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Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem” 

Wniosek Zarządu w sprawie aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju 

Ewaluacja średniookresowa (mid-term) Lokalnej Strategii Rozwoju wdrażanej przez 

Stowarzyszenie - Lokalną Grupę Działania „Bądźmy Razem” w okresie: styczeń 2016 – 

czerwiec 2018 oraz dotychczasowe doświadczenia z procesu wdrażania Lokalnej Strategii 

Rozwoju wskazują na konieczne zmiany w zapisach dotyczących wskaźników, ich wartości 

oraz kwot w budżecie.  

Zmiany te powinny objąć: 

 

Z matrycy logicznej (str. 38) proponuje się usunąć wskaźnik produktu o brzmieniu: Podmioty, 

którym udzielono indywidualnego doradztwa (pkt.1 i 4), a także z tej samej tabeli (str. 40) Ten 

sam wskaźnik produktu o tym samym brzmieniu: Podmioty, którym udzielono 

indywidualnego doradztwa (pkt.1 i 4). 

 Uzasadnienie: W pozostałej części LSR we wskaźnikach celów i rezultatów nie 

uwzględniono tego rodzaju wskaźnika.  

Z matrycy logicznej (str. 38 i 40) proponuje się usunąć wskaźnik rezultatu o brzmieniu:  

Osoby, które otrzymały wsparcie po uprzednim udzieleniu indywidualnego doradztwa  

w zakresie ubiegania się o wsparcie na realizację LSR, świadczonego w biurze LGD, 

zastępując go w obu przypadkach wskaźnikiem o brzmieniu: Liczba osób, które podniosły 

kompetencje w zakresie wdrażania LSR.  

Uzasadnienie: Wskaźnik rezultatu odnosi się do przedsięwzięcia: Funkcjonowanie LGD oraz 

wynika ze wskaźników produktu: Liczba osobodni szkoleń dla pracowników LGD
 
oraz Liczba 

osobodni szkoleń dla organów LGD. Stosując zasadę, że wskaźnik rezultatu wynika 

bezpośrednio ze wskaźnika produktu, w wyniku szkoleń jego uczestnicy poprzez nabywanie 

wiedzy i doskonalenie umiejętności podnoszą swoje kompetencje w zakresie wdrażania LSR. 

Wskaźnik ten został również przypisany do wskaźnika produktu: Liczba osobodni szkoleń dla 

organów LGD. Wprowadzenie poprawki w zakresie wartości wskaźnika jest niezbędne dla 

ujednolicenia wartości wskaźnika w obu przedstawionych przypadkach.  

 

W Tabeli 5. Sposób realizacji ewaluacji ex-post. (str. 65):  

Ocena realizacji celów. Czas pomiaru: I kwartał 2023 roku - proponuje się zmienić na 

brzmienie: Czas pomiaru: 2021 rok.  

W tej samej tabeli na tej samej stronie: Ocena rezultatów. Czas pomiaru: I kwartał 2023 roku 

proponuje się zmienić na brzmienie: Czas pomiaru: 2021 rok.  

 

Uzasadnienie: Proponowana zmiana terminu w obu przypadkach wynika z sugestii Instytucji 

Zarządzającej PROW 2014-2020 wynikającej z faktu, że wyniki ewaluacji LSR we 
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wszystkich LGD w Polsce mogą mieć znaczenie dla ostatecznego kształtu postulatów Polski 

do założeń programowych w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej po 2022 roku. 

W Rozdziale V. Cele i wskaźniki 

W tabeli opisującej cele, przedsięwzięcia i wskaźniki (str. 47) wskaźnik rezultatu w1.3  

w brzmieniu: Liczba osób, które otrzymały wsparcie po uprzednim udzieleniu indywidualnego 

doradztwa w zakresie ubiegania się o wsparcie na realizację LSR, świadczonego w biurze 

LGD, proponuje się zmienić na brzmienie: Liczba osób, które podniosły kompetencje w 

zakresie wdrażania LSR. Wartość wskaźnika proponuje się ujednolicić analogicznie do 

wskaźnika rezultatu o takim samym brzmieniu – co w 2.4 (str. 49) w  1.3  (str.47) poprzez 

obniżenie jego wartości z 50 na 30. 

W tej samej tabeli (str. 49) wskaźnik rezultatu w2.4 w brzmieniu: Liczba osób, które 

otrzymały wsparcie po uprzednim udzieleniu indywidualnego doradztwa w zakresie ubiegania 

się o wsparcie na realizację LSR, świadczonego w biurze LGD, proponuje się zmienić na 

brzmienie: Liczba osób, które podniosły kompetencje w zakresie wdrażania LSR. Wartość 

wskaźnika proponuje się pozostawić bez zmian. 

Uzasadnienie: Wskaźnik rezultatu odnosi się do przedsięwzięcia: Funkcjonowanie LGD oraz 

wynika ze wskaźników produktu: Liczba osobodni szkoleń dla pracowników LGD
 
oraz Liczba 

osobodni szkoleń dla organów LGD. Stosując zasadę, że wskaźnik rezultatu wynika 

bezpośrednio ze wskaźnika produktu należy uznać zapis proponowanego brzmienia 

wskaźnika rezultatu za bardziej adekwatny do zapisów wskaźników produktu. W wyniku 

szkoleń jego uczestnicy poprzez nabywanie wiedzy i doskonalenie umiejętności podnoszą 

swoje kompetencje w zakresie wdrażania LSR. Należy zauważyć, że jest związek pomiędzy 

szkoleniami dla pracowników LGD a skutecznością udzielania doradztwa wnioskodawcom, 

nie mniej bardziej skuteczność tego doradztwa wynika z kompetencji pracowników niż 

jedynie z samego ich udziału w szkoleniach. Natomiast przypisanie tego wskaźnika 

oddziaływania do wskaźnika produktu: Liczba osobodni szkoleń dla organów LGD jest 

niewłaściwe ze względu na fakt, iż członkowie organów Stowarzyszenia – LGD „Bądźmy 

Razem” nie świadczą usług doradczych dla wnioskodawców. Wprowadzenie poprawki w 

zakresie wartości wskaźnika w1.3 jest niezbędne dla ujednolicenia wartości wskaźnika w obu 

przedstawionych przypadkach – w1.3 i w2.4. 

W tej samej tabeli (str. 48) Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego 

przedsiębiorstwa proponuje się zmianę wskaźnika produktu z 14 na 10.   

Uzasadnienie: w załączniku nr 3 – Plan działania wskazujący harmonogramem osiągnięcia 

wskaźników produktu w Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego 

przedsiębiorstwa przyjęto wskaźnik 10. Zmiana polega na ujednoliceniu wskaźników w tym 

samym działaniu.  

W tej samej tabeli (str. 48) Liczba operacji wzmacniających kapitał społeczny, w tym przez 

podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej (grupy defaworyzowane) proponuje się zmianę 

wskaźnika produktu z 30 na 9.   

Uzasadnienie: Propozycja wynika z faktu ze zapis w LSR jest zwykłą pomyłką pisarską. 

W tej samej tabeli (str. 49-50) wskaźnik produktu w brzmieniu: Liczba nowych lub 

zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej - świetlice 
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proponuje się usunąć. Natomiast w drugim wskaźniku o tym samym brzmieniu proponuje się 

usunąć doprecyzowanie: inne obiekty. 

Uzasadnienie: Dla przedsięwzięcia 2.1.1 Odnowa i rozwój wsi i miast przypisane zostały dwa 

wskaźniki o tym samym brzmieniu, z tym, że w tym proponowanym do usunięcia 

doprecyzowano, że chodzi o świetlice, a w drugim określono, że chodzi o inne obiekty. 

Dotychczasowe doświadczenie w realizacji LSR wskazuje, że taki podział wskaźnika nie ma 

uzasadnienia, ze względu na różnorodność obiektów, które wnioskodawcy chcą budować lub 

modernizować. Usunięcie wskaźnika z doprecyzowaniem, że chodzi o świetlice oraz 

usunięcie w drugim wskaźniku doprecyzowania, że chodzi o inne obiekty sprawi, że 

przedsięwzięcie 2.1.1 Odnowa i rozwój wsi i miast będzie odpowiadało oczekiwaniom 

mieszkańców obszaru i zostanie zrealizowane, a wskaźnik osiągnięty. W trakcie opracowania 

LSR założono, że wskaźnik produktu będzie miał wartość 21 i będzie się odnosił do 

wszystkich nowych lub zmodernizowanych obiektów w ramach tego przedsięwzięcia, 

natomiast w ramach tej wartości 10 obiektów to będą świetlice. Takie uszczegółowienie nie 

jest zapisane w tabeli w sposób jednoznaczny i przejrzysty, co może sprawiać wrażenie, że 

łączna liczba wszystkich obiektów wspartych ze środków LSR wynosi 31. Pozostawienie 

jednego wskaźnika produktu i przypisanej mu wartości 21 będzie jednoznaczne i przejrzyste. 

Na str. 50 LSR przedsięwzięcie 2.2.1 błędnie zapisano: Zasoby i tradycje kulturowe. Powinno 

być 2.2.1. Zasoby kulturowe, zgodnie z wizualizacją na str. 34 LSR wykres 1 Zestawienie 

celów LSR Stowarzyszenia - LGD „Bądźmy Razem” na lata 2014-2020. 

W tej samej tabeli (str. 50) w przedsięwzięciu 2.2.1 Zasoby kulturowe wskaźniki produktu: 

Liczba operacji obejmujących wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury oraz 

Liczba podmiotów działających w sferze kultury, które otrzymały wsparcie w ramach 

realizacji LSR mają przypisane wartości po 7 sztuk. Proponuje się zmianę wartości 

odpowiednio dla wskaźnika produktu: Liczba operacji obejmujących wyposażenie podmiotów 

działających w sferze kultury na 5 sztuk oraz dla wskaźnika produktu: Liczba podmiotów 

działających w sferze kultury, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR na 4 sztuki. 

Uzasadnienie: Uzyskanie wsparcia w ramach tego przedsięwzięcia cieszyło się dużym 

zainteresowaniem. Wnioskodawcy aplikowali o wysokie kwoty wsparcia, w granicach 

100.000 PLN, deklarując, że w ramach jednej operacji osiągną dwa lub nawet trzy wskaźniki 

(np. zakup strojów ludowych – 3 komplety: łowicki, podlaski i szlachecki, a także w ramach 

tej samej operacji zaplanowali wyposażenie sali). Inny wnioskodawca zaplanował zakup 

instrumentów muzycznych dla orkiestry OSP oraz wykonanie strony internetowej. 

Zaproponowana korekta wartości wskaźnika powoduje, że bardziej odpowiada aktualnym 

potrzebom obszaru i możliwościom wsparcia w ramach LSR. 

Jednocześnie w tej samej tabeli, w przedsięwzięciu 2.3.1 Popularyzacja obszaru LGD 

Bądźmy Razem wskaźnik produktu: Liczba wydarzeń służących zachowaniu, upowszechnianiu 

oraz promocji obszaru LSR lub produktów i usług lokalnych ma przypisaną wartość 30 sztuk. 

Proponuje się obniżenie tej wartości do 14 sztuk. 

Uzasadnienie: Na etapie opracowania LSR, uwzględniając ówczesne zainteresowanie 

mieszkańców i podmiotów, których przedstawiciele uczestniczyli w konsultacjach, uznano, że 
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wartość wskaźnika produktu: Liczba wydarzeń służących zachowaniu, upowszechnianiu oraz 

promocji obszaru LSR lub produktów i usług lokalnych w przedsięwzięciu: Popularyzacja 

obszaru LGD Bądźmy Razem na poziomie 30 sztuk będzie adekwatna do zgłaszanego 

zainteresowania. Opracowując budżet LSR, popełniono błąd pisarski, zapisując wsparcie w 

wysokości 675.000 PLN przy założeniu, że wsparcie jednej operacji w tym zakresie będzie 

wynosiło do 50.000 PLN (opis przedsięwzięć w LSR (str. 43) . Zatem niemożliwe jest 

uzyskanie wartości wskaźnika 30 sztuk operacji, a jedynie około 14 sztuk operacji, 

rekomenduje się, zatem korektę błędu pisarskiego. 

W Rozdziale XI. Monitoring i ewaluacja 

Ewaluacja LSR ex-post zaplanowana została zgodnie z zasadą n+2, na I kwartał 2023 roku 

(str. 57). Proponuje się zmianę terminu na 2021 rok. 

Uzasadnienie: Proponowana zmiana terminu wynika z sugestii Instytucji Zarządzającej 

PROW 2014-2020 wynikającej z faktu, że wyniki ewaluacji LSR we wszystkich LGD w 

Polsce mogą mieć znaczenie dla ostatecznego kształtu postulatów Polski do założeń 

programowych w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej po 2022 roku. 

W Załączniku 2 – Procedury dokonywania ewaluacji i monitoringu 

Do procedury (str. 68) załączona jest Ankieta monitorująca wdrażanie projektów 

zrealizowanych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju. Proponuje się usunięcie tej ankiety i 

zastąpienie jej nowym wzorem. 

Uzasadnienie: Nowy wzór ankiety jest zbudowany w sposób odmienny od dotychczasowego 

między innymi przez dodanie wprowadzenia adresowanego do beneficjenta i rodzaju 

instrukcji wypełniania, a także zastosowanie czytelnych i zrozumiałych dla beneficjenta pytań  

z sugerowanymi odpowiedziami do zaznaczenia (kafeteria). Mimo, że ankieta jest 

obszerniejsza to beneficjent będzie miał ułatwione zadanie przy jej wypełnianiu. 

W Załączniku 3 – Plan działania wskazujący harmonogram osiągania wskaźników 

produktu 

W ramach celu ogólnego: 1 Rozwój przedsiębiorczości i aktywności gospodarczej mieszkańców, 

w celu szczegółowym: 1.1. Rozwój innowacyjności i przedsiębiorczości mieszkańców, we 

wskaźniku: Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa, proponuje 

się zmianę planowanego wsparcia, w okresie 2016-2018, z kwoty 202.500 PLN na kwotę 

200.000 PLN, natomiast w okresie 2019-2021 z kwoty 405.000 PLN na kwotę 400.000 PLN, 

analogiczną zmianę proponuje się w okresie 2022-2023. Oznacza to, że łączna kwota 

wsparcia przypisana do tego wskaźnika w całym okresie wdrażania LSR ulegnie zmianie z 

kwoty 1.012.500 PLN na kwotę 1.000.000 PLN 

W ramach tego samego celu ogólnego i w tym samym celu szczegółowym we wskaźniku: 

Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa (grupy defaworyzowane) 

popełniono taki sam zwykły błąd pisarski. Proponuje się dokonać zmian analogicznie jak 

opisano to w poprzednim akapicie w odniesieniu do wskaźnika: Liczba operacji polegających 

na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa. 
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Uzasadnienie: W LSR w opisie przedsięwzięć (str. 41). zapisano, że wsparcie na rozpoczęcie 

działalności gospodarczej (premia) będzie wynosić 100.000 PLN. Oznacza to, że kwoty  

w ramach obu wskaźników w poszczególnych okresach wyznaczonych kamieniami 

milowymi muszą być podzielne przez 100.000. Proponowane zmiany ma na celu usunięcie 

zwykłych błędów pisarskich. 

W ramach tego samego celu ogólnego i w tym samym celu szczegółowym we wskaźniku: 

Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa proponuje się 

następujące zmiany planowanego wsparcia: w okresie 2016-2018, z kwoty 405.000 PLN na 

kwotę 410.000 PLN, natomiast w okresie 2019-2021 z kwoty 810.000 PLN na kwotę 820.000 

PLN, analogiczną zmianę proponuje się w okresie 2022-2023. Oznacza to, że łączna kwota 

wsparcia przypisana do tego wskaźnika w całym okresie wdrażania LSR ulegnie zmianie  

z kwoty 2.025.000 PLN na kwotę 2.050.000 PLN 

Uzasadnienie: Proponowane zmiany wynikają z konieczności przesunięcia różnic w kwotach 

proponowanego wsparcia w stosunku do zapisów w LSR. Przesunięcia powyższe nie 

powodują zmian w zaplanowanej wysokości wsparcia w ramach całego celu szczegółowego. 

W ramach tego samego celu ogólnego, w celu szczegółowym 1.2. Wzrost aktywności 

mieszkańców i podnoszenie wiedzy w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, we 

wskaźniku: Liczba operacji wzmacniających kapitał społeczny, w tym przez podnoszenie 

wiedzy społeczności lokalnej, w tym również grupy defaworyzowane proponuje się 

następujące zmiany dotyczące wartości wskaźnika w poszczególnych okresach 

wyznaczonych kamieniami milowymi: w okresie 2016-2018, zmniejszenie wartości 

wskaźnika z 15 sztuk na 4 sztuki, w okresie 2019-2021 zmniejszenie wartości wskaźnika z 8 

sztuk na 3 sztuki, natomiast w okresie 2022-2023 zmniejszenie wartości wskaźnika z 7 sztuk 

na 2 sztuki. Oznacza to, że łączna wartość wskaźnika ulegnie obniżeniu z 30 sztuk do 9 sztuk. 

Uzasadnienie: W LSR w opisie przedsięwzięć (str. 41). zapisano, że wsparcie w tym zakresie 

będzie wynosiło do 50.000 PLN, jednocześnie zapisano, że: nie przewiduje się realizacji 

przedsięwzięć przez jednostki sektora finansów publicznych. Oznacza to, że w ramach 

zaplanowanej na cały okres wdrażania LSR kwoty wsparcia w wysokości 450.000 PLN 

możliwe jest wsparcie dla około 9 operacji. Zaplanowana łączna wartość wskaźnika na cały 

okres wdrażania LSR w wysokości 30 sztuk operacji wspartych ze środków LSR jest 

niemożliwa. Ponadto zainteresowanie tego rodzaju operacjami jest niskie. Te względy 

powodują konieczność obniżenia wartości wskaźnika. 

W ramach tego samego celu ogólnego i tego samego celu szczegółowego we wskaźniku: 

Liczba zrealizowanych projektów współpracy międzynarodowych proponuje się zmianę 

wysokości wsparcia zaplanowanego w okresie 2016-2018 z kwoty 60.000 PLN na kwotę 

64.044 PLN, a tym samym zmianie ulegnie łączna kwota wsparcia zaplanowana w całym 

okresie realizacji LSR z kwoty w wysokości 60.000 PLN na kwotę 64.044 PLN. Oznacza to, 

że zmianie ulegną, w ramach celu szczegółowego: Wzrost aktywności mieszkańców i 

podnoszenie wiedzy w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, wysokość wsparcia 

w okresie 2016-2018 z kwoty 285.000 PLN na kwotę 289.044 PLN oraz wysokość wsparcia 

w całym okresie wdrażania LSR z kwoty 510.000 PLN na kwotę 514.044 PLN. W 
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konsekwencji proponowanych zmian nastąpi wzrost kwot wsparcia w celu ogólnym: 1 Rozwój 

przedsiębiorczości i aktywności gospodarczej mieszkańców, w okresie 2016-2018 z kwoty 

1.170.000 PLN do kwoty 1.174.044 PLN oraz wzrost kwoty wsparcia w całym okresie 

realizacji LSR z kwoty 4.710.000 PLN do kwoty 4.714.044 PLN. 

Uzasadnienie: Zmiana podyktowana jest faktem, że już realizowany projekt współpracy 

wymagał zaangażowania środków większych o 4.044 PLN niż zaplanowano i umowa została 

podpisana na wyższą kwotę. Różnica nie jest znacząca i dlatego proponuje się ją uwzględnić w 

ramach aktualizacji LSR. 

W ramach celu ogólnego: 2 Wykorzystanie lokalnego potencjału dla poprawa, jakości życia 

mieszkańców, w celu szczegółowym: 2.1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury 

publicznej, we wskaźniku: Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury 

turystycznej i rekreacyjnej lub kulturalnej w okresie 2016-2018 proponuje się wprowadzić 

zmianę wartości wsparcia z kwoty 1.260.000 PLN na kwotę 1.170.388,56 PLN. Konsekwencją 

tej zmiany będzie zmiana w ogólnej wysokości wsparcia w całym okresie wdrażania LSR z 

kwoty 3.150.000 PLN na kwotę 3.060.388,56 PLN. Wysokość wsparcia z planowanej kwoty 

1.260.000 PLN zmieni się na kwotę 1.170.388,56 PLN, a łączna wysokość wsparcia w całym 

okresie realizacji LSR zmieni się z kwoty 3.150.000 PLN na kwotę 3.060.388,56 PLN. 

Uzasadnienie: Zmiany są nieznaczne i wynikają z procesu wdrażania LSR, prowadząc do 

uaktualnienia wysokości planowanego wsparcia. Uwzględniają już wybrane do wsparcia 

operacje, co jest główną przyczyną proponowanych zmian. Różnica pomiędzy zapisaną  

w LSR, a proponowaną zmniejszoną kwotą wsparcia w przedsięwzięciu: Odnowa i rozwój 

wsi i miast, w wysokości 89 611,44 zł została dodana do kwoty wsparcia, zapisanej w LSR, 

w przedsięwzięciu: Zasoby kulturowe. 

W tym samym celu ogólnym, w celu szczegółowym: 2.2. Zachowanie gospodarcze 

wykorzystanie zasobów i tradycji kulturowych, we wskaźniku: Liczba operacji obejmujących 

wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury proponuje się następujące zmiany: 

wartość wskaźnika w okresie 2016-2018 obniżyć z 3 sztuk do 2 sztuk, a w okresie 2022-2023 

obniżyć z 2 sztuk do 1 sztuki, łączna wartość wskaźnika w całym okresie realizacji LSR 

ulegnie zmniejszeniu z 7 sztuk do 5 sztuk. Natomiast wysokość wsparcia w okresie 2016-

2018 proponuje się zwiększyć z kwoty 135.000 PLN do kwoty 216.659,46 PLN, łączna 

wysokość wsparcia w całym okresie wdrażania LSR ulegnie zwiększeniu z kwoty 337.500 

PLN do kwoty 419.159,46 PLN 

Uzasadnienie: Proponowane zmiany spowodowane są wyższą kwotą wsparcia na jedną 

operację w już rozstrzygniętym naborze wniosków o przyznanie pomocy, co powoduje 

konieczność zmniejszenia wartości wskaźnika a zarazem zwiększenie planowanej kwoty 

wsparcia. 

W tym samym celu ogólnym i tym samym celu szczegółowym we wskaźniku: Liczba 

podmiotów działających w sferze kultury, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR 

proponuje się następujące zmiany: wartość wskaźnika w okresie 2016-2018 obniżyć z 3 sztuk 

do 2 sztuk, w okresie 2019-2021 obniżyć z 2 sztuk do 1 sztuki, a w okresie 2022-2023 

obniżyć z 2 sztuk do 1 sztuki, łączna wartość wskaźnika w całym okresie realizacji LSR 
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ulegnie zmniejszeniu z 7 sztuk do 4 sztuk. Natomiast wysokość wsparcia w okresie 2016-

2018 proponuje się zwiększyć z kwoty 135.000 PLN do kwoty 142.951,98 PLN, łączna 

wysokość wsparcia w całym okresie wdrażania LSR ulegnie zwiększeniu z kwoty 337.500 

PLN do kwoty 345.451,98 PLN. 

Uzasadnienie: Proponowane zmiany spowodowane są zainteresowaniem wnioskodawców 

uzyskaniem wyższych kwot wsparcia niż to zostało założone na etapie budowy LSR, a także 

wynika z dotychczasowego doświadczenia po rozstrzygnięciu do tej pory ogłoszonych naborów 

wniosków o przyznanie pomocy. Powoduje to konieczność zmniejszenia wartości wskaźnika  

a zarazem zwiększenia planowanej kwoty wsparcia. Wnioskodawcy mogli się ubiegać się  

o wsparcie w wysokości do 100.000 zł. Zaplanowana w LSR kwota na przedsięwzięcie: 

Zasoby kulturowe wynosi 675.000 PLN. W wyniku rozstrzygniętych już naborów wniosków  

o przyznanie pomocy kwota ta została przekroczona o 89 611,44 zł. Wynika to z faktu, że 

wśród beneficjentów były jednostki sektora finansów publicznych, co spowodowało 

rozliczenie z budżetu LSR 100% wartości operacji, a nie tylko kwoty wypłaconego wsparcia 

(63,63%). To spowodowało przekroczenie planowanej w LSR kwoty w ramach tego 

przedsięwzięcia. Różnica między planowaną w LSR, a wydatkowaną kwotą wsparcia w 

przedsięwzięciu: Zasoby kulturowe, została uzupełniona z budżetu na przedsięwzięcie: 

Odnowa i rozwój wsi i miast,  

W tym samym celu ogólnym oraz tym samym celu szczegółowym we wskaźniku: Liczba 

zrealizowanych projektów współpracy proponuje się zmniejszenie wysokości wsparcia z 

kwoty 60.000 PLN do kwoty 55.963 PLN. Analogicznej zmianie ulegnie planowana wartość 

wsparcia w całym okresie realizacji LSR.  

Uzasadnienie: Proponowana zmiana wynika z faktu, że na etapie budowy LSR trudno 

precyzyjnie oszacować koszty projektu współpracy. Ponadto koszty te są uzgadniane  

z partnerskimi LGD, co powoduje, że ostateczna ich wysokość jest różna od tych 

zaplanowanych w LSR. 

Konsekwencją proponowanych zmian będą zmiany w całym celu szczegółowym w odniesieniu 

do planowanych wysokości wsparcia, w okresie 2016-2018, wysokość wsparcia z planowanej 

kwoty 330.000 PLN zmieni się na kwotę 415.574,44 PLN, a łączna wysokość wsparcia w 

całym okresie realizacji LSR zmieni się z kwoty 735.000 PLN na kwotę 820.574,44 PLN. 

W tym samym celu ogólnym, w celu szczegółowym: 2.3. Zwiększenie poczucia więzi 

mieszkańców z obszarem we wskaźniku Liczba wydarzeń służących zachowaniu, 

upowszechnianiu oraz promocji obszaru LSR lub produktów i usług lokalnych proponuje się 

zmniejszenie wartości wskaźnika, w okresie 2016-2018 z 9 sztuk do 3 sztuk, w okresie 2019-

2021 z 9 sztuk do 3 sztuk oraz w okresie 2022-2023 z 12 sztuk do 8 sztuk, łącznie w całym 

okresie wdrażania LSR proponuje się zmniejszyć wartość wskaźnika z 30 sztuk do 14 sztuk. 

Uzasadnienie: W LSR w opisie przedsięwzięć (str. 43) zapisano, że wsparcie w tym zakresie 

będzie wynosiło do 50.000 PLN. Oznacza to, że w ramach zaplanowanej na cały okres 

wdrażania LSR kwoty wsparcia w wysokości 675 000 PLN możliwe jest wsparcie dla około 

14 operacji. Zaplanowana łączna wartość wskaźnika na cały okres wdrażania LSR w 

wysokości 30 sztuk operacji wspartych ze środków LSR jest niemożliwa (wynikła z błędu 
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pisarskiego) w związku, z czym powoduje konieczność obniżenia wartości wskaźnika z 30 na 

14.  

W tym samym celu ogólnym i celu szczegółowym we wskaźniku: Liczba zrealizowanych 

projektów współpracy proponuje się zmianę wysokości wsparcia, w okresie 2016-2018, z 

kwoty 60.000 PLN na kwotę 59.993 PLN. Analogiczna zmiana nastąpi w łącznej kwocie 

wsparcia w całym okresie realizacji LSR. 

Uzasadnienie: Proponowana zmiana jest nieznacząca i wynika z faktu, że na taką kwotę 

została podpisana Umowa na realizację projektu współpracy. 

Konsekwencją tej zmiany będzie zmiana wysokości wsparcia w ramach całego celu 

szczegółowego: 2.3. Zwiększenie poczucia więzi mieszkańców z obszarem, w okresie 2016-

2018, z kwoty 262.500 PLN na kwotę 262.493 PLN, a w następstwie tej zmiany wystąpi 

zmiana, w całym okresie wdrażania LSR, w planowanej wysokości wsparcia z kwoty735.000 

PLN na kwotę 734.993 PLN. 

Opisane powyżej zmiany w ramach celu ogólnego: 2 Wykorzystanie lokalnego potencjału dla 

poprawa, jakości życia mieszkańców nastąpi zmiana w wysokości planowanego wsparcia, w 

okresie 2016-2018, z kwoty 1.927.500 PLN na kwotę 1.923.456 PLN, natomiast łączna 

planowana kwota wsparcia w całym okresie realizacji LSR zmieni się z 4.770.000 PLN na 

kwotę 4.765.956 PLN. 

W tabeli 1 zakładane wskaźniki w oparciu o planowany budżet planu komunikacji 

(finansowanych w ramach poddziałania koszty bieżące i aktywizacji) oraz planowane 

efekty działań komunikacyjnych 

Proponuje się dokonać zmiany całej tabeli według załączonego wzoru. 

 


