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

Rozdział I 

Charakterystyka LGD 

3.2 

Reprezentatywność i 

zasady 

funkcjonowania LGD 

Stowarzyszenie liczy 97 członków zwyczajnych 

w tym osoby fizyczne i prawne. Sektor 

społeczny reprezentowany jest przez 74 osoby, 

co stanowi 76,3 % członków, w tym 10 

członków to osoby prawne, 3 osoby to osoby 

fizyczne reprezentujące jednostki nieposiadające 

osobowości prawnej i 61 mieszkańców, sektor 

gospodarczy to 14 członków (14,4%), natomiast 

sektor publiczny reprezentowany jest przez 9 

podmiotów, co stanowi 9,3 % wszystkich 

członków Stowarzyszenia. 

Stowarzyszenie liczy 98 członków zwyczajnych 

w tym osoby fizyczne i prawne. Sektor 

społeczny reprezentowany jest przez 75 osoby, 

co stanowi 76,5 % członków, w tym 10 

członków to osoby prawne, 3 osoby to osoby 

fizyczne reprezentujące jednostki nieposiadające 

osobowości prawnej i 61 mieszkańców, sektor 

gospodarczy to 14 członków (14,3%), natomiast 

sektor publiczny reprezentowany jest przez 9 

podmiotów, co stanowi 9,2 % wszystkich 

członków Stowarzyszenia. 

Aktualizacja wg bieżącego stanu 

Rozdział V Cele i 

wskaźniki Tabela 1 

Cele i wskaźniki LSR 

 

 

Przedsięwzięcia 
Grupy 

docelowe 

1.2.6   

Integracja 

branż 

mających 

kluczowe 

znaczenie 

dla rozwoju 

obszaru:  

Przedsiębior

cy 

 

 

Przedsięwzięcia 
Grupy 

docelowe 

1.2.6   

Integracja 

branż 

mających 

kluczowe 

znaczenie 

dla rozwoju 

obszaru:  

Przedsiębior

cy, 

członkowie 

organizacji 

pozarządowy

ch, 

mieszkańcy 
 

Rozszerzenie grup docelowych przedsięwzięcia 

1.2.6 Integracja branż.  

Członkowie organizacji pozarządowe oraz 

mieszkańcy są również podmiotami działającymi w 

zakresie wymienionych branż, np. KGW w 

zakresie gastronomii, organizacji imprez (festyny, 

rajdy) mieszkańcy będący np. pszczelarzami, 

rolnikami sprzedając swoje produkty (handel) 

dlatego również do nich powinna być skierowana 

ta operacja. 

Rozdział VII Plan 

działania Tabela 14 

Planowane nabory 

wniosków na 

realizację 

przedsięwzięć 

ogłaszanych w formie 

konkursów w ramach 

LSR  

Aktywizacja i integracja lokalnych społeczności 

– rok 2022 

Aktywizacja i integracja lokalnych społeczności 

– rok 2022 i rok 2023 

W 2022 roku zaplanowane były 2 projekty 

grantowe w ramach przedsięwzięcia Aktywizacja i 

integracja lokalnych społeczności. Jeden z nich jest 

w trakcie weryfikacji przez UM.  

Zmiana dotyczy przesunięcia terminu ogłoszenia 

konkursu na aktywizację i integrację lokalnych 

społeczności w zakresie Smart Village na rok 2023.  

 


