Wykaz proponowanych zmian w LSR

Dokument zmieniany

Dotychczasowy zapis Proponowane zmiany

Rozdz.I Stowarzyszenie liczy 124 członków
pkt.3.2 (….) Sektor społeczny (…) 95 osoby,
co stanowi 76,61 % członków, w tym
12 członków to osoby prawne, 4 osób
to osoby fizyczne reprezentujące
jednostki nieposiadające osobowości
prawnej i 79 mieszkańców, sektor
gospodarczy to 20 członków (16,12
%), natomiast sektor publiczny
reprezentowany jest przez 9
podmiotów, co stanowi 7,25 %
wszystkich członków.
Rozdział VII, Plan działania
Tabela 1 Planowane nabory
wniosków na realizację
przedsięwzięć ogłaszanych w
formie konkursów w ramach
LSR

Rozdział V, Cele i wskaźniki,
2 Tabela przedsięwzięć oraz
typów operacji
Przedsięwzięcie 1.1.1.
Kultywowanie lokalnych

Stowarzyszenie liczy 122 członków
(…) Sektor społeczny (…) 93 osoby,
co stanowi 76,23 % członków, w tym
11 członków to osoby prawne, 4 osoby
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.

Uzasadnienie zmiany
Zapisy poprawione zgodnie z aktualnym wykazem członków

Zmiana ta spowodowana jest licznymi opóźnieniami w ogłaszaniu i
realizacji poszczególnych konkursów w okresie od podpisania umowy
ramowej w 2016 r. do chwili obecnej i możliwościami wykonania
określonej ilości pracy przez pracowników LGD. Największym
Sieciowanie organizacji
Sieciowanie organizacji
pozarządowych – 2018 rok pozarządowych – 2019 rok obciążeniem dla LGD są projekty grantowe, które zostały zaplanowane
do realizacji dwa w pierwszym i dwa w drugim w kamieniu milowym.
Opracowanie koncepcji
Opracowanie koncepcji
Według planu z 2015 roku pierwszy z nich miał być zrealizowany do
ścieżek rowerowych na
ścieżek rowerowych na
obszarze LGD – 2018 rok obszarze LGD – 2020 rok końca 2017 roku, a drugi do końca 2018 roku. Ogłaszanie konkursów
było opóźnione w związku z brakiem procedur oceny poprawności
Przedsiębiorczość
Przedsiębiorczość
wyboru Grantobiorców. W związku z unieważnieniem pierwszego
młodzieży – 2018 rok
młodzieży – 2020 rok
konkursu w 2017 i drugiego konkursu w drugim projekcie w 2018 roku
oraz wydłużonym okresem pomiędzy oceną a realizacja pierwszego
projektu grantowego w bieżącym roku są realizowane oba projekty
grantowe, a pod koniec roku będzie ogłoszony trzeci projekt grantowy.
W związku z tym uzasadnionym jest przesunięcie trzech operacji
własnych na późniejszy okres, co nie zakłóci realizacji tych operacji w
LSR i Planie działania, ponieważ wszystkie trzy zostały ujęte w II
kamieniu milowym na lata 2019-2021.
Wartość min.
i maks. dofinansowania
oraz poziom %
Od 10 000 do 22 000 (do
100%)

Wartość min.
i maks. dofinansowania
oraz poziom %
Od 10 000 do 25 000 (do
100%)

Umowa na realizację projektu grantowego w ramach przedsięwzięcia
1.1.2 została podpisana 9 kwietnia 2018 r. na kwotę 249 845 zł, z
zaplanowanych 300 000 zł pozostała kwota 50 155 zł. W związku z
obniżeniem kwoty pierwszego projektu grantowego, kwota 50 000
będzie przesunięta w ramach tego samego rodzaju operacji i w ramach

Środki przeznaczone na
realizację przedsięwzięcia
(zł)
250 000

tradycji i historii

Środki przeznaczone na
realizację przedsięwzięcia
(zł)
300 000

jednego celu szczegółowego LSR: Wzmocnienie kapitału społecznego i
spójności wewnętrznej obszaru, czyli do przedsięwzięcia 1.1.1.
Kultywowanie lokalnych tradycji i historii.

Rozdział V, Cele i
Środki przeznaczone na
Środki przeznaczone na
wskaźniki,3. Tabela
realizację przedsięwzięcia realizację przedsięwzięcia
przedsięwzięć oraz typów
(zł)
(zł)
operacji; Przedsięwzięcie
300 000
250 000
1.1.2. Aktywizacja i integracja
lokalnych społeczności
Załącznik 1 Plan działania wskazujący harmonogram osiągania poszczególnych wskaźników produktu

Cel szczegółowy 1.1 Wzmocnienie kapitału społecznego i spójności wewnętrznej obszaru
1.1.1 Kultywowanie
lokalnych tradycji i
historii

1.1.2 Aktywizacja
i integracja lokalnych
społeczności

Liczba wydarzeń

–

–

–

12
szt.

Liczba wydarzeń
integrujących i/lub
aktywizacyjnych

12
szt.

100

300 000

–

Poddziałanie/
zakres
Programu

Razem
planowane
wsparcie (zł)

Planowane
wsparcie (zł)

% realizacji
wskaźnika
narastająco

Wartość z
jednostką miary

Razem wartość
wskaźników

RAZEM
2016–2023

2022–2023

Planowane
wsparcie (zł)

% realizacji
wskaźnika
narastająco

Wartość z
jednostką miary

2019–2021

Planowane
wsparcie (zł)

Nazwa wskaźnika
produktu

% realizacji
wskaźnika
narastająco

Zaangażowani
i przedsiębiorczy
mieszkańcy obszaru
LGD

2016–2018

Wartość z
jednostką miary

CEL GŁÓWNY 1

Lata

Progr
am

Dotychczasowy zapis

PROW

100

250 000

–

–

–

12

250 000 PROW

–

–

–

–

–

12

300 000 PROW

100

300
000

–

–

–

–

–

–

–

–

19.2
Realizacja
LSR
19.2
Realizacja
LSR

Proponowane zmiany
1.1.1 Kultywowanie
lokalnych tradycji i
historii

Liczba wydarzeń

–

–

–

12
szt.

1.1.2 Aktywizacja
i integracja
lokalnych społecz.

Liczba wydarzeń
integrujących i/lub
aktywizacyjnych

12
szt.

100

250
000

–

12

300
000

PROW

12

250
000

PROW

19.2
Realizacja
LSR
19.2
Realizacja
LSR

