 

332 500 

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 

9 080 500 

10 010 000 

+ 304 055,23 zł (kwota z przeliczeń kursów euro) 

10 314 055,23 

9 080 500 

10 010 000 

+ 304 055,23 zł (kwota z przeliczeń kursów euro) 

10 314 055,23 

 

 

Tabela 2 Plan finansowy w zakresie poddziałania 19.2 PROW 2014–2020 

Po rozliczeniu w 2020 r. jedynej umowy o przyznaniu pomocy, w której beneficjentem jest jednostka sektora finansowego tabela nr 2 ulegnie zmianie pomiędzy wkładem EFRROW 

oraz wkładem będącym wkładem krajowych środków publicznych, w przypadku pozostałych beneficjentów (wiersz 1) zmiana jest spowodowana zaktualizowaniem środków 

finansowych z I i II bonusu finansowego. 

 Wkład EFRROW Budżet państwa 

Wkład własny będący 

wkładem krajowych środków 

publicznych 

RAZEM 

Beneficjenci inni niż 

jednostki sektora 

finansów publicznych 

3 658 725 

4 995 574 

2 091 275 

3 159 454,23 
- 

5 750 000 

8 155 028,23 

Beneficjenci będący 

jednostkami sektora 

finansów publicznych 

572 670 

164 819 
- 

327 330 

94 208 

900 000 

259 027 

Razem 
4 231 395 

5 160 393 

2 091 275 

3 159 454,23 

327 330 

94 208 

6 650 000 

8 414 055,23 

 


