
Rozdział /pkt. w
LSR

Dotychczasowy zapis Proponowane zmiany Uzasadnienie zmiany

Rozdz.I pkt.3.2 Stowarzyszenie  liczy  136  członków
zwyczajnych, w tym osoby fizyczne i
prawne.  Sektor  społeczny
reprezentowany jest przez 103 osoby,
co stanowi 75,73% członków, w tym
10 członków to osoby prawne, 5 osób
to  osoby  fizyczne  reprezentujące
jednostki  nieposiadające  osobowości
prawnej  i  88  mieszkańców,  sektor
gospodarczy  to  23  członków
(16,92%),  natomiast  sektor  publiczny
reprezentowany  jest  przez  10
podmiotów,  co  stanowi  7,35%
wszystkich członków Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie  liczy 134  członków
zwyczajnych  w  tym  osoby  fizyczne  i
prawne.  Sektor  społeczny
reprezentowany jest przez 104 osoby, co
stanowi  77,61 % członków, w tym  12
członków to  osoby prawne,  5  osób  to
osoby fizyczne reprezentujące jednostki
nieposiadające osobowości prawnej i 87
mieszkańców, sektor gospodarczy to 21
członków  (15,67  %), natomiast  sektor
publiczny reprezentowany jest  przez  9
podmiotów,  co  stanowi  6,71  %
wszystkich członków Stowarzyszenia.

Nastąpiła zmiana ilości członków Stowarzyszenia „Razem 
na wyżyny”.

Rozdz.V Tabela 10 
Cele i wskaźniki LSR 

Wskaźnik  rezultatu  dla  celu
szczegółowego
W1.2  Liczba  utworzonych  miejsc
pracy (ogółem) - 28 szt.

Wskaźnik  rezultatu  dla  celu
szczegółowego  W1.2  
Liczba  utworzonych  miejsc  pracy
(ogółem) – 31 szt.

Zmniejszenie premii do 50 tyś zł, pozwala zrealizować 3 
operacje więcej, co oznacza, iż powstaną co najmniej 3 
miejsca pracy więcej 

Wskaźnik  rezultatu  dla  celu
szczegółowego
W1.2 Liczba operacji 
ukierunkowanych na innowacje -2 szt 

Wskaźnik  rezultatu  dla  celu
szczegółowego
W1.2 Liczba operacji ukierunkowanych
na innowacje – 12 szt

Po I naborach osiągnięto wynik 9 szt. Punkty przyznawane 
w kryteriach wyboru operacjom cechującym się 
innowacyjnością są motywacją dla podmiotów 
wnioskujących na terenie LGD, a innowacyjność jest celem 
PROW na lata 2014 -2020

Wskaźnik rezultatu dla celu 
szczegółowego W1.2 Liczba operacji 
mających pozytywny wpływ na 
ochronę środowiska i/lub łagodzenie 
zmian klimatu -5 szt 

Wskaźnik rezultatu dla celu 
szczegółowego W1.2 Liczba operacji 
mających pozytywny wpływ na ochronę
środowiska i/lub łagodzenie zmian 
klimatu – 8 szt 

Po I naborach osiągnięto wynik 7 szt. Punkty przyznawane 
w kryteriach wyboru operacjom cechującym się 
pozytywnym wpływem na środowisko są motywacją dla 
podmiotów wnioskujących, a ochrona środowiska jest celem
PROW na lata 2014 -2020

Wskaźnik  rezultatu  dla  celu
szczegółowego
W1.3 Liczba korzystających z nowo 

Wskaźnik  rezultatu  dla  celu
szczegółowego  W1.3  Liczba
korzystających  z  nowo  powstałej

Zakładany wskaźnik 3500 sztuk oznaczał realnie 
korzystających z powstałej infrastruktury np z placu zabaw 
korzystają dzieci. We wniosku wnioskodawcy wpisywali 



powstałej infrastruktury rekreacyjnej 
i turystycznej - 3 500 szt 

infrastruktury  rekreacyjnej  i
turystycznej-10 000 szt 

liczbę korzystających zgodnie z liczbą osób zamieszkałych 
w miejscowości gdzie będzie realizowana operacja (bez 
uwzględniania wyłącznie dzieci przy placu zabaw), stąd 
wartość wskaźnika po I naborze osiągnęła 9707. Zgodnie z 
przyjętą przez wnioskodawców metodologią podniesiony 
został poziom wskaźnika.

Wskaźnik rezultatu dla celu 
szczegółowego W1.3 Liczba operacji 
mających pozytywny wpływ na 
ochronę środowiska i/lub łagodzenie 
zmian klimatu - 2 szt 

Wskaźnik rezultatu dla celu 
szczegółowego W1.3 Liczba operacji 
mających pozytywny wpływ na ochronę
środowiska i/lub łagodzenie zmian 
klimatu - 5 szt 

Po I naborach osiągnięto wynik 4 szt. Punkty przyznawane 
w kryteriach wyboru są motywacją dla podmiotów 
wnioskujących do podejmowania działań mających 
pozytywny wpływ na środowisko, a ochrona środowiska jest
celem PROW na lata 2014-2020

Wskaźnik produktu dla 
przedsięwzięcia 1.2.1 Podejmowanie 
działalności gospodarczej – 10 szt

Wskaźnik produktu dla przedsięwzięcia 
1.2.1 Podejmowanie działalności 
gospodarczej – 13 szt

Podczas udzielanego doradztwa osoby zainteresowane 
założeniem firmy stwierdzały, że wykazanie kosztów na 
poziomie 75 tyś zł dla działalności która chcieliby założyć 
polegałoby na sztucznym tworzeniu kosztów, ponieważ jest 
to za wysoka kwota. Ponadto w przeprowadzonych w 2016 
roku naborach zainteresowanie dofinansowaniem było dużo.
Złożono 16 wniosków, a premii wystarczyło tylko dla 7. W 
wyniku tak dużego zapotrzebowania na wsparcie osób, które
chcą założyć firmę, należy zmniejszyć kwotę premii z 75 do 
50 tys. zł. Pozwali to na wsparcie dodatkowo 3 nowych 
firm.

Wskaźnik produktu dla 
przedsięwzięcia 1.3.1 Niekomercyjna i
ogólnodostępna infrastruktura 
rekreacyjna i turystyczna 
wykorzystująca zasoby obszaru LGD 
– 7 szt

Wskaźnik produktu dla przedsięwzięcia 
1.3.1 Niekomercyjna i ogólnodostępna 
infrastruktura rekreacyjna i turystyczna 
wykorzystująca zasoby obszaru LGD – 
9 szt

W I konkursie złożono wnioski na niższe kwoty, dzięki 
czemu uda się zrealizować większą liczbę operacji za 
planowaną w LSR kwotę. W związku z dużym 
zapotrzebowaniem na infrastrukturę rekreacyjną zostanie 
podniesiony wskaźnik przed ogłoszeniem kolejnego naboru.

Rozdział /pkt. w
LSR

Dotychczasowy
zapis 

Proponowane zmiany Uzasadnienie zmiany

Rozdział V Tabela 11 
Tabela przedsięwzięć 

Opis

Min. 10% wkład własny 
osobowy bądź 

 Wkład własny w wartość 
zadania w wysokości minimum 

Doprecyzowano sposób wnoszenia wkładu własnego do zadania, 
uzależnionego od wnioskowanej kwoty grantu.



oraz typów operacji

Przedsięwzięcie 1.1.1. 
Kultywowanie 
lokalnych tradycji
i historii

finansowy 10% wnioskowanej kwoty grantu 
 Wartość grantów przyznanych na

etapie wyboru nie przekracza 15 
%  kwoty projektu grantowego

Zgodnie z rozporządzeniem 19.2 podmioty z grupy jsfp mogą otrzymać 
maksymalnie 20% projektu grantowego, aby projekt grantowy mógł być 
poprawnie zrealizowany. W celu zmniejszenia ryzyka przekroczenia tego 
progu zmniejszony zostanie % kwoty przyznaje dla jsfp na etapie wyboru 
zadań.

Beneficjent/grantobiorca

LGD/osoby prawne z 
wyłączeniem 
prowadzących 
działalność gospodarczą 

zgodnie z § 3 rozporządzenia 19.2 Rozszerzono katalog wnioskodawców, ponieważ takie zmiany były 
zgłaszane podczas prowadzonego przez pracowników biura doradztwa.

Wartość min.i maks. dofinansowania oraz poziom %

Od 5 000 do 25 000  (do 
90%)

od 10 000 do 25 000  (do 100 %) Kosztem kwalifikowalnym grantu nie może być wkład w postaci 
nieodpłatnej pracy, a nie każdy podmiot występujący o środki na realizację 
ciekawego pomysłu posiada środki finansowe. Taki podmiot może otrzymać 
do 100% dofinansowania.

Przedsięwzięcie 1.1.2 
Aktywizacja i integracja
lokalnych społeczności

Opis

 Organizacja imprez 
stanowi nie więcej 
niż 30% kosztów 
całkowitych

 Zajęcia dla grup 
minimum 10-
osobowych;

 Min. 10% wkład 
własny osobowy 
bądź finansowy

 Organizacja imprez typu festyn, 
piknik, dożynki stanowi nie więcej 
niż 30% kosztów wnioskowanego 
grantu 
 Wkład własny w wartość 
zadania w wysokości minimum 
10% wnioskowanej kwoty grantu
 Wartość grantów przyznanych na
etapie wyboru nie przekracza 15% 
kwoty projektu grantowego

Doprecyzowano rodzaj imprez.
Doprecyzowano sposób wnoszenia wkładu własnego do zadania, 
uzależnionego od wnioskowanej kwoty grantu.
Zgodnie z rozporządzeniem 19.2 podmioty z grupy jsfp mogą otrzymać 
maksymalnie 20% projektu grantowego, aby projekt grantowy mógł być 
poprawnie zrealizowany. W celu zmniejszenia ryzyka przekroczenia tego 
progu zmniejszony zostanie % kwoty przyznaje dla jsfp na etapie wyboru 
zadań.

Beneficjent/grantobiorca

LGD/osoby prawne z 
wyłączeniem 
prowadzących 
działalność gospodarczą

zgodnie z § 3 rozporządzenia 19.2 Rozszerzono katalog wnioskodawców, ponieważ takie zmiany były 
zgłaszane podczas prowadzonego przez pracowników biura doradztwa.

Wartość min.i maks. dofinansowania oraz poziom %

Od 10 000 do 25 000 (do
90%)

Od 10 000 do 25 000 (do 100%) Kosztem kwalifikowalnym grantu nie może być wkład w postaci 
nieodpłatnej pracy, a nie każdy podmiot występujący o środki na realizację 



ciekawego pomysłu posiada środki finansowe. Taki podmiot może otrzymać 
do 100% dofinansowania.

Przedsięwzięcie 1.1.4 
Sieciowanie organizacji 
pozarządowych

Wartość min.i maks. dofinansowania oraz poziom %

50 000 (do 90%) od 25 000 do 50 000 (do 90%) Określono granice kwoty na operację własną „od”-”do”, dotychczas była to 
określona kwota na poziomie 50 tys. zł. 

Przedsięwzięcie1.1.5 
Opracowanie koncepcji 
ścieżek rowerowych na 
obszarze LGD

Wartość min.i maks. dofinansowania oraz poziom %

50 000 (do 90%)  od 25 000 do 50 000 (do 90%) Określono granice kwoty na operację własną „od”-”do”, dotychczas była to 
określona kwota na poziomie 50 tys. zł. 

Przedsięwzięcie1.2.1 
Podejmowanie 
działalności 
gospodarczej

Wartość min.i maks. dofinansowania oraz poziom %

75 000 (premia 100 %) 50 000 (premia) Podczas udzielanego doradztwa osoby zainteresowane założeniem firmy 
stwierdzały, że wykazanie kosztów na poziomie 75 tyś zł dla działalności 
która chcieliby założyć polegałoby na sztucznym tworzeniu kosztów, 
ponieważ jest to za wysoka kwota. Ponadto w przeprowadzonych w 2016 
roku naborach zainteresowanie dofinansowaniem było dużo. Złożono 16 
wniosków, a premii wystarczyło tylko dla 7. W wyniku tak dużego 
zapotrzebowania na wsparcie osób, które chcą założyć firmę, należy 
zmniejszyć kwotę premii z 75 do 50 tys. zł. Pozwali to na wsparcie 
dodatkowo 3 nowych firm.

Przedsięwzięcie 1.2.3 
Przedsiębiorczość 
młodzieży

Wartość min.i maks. dofinansowania oraz poziom %

 50 000 (do 90%)  od 25 000 do 50 000 (do 90%) Określono granice kwoty na operację własną „od”-”do”, dotychczas była to 
określona kwota na poziomie 50 tys. zł. 

Przedsięwzięcie1.2.4 
Rozwój działalności 
gospodarczej

Beneficjent/grantobiorca

Osoby fizyczne, osoby 
prawne prowadzące 
działalność gospodarczą

 zgodnie z § 3 rozporządzenia 19.2 Rozszerzono katalog wnioskodawców, ponieważ takie zmiany były 
zgłaszane podczas prowadzonego przez pracowników biura doradztwa.

Wartość min. i maks. dofinansowania oraz poziom %

od 25 001 do 300 000 
(do 70% dla grupy 
defaworyzowanej  50% 
dla pozostałych)

od 25 001 do 300 000 (do 70% dla 
grupy defaworyzowanej  do 50% 
dla pozostałych)

Wpisano słowo „do” aby jednoznacznie wskazać, iż poziom dofinansowania 
dla pozostałych podmiotów jest ruchomy, jak w przypadku grupy 
defaworyzowanej

Przedsięwzięcie1.2.5 
Wzmocnienie 

Opis

Min. 10% wkład własny  Wkład własny w wartość Doprecyzowano sposób wnoszenia wkładu własnego do zadania, 



potencjału organizacji 
pozarządowych

osobowy bądź 
finansowy

zadania w wysokości minimum 
10% wnioskowanej kwoty grantu 
 Wartość grantów przyznanych na

etapie wyboru nie przekracza 15 
%  kwoty projektu grantowego

uzależnionego od wnioskowanej kwoty grantu.
Zgodnie z rozporządzeniem 19.2 podmioty z grupy jsfp mogą otrzymać 
maksymalnie 20% projektu grantowego, aby projekt grantowy mógł być 
poprawnie zrealizowany. W celu zmniejszenia ryzyka przekroczenia tego 
progu zmniejszony zostanie % kwoty przyznaje dla jsfp na etapie wyboru 
zadań.

Beneficjent/grantobiorca

LGD/osoby prawne z 
wyłączeniem 
prowadzących 
działalność gospodarczą

zgodnie z § 3 rozporządzenia 19.2 Rozszerzono katalog wnioskodawców, ponieważ takie zmiany były 
zgłaszane podczas prowadzonego przez pracowników biura doradztwa.

Wartość min. i maks. dofinansowania oraz poziom %

od 10 000 do 40 000;(do
90%)

od 10 000 do 40 000(do 100%) Kosztem kwalifikowalnym grantu nie może być wkład w postaci 
nieodpłatnej pracy, a nie każdy podmiot występujący o środki na realizację 
ciekawego pomysłu posiada środki finansowe. Taki podmiot może otrzymać 
100% dofinansowania.

Przedsięwzięcie 1.2.6 
Integracja branż 
mających kluczowe 
znaczenie dla rozwoju 
obszaru:zakwaterowanie
i usługi gastronomiczne,
kultura, rekreacja i 
rozrywka, usługi oraz 
handel hurtowy i 
detaliczny

Wartość min. i maks. dofinansowania oraz poziom %

50 000 (do 90%) od 25 000 do 50 000 (do 90%) Określono granice kwoty na operację własną „od”-”do”, dotychczas była to 
określona kwota na poziomie 50 tys. zł. 

Przedsięwzięcie1.3.2 
Miejsca aktywności 
ruchowe

Opis

 Budowa, przebudowa
ogólnodostępnej
i niekomercyjnej 
infrastruktury 
rekreacyjnej;
 Zgodność z 
rozporządzeniem: 
budowa, przebudowa 

Usunięto
Zgodność z rozporządzeniem: 
budowa, przebudowa 
ogólnodostępnej
i niekomercyjnej infrastruktury 
rekreacyjnej, wzmocnienie- 
kapitału społecznego, promocja 
obszaru LGD;

Zgodnie z rozporządzeniem wskazano dodatkowy zakres promocja obszaru 
LGD, ponieważ nowo powstała infrastruktura wpływa na większą 
atrakcyjność obszaru, przyciąga osoby spoza tego miejsca i promuje teren.
Na etapie składania wniosku o powierzenie grantu wymagana jest zgoda na 
realizację prac budowlanych, jeśli zakres prac to wymusza. Krótki czas na 
realizacje i rozliczenie projektu grantowego wymusza na LGD konieczność 
wyboru zadań, które są gotowe do realizacji.
Zwiększono procent dofinansowania na zakup środków trwałych. W celu 



ogólnodostępnej
i niekomercyjnej 
infrastruktury 
rekreacyjnej, 
wzmocnienie kapitału 
społecznego;
 Min. 10% wkład 
własny osobowy bądź 
finansowy;
 Zakup rzeczy i   
środków trwałych 
stanowi nie więcej niż 
80%  kosztów

Minimum 10% wnioskowanej 
kwoty grantu musi zostać 
przeznaczona na działania 
integracyjne lub aktywizacyjne
Zakup rzeczy i środków 
trwałych stanowi nie więcej niż 
90% kosztów grantu.
Wnioskodawca posiada 
ostateczną decyzję o pozwoleniu 
na budowę lub potwierdzenie nie 
wniesienia sprzeciwu wobec 
zgłoszonego zamiaru wykonania 
robót budowlanych, jeżeli zakres 
prac tego wymaga.
Wartość grantów przyznanych na
etapie wyboru nie przekracza 15% 
kwoty projektu grantowego

integracji mieszkańców danego obszaru. wprowadzono konieczność  
zrealizowania działań aktywizacyjnych lub integracyjnych
Zgodnie z rozporządzeniem 19.2 podmioty z grupy jsfp mogą otrzymać 
maksymalnie 20% projektu grantowego, aby projekt grantowy mógł być 
poprawnie zrealizowany. W celu zmniejszenia ryzyka przekroczenia tego 
progu zmniejszony zostanie % kwoty przyznaje dla jsfp na etapie wyboru 
zadań.

Beneficjent/grantobiorca

LGD/osoby prawne z 
wyłączeniem 
prowadzących 
działalność gospodarczą

zgodnie z § 3 rozporządzenia 19.2 Rozszerzono katalog wnioskodawców, ponieważ takie zmiany były 
zgłaszane podczas prowadzonego przez pracowników biura doradztwa.

Wartość min. i maks. dofinansowania oraz poziom %

od 10 000 do 25 000 (do 
90%)

od 10 000 do 25 000 (do 100%) Kosztem kwalifikowalnym grantu nie może być wkład w postaci 
nieodpłatnej pracy, a nie każdy podmiot występujący o środki na realizację 
ciekawego pomysłu posiada środki finansowe. Taki podmiot może otrzymać 
100% dofinansowania.

Rozdział /pkt. w
LSR

Dotychczasowy zapis Proponowane zmiany Uzasadnienie zmiany

Rozdz.V Tabela 12 Opis 
wskaźników 
przypisanych do celu 
ogólnego, celów 

Rodzaj wskaźnika : W 1.2 Rezultatu, Liczba 
operacji ukierunkowanych na innowacje 
Wzór/sposób określania:
Suma projektów mających charakter innowacyjny. 

Rodzaj wskaźnika : W1.2 Rezultatu, Liczba 
operacji ukierunkowanych na innowacje 
Wzór/sposób określania
Suma projektów mających charakter 

Zmiany w LSR są odzwierciedleniem 
zmian w kryteriach wyboru z zakresu 
innowacyjności.



szczegółowych oraz 
przedsięwzięć

Wskaźnik mierzony w odniesieniu do działalności 
gospodarczych na podstawie sprawozdań 
beneficjentów oraz ankiety monitorującej realizację 
operacji, wysyłanej do wnioskodawców. Rozróżnia 
się innowacyjność: produktową (w ramach 
realizacji projektu nabywana jest maszyna, sprzęt, 
urządzenie, a rok wyprodukowania tego typu, 
modelu nie przekracza 5 lat; usługową (w ramach 
realizacji projektu obiekt przemysłowy, 
produkcyjny, przybiera formę obiektu usługowego. 
Obiekt produkcyjny może być obiektem 
działającym bądź nie, przy czym po nadaniu mu 
funkcji usługowej nadal muszą pozostać 
w nim elementy charakterystyczne dla miejsca 
produkcyjnego); 
branżową (kod PKD którym posługuje się/będzie 
się posługiwał wnioskodawca nie występuje na 
obszarze min. gminy w której realizowana będzie 
operacja. 

innowacyjny. Wskaźnik mierzony w 
odniesieniu do działalności gospodarczych na 
podstawie sprawozdań beneficjentów oraz 
ankiety monitorującej realizację operacji, 
wysyłanej do wnioskodawców. Rozróżnia się 
innowacyjność:   produktowo – usługową
( w biznesplanie wykazano, iż oferowane do 
sprzedaży produkty/usługi będą posiadały cechy
innowacyjności lub będą udoskonalone 
względem już funkcjonujących na rynku lub do 
ich wytworzenia będą zastosowane 
materiały/surowce niestandardowe/dotychczas 
niewykorzystywane lub zastosowano nowy 
sposób dystrybucji lub reklamy); 
branżową (główny kod PKD poprawnie 
wskazany we wniosku i biznesplanie oraz 
odpowiadający całościowemu zakresowi 
realizowanej operacji nie występuje na terenie 
całego LGD lub co najmniej 3 gmin lub gminy, 
w której jest realizowana operacja) lub nowy 
sposób wykorzystania charakterystycznych 
obiektów wiejskich (w ramach realizacji 
operacji istniejący obiekt charakterystyczny dla
„dawnej wsi” np. kuźnia, młyn, stodoła, zostaje
zaadoptowany na prowadzenie działalności 
gospodarczej, przy czym muszą w nim pozostać 
elementy charakterystyczne dla pierwotnego 
wyglądu i/lub przeznaczenia budynku).



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

Z  uwagi  na  złą  sytuację  na  rynku  pracy
wynikającą  z  małej  liczby  nowo  zakładanych
działalności  gospodarczych,  zmniejszony został  w
Strategii  poziom  premii  (100%  finansowania)  na
podejmowanie  działalności  gospodarczej  z
maksymalnych  100 000  zł  do  75 000  zł, celem
zapewnienia  jak  największej  liczbie  osób
fizycznych  szansę  na  rozpoczęcie  działalności  na
własną  rękę.  Wysokość  kwoty  została  określona
obok  danych  statystycznych  na  podstawie
rozeznania przeprowadzonego wśród mieszkańców
obszaru za pośrednictwem fiszek projektowych oraz
prowadzonych  wywiadów  grupowych,  z  których
wynikało iż kwota  75 000 zł będzie wystarczającą
na  potrzeby  mieszkańców  chcących  rozpocząć
działalność. 

Z uwagi na złą sytuację na rynku pracy
wynikającą  z  małej  liczby  nowo  zakładanych
działalności gospodarczych, zmniejszony został
w Strategii poziom premii (100% finansowania)
na  podejmowanie  działalności  gospodarczej  z
maksymalnych 100 000 zł do 50 000 zł, celem
zapewnienia  jak  największej  liczbie  osób
fizycznych  szansę  na  rozpoczęcie  działalności
na  własną  rękę.  Wysokość  kwoty  została
określona  obok  danych  statystycznych  na
podstawie rozeznania przeprowadzonego wśród
mieszkańców obszaru za pośrednictwem fiszek
projektowych  oraz  prowadzonych  wywiadów
grupowych, z których wynikało iż kwota 50 000
zł  będzie  wystarczającą  na  potrzeby
mieszkańców chcących rozpocząć działalność. 

Podczas udzielanego doradztwa osoby
zainteresowane założeniem firmy 
stwierdzały, że wykazanie kosztów na
poziomie 75 tyś zł dla działalności 
która chcieliby założyć polegałoby na 
sztucznym tworzeniu kosztów, 
ponieważ jest to za wysoka kwota. 
Ponadto w przeprowadzonych w 2016
roku naborach zainteresowanie 
dofinansowaniem było dużo. Złożono 
16 wniosków, a premii wystarczyło 
tylko dla 7. W wyniku tak dużego 
zapotrzebowania na wsparcie osób, 
które chcą założyć firmę, należy 
zmniejszyć kwotę premii z 75 do 50 
tys. zł. Pozwali to na wsparcie 
dodatkowo 3 nowych firm.

W tym  zakresie  innowacyjność  określona  została
jako:  produktowa  (w  ramach  realizacji  projektu
nabywana  jest  maszyna,  sprzęt,  urządzenie,  a  rok
wyprodukowania tego typu, modelu nie przekracza
5  lat),  usługowa (w  ramach  realizacji  projektu
obiekt przemysłowy, produkcyjny, przybiera formę
obiektu usługowego. Obiekt produkcyjny może być
obiektem  działającym  bądź  nie,  przy  czym  po
nadaniu  mu  funkcji  usługowej  nadal  muszą
pozostać  w  nim  elementy  charakterystyczne  dla
miejsca  produkcyjnego);  branżowa (kod  PKD
którym  posługuje  się/będzie  się  posługiwał
wnioskodawca  nie  występuje  na  obszarze  min.
gminy w której realizowana będzie operacja.

W  tym  zakresie  innowacyjność  określona
została jako: produktowo – usługowa
( w biznesplanie wykazano, iż oferowane do 
sprzedaży produkty/usługi będą posiadały cechy
innowacyjności lub będą udoskonalone 
względem już funkcjonujących na rynku lub do 
ich wytworzenia będą zastosowane 
materiały/surowce niestandardowe/dotychczas 
niewykorzystywane lub zastosowano nowy 
sposób dystrybucji lub reklamy); 
branżowa (główny  kod  PKD  poprawnie
wskazany  we  wniosku  i  biznesplanie oraz
odpowiadający  całościowemu  zakresowi
realizowanej operacji nie występuje na terenie
całego LGD lub co najmniej 3 gmin lub gminy,
w której jest  realizowana operacja) lub nowy
sposób  wykorzystania  charakterystycznych
obiektów  wiejskich (w  ramach  realizacji
operacji istniejący obiekt charakterystyczny dla
„dawnej wsi” np. kuźnia, młyn, stodoła, zostaje
zaadoptowany  na  prowadzenie  działalności

Zmiany w LSR są odzwierciedleniem 
zmian w kryteriach wyboru z zakresu 
innowacyjności.



gospodarczej, przy czym muszą w nim pozostać
elementy  charakterystyczne  dla  pierwotnego
wyglądu i/lub przeznaczenia budynku).

We  wszystkich  projektach  grantowych  (a  także
projektach  własnych)  założony  został  poziom
dofinansowania w wysokości do 90%.

We wszystkich projektach grantowych (a także
projektach  własnych)  założony  został  poziom
dofinansowania w wysokości do 100 %.

Kosztem kwalifikowalnym grantu nie może
być wkład w postaci nieodpłatnej pracy, a 
nie każdy podmiot występujący o środki na
realizację ciekawego pomysłu posiada 
środki finansowe. Taki podmiot może 
otrzymać do 100% dofinansowania.

Karta oceny wstępnej dotyczy: złożenia wniosku w
miejscu  i  terminie  wskazanym  w  ogłoszeniu
o naborze,  zgodności  operacji  z  zakresem
tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu
o naborze,  zgodności  operacji  z  formą  wsparcia
wskazaną  w  ogłoszeniu  o  naborze,  spełniania
dodatkowych  warunków  udzielenia  wsparcia
obowiązujących  w  ramach  naboru,  zgodności  z
Programem i zgodności z LSR – ocena wstępna jest
opinią  dla  członków  Rady,  natomiast  ostateczną
decyzję podejmuje Rada. 

Karta  oceny  wstępnej  dotyczy:  złożenia
wniosku  w  miejscu  i  terminie  wskazanym  w
ogłoszeniu  o naborze,  zgodności  operacji  z
zakresem tematycznym, który został wskazany
w ogłoszeniu  o naborze,  zgodności  operacji  z
formą  wsparcia  wskazaną  w  ogłoszeniu  o
naborze,  spełniania  dodatkowych  warunków
udzielenia wsparcia obowiązujących w ramach
naboru,  zgodności z Programem i zgodności z
LSR – ocena wstępna jest opinią dla członków
Rady,  natomiast  ostateczną decyzję podejmuje
Rada. 

Zmiana jest spowodowana zmianą w 
Procedurze oceny i wyboru.

Rozdział VII Plan 
działania

Tabela 14 Planowane 
nabory wniosków na 
realizację przedsięwzięć 
ogłaszanych w formie 
konkursów w ramach 
LSR

Przedsięwzięcie 1.1.2 
Aktywizacja i integracja 
lokalnych społeczności

Termin planowanego naboru wniosku 2016 Termin planowanego naboru 2017 W związku z opóźnieniami w 
przeprowadzaniu konkursów na operacje 
inne oraz znaczącymi zmianami jakie 
zostały wprowadzone we wrześniu 2016 r. 
w zakresie sposobu realizacji projektów 
grantowych nie było możliwe ogłoszenie 
naboru wniosków II półroczu 2016 r. 



Rozdział
/pkt. w
LSR

Dotychczasowy zapis Proponowane zmiany 
Uzasadnienie

zmiany

 ETAP/cel/wartość wskaźnika

Metody 
komunikacji/zad
ania animacji 
lokalnej i 
współpracy

Wskaźnik
Metoda pomiaru
wykonania 
zadania

Łącznie
w latach
2017–2022

Łącznie 
przed 
konkursami
w latach 
2017–2019

Po 
każdym 
konkursie

Przy zmianie 
zapisów LSR,
dokumentów 
powiązanych

Łącznie
w latach
2017–2022

Łącznie 
przed 
konkursami 
w latach 
2017–2019

Po 
każdym 
konkursi
e

Przy zmianie 
zapisów LSR, 
dokumentów 
powiązanych

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

Artykuły na 
stronie 
internetowej 
LGD

Liczba wejść na
stronę 
internetową 
z artykułem
Licznik na 
stronie www 

275 700 275 150
1200 4000 2750 3500

Zmiany zostały
dokonane na

podstawie
danych z 2016

roku, które
pochodzą m.in. z

list
prowadzonego

doradztwa,
spotkań, stron
internetowych.

Artykuły na 
stronach 
internetowych 
urzędów gmin z
linkiem do 
www LGD.

Liczba 
zamieszczonych
artykułów
Dane ze stron 
gmin/wykaz 
artykułów

6
30 6 6

12
30 6

12

Artykuły na 
profilu LGD na 
portalu 
społecznościow
ym.

Liczba osób, 
które zobaczyły 
artykuł
Licznik wejść

55
400 55

55 55
700 550

55

Wysyłka 
bezadresowa do
gospodarstw 
domowych 
i podmiotów z 
obszaru LGD

Liczba 
kampanii 
wysyłkowych
Dokumentacja 
potwierdzająca 
wysyłkę

1
– – –

3
– – –

Spotkanie 
informacyjne 
dla 

Liczba osób, 
która wzięła 
udział

100 
–2017;
55 – 

75 – –
25 –

2017;

75 – –



potencjalnych 
beneficjentów

w spotkaniach
Listy obecności 
ze spotkań

2018,
2019

55 – 
2018,
2019

Informacja i 
doradztwo 
w siedzibie 
LGD.

Liczba osób 
korzystająca 
z doradztwa
Rejestr usług 
doradczych

400 – – –
250

– – –

Materiał 
informacyjny 
w prasie 
lokalnej 

Potencjalna 
liczba 
odbiorców
Wykaz 
tytułów/Dane 
wydawców

5 521
5521

– – 5 521
20 000

– –

Inne (jakie?) 
Mini ulotki 
pozostawione w
sklepach

Liczba 
rozdystrybuowa
nych ulotek
Wykaz miejsc 
dystrybucji

–
55 000

– – –
10 000

– –
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