
Propozycje zmian w LSR w związku z dodatkową alokacją środków finansowych na poddziałanie 19.2 oraz 19.4 – konsultacje społeczne 

czerwiec 2021 r. 
 

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

Strona tytułowa Strategia rozwoju lokalnego kierowanego 
przez społeczność na lata 2015-2023 

Strategia rozwoju lokalnego kierowanego 
przez społeczność na lata 2015-2024 

Przedłużony PROW będzie obejmował lata 2023 i 
2024  

3.2 
Reprezentatywność i 
zasady 
funkcjonowania LGD 

Stowarzyszenie liczy 101 członków 
zwyczajnych w tym osoby fizyczne i prawne. 
Sektor społeczny reprezentowany jest przez 
73 osoby, co stanowi 72,28 % członków, w 
tym 10 członków to osoby prawne, 4 osoby to 
osoby fizyczne reprezentujące jednostki 
nieposiadające osobowości prawnej i 62 
mieszkańców, sektor gospodarczy to 19 
członków (18,81 %), natomiast sektor 
publiczny reprezentowany jest przez 9 
podmiotów, co stanowi 8,91 % wszystkich 
członków Stowarzyszenia. 

Stowarzyszenie liczy 97 członków zwyczajnych 
w tym osoby fizyczne i prawne. Sektor 
społeczny reprezentowany jest przez 71 osób, 
co stanowi 73,2 % członków, w tym 10 
członków to osoby prawne, 4 osoby to osoby 
fizyczne reprezentujące jednostki 
nieposiadające osobowości prawnej i 57 
mieszkańców, sektor gospodarczy to 17 
członków (17,52 %), natomiast sektor 
publiczny reprezentowany jest przez 9 
podmiotów, co stanowi 9,28 % wszystkich 
członków Stowarzyszenia. 

Aktualizacja wg bieżącego stanu 

Tabela 10 Cele i 
wskaźniki LSR 
 

Plan 2022 rok Plan 2024 rok Okres realizacji PROW na lata 2014-2020 zostanie 
wydłużony do 30 czerwca 2024. W związku z tą 
zmianą wszystkie punkty w LSR wskazujące jako datę 
zakończenia jej wdrażania rok 2023, zostaną 
zmienione na rok 2024. 

Rozdział V  
Tabela 10 Cele i 
wskaźniki LSR  
Wskaźnik rezultatu dla 
celu szczegółowego 
1.1 
 

Liczba uczestników wydarzeń integrujących 
i/lub aktywizujących - 1650 

Liczba uczestników wydarzeń integrujących 
i/lub aktywizujących - 1650 
 

W opracowanie oddolnych koncepcji rozwoju należy 
zaangażować jak najszerzej lokalną społeczność z 
obszaru dla którego ta koncepcja jest tworzona np. 
sołectwa, miejscowości, gminy.  
Koncepcja musi być opracowana przez co najmniej 2 
partnerów oraz uwzględniać rolę sołtysa lub rady 
sołeckiej. Zakłada się udział około 10 uczestników w 
proces przygotowania koncepcji SV, czyli 60 osób – 
uczestnicy wypracowujących koncepcje SM oraz 40 
osób – uczestnicy wydarzeń integracyjnych/ 
aktywizacyjnych w ramach projektu grantowego AIILS 

Liczba uczestników wydarzeń integrujących 
i/lub aktywizujących dodatkowa alokacja z 
2021 r. - 100 



Rozdział V  
Tabela 10 Cele i 
wskaźniki LSR 
Wskaźnik rezultatu dla 
celu szczegółowego 
1.2 
 

Liczba utworzonych etatów  
(łącznie 65)  

Liczba utworzonych etatów - 65 
 
Liczba utworzonych etatów- dodatkowa 
alokacja z 2021 r - 10 

Łącznie etaty wg LSR (razem z bonusami) – 65 szt. 
W ramach naborów do dnia 1.06.2021 r. utworzono 
etatów: 2016 r.: PDG – 5, PDGK – 3, RDG – 4 
2017r:  PDG – 8,125, RDG – 11,35 
2018 r.: PDG – 7; 2019 r: RDG – 3,0626 
2020 r.: PDG – 9,375, PDGK – 1 
2020 r.: PDG – 3,3, PDGK – 3, RDG- 4,375 
RAZEM: 62,5875; Pozostało do realizacji: 2,4125 
W/w poziom osiąganych wskaźników miejsc pracy nie 
uwzględnia zmian etatów wynikające z aneksów 
COVID: RDG 2017 r. – z 1,1 etat do 1 etat (zmiana 
wprowadzona po rozliczeniu operacji) oraz PDG 2020 
– z 1,25 etatu do 1 etat (w trakcie realizacji operacji). 
Zgodnie warunkami ubiegania się o dodatkowe środki 
na realizację poddziałania 19.2, minimum 35% 
dodatkowej alokacji musi być przeznaczone na 
przedsięwzięcia z zakresu podejmowania działalności 
gospodarczej. Kwota alokacji wynosi 527 000 euro, z 
czego 35% stanowi kwotę 184 450 euro. Z 
przeprowadzonej ankietyzacji większość 
ankietowanych wskazało na konieczność podwyższeni 
obecnej kwoty przyznawanej premii do 100 000 zł 
(43% ankietowanych) lub do 75 000 zł (35% 
ankietowanych). Obecna wielkość dofinasowania 
(premii) na to działanie wynosi 50 000 zł.  Zgodnie z 
głosami ankietowanych zaplanowano podwyższenie 
puli dofinasowania do kwoty 75 000,00 zł co pozwoli 
na realizację 10 projektów. Utworzenie działalności 
gospodarczej wymaga utworzenia co najmniej 1 
etatu. Zaplanowano liczbę nowo powstałych firm w 
ramach dodatkowej alokacji (wskaźnik produktu) na 
poziomie 10, stąd liczba planowana do utworzenia 
etatów wyniesie 75. 
W ramach dotychczasowej puli środków do 
wydatkowania pozostała kwota 150 000 zł tj. 3 premie 
po 50 000 zł.  Planując ogłoszenie jednego naboru z 
dotychczasowej i dodatkowej alokacji również w 
"starej puli " wartość premii zostanie podniesiona do 
kwoty 75 000 zł, co pozwoli na realizację 2 operacji. 



Liczba zrealizowanych operacji 
ukierunkowanych na innowacje - 30 szt. 

Liczba zrealizowanych operacji 
ukierunkowanych na innowacje - 30 szt. 
 

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 - 5 oraz PDGK - 2 oraz RDG - 2 
Razem 28 
Pozostało do realizacji 2 operacje z PDG oraz 
zaplanowany został konkurs na 10 operacji stad 
wskaźnik zostanie podwyższony do 34 szt. 

Liczba zrealizowanych operacji 
ukierunkowanych na innowacje dodatkowa 
alokacja z 2021 r - 4 szt. 

Liczba operacji mających pozytywny wpływ na 
ochronę środowiska i/lub łagodzenie zmian 
klimatu  - 21 szt . 

Liczba operacji mających pozytywny wpływ na 
ochronę środowiska i/lub łagodzenie zmian 
klimatu  - 21 szt. 
 

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 - 5 i PDGK – 3 i RDG - 3  
RAZEM 24  
Pozostało do realizacji 2 operacje z PDG oraz 
zaplanowany został konkurs na 10 operacji stad 
wskaźnik zostanie podwyższony do 26 szt. 

Liczba operacji mających pozytywny wpływ na 
ochronę środowiska i/lub łagodzenie zmian 
klimatu  - dodatkowa alokacja z 2021 r. - 5 szt. 

Rozdział V  
Tabela 10 Cele i 
wskaźniki LSR  
Wskaźnik rezultatu dla 
celu szczegółowego 
1.3 
 

Liczba osób objętych projektem współpracy - 
600 

Liczba osób objętych projektem współpracy - 
1180 
 
 

Dotychczasowo zrealizowano wskaźnik na poziomie: 
ZONAR – rozliczono wskaźnik rezultatu 560 sztuk 
ODDO – rozliczono wskaźnik rezultatu 20 sztuk  
Założono, że w rajdach rowerowych, zaplanowanych 
do realizacji w ramach projektu współpracy TRASA 
(opracowywany wniosek o płatność), weźmie udział 
600 osób. Wobec czego wskaźnik zostanie 
podwyższony do 1180.  

Liczba korzystających z nowo powstałej i 
przebudowanej infrastruktury rekreacyjnej i 
turystycznej - 18 000 

Liczba korzystających z nowo powstałej i 
przebudowanej infrastruktury rekreacyjnej i 
turystycznej - 18 000 
 

Zgodnie z głosem ankietowanych w LGD RNW 
zaobserwowano  potrzebę tworzenia 
ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej - 35,3 % 
ankietowanych, dlatego właśnie na ten rodzaj działań 



Liczba korzystających z nowo powstałej i 
przebudowanej infrastruktury rekreacyjnej i 
turystycznej - dodatkowa alokacja z 2021 r. - 
3 000 

zostanie przeznaczona część środków z dodatkowej 
alokacji PROW w kwocie 300 000 euro. Zaplanowano 
do realizacji 6 operacji w kwocie 50 000 euro (200 
000,00 zł). 
Przyjęto średnią liczbę mieszkańców miejscowości, w 
której powstanie infrastruktura 500 osób, mnożąc to 
przez 6 operacji otrzymujemy 3 000 osób. 

Liczba operacji mających pozytywny wpływ na 
ochronę środowiska i/lub łagodzenie zmian 
klimatu - 5 szt. 

Liczba operacji mających pozytywny wpływ na 
ochronę środowiska i/lub łagodzenie zmian 
klimatu - 5 szt. 
 

Przewidziano, iż w ramach zaplanowanych operacji z 
dodatkowej puli środków zakresu niekomercyjnej i 
ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej 
przynajmniej 2 operacje będą miały wpływ na 
ochronę środowiska.  Liczba operacji mających pozytywny wpływ na 

ochronę środowiska i/lub łagodzenie zmian 
klimatu - dodatkowa alokacja z 2021 r. - 2 szt. 

Rozdział V 
Tabela 10 Cele i 
wskaźniki LSR 
Wskaźnik produktu dla 
Przedsięwzięcia 1.1.2 
Aktywizacja i 
integracja lokalnych 
społeczności - 

Liczba wydarzeń integrujących i/lub 
aktywizujących  

19 szt. Przeprowadzona ankietyzacja wykazała, iż dla 
efektywnego rozwoju niezbędne jest dobre 
zaplanowanie działań, zdiagnozowanie potrzeb i 
zaangażowanie się społeczności lokalnej. Proponuje 
się w ramach pilotażu udzielić wsparcia dla 6 
koncepcji SV w ramach których odbędzie minimum 6 
wydarzeń aktywizujących i angażujących mieszkańców 
w jej opracowanie np. warsztaty zdiagnozowania 
problemów i potrzeb, spotkanie konsultacyjne, 
warsztaty fokusowe itd. 
Do zrealizowania w LSR pozostało 6 operacji w 
ramach AIILS. W ramach dodatkowej alokacji środków 
zaplanowano realizację 3 dodatkowych operacji w 
łącznej kwocie 33 500 euro.   
Ponadto z różnic kursowych z rozliczonych dotychczas 
operacji przesunięto do „starej” kwoty LSR kwotę 
17 383,84 euro, dzięki temu całkowita wartość 
projektu grantowego który będzie ogłoszony w tym 
przedsięwzięciu, będzie maksymalna kwotą 300 000 zł 
tj. 75 000 euro. 

9 szt. (dodatkowa alokacja z 2021 r.) 

Rozdział V 
Tabela 10 Cele i 
wskaźniki LSR 
Wskaźnik produktu dla 

Liczba zrealizowanych operacji polegających 
na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa 

19 szt. Zgodnie warunkami ubiegania się o dodatkowe środki 
na realizację poddziałania 19.2, minimum 35% 
dodatkowej alokacji musi być przeznaczone na 
przedsięwzięcia z zakresu podejmowania działalności 

12 szt. 



Przedsięwzięcia 1.2.1 
Podejmowanie 
działalności 
gospodarczej 

10 szt. (dodatkowa alokacja z 2021 r.) gospodarczej. Zaplanowano liczbę nowo powstałych 
firm w ramach dodatkowej alokacji (wskaźnik 
produktu) na poziomie 10 

Rozdział V 
Tabela 10 Cele i 
wskaźniki LSR 
Wskaźnik produktu 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 turystyczne 

19 Z dodatkowej alokacji zaplanowano na 
przedsięwzięcie 1.3.1 Niekomercyjna i 
ogólnodostępna infrastruktura rekreacyjna kwotę 
300 000 euro, co w przeliczeniu na wartość 
dofinansowania 50 000 euro daje nam wskaźnik 
produktu na poziomie 6 obiektów.  

 

2 

6 (dodatkowa alokacja z 2021 r.) 

Rozdział VI Sposób 
wyboru i oceny 
operacji oraz sposób 
ustanawiania 
kryteriów wyboru 

 Otrzymując dodatkową alokację środków w 
2021 r., na podstawie przeprowadzonej 
ankietyzacji, zwiększono kwotę premii do 
75 000 zł. 

Aktualizacja zapisów LSR w związku z otrzymaniem 
przez LGD dodatkowej alokacji środków.  

 W czerwcu 2021 roku na podstawie Uchwały 
nr 208 Komitetu Monitorującego PROW 2014-
2020 z dnia 16 lutego 2021 r. zaplanowano 
zwiększenie alokacji środków finansowych dla 
lokalnych grup działania na poddziałanie 19.2 
„Wsparcie na wdrażanie operacji  w ramach 
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność” oraz 19.4 „Wsparcie na rzecz 
kosztów bieżących i aktywizacji” oraz 
wydłużenie okresu realizacji lokalnych strategii 
rozwoju kierowanych przez społeczność w 
perspektywie 2014-2020, do czerwca 2024 
(poddziałanie 19.2) oraz września 2024 
(poddziałanie 19.4).  
Na podstawie pisma z dnia 22 kwietnia 2021 r. 
zawierającego instrukcję obliczania i zasady 
ubiegania się o dodatkowe środki, wyliczono 
zwiększenie budżetu LSR Stowarzyszenia 
„Razem na wyżyny” o kwotę 527 000,00 euro 



na poddziałanie 19.2 oraz 63 240,00 euro na 
poddziałanie 19.4. 
 Dokonując diagnozy potrzeb w związku z 
dodatkową pulą środków, przeprowadzono 
ankietyzację wśród mieszkańców, a na 
podstawie otrzymanych wyników dokonano 
podziału środków w poddziałaniu 19.2. na 
następujące przedsięwzięcia: 1.2.1 
Podejmowanie działalności gospodarczej, 10 
premii po 18 750, 00 euro (75 000,00 zł); 1.3.1 
Niekomercyjna i ogólnodostępna 
infrastruktura rekreacyjna i turystyczna 
wykorzystująca zasoby obszaru LGD, 6 
operacji po 50 000 euro dofinansowania (200 
000,00 zł); 1.1.2 Aktywizacja i integracja 
lokalnych społeczności,  39 500,00 euro (158 
000,00 zł)- do realizacji 2 projekty grantowe (1 
na koncepcje smart village i 1 połączony z 
dotychczasową pulą środków na to 
przedsięwzięcie). 

ROZDZIAŁ VII Plan 
działania 

Aktywizacja i integracja lokalnych społeczności 
2017, 2021 
 
Podejmowanie działalności gospodarczej 
2016, 2017, 2018, 2020 
 
Integracja branż mających kluczowe znaczenie 
dla rozwoju obszaru: zakwaterowanie i usługi 
gastronomiczne, kultura, rekreacja i rozrywka, 
usługi oraz handel hurtowy i detaliczny 2021 
 
Niekomercyjna i ogólnodostępna 
infrastruktura rekreacyjna i turystyczna 
wykorzystująca zasoby obszaru LGD 2016, 
2017, 2020 

Aktywizacja i integracja lokalnych społeczności 
2017, 2021, 2022 
 
Podejmowanie działalności gospodarczej 
2016, 2017, 2018, 2020, 2021 
 
Integracja branż mających kluczowe znaczenie 
dla rozwoju obszaru: zakwaterowanie i usługi 
gastronomiczne, kultura, rekreacja i rozrywka, 
usługi oraz handel hurtowy i detaliczny 2022 
 
Niekomercyjna i ogólnodostępna 
infrastruktura rekreacyjna i turystyczna 
wykorzystująca zasoby obszaru LGD 2016, 
2017, 2020, 2021 

W związku z dodatkową alokacją środków w 2021 r. 
dołożone zostały dodatkowe konkursy z AIILS, PDG i 
Infrastruktury. 
 
Operacja własna z zakresu integracji branż zostanie 
przesunięta na 2022 r. 

ROZDZIAŁ VIII Budżet  W 2021 r. Stowarzyszenie „Razem n wyżyny” 
otrzymało dodatkową alokację środków na 
wydłużony okres realizacji PROW na lata 2014-
2020, którego wdrażanie wydłużono do 

 



czerwca 2024 (poddziałanie 19.2) oraz 
września 2024 (poddziałanie 19.4). 
Dotychczasowy budżet LSR został powiększony 
o kwotę 527 500 euro na poddziałanie 19.2 
oraz o kwotę 63 240 euro na poddziałanie 19.4. 

 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 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. Podział budżetu na cele 
szczegółowe i przedsięwzięcia LSR został 
szczegółowo opisany w planie działania z 
podziałem na okresy wydatkowania środków 
(tzw. „kamienie milowe”) oraz wskazano % 
realizacji wskaźnika produktu w danym 
okresie 

Na realizację C.Sz. 1.1 Wzmocnienie kapitału 
społecznego i spójności wewnętrznej obszaru 
przeznaczono łącznie 241 226,70 euro, z czego 
największa kwota została skierowana na 
przedsięwzięcie związane z aktywizacją i 
integracją społeczności lokalnych. W ramach 
C.Sz. 1.2 Pobudzenie i wsparcie 
przedsiębiorczości mieszkańców przewidziano 
kwotę 1 436 712,69 euro, 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 82 605,24 euro 
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 967 998,11 
euro i będą one przeznaczone na rozwój 
infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej. 
Podział budżetu na cele szczegółowe i 
przedsięwzięcia LSR został szczegółowo 
opisany w planie działania z podziałem na 
okresy wydatkowania środków (tzw. 
„kamienie milowe”) oraz wskazano % realizacji 
wskaźnika produktu w danym okresie 

 

 



Tabela 11 Tabela przedsięwzięć oraz typów operacji 

W tabeli zostawiono tylko te przedsięwzięcia, w których zachodzą zmiany.  

 

Nr 
Nazwa 

przedsięwzięcia 

 

Opis 

 

Beneficjent/ 

grantobiorca 

 

Wartość min. 

i maks. 

dofinansowani

a oraz poziom 

% ( w euro) 

 

Sposób 

realizacji 

Środki 

przeznaczon

e na 

realizację 

przedsięwzię

cia (w euro) 

1.1.2 

Aktywizacja i 

integracja 

lokalnych 

społeczności 

➢ Przedsięwzięcia o charakterze integrującym i aktywizującym 

oraz edukacyjnym w szczególności: szkolenie, warsztat, kurs, akcja 

społeczna itp.; 

➢ Zgodność z rozporządzeniem: wzmocnienie kapitału 

społecznego 

➢ Zakup wyposażenia, sprzętów, urządzeń edukacyjnych itp. może 

stanowić maksymalnie 50% wnioskowanej kwoty grantu; 

➢ Zajęcia dla grup minimum 10-osobowych; 

➢ Wkład własny w wartość zadania w wysokości minimum 5% 

wnioskowanej kwoty grantu 

➢ Organizacja imprez typu festyn, piknik, dożynki stanowi nie 

więcej niż 30% kosztów kwalifikowalnych; 

zgodnie z  

rozporządzeniem 

19.2 

od 2 500 

do  

6 250 

8 334 

(do  

100%) 
Projekt 

grantowy 

79 934 

97 317,84 

33 500 

➢ Przedsięwzięcia o charakterze aktywizującym do oddolnego 

planowania rozwoju miejscowości, sołectwa, gminy w ramach 

koncepcji Smart Village; 

➢ Obszar objęty koncepcją obejmuje maksymalnie 20 tyś 

mieszkańców; 

➢ Konieczność zaangażowania w proces tworzenia koncepcji 

mieszkańców danego obszaru 

1000 

(płatność 

ryczałtowa) 

6 000 

1.2.1 

Podejmowanie 

działalności 

gospodarczej 

➢ Rozwój przedsiębiorczości poprzez podejmowanie działalności 

gospodarczej; 

➢ Zgodność z rozporządzeniem: rozwój przedsiębiorczości 

poprzez podejmowanie działalności gospodarczej i podnoszenie 

kompetencji osób realizujących operacje 

Osoby fizyczne 

12 500  

(premia) 

 

Konkurs – 

podejmowani

e 

działalności 

gospodarczej 

241 526,07 

239 471,87 

150 000 

139 761,95 

18 750  

(premia) 
187 500,00 

1.2.2 

Podejmowanie 

działalności 

gospodarczej przez 

kobiety 

➢ Rozwój przedsiębiorczości poprzez podejmowanie działalności 

gospodarczej przez kobiety; 

➢ Zgodność z rozporządzeniem: Rozwój przedsiębiorczości 

poprzez podejmowanie działalności gospodarczej i podnoszenie 

kompetencji osób realizujących operacje 

Osoby fizyczne – 

grupa 

defaworyzowana 

(kobiety)  

18 750 

(premia 100%) 

od 2019 roku   

16 250 

(premia 100%) 

Konkurs – 

podejmowani

e 

działalności 

gospodarczej 

51 580,93 

50 105,24 

32 500,00 



1.2.4 

Rozwój 

działalności 

gospodarczej 

➢ Rozwój przedsiębiorczości poprzez rozwijanie działalności 

gospodarczej;  

➢ Zgodność z rozporządzeniem: rozwój przedsiębiorczości 

poprzez rozwijanie działalności gospodarczej i podnoszenie 

kompetencji osób realizujących operacje 

zgodnie z  

rozporządzeniem 

19.29 

od 6 250,25  

do 75 000 

(do 70% dla 

grupy 

defaworyzowan

ej   

do 50% dla 

pozostałych) 

Konkurs – 

rozwój 

działalności 

gospodarczej 

595 989,53 

132 500 

128 884,10 

1.3.1 

Niekomercyjna  

i ogólnodostępna 

infrastruktura 

rekreacyjna  

i turystyczna 

wykorzystująca 

zasoby obszaru 

LGD 

➢ Rozwój niekomercyjnej, ogólnodostępnej infrastruktury 

turystycznej i rekreacyjnej przystosowanej do obsługi minimum 

5 000 osób rocznie; 

➢ Wzmocnienie kapitału społecznego 

➢ Zgodność z rozporządzeniem: rozwój ogólnodostępnej i 

niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej 

 

Stowarzyszenia, 

fundacje, 

spółdzielnie 

socjalne, 

jednostki sektora 

finansów 

publicznych 

od 12 500 

do 75 000  

(do 63,63% dla 

jst, do 100 % 

dla pozostałych 

podmiotów) 

Konkurs – 

inne 

474 490,98 

50 000,00 

300 000,00 

1.3.3 Promocja obszaru 

➢ Szkolenie, warsztat, spotkanie, akcja społeczna, film, materiały, 

wydarzenia promujące obszar, działania zmierzające do rozwoju 

infrastruktury rekreacyjnej, itp.; 

➢ Promowanie obszaru, produktów, usług lokalnych; 

➢ Współpraca pomiędzy LGD 

LGD (100%) 
Projekt 

współpracy 

 83 125,00 

187 500,00 

 



Tabela 13 Realizacja wskaźników produktu i rezultatu w ramach kosztów bieżących LGD 

Budżet działania 19.4 został zaktualizowany o kwotę dodatkowej alokacji środków z 2021 r. tj. 63 240 euro. Cała kwota została przekazana na koszty funkcjonowania biura. 

Koszty bieżące zostały zaktualizowane do rzeczywistego wykorzystania w I kamieniu milowym oraz przeliczone na kwoty euro. 

 

KOSZTY BIEŻĄCE 

CEL Wdrożenie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność 

WSKAŹNIKI REZULTATU 

Nr Nazwa  
jednostka 

miary 

Okres osiągania wskaźnika  
sposób pomiaru 

2016–2018 2019–2021 2022–2024 

1. Liczba odwiedzin strony internetowej szt. 10 000 40 000 
1500 

10 000 

Mierzony na podstawie 

licznika odwiedzin na stronie 

internetowej 

2. 
Liczba osób, którym udzielono informacji (z wyłączeniem 

indywidualnego doradztwa) 
szt. 450 150 50 

Mierzony na podstawie danych 

LGD (liczenie kilkukrotne) 

3.  

Liczba wniosków, które zostały złożone i zweryfikowane w 

biurze LGD (wnioski o przyznanie pomocy i o rozliczenie 

grantu) 

szt. 128 123 48 
Mierzony na podstawie 

rejestrów  

WSKAŹNIKI PRODUKTU 

Nr  Nazwa 
jednostka 

miary 

Okres osiągania wskaźnika i środki przeznaczone na jego realizację 

2016–2018 2019–2021 2022–2024 

SUMA 
wskaźnik 

Koszty 

(euro) 
wskaźnik 

Koszty 

(euro) 
wskaźnik 

Koszty 

(euro) 

1. Liczba osobodni szkoleń dla pracowników i organów LGD szt. 260 
25 000 

6 250 
90 

18 000 

4 500 
0 

8 000 

2 000 

51 000 

12 750 

3. 

Liczba podmiotów, którym udzielono indywidualnego 

doradztwa (dezagregacja wskaźnika: osoby fizyczne; instytucje, 

w tym organizacje pozarządowe; podmioty które złożyły 

wniosek o wsparcie (na operacje i na zadania w ramach projektu 

grantowego); podmioty które zawarły umowę o przyznaniu 

pomocy/grantu 

szt. 80 0 14 0 0 0 0 

4. Liczba miesięcy funkcjonowania biura szt. 32 
590 378 

111 250 
36 

643 122 

172 000 

15 

33 

249 750 

159 115 

1 483 250 

442 365 

RAZEM koszty bieżące 
470 000 

114 500 
 

700 000 

176 500 
 

249 750 

161 115 

1 534 250 

455 115 

 



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 

mieszkańcy obszaru LGD 

Lata 2016–2018 2019–2021 2022–2024 
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Cel szczegółowy 1.1 Wzmocnienie kapitału społecznego i spójności wewnętrznej obszaru PROW  

1.1.2 Aktywizacja  

i integracja lokalnych 

społeczności 

Liczba wydarzeń 

integrujących i/lub 

aktywizacyjnych 

13 

szt. 

70 

57 

55817,

84 

6 100 24 

116,1

6 

4150

0 

   19 79 934 

97 317,84 
PROW 

19.2 

Realizacja 

LSR 

9 100 3950

0 

9 39 500 Dod. 

alokacja 

Razem cel szczegółowy 1.1 

 60 380,

34 

131 476

,70 

 123 9

62,52 

109 7

50,00 

 0  184 342,8

6 

241 226,7

0 

  

CEL GŁÓWNY 1 

 

Zaangażowani  

i przedsiębiorczy 

mieszkańcy obszaru 

LGD 

Lata 2016–2018 2019–2021 2022–2024 
RAZEM 

2016–2024 

P
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Poddziałanie
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Programu 

Nazwa wskaźnika 
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Cel szczegółowy 1.2 Pobudzenie i wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców PROW  

1.2.1 Podejmowanie 

działalności 

gospodarczej 

Liczba zrealizowanych 

operacji polegających 

na utworzeniu nowego 

przedsiębiorstwa 

17 

szt. 
89 

90 

216 52

6,07 

2 szt. 100 25 00

0,00 

22 94

5,80 

– – – 19 241 526,0

7 

239 471,8

7 

PROW 

19.2 

Realizacja 

LSR 

– – – 12 100 150 0

00 

139 7

61,95 

– – – 12 150 000 

139 761,9

5 

Bonus 

finanso

wy 

10 100 187 

500 

10 187 500 Dod. 

alokacja 

1.2.2 Podejmowanie 

działalności 

gospodarczej przez 

kobiety 

Liczba zrealizowanych 

operacji polegających 

na utworzeniu nowego 

przedsiębiorstwa 

2 szt. 66 

71 

35 330

,93 

 

1 100 16 25

0 

14 77

4,31 

– – – 3 51 580,93 

50 105,24 PROW 

19.2 

Realizacja 

LSR 
– – – 2 100 32 

500 

– – – 2 32 500 Bonus 

finanso

wy 

1.2.4 Rozwój 

działalności 

gospodarczej 

Liczba zrealizowanych 

operacji polegających 

na rozwoju istniejącego 

przedsiębiorstwa  

 8 

szt. 

80 498 47

6,78  

2 szt. 100 97 51

2,75 

– – – 10 595 989,5

3 
PROW 

19.2 

Realizacja 

LSR 

– – – 3 100 132 5

00 

128 8

84,10 

   3 132 500 

128 884,1

0 

Bonus 

finanso

wy 

Razem cel szczegółowy 1.2  

750 33

3,78 

 516 2

62,75 

686 3

78,91 

 0,00  1 266 

596,53 

1 436 

712,69 

  

Cel szczegółowy 1.3 Wzmocnienie pozytywnego wizerunku obszaru LGD PROW  



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 

15 

szt. 

79 398 57

8,03 

4 szt. 84 75 91

2,95 

– – – 19 

szt. 

474 490,9

8 
PROW 

19.2 

Realizacja 

LSR 

- - - 2 100 50 

000 

– – – 2 szt. 50 000 Bonus 

finanso

wy 
19.2 

Realizacja 

LSR 
   6 100 300 

000 

– – – 6 300 000 Dod. 

alokacja 

1.3.3 Promocja obszaru 

Liczba zrealizowanych 

projektów współpracy  

w tym projektów 

współpracy 

międzynarodowej 

2 szt. 67 33 250 

6 815,

50 

1 100 49 87

5 

180 6

84,50 

– – – 3 szt. 83 125 

187 500 PROW 
19.3 

Współpraca 

Razem cel szczegółowy 1.3 

 492 21

0,16 

465 77

5,66 

 175 7

87,95 

606 5

97,45 

  0,00  667 998,1

1 

1 072 373

,11 

  

Razem cel główny 1 

 1 302 

924,28 

1 347 

586,14 

 816 

013,2

2 

1 402

 726,

36 

  0,00  2 118 937

,50 

2 750 312

,50 
  

Razem LSR 

 1 302 

924,28 

1 347 

586,14 

 816 

013,2

2 

1 402

 726,

36 

 0,00  2 118 937

,50 

2 750 312

,50 
  

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

% budżetu 

poddziałania  

Realizacja LSR 

 1 204 096,53 

1 374 212,69 

 

59% 

54% 

 

 

 



Załącznik 4 Budżet LSR 

Tabela 1 Budżet LSR  

Aktualizacja tabeli związana z otrzymaniem dodatkowej alokacji w 2021 r. 

Zakres wsparcia 

Wsparcie finansowe (€) 

PROW 
RPO PO 

RYBY 

Fundusz 

wiodący 
Razem EFSI 

EFS EFRR 

Realizacja LSR (art. 35 

ust. 1 lit. b 

rozporządzenia nr 

1303/2013) 

2 027 500 

2 554 500,00 

- - - - 2 027 500 

2 554 500,00 

Współpraca (art. 35 ust. 

1 lit. c rozporządzenia nr 

1303/2013) 

83 125  

187 500 

- - - - 
83 125  

187 500 

Koszty bieżące (art. 35 

ust. 1 lit. d 

rozporządzenia nr 

1303/2013) 

383 562,50 

446 802,50  

- - - - 

383 562,50 

446 802,50  

Aktywizacja (art. 35 ust. 

1 lit. e rozporządzenia nr 

1303/2013) 

8 312,50 

- - - - 

8 312,50 

Razem 
2 502 500 

3 197 225,00 

- - - - 2 502 500 

3 197 225,00 

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

Aktualizacja tabeli związana z otrzymaniem dodatkowej alokacji w 2021 r. 

 
Wkład 

EFRROW 

Budżet 

państwa 

Wkład własny 

będący wkładem 

krajowych 

środków 

publicznych 

RAZEM 

Beneficjenci inni niż 

jednostki sektora 

finansów publicznych 

1 248 893,59 

1 570 871,88 

713 849,74 

897 887,95 
 

1 962 743,33 

2 468 759,83 

Beneficjenci będący 

jednostkami sektora 

finansów publicznych 
41 204,67 - 

23 552 

31 183,75 

64 756,67 

85 740,17 

Razem 
1 290 098,26 

1 625 428,30 

713 849,74 

897 887,95 

23 552 

31 183,75 

2 027 500 

2 554 500,00 

 


