
 

 

 
 

 

WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN ZAPISÓW  

STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ(LSR) NA LATA 2016-2022 DLA OBSZARU  

BRZESKO-OŁAWSKIEJ WSI HISTORYCZNEJ 

 

I. Informacje na temat zgłaszającego uwagi: 

 

Imię i nazwisko: Zarząd Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” 

 

Nazwa organizacji/pełniona funkcja: Stowarzyszenie „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” 

 

Adres korespondencyjny: Krzyżowice 72, 49-332 Olszanka 

 

Telefon kontaktowy/e-mail: 77 412 90 21, biuro@wieshistoryczna.pl 

 

II. Uwagi do „Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022”: 

 

Lp. 
Część Strategii, której dotyczy uwaga  

(rozdział, podrozdział, punkt, nr strony) 

Zapis  

w Strategii, którego 

dotyczy uwaga 

Treść uwagi – 

proponowany zapis 

Uzasadnienie 

uwagi/opinii/propozycja 

alternatywnego 

rozwiązania 

1.  

Rozdział V Cele i wskaźniki 

3. Cele i wskaźniki LSR 

Tabela nr 15. Zestawienie celów, przedsięwzięć 

z przyporządkowaniem zaplanowanych do 

osiągnięcia wskaźników, źródłem i sposobem 

ich pomiaru 

Wskaźniki rezultatu dla celów szczegółowych 

Liczba utworzonych 

nowych miejsc pracy, w 

tym dla przedstawicieli grup 

defaworyzowanych 

Plan 2023 rok 

32 sztuk 

Liczba utworzonych 

nowych miejsc pracy, w 

tym dla przedstawicieli grup 

defaworyzowanych 

Plan 2023 rok 

41 sztuk 

Aktualizacja zapisów LSR, 

dostosowanie zapisów w 

związku z ubieganiem się o 

dodatkowe środki do 

budżetu LSR,  zwiększenie 

wartość planowanego 

wskaźnika. 



 

 

2.  

Rozdział V Cele i wskaźniki 

3. Cele i wskaźniki LSR 

Tabela nr 15. Zestawienie celów, przedsięwzięć 

z przyporządkowaniem zaplanowanych do 

osiągnięcia wskaźników, źródłem i sposobem 

ich pomiaru 

Przedsięwzięcia 

1.1.1 Dbamy o nasze dziedzictwo kulturowe i 

przyrodnicze 

Wskaźnik produktu 

Liczba działań promujących 

walory i zasoby kulturowe 

i przyrodnicze obszaru 

Plan 2023 rok 

17 sztuk 

Liczba działań promujących 

walory i zasoby kulturowe 

i przyrodnicze obszaru 

Plan 2023 rok 

16 sztuk 

Aktualizacja zapisów LSR, 

dostosowanie zapisów w 

związku z naborami 

wniosków o powierzenie 

grantów na zadania 

przyczyniające się do 

osiągnięcia celów Projektu 

Grantowego, dostosowanie  

wartości planowanego 

wskaźnika. 

3.  

Rozdział V Cele i wskaźniki 

3. Cele i wskaźniki LSR 

Tabela nr 15. Zestawienie celów, przedsięwzięć 

z przyporządkowaniem zaplanowanych do 

osiągnięcia wskaźników, źródłem i sposobem 

ich pomiaru 

Przedsięwzięcia 

1.1.1 Dbamy o nasze dziedzictwo kulturowe i 

przyrodnicze 

Wskaźnik produktu 

Liczba działań na rzecz 

rozwoju edukacji 

regionalnej i przyrodniczej 

(np. warsztaty tworzenia 

produktów lokalnych, 

publikacje, szkolenia i inne) 

Plan 2023 rok 

9 sztuk 

Liczba działań na rzecz 

rozwoju edukacji 

regionalnej i przyrodniczej 

(np. warsztaty tworzenia 

produktów lokalnych, 

publikacje, szkolenia i inne) 

Plan 2023 rok 

8 sztuk 

Aktualizacja zapisów LSR, 

dostosowanie zapisów w 

związku ze zrealizowanym 

Projektem Grantowym, 

dostosowanie  wartości 

planowanego wskaźnika. 

4.  

Rozdział V Cele i wskaźniki 

3. Cele i wskaźniki LSR 

Tabela nr 15. Zestawienie celów, przedsięwzięć 

z przyporządkowaniem zaplanowanych do 

osiągnięcia wskaźników, źródłem i sposobem 

ich pomiaru 

Przedsięwzięcia 

1.1.1 Dbamy o nasze dziedzictwo kulturowe i 

przyrodnicze 

Wskaźnik produktu 

Liczba obiektów 

zabytkowych, 

archeologicznych 

i przyrodniczych poddanych 

pracom konserwatorskim 

lub restauratorskim  

Plan 2023 rok 

10 sztuk 

Liczba obiektów 

zabytkowych, 

archeologicznych 

i przyrodniczych poddanych 

pracom konserwatorskim 

lub restauratorskim  

Plan 2023 rok 

9 sztuk 

Aktualizacja zapisów LSR, 

dostosowanie zapisów w 

związku ze zrealizowanym 

Projektem Grantowym, 

dostosowanie  wartości 

planowanego wskaźnika. 

5.  
Rozdział V Cele i wskaźniki 

3. Cele i wskaźniki LSR 

Liczba nowych lub 

zmodernizowanych 

Liczba nowych lub 

zmodernizowanych 

Aktualizacja zapisów LSR, 

dostosowanie zapisów w 



 

 

Tabela nr 15. Zestawienie celów, przedsięwzięć 

z przyporządkowaniem zaplanowanych do 

osiągnięcia wskaźników, źródłem i sposobem 

ich pomiaru 

Przedsięwzięcia 

1.1.2 Rozwój oferty turystycznej i rekreacyjnej 

Wskaźnik produktu 

obiektów infrastruktury 

turystycznej i rekreacyjnej 

i/lub miejsc integracji 

mieszkańców  

Plan 2023 rok 

46 sztuk 

obiektów infrastruktury 

turystycznej i rekreacyjnej 

i/lub miejsc integracji 

mieszkańców  

Plan 2023 rok 

57 sztuk 

związku z planowanym do 

realizacji kolejnym 

Projektem Grantowym, 

dostosowanie  wartości 

planowanego wskaźnika. 

6.  

Rozdział V Cele i wskaźniki 

3. Cele i wskaźniki LSR 

Tabela nr 15. Zestawienie celów, przedsięwzięć 

z przyporządkowaniem zaplanowanych do 

osiągnięcia wskaźników, źródłem i sposobem 

ich pomiaru 

Przedsięwzięcia 

1.1.2 Rozwój oferty turystycznej i rekreacyjnej 

Wskaźnik produktu 

Liczba działań 

promocyjnych w zakresie 

oferty turystycznej  

Plan 2023 rok 

6 sztuk 

Liczba działań 

promocyjnych w zakresie 

oferty turystycznej  

Plan 2023 rok 

5 sztuk 

Aktualizacja zapisów LSR, 

dostosowanie zapisów w 

związku z naborami 

wniosków o powierzenie 

grantów na zadania 

przyczyniające się do 

osiągnięcia celów Projektu 

Grantowego, dostosowanie  

wartości planowanego 

wskaźnika. 

7.  

Rozdział V Cele i wskaźniki 

3. Cele i wskaźniki LSR 

Tabela nr 15. Zestawienie celów, przedsięwzięć 

z przyporządkowaniem zaplanowanych do 

osiągnięcia wskaźników, źródłem i sposobem 

ich pomiaru 

Przedsięwzięcia 

1.2.1 Przedsiębiorcza i aktywna wieś   

Wskaźnik produktu 

Liczba operacji 

polegających na utworzeniu 

nowego przedsiębiorstwa  

Końcowy 2023 rok 

20 sztuk 

Liczba operacji 

polegających na utworzeniu 

nowego przedsiębiorstwa  

Końcowy 2023 rok 

29 sztuk 

Aktualizacja zapisów LSR, 

dostosowanie zapisów w 

związku z ubieganiem się o 

dodatkowe środki do 

budżetu LSR,  zwiększenie 

wartość planowanego 

wskaźnika. 

8.  

Rozdział V Cele i wskaźniki 

3. Cele i wskaźniki LSR 

Tabela nr 15. Zestawienie celów, przedsięwzięć 

z przyporządkowaniem zaplanowanych do 

osiągnięcia wskaźników, źródłem i sposobem 

ich pomiaru 

Przedsięwzięcia 

Liczba operacji 

polegających na rozwoju 

istniejącego 

przedsiębiorstwa  

Końcowy 2023 rok 

12 sztuk 

Liczba operacji 

polegających na rozwoju 

istniejącego 

przedsiębiorstwa  

Końcowy 2023 rok 

10 sztuk 

Aktualizacja zapisów LSR, 

dostosowanie zapisów w 

związku z dotychczasowymi 

rozstrzygnięciami naborów 

wniosków, aktualnym 

stanem wdrażania LSR oraz 

zainteresowaniem 

Wnioskodawców wielkością 



 

 

1.2.1 Przedsiębiorcza i aktywna wieś   

Wskaźnik produktu 

środków na realizację 

operacji,  zmniejszenie 

wartości planowanego 

wskaźnika. 

9.  

Rozdział V Cele i wskaźniki 

4. Powiązanie celów i przedsięwzięć z diagnozą 

i analizą SWOT 

Tabela nr 16. Matryca logiczna powiązań 

diagnozy obszaru i ludności, analizy SWOT oraz 

celów i wskaźników 

Planowane Przedsięwzięcia 

1.1.1 Dbamy o nasze dziedzictwo kulturowe i 

przyrodnicze 

Produkty 

 Liczba działań 

promujących walory i 

zasoby kulturowe i 

przyrodnicze obszaru: 17 

 

 Liczba działań 

promujących walory i 

zasoby kulturowe i 

przyrodnicze obszaru: 16 

 

Aktualizacja zapisów LSR, 

dostosowanie zapisów w 

związku z naborami 

wniosków o powierzenie 

grantów na zadania 

przyczyniające się do 

osiągnięcia celów Projektu 

Grantowego, dostosowanie  

wartości planowanego 

wskaźnika. 

10.  

Rozdział V Cele i wskaźniki 

4. Powiązanie celów i przedsięwzięć z diagnozą 

i analizą SWOT 

Tabela nr 16. Matryca logiczna powiązań 

diagnozy obszaru i ludności, analizy SWOT oraz 

celów i wskaźników 

Planowane Przedsięwzięcia 

1.1.1 Dbamy o nasze dziedzictwo kulturowe i 

przyrodnicze 

Produkty 

 Liczba działań na rzecz 

rozwoju edukacji 

regionalnej i 

przyrodniczej (np. 

warsztaty tworzenia 

produktów lokalnych, 

publikacje, szkolenia i 

inne): 9 

 

 Liczba działań na rzecz 

rozwoju edukacji 

regionalnej i przyrodniczej 

(np. warsztaty tworzenia 

produktów lokalnych, 

publikacje, szkolenia i 

inne): 8 

 

Aktualizacja zapisów LSR, 

dostosowanie zapisów w 

związku ze zrealizowanym 

Projektem Grantowym, 

dostosowanie  wartości 

planowanego wskaźnika. 

11.  

Rozdział V Cele i wskaźniki 

4. Powiązanie celów i przedsięwzięć z diagnozą 

i analizą SWOT 

Tabela nr 16. Matryca logiczna powiązań 

diagnozy obszaru i ludności, analizy SWOT oraz 

celów i wskaźników 

Planowane Przedsięwzięcia 

1.1.1 Dbamy o nasze dziedzictwo kulturowe i 

przyrodnicze 

 Liczba obiektów 

zabytkowych, 

archeologicznych i 

przyrodniczych 

poddanych pracom 

konserwatorskim lub 

restauratorskim: 10 

 

 Liczba obiektów 

zabytkowych, 

archeologicznych i 

przyrodniczych 

poddanych pracom 

konserwatorskim lub 

restauratorskim: 9 

 

Aktualizacja zapisów LSR, 

dostosowanie zapisów w 

związku ze zrealizowanym 

Projektem Grantowym, 

dostosowanie  wartości 

planowanego wskaźnika. 



 

 

Produkty 

12.  

Rozdział V Cele i wskaźniki 

4. Powiązanie celów i przedsięwzięć z diagnozą 

i analizą SWOT 

Tabela nr 16. Matryca logiczna powiązań 

diagnozy obszaru i ludności, analizy SWOT oraz 

celów i wskaźników 

Planowane Przedsięwzięcia 

1.1.2 Rozwój oferty turystycznej i rekreacyjnej 

Produkty 

 Liczba nowych lub 

zmodernizowanych 

obiektów infrastruktury 

turystycznej i rekreacyjnej 

i/lub miejsc integracji 

mieszkańców: 46 

 

 Liczba nowych lub 

zmodernizowanych 

obiektów infrastruktury 

turystycznej i rekreacyjnej 

i/lub miejsc integracji 

mieszkańców: 57 

 

Aktualizacja zapisów LSR, 

dostosowanie zapisów w 

związku z planowanym do 

realizacji kolejnym 

Projektem Grantowym, 

dostosowanie  wartości 

planowanego wskaźnika. 

13.  

Rozdział V Cele i wskaźniki 

4. Powiązanie celów i przedsięwzięć z diagnozą 

i analizą SWOT 

Tabela nr 16. Matryca logiczna powiązań 

diagnozy obszaru i ludności, analizy SWOT oraz 

celów i wskaźników 

Planowane Przedsięwzięcia 

1.1.2 Rozwój oferty turystycznej i rekreacyjnej 

Produkty 

 Liczba działań 

promocyjnych w zakresie 

oferty turystycznej: 6 

 

 Liczba działań 

promocyjnych w zakresie 

oferty turystycznej: 5 

 

Aktualizacja zapisów LSR, 

dostosowanie zapisów w 

związku z naborami 

wniosków o powierzenie 

grantów na zadania 

przyczyniające się do 

osiągnięcia celów Projektu 

Grantowego, dostosowanie  

wartości planowanego 

wskaźnika. 

14.  

Rozdział V Cele i wskaźniki 

4. Powiązanie celów i przedsięwzięć z diagnozą 

i analizą SWOT 

Tabela nr 16. Matryca logiczna powiązań 

diagnozy obszaru i ludności, analizy SWOT oraz 

celów i wskaźników 

Planowane Przedsięwzięcia 

1.2.1 Przedsiębiorcza i aktywna wieś   

Produkty 

 Liczba operacji 

polegających na 

utworzeniu nowego 

przedsiębiorstwa: 20 

 

 Liczba operacji 

polegających na 

utworzeniu nowego 

przedsiębiorstwa: 29 

 

Aktualizacja zapisów LSR, 

dostosowanie zapisów w 

związku z ubieganiem się o 

dodatkowe środki do 

budżetu LSR,  zwiększenie 

wartość planowanego 

wskaźnika. 

15.  

Rozdział V Cele i wskaźniki 

4. Powiązanie celów i przedsięwzięć z diagnozą 

i analizą SWOT 

Tabela nr 16. Matryca logiczna powiązań 

diagnozy obszaru i ludności, analizy SWOT oraz 

 Liczba operacji 

polegających na rozwoju 

istniejącego 

przedsiębiorstwa: 12 

 Liczba operacji 

polegających na rozwoju 

istniejącego 

przedsiębiorstwa: 10 

 

Aktualizacja zapisów LSR, 

dostosowanie zapisów w 

związku z dotychczasowymi 

rozstrzygnięciami naborów 

wniosków, aktualnym 

stanem wdrażania LSR oraz 



 

 

celów i wskaźników 

Planowane Przedsięwzięcia 

1.2.1 Przedsiębiorcza i aktywna wieś   

Produkty 

 zainteresowaniem 

Wnioskodawców wielkością 

środków na realizację 

operacji,  zmniejszenie 

wartości planowanego 

wskaźnika. 

16.  

Rozdział V Cele i wskaźniki 

4. Powiązanie celów i przedsięwzięć z diagnozą 

i analizą SWOT 

Tabela nr 16. Matryca logiczna powiązań 

diagnozy obszaru i ludności, analizy SWOT oraz 

celów i wskaźników 

Planowane Przedsięwzięcia 

1.2.1 Przedsiębiorcza i aktywna wieś   

Rezultaty 

 Liczba utworzonych 

nowych miejsc pracy, w 

tym dla przedstawicieli 

grup defaworyzowanych: 

32 
 

 Liczba utworzonych 

nowych miejsc pracy, w 

tym dla przedstawicieli 

grup defaworyzowanych: 

41 
 

Aktualizacja zapisów LSR, 

dostosowanie zapisów w 

związku z ubieganiem się o 

dodatkowe środki do 

budżetu LSR,  zwiększenie 

wartość planowanego 

wskaźnika. 

17.  

Rozdział VI Sposób wyboru i oceny operacji 

oraz sposób ustanawiania kryteriów wyboru 

4. Informacja o realizacji projektów 

grantowych i operacji własnych. 

W ramach wdrażania LSR 

planuje się realizację 7 

projektów grantowych. 

W ramach wdrażania LSR 

planuje się realizację 8 

projektów grantowych. 

Aktualizacja zapisów LSR, 

dostosowanie zapisów w 

związku z planowanym do 

realizacji kolejnym 

Projektem Grantowym, 

dostosowanie  wartości 

planowanego wskaźnika. 

18.  

Rozdział VI Sposób wyboru i oceny operacji 

oraz sposób ustanawiania kryteriów wyboru 

Tabela nr 17. Planowane projekty grantowe w 

ramach realizacji LSR 

Przedsięwzięcia 

1.1.2 Rozwój oferty turystycznej i 

rekreacyjnej 

Brak zapisów Zakres grantu: 

Rozwijanie bazy 

rekreacyjno – sportowej i 

integracyjnej II 

Zakładana kwota na 

projekt: 256 706 

Wskaźniki  

Maksymalna wartość 

grantu: 26 000 

Maksymalny procent 

wsparcia: 90% 

 

Aktualizacja zapisów LSR, 

dostosowanie zapisów w 

związku z planowanym do 

realizacji kolejnym 

Projektem Grantowym, 

dostosowanie  wartości 

planowanego wskaźnika. 

19.  
Rozdział VII Plan działania Z uwagi na prospołeczny 

charakter opracowanej LSR 

Z uwagi na prospołeczny 

charakter opracowanej 

Aktualizacja zapisów LSR, 

dostosowanie zapisów w 



 

 

zaplanowano w niej 

realizację 7 projektów 

grantowych dotyczących 

różnych przedsięwzięć i 

zakresów wsparcia. 

LSR zaplanowano w niej 

realizację 8 projektów 

grantowych dotyczących 

różnych przedsięwzięć i 

zakresów wsparcia. 

związku z planowanym do 

realizacji kolejnym 

Projektem Grantowym, 

dostosowanie  wartości 

planowanego wskaźnika. 

20.  

Rozdział VIII Budżet LSR 

 

Wysokość dostępnych 

środków przeznaczonych na 

realizację LSR w ramach 

PROW na lata 2014-2020 

jaki przypada na obszar 

Stowarzyszenia „Brzesko-

Oławska Wieś Historyczna” 

wynosi 8 000 000,00 zł. na 

Poddziałanie 19.2 Wsparcie 

na wdrażanie operacji w 

ramach strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego 

przez społeczność, 

(…) 

Biorąc pod uwagę 

całkowite środki w ramach 

Poddziałania 19.2, 19.3 i 

19.4 łączna kwota stanowi 

10 010 000,00 zł. 
(…) 

W budżecie LSR przyjęto 

kwotę z budżetu państwa w 

wysokości  2 273 125,00 zł., 

natomiast wkład własny z 

krajowych środków 

publicznych zaplanowano 

na poziomie 636 475,00 zł.  

Wysokość dostępnych 

środków przeznaczonych na 

realizację LSR w ramach 

PROW na lata 2014-2020 

jaki przypada na obszar 

Stowarzyszenia „Brzesko-

Oławska Wieś Historyczna” 

wynosi 8 880 000,00 zł. na 

Poddziałanie 19.2 Wsparcie 

na wdrażanie operacji w 

ramach strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego 

przez społeczność, 

(…) 

Biorąc pod uwagę 

całkowite środki w ramach 

Poddziałania 19.2, 19.3 i 

19.4 łączna kwota stanowi 

10 890 000,00 zł. 
(…) 

W budżecie LSR przyjęto 

kwotę z budżetu państwa w 

wysokości  2 593 181,00 zł., 

natomiast wkład własny z 

krajowych środków 

publicznych zaplanowano 

na poziomie 636 475,00 zł. 

Aktualizacja zapisów LSR, 

dostosowanie zapisów w 

związku z ubieganiem się o 

dodatkowe środki do 

budżetu LSR,  zwiększenie 

wartość środków 

przeznaczonych na 

realizację LSR. 

21.  

Rozdział VIII Budżet LSR 

Tabela nr 19. Plan finansowy w zakresie celów 

szczegółowych LSR 

Cel szczegółowy 1.2 Rozwój gospodarczy 

Razem cel szczegółowy 1.1 

3 915 000,00 zł. 

Razem cel szczegółowy 1.2 

4 046 000,00 zł. 

Razem cel szczegółowy 1.1 

3 905 083,00 zł. 

Razem cel szczegółowy 1.2 

4 946 000,00 zł 

Aktualizacja zapisów LSR, 

dostosowanie zapisów w 

związku z ubieganiem się o 

dodatkowe środki do 



 

 

obszaru poprzez stworzenie zaspokajającego 

potrzeby społeczne lokalnego systemu produkcji 

i usług 

Razem cel szczegółowy 1.3 

2 049 000,00 zł. 

Razem cel ogólny 1 

10 010 000,00 zł. 

Razem cel szczegółowy 1.3 

2 038 917,00 zł. 

Razem cel ogólny 1 

10 890 000,00 zł. 

budżetu LSR,  zwiększenie 

wartość środków 

przeznaczonych na 

realizację LSR. 

22.  

Rozdział XI Monitoring i ewaluacja Ewaluacja będzie 

realizowana: 

 ex ante: dotyczy operacji 

i działań, które są w 

fazie planowania i 

podejmowania decyzji o 

ich realizacji. Ocena 

będzie polegała na 

analizie spodziewanych 

efektów pod kątem 

wpływu na osiąganie 

celów w LSR, podobna 

ocena będzie dotyczyć 

analiz efektów działań 

realizowanych w ramach 

funkcjonowania LGD i 

projektów współpracy; 

 ex post: dotyczy oceny 

działań w minionym 

okresie z perspektywy 

realizacji w latach 2016 

– 2022. Ewaluacja 

zostanie wykonana po 3 

latach i po 6 latach od 

rozpoczęcia realizacji 

LSR oraz w okresach 

rocznych po zakończeniu 

każdego roku 

kalendarzowego w 

zakresie oceny operacji i 

działań pod kątem 

efektów i osiągnięcia 

celów zakładanych w 

Ewaluacja będzie 

realizowana: 

 ex ante: dotyczy operacji 

i działań, które są w 

fazie planowania i 

podejmowania decyzji o 

ich realizacji. Ocena 

będzie polegała na 

analizie spodziewanych 

efektów pod kątem 

wpływu na osiąganie 

celów w LSR, podobna 

ocena będzie dotyczyć 

analiz efektów działań 

realizowanych w ramach 

funkcjonowania LGD i 

projektów współpracy; 

 coroczna i ex post: 

dotyczy oceny działań w 

minionym okresie z 

perspektywy realizacji w 

latach 2016 – 2022. 

Ewaluacja zostanie 

wykonana w latach 

2020-2022 oraz w 

okresach rocznych 

podczas warsztatu 

refleksyjnego po 

zakończeniu każdego 

roku kalendarzowego, 

począwszy od 2018 

roku, w zakresie oceny 

operacji i działań pod 

Aktualizacja zapisów LSR, 

dostosowanie zapisów do 

Wytycznych  MRiRW nr 

5/3/2017 w zakresie 

monitoringu i ewaluacji 

strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez 

społeczność w ramach 

PROW 2014-2020. 



 

 

LSR. W trakcie 

ewaluacji po 3 latach 

(2019r.) zostaną 

zweryfikowane 

wskaźniki 

oddziaływania, produktu 

i rezultatu dla 

przedsięwzięć LSR.  

kątem efektów 

i osiągnięcia celów 

zakładanych w LSR. W 

trakcie ewaluacji w 

latach 2020-2022 

zostaną zweryfikowane 

wskaźniki 

oddziaływania, produktu 

i rezultatu dla 

przedsięwzięć LSR.  

 

23.  

Załącznik do LSR nr 1.: Procedura aktualizacji 

LSR 

5. Zarząd dokonuje 

potrzebnych analiz do 

wprowadzania zmian w 

LSR. Analizy te 

wykonywane są na 

bieżąco w ramach 

ciągłego monitoringu:  

 analiza zgłaszanych 

do LGD wniosków;  

 analiza otoczenia 

prawnego 

związanego z 

funkcjonowaniem 

LGD i wdrażaniem 

LSR;  

 analiza uchwał 

organów 

Stowarzyszenia 

wnioskujących o 

zmiany;  

 analiza wniosków 

zawartych w 

Raporcie Zespołu ds. 

Monitoringu i 

Ewaluacji.  

6. Co najmniej raz w roku 

5. Zarząd dokonuje 

potrzebnych analiz do 

wprowadzania zmian w 

LSR. Analizy te 

wykonywane są na 

bieżąco w ramach 

ciągłego monitoringu:  

 analiza zgłaszanych 

do LGD wniosków;  

 analiza otoczenia 

prawnego 

związanego z 

funkcjonowaniem 

LGD i wdrażaniem 

LSR;  

 analiza uchwał 

organów 

Stowarzyszenia 

wnioskujących o 

zmiany;  

 analiza wniosków 

zawartych w „Raport 

z wdrażania 

Lokalnej Strategii 

Rozwoju”.  

6. Począwszy od 2018 roku, 

Aktualizacja zapisów LSR, 

dostosowanie zapisów do 

Wytycznych  MRiRW nr 

5/3/2017 w zakresie 

monitoringu i ewaluacji 

strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez 

społeczność w ramach 

PROW 2014-2020. 



 

 

Zespół ds. Monitoringu i 

Ewaluacji powoływany 

przez Walne Zebranie, 

dokonuje ewaluacji 

własnej LGD i 

przygotowuje „Raport z 

wdrażania Lokalnej 

Strategii Rozwoju” wraz 

z ewentualnymi 

rekomendacjami zmian 

zapisów w LSR.  

 

podczas warsztatu 

refleksyjnego,  

przeprowadza się po 

zakończonym roku, 

ewaluację własną LGD i 

przygotowuje „Raport z 

wdrażania Lokalnej 

Strategii Rozwoju” wraz 

z ewentualnymi 

rekomendacjami zmian 

zapisów w LSR.  

 

24.  

Załącznik do LSR nr 2.: Procedury dokonywania 

ewaluacji i monitoringu 

2. Zespół spotyka się co 

najmniej raz w roku i 

dokonuje oceny 

(ewaluacji) m.in.: (…) 

5. Praca Zespołu kończy 

się „Raportem z 

wdrażania Lokalnej 

Strategii Rozwoju”, 

który jest wspólnym 

dziełem członków 

Zespołu.  

 

 

2. Zespół wraz z 

pracownikami biura 

LGD, członkami 

Zarządu i Rad LGD oraz 

innych zaproszonych 

osób spotyka się podczas 

warsztatu refleksyjnego i 

dokonuje oceny 

(ewaluacji) m.in.: (…) 

5. Praca Zespołu kończy 

się „Raportem z 

wdrażania Lokalnej 

Strategii Rozwoju”. 

 

 

 

Aktualizacja zapisów LSR, 

dostosowanie zapisów do 

Wytycznych  MRiRW nr 

5/3/2017 w zakresie 

monitoringu i ewaluacji 

strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez 

społeczność w ramach 

PROW 2014-2020. 

25.  

Załącznik do LSR nr 2.: Procedury dokonywania 

ewaluacji i monitoringu 

Załącznik nr 1 do Procedur 

Monitoringu i Ewaluacji 

Metody zbierania oraz analizy i oceny danych w 

odniesieniu do badanych zagadnień 

BADANE ELEMENT 

Kiedy 

Czas pomiaru: 

I miesiąc na-stępujący po 

rocznej pracy 

Okres objęty pomiarem: 

roczna ocena 

Kiedy 

Czas pomiaru: 

po zakończeniu 

poprzedniego roku, 

począwszy od 2018 roku 

Okres objęty pomiarem: 

roczna ocena 

Aktualizacja zapisów LSR, 

dostosowanie zapisów do 

Wytycznych  MRiRW nr 

5/3/2017 w zakresie 

monitoringu i ewaluacji 

strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez 



 

 

Elementy funkcjonowania LGD podlegające 

ewaluacji: 

Pracownicy biura LGD 

społeczność w ramach 

PROW 2014-2020. 

26.  

Załącznik do LSR nr 2.: Procedury dokonywania 

ewaluacji i monitoringu 

Załącznik nr 1 do Procedur 

Monitoringu i Ewaluacji 

Metody zbierania oraz analizy i oceny danych w 

odniesieniu do badanych zagadnień 

BADANE ELEMENT 

Elementy funkcjonowania LGD podlegające 

ewaluacji: 

Zarząd  

Kiedy 

Czas pomiaru: I kwartał po 

roku ocenianym 

Kiedy 

Czas pomiaru: po 

zakończeniu poprzedniego 

roku, począwszy od 2018 

roku 

Aktualizacja zapisów LSR, 

dostosowanie zapisów do 

Wytycznych  MRiRW nr 

5/3/2017 w zakresie 

monitoringu i ewaluacji 

strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez 

społeczność w ramach 

PROW 2014-2020. 

27.  

Załącznik do LSR nr 2.: Procedury dokonywania 

ewaluacji i monitoringu 

Załącznik nr 1 do Procedur 

Monitoringu i Ewaluacji 

Metody zbierania oraz analizy i oceny danych w 

odniesieniu do badanych zagadnień 

BADANE ELEMENT 

Elementy funkcjonowania LGD podlegające 

ewaluacji: 

Organ decyzyjny 

 

Kiedy 

Czas pomiaru: 

I kwartał roku 

następującego po roku 

ocenianym 

Okres objęty pomiarem: 

Cały rok kalendarzowy 

Kiedy 

Czas pomiaru: 

po zakończeniu 

poprzedniego roku, 

począwszy od 2018 roku 

Okres objęty pomiarem: 

Cały rok kalendarzowy 

Aktualizacja zapisów LSR, 

dostosowanie zapisów do 

Wytycznych  MRiRW nr 

5/3/2017 w zakresie 

monitoringu i ewaluacji 

strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez 

społeczność w ramach 

PROW 2014-2020. 

28.  

Załącznik do LSR nr 2.: Procedury dokonywania 

ewaluacji i monitoringu 

Załącznik nr 1 do Procedur 

Monitoringu i Ewaluacji 

Metody zbierania oraz analizy i oceny danych w 

odniesieniu do badanych zagadnień 

BADANE ELEMENT 

Elementy funkcjonowania LGD podlegające 

ewaluacji: 

Doradcy 

 

Kiedy 

Czas pomiaru: 

I kwartał roku 

następującego po roku 

ocenianym 

Okres objęty pomiarem: 

Cały rok kalendarzowy 

Kiedy 

Czas pomiaru: 

po zakończeniu 

poprzedniego roku, 

począwszy od 2018 roku 

Okres objęty pomiarem: 

Cały rok kalendarzowy 

Aktualizacja zapisów LSR, 

dostosowanie zapisów do 

Wytycznych  MRiRW nr 

5/3/2017 w zakresie 

monitoringu i ewaluacji 

strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez 

społeczność w ramach 

PROW 2014-2020. 



 

 

29.  

Załącznik do LSR nr 2.: Procedury dokonywania 

ewaluacji i monitoringu 

Załącznik nr 1 do Procedur 

Monitoringu i Ewaluacji 

Metody zbierania oraz analizy i oceny danych w 

odniesieniu do badanych zagadnień 

BADANE ELEMENT 

Elementy funkcjonowania LGD podlegające 

ewaluacji: 

Strona internetowa/profil Facebook 

 

Kiedy 

Czas pomiaru: 

I kwartał roku 

następującego po roku 

ocenianym 

Okres objęty pomiarem: 

Cały rok kalendarzowy 

Jak się wykonuje 

Ankieta internetowa 

Kiedy 

Czas pomiaru: 

po zakończeniu 

poprzedniego roku, 

począwszy od 2018 roku 

Okres objęty pomiarem: 

Cały rok kalendarzowy 

Jak się wykonuje 

Ankieta własna 

Aktualizacja zapisów LSR, 

dostosowanie zapisów do 

Wytycznych  MRiRW nr 

5/3/2017 w zakresie 

monitoringu i ewaluacji 

strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez 

społeczność w ramach 

PROW 2014-2020. 

30.  

Załącznik do LSR nr 2.: Procedury dokonywania 

ewaluacji i monitoringu 

Załącznik nr 1 do Procedur 

Monitoringu i Ewaluacji 

Metody zbierania oraz analizy i oceny danych w 

odniesieniu do badanych zagadnień 

BADANE ELEMENT 

Elementy funkcjonowania LGD podlegające 

ewaluacji: 

Marka LGD 

 

Kiedy 

Czas pomiaru: 

I kwartał roku 

następującego po roku 

ocenianym 

Okres objęty pomiarem: 

Cały rok kalendarzowy Jak 

się wykonuje 

Ankieta internetowa 

Kiedy 

Czas pomiaru: 

po zakończeniu wdrażania 

LSR - w latach 2020-2022 

Okres objęty pomiarem: 

Okres realizacji LSR 

Jak się wykonuje 

Ankieta własna 

Aktualizacja zapisów LSR, 

dostosowanie zapisów do 

Wytycznych  MRiRW nr 

5/3/2017 w zakresie 

monitoringu i ewaluacji 

strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez 

społeczność w ramach 

PROW 2014-2020. 

31.  

Załącznik do LSR nr 2.: Procedury dokonywania 

ewaluacji i monitoringu 

Załącznik nr 1 do Procedur 

Monitoringu i Ewaluacji 

Metody zbierania oraz analizy i oceny danych w 

odniesieniu do badanych zagadnień 

BADANE ELEMENT 

Elementy funkcjonowania LGD podlegające 

ewaluacji: 

Podwykonawcy 

Kiedy 

Czas pomiaru: 

I kwartał roku 

następującego po roku 

ocenianym 

Okres objęty pomiarem: 

Cały rok kalendarzowy 

Kiedy 

Czas pomiaru: 

po zakończeniu 

poprzedniego roku, 

począwszy od 2018 roku 

Okres objęty pomiarem: 

Cały rok kalendarzowy 

Aktualizacja zapisów LSR, 

dostosowanie zapisów do 

Wytycznych  MRiRW nr 

5/3/2017 w zakresie 

monitoringu i ewaluacji 

strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez 

społeczność w ramach 

PROW 2014-2020. 

32.  

Załącznik do LSR nr 2.: Procedury dokonywania 

ewaluacji i monitoringu 

Załącznik nr 1 do Procedur 

Kiedy 

Czas pomiaru: 

I kwartał roku 

Kiedy 

Czas pomiaru: 

po zakończeniu 

Aktualizacja zapisów LSR, 

dostosowanie zapisów do 

Wytycznych  MRiRW nr 



 

 

Monitoringu i Ewaluacji 

Metody zbierania oraz analizy i oceny danych w 

odniesieniu do badanych zagadnień 

BADANE ELEMENT 

Elementy wdrażania LSR podlegające ewaluacji: 

Cele określone w LSR 

 

następującego po roku 

ocenianym 

Okres objęty pomiarem: 

Cały rok 

kalendarzowy/3lata 

Jak się wykonuje 

Analiza przeprowadzona 

przez Zespół ds. 

Monitoringu i Ewaluacji lub 

ekspertów na podstawie 

CAPI lub CATI lub CAWI 

z pracownikami LGD, 

beneficjentami i 

wnioskodawcami. 

poprzedniego roku, 

począwszy od 2018 roku 

Okres objęty pomiarem: 

Cały rok kalendarzowy 

/ po zakończeniu wdrażania 

LSR - w latach 2020-2022 

Jak się wykonuje 

Warsztat refleksyjny 

Ewaluacja LSR 

5/3/2017 w zakresie 

monitoringu i ewaluacji 

strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez 

społeczność w ramach 

PROW 2014-2020. 

33.  

Załącznik do LSR nr 2.: Procedury dokonywania 

ewaluacji i monitoringu 

Załącznik nr 1 do Procedur 

Monitoringu i Ewaluacji 

Metody zbierania oraz analizy i oceny danych w 

odniesieniu do badanych zagadnień 

BADANE ELEMENT 

Elementy wdrażania LSR podlegające ewaluacji: 

Procedura wyboru 

 

Kiedy 

Czas pomiaru: 

I kwartał roku 

następującego po roku 

ocenianym 

Okres objęty pomiarem: 

Cały rok kalendarzowy 

Jak się wykonuje 

Analiza przeprowadzona 

przez Zespół ds. 

Monitoringu i Ewaluacji lub 

ekspertów na podstawie 

CATI i  CAWI z 

pracownikami LGD, 

beneficjentami i 

wnioskodawcami. 

Kiedy 

Czas pomiaru: 

po zakończeniu 

poprzedniego roku, 

począwszy od 2018 roku 

Okres objęty pomiarem: 

Cały rok kalendarzowy 

/ po zakończeniu wdrażania 

LSR - w latach 2020-2022 

Jak się wykonuje 

Warsztat refleksyjny 

Ewaluacja LSR 

Aktualizacja zapisów LSR, 

dostosowanie zapisów do 

Wytycznych  MRiRW nr 

5/3/2017 w zakresie 

monitoringu i ewaluacji 

strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez 

społeczność w ramach 

PROW 2014-2020. 

34.  

Załącznik do LSR nr 2.: Procedury dokonywania 

ewaluacji i monitoringu 

Załącznik nr 1 do Procedur 

Monitoringu i Ewaluacji 

Metody zbierania oraz analizy i oceny danych w 

odniesieniu do badanych zagadnień 

BADANE ELEMENT 

Kiedy 

Czas pomiaru: 

I kwartał roku 

następującego po roku 

ocenianym 

Okres objęty pomiarem: 

Cały rok kalendarzowy 

Kiedy 

Czas pomiaru: 

po zakończeniu 

poprzedniego roku, 

począwszy od 2018 roku 

Okres objęty pomiarem: 

Cały rok kalendarzowy 

Aktualizacja zapisów LSR, 

dostosowanie zapisów do 

Wytycznych  MRiRW nr 

5/3/2017 w zakresie 

monitoringu i ewaluacji 

strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez 



 

 

Elementy wdrażania LSR podlegające ewaluacji: 

Kryteria 

 

Jak się wykonuje 

Analiza przeprowadzona 

przez Zespół ds. 

Monitoringu i Ewaluacji lub 

ekspertów na podstawie 

CATI i  CAWI z 

pracownikami LGD, 

beneficjentami i 

wnioskodawcami. 

/ po zakończeniu wdrażania 

LSR - w latach 2020-2022 

Jak się wykonuje  

Warsztat refleksyjny 

Ewaluacja LSR 

społeczność w ramach 

PROW 2014-2020. 

35.  

Załącznik do LSR nr 2.: Procedury dokonywania 

ewaluacji i monitoringu 

Załącznik nr 1 do Procedur 

Monitoringu i Ewaluacji 

Metody zbierania oraz analizy i oceny danych w 

odniesieniu do badanych zagadnień 

BADANE ELEMENT 

Elementy wdrażania LSR podlegające ewaluacji: 

Harmonogram 

 

Kiedy 

Czas pomiaru: 

I kwartał roku 

następującego po roku 

ocenianym 

Okres objęty pomiarem: 

Cały rok kalendarzowy 

Jak się wykonuje 

Analiza przeprowadzona 

przez Zespół ds. 

Monitoringu i Ewaluacji lub  

ekspertów z pracownikami 

LGD na podstawie 

wywiadów 

Rejestr danych 

Kiedy 

Czas pomiaru: 

po zakończeniu 

poprzedniego roku, 

począwszy od 2018 roku 

Okres objęty pomiarem: 

Cały rok kalendarzowy 

/ po zakończeniu wdrażania 

LSR - w latach 2020-2022 

Jak się wykonuje 

Warsztat refleksyjny 

Ewaluacja LSR 

Rejestr danych 

Aktualizacja zapisów LSR, 

dostosowanie zapisów do 

Wytycznych  MRiRW nr 

5/3/2017 w zakresie 

monitoringu i ewaluacji 

strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez 

społeczność w ramach 

PROW 2014-2020. 

36.  

Załącznik do LSR nr 2.: Procedury dokonywania 

ewaluacji i monitoringu 

Załącznik nr 1 do Procedur 

Monitoringu i Ewaluacji 

Metody zbierania oraz analizy i oceny danych w 

odniesieniu do badanych zagadnień 

BADANE ELEMENT 

Elementy wdrażania LSR podlegające ewaluacji: 

Budżet 

Kiedy 

Czas pomiaru: 

I kwartał roku 

następującego po roku 

ocenianym 

Okres objęty pomiarem: 

Cały rok kalendarzowy 

Jak się wykonuje 

Analiza przeprowadzona 

przez Zespół ds. 

Monitoringu i Ewaluacji lub  

ekspertów z pracownikami 

LGD na podstawie 

Kiedy 

Czas pomiaru: 

po zakończeniu 

poprzedniego roku, 

począwszy od 2018 roku 

Okres objęty pomiarem: 

Cały rok kalendarzowy 

/ po zakończeniu wdrażania 

LSR - w latach 2020-2022 

Jak się wykonuje 

Warsztat refleksyjny 

Ewaluacja LSR 

Rejestr danych 

Aktualizacja zapisów LSR, 

dostosowanie zapisów do 

Wytycznych  MRiRW nr 

5/3/2017 w zakresie 

monitoringu i ewaluacji 

strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez 

społeczność w ramach 

PROW 2014-2020. 



 

 

wywiadów 

Rejestr danych 

37.  

Załącznik do LSR nr 3.: Plan działania 

wskazujący harmonogram osiągania 

poszczególnych wskaźników produktu 

Cel szczegółowy: 

1.1 Zachowanie walorów przyrodniczych i 

kulturowych obszaru LGD oraz rozwój bazującej 

na nich oferty turystycznej 

Przedsięwzięcie: 

 1.1.1 Dbamy o nasze dziedzictwo kulturowe i 

przyrodnicze 

Wskaźnik: 

Liczba działań promujących walory i zasoby 

kulturowe i przyrodnicze obszaru 

Poddziałanie/zakres programu: Realizacja LSR 

Lata 2019-2021 

Wartość z jednostką miary: 

15 szt. 

 % realizacji wskaźnika 

narastająco: 88,2% 

Planowane wsparcie: 

204 734,00 

Lata 2022-2023 

% realizacji wskaźnika 

narastająco: 88,2% 

RAZEM 2016-2023  

Razem wartość 

wskaźników: 17 szt. 

Razem planowane 

wsparcie: 204 734,00 

Lata 2019-2021 

Wartość z jednostką miary: 

14 szt. 

 % realizacji wskaźnika 

narastająco: 87,5% 

Planowane wsparcie: 

158 761,00 

Lata 2022-2023 

% realizacji wskaźnika 

narastająco: 87,2% 

RAZEM 2016-2023  

Razem wartość 

wskaźników: 16 szt. 

Razem planowane wsparcie: 

158 761,00 

 

Aktualizacja zapisów LSR, 

dostosowanie zapisów w 

związku z naborami 

wniosków o powierzenie 

grantów na zadania 

przyczyniające się do 

osiągnięcia celów Projektu 

Grantowego, dostosowanie  

wartości planowanego 

wskaźnika. 

38.  

Załącznik do LSR nr 3.: Plan działania 

wskazujący harmonogram osiągania 

poszczególnych wskaźników produktu 

Cel szczegółowy: 

1.1 Zachowanie walorów przyrodniczych i 

kulturowych obszaru LGD oraz rozwój bazującej 

na nich oferty turystycznej 

Przedsięwzięcie: 

 1.1.1 Dbamy o nasze dziedzictwo kulturowe i 

przyrodnicze 

Wskaźnik: 

Liczba działań promujących walory i zasoby 

kulturowe i przyrodnicze obszaru 

Poddziałanie/zakres programu: Aktywizacja 

Lata 2016-2018 

% realizacji wskaźnika 

narastająco: 5,9% 

Lata 2019-2021 

% realizacji wskaźnika 

narastająco: 5,9% 

Lata 2022-2023 

% realizacji wskaźnika 

narastająco: 5,9% 

 

Lata 2016-2018 

% realizacji wskaźnika 

narastająco: 6,25% 

Lata 2019-2021 

% realizacji wskaźnika 

narastająco: 6,25% 

Lata 2022-2023 

% realizacji wskaźnika 

narastająco: 6,25% 

 

Aktualizacja zapisów LSR, 

dostosowanie zapisów w 

związku z naborami 

wniosków o powierzenie 

grantów na zadania 

przyczyniające się do 

osiągnięcia celów Projektu 

Grantowego, dostosowanie  

wartości planowanego 

wskaźnika. 

39.  
Załącznik do LSR nr 3.: Plan działania 

wskazujący harmonogram osiągania 

Lata 2016-2018 

% realizacji wskaźnika 

narastająco: 5,9% 

Lata 2016-2018 

% realizacji wskaźnika 

narastająco: 6,25% 

Aktualizacja zapisów LSR, 

dostosowanie zapisów w 

związku z naborami 



 

 

poszczególnych wskaźników produktu 

Cel szczegółowy: 

1.1 Zachowanie walorów przyrodniczych i 

kulturowych obszaru LGD oraz rozwój bazującej 

na nich oferty turystycznej 

Przedsięwzięcie: 

 1.1.1 Dbamy o nasze dziedzictwo kulturowe i 

przyrodnicze 

Wskaźnik: 

Liczba działań promujących walory i zasoby 

kulturowe i przyrodnicze obszaru 

Poddziałanie/zakres programu: Współpraca 

Lata 2019-2021 

% realizacji wskaźnika 

narastająco: 5,9% 

Lata 2022-2023 

% realizacji wskaźnika 

narastająco: 5,9% 

 

Lata 2019-2021 

% realizacji wskaźnika 

narastająco: 6,25% 

Lata 2022-2023 

% realizacji wskaźnika 

narastająco: 6,25% 

 

wniosków o powierzenie 

grantów na zadania 

przyczyniające się do 

osiągnięcia celów Projektu 

Grantowego, dostosowanie  

wartości planowanego 

wskaźnika. 

40.  

Załącznik do LSR nr 3.: Plan działania 

wskazujący harmonogram osiągania 

poszczególnych wskaźników produktu 

Cel szczegółowy: 

1.1 Zachowanie walorów przyrodniczych i 

kulturowych obszaru LGD oraz rozwój bazującej 

na nich oferty turystycznej 

Przedsięwzięcie: 

 1.1.1 Dbamy o nasze dziedzictwo kulturowe i 

przyrodnicze 

Wskaźnik: 

Liczba imprez przybliżających mieszkańcom 

dziedzictwo historyczne i kulturowe 

Poddziałanie/zakres programu: Realizacja LSR 

Lata 2016-2018 

Planowane wsparcie: 

200 000,00 

RAZEM 2016-2023  

Razem planowane 

wsparcie: 200 000,00 

Lata 2016-2018 

Planowane wsparcie: 

138 347,00 

RAZEM 2016-2023  

Razem planowane 

wsparcie: 138 347,00 

Aktualizacja zapisów LSR, 

dostosowanie zapisów w 

związku ze zrealizowanym 

Projektem Grantowym, 

dostosowanie  wartości 

planowanego wskaźnika. 

41.  

Załącznik do LSR nr 3.: Plan działania 

wskazujący harmonogram osiągania 

poszczególnych wskaźników produktu 

Cel szczegółowy: 

1.1 Zachowanie walorów przyrodniczych i 

kulturowych obszaru LGD oraz rozwój bazującej 

Lata 2016-2018 

Wartość z jednostką miary: 

7 szt. 

 % realizacji wskaźnika 

narastająco: 77,8% 

Planowane wsparcie: 

100 000,00 

Lata 2016-2018 

Wartość z jednostką miary: 

6 szt. 

 % realizacji wskaźnika 

narastająco: 75,0% 

Planowane wsparcie: 

119 757,00 

Aktualizacja zapisów LSR, 

dostosowanie zapisów w 

związku ze zrealizowanym 

Projektem Grantowym, 

dostosowanie  wartości 

planowanego wskaźnika. 



 

 

na nich oferty turystycznej 

Przedsięwzięcie: 

 1.1.1 Dbamy o nasze dziedzictwo kulturowe i 

przyrodnicze 

Wskaźnik: 

Liczba działań na rzecz rozwoju edukacji 

regionalnej i przyrodniczej (np. warsztaty 

tworzenia produktów lokalnych, publikacje i 

inne) 

Poddziałanie/zakres programu: Realizacja LSR 

Lata 2019-2021 

% realizacji wskaźnika 

narastająco: 77,8% 

Lata 2022-2023 

% realizacji wskaźnika 

narastająco: 77,8% 

RAZEM 2016-2023  

Razem planowane 

wsparcie: 100 000,00 

Lata 2019-2021 

% realizacji wskaźnika 

narastająco: 75,0% 

Lata 2022-2023 

% realizacji wskaźnika 

narastająco: 75,0% 

RAZEM 2016-2023  

Razem planowane 

wsparcie: 119 757,00 

42.  

Załącznik do LSR nr 3.: Plan działania 

wskazujący harmonogram osiągania 

poszczególnych wskaźników produktu 

Cel szczegółowy: 

1.1 Zachowanie walorów przyrodniczych i 

kulturowych obszaru LGD oraz rozwój bazującej 

na nich oferty turystycznej 

Przedsięwzięcie: 

 1.1.1 Dbamy o nasze dziedzictwo kulturowe i 

przyrodnicze 

Wskaźnik: 

Liczba działań na rzecz rozwoju edukacji 

regionalnej i przyrodniczej (np. warsztaty 

tworzenia produktów lokalnych, publikacje i 

inne) 

Poddziałanie/zakres programu: Aktywizacja 

Lata 2019-2021 

% realizacji wskaźnika 

narastająco: 11,1% 

Lata 2022-2023 

% realizacji wskaźnika 

narastająco: 11,1% 

 

Lata 2019-2021 

% realizacji wskaźnika 

narastająco: 12,5% 

Lata 2022-2023 

% realizacji wskaźnika 

narastająco: 12,5% 

Aktualizacja zapisów LSR, 

dostosowanie zapisów w 

związku ze zrealizowanym 

Projektem Grantowym, 

dostosowanie  wartości 

planowanego wskaźnika. 

43.  

Załącznik do LSR nr 3.: Plan działania 

wskazujący harmonogram osiągania 

poszczególnych wskaźników produktu 

Cel szczegółowy: 

1.1 Zachowanie walorów przyrodniczych i 

kulturowych obszaru LGD oraz rozwój bazującej 

Lata 2016-2018 

% realizacji wskaźnika 

narastająco: 11,1% 

Lata 2019-2021 

% realizacji wskaźnika 

narastająco: 11,1% 

Lata 2022-2023 

Lata 2016-2018 

% realizacji wskaźnika 

narastająco: 12,5% 

Lata 2019-2021 

% realizacji wskaźnika 

narastająco: 12,5% 

Lata 2022-2023 

Aktualizacja zapisów LSR, 

dostosowanie zapisów w 

związku ze zrealizowanym 

Projektem Grantowym, 

dostosowanie  wartości 

planowanego wskaźnika. 



 

 

na nich oferty turystycznej 

Przedsięwzięcie: 

 1.1.1 Dbamy o nasze dziedzictwo kulturowe i 

przyrodnicze 

Wskaźnik: 

Liczba działań na rzecz rozwoju edukacji 

regionalnej i przyrodniczej (np. warsztaty 

tworzenia produktów lokalnych, publikacje i 

inne) 

Poddziałanie/zakres programu: Współpraca 

% realizacji wskaźnika 

narastająco: 11,1% 

 

% realizacji wskaźnika 

narastająco: 12,5% 

 

44.  

Załącznik do LSR nr 3.: Plan działania 

wskazujący harmonogram osiągania 

poszczególnych wskaźników produktu 

Cel szczegółowy: 

1.1 Zachowanie walorów przyrodniczych i 

kulturowych obszaru LGD oraz rozwój bazującej 

na nich oferty turystycznej 

Przedsięwzięcie: 

 1.1.1 Dbamy o nasze dziedzictwo kulturowe i 

przyrodnicze 

Wskaźnik: 

Liczba obiektów zabytkowych, 

archeologicznych i przyrodniczych poddanych 

pracom konserwatorskim lub restauratorskim 

Poddziałanie/zakres programu: Realizacja LSR 

Lata 2016-2018 

Wartość z jednostką miary: 

10 szt. 

Planowane wsparcie: 

600 000,00 

RAZEM 2016-2023  

Razem wartość 

wskaźników: 10 szt. 

Razem planowane 

wsparcie: 600 000,00 

Lata 2016-2018 

Wartość z jednostką miary: 

10 szt. 

Planowane wsparcie: 

546 902,00 

RAZEM 2016-2023  

Razem wartość 

wskaźników: 10 szt. 

Razem planowane wsparcie: 

546 902,00 

 

Aktualizacja zapisów LSR, 

dostosowanie zapisów w 

związku ze zrealizowanym 

Projektem Grantowym, 

dostosowanie  wartości 

planowanego wskaźnika. 

45.  

Załącznik do LSR nr 3.: Plan działania 

wskazujący harmonogram osiągania 

poszczególnych wskaźników produktu 

Cel szczegółowy: 

1.1 Zachowanie walorów przyrodniczych i 

kulturowych obszaru LGD oraz rozwój bazującej 

na nich oferty turystycznej 

Lata 2016-2018 

% realizacji wskaźnika 

narastająco: 72% 

Lata 2019-2021 

Wartość z jednostką miary: 

11 szt. 

Planowane wsparcie: 

1 300 000,00 

Lata 2016-2018 

% realizacji wskaźnika 

narastająco: 61,4% 

Lata 2019-2021 

Wartość z jednostką miary: 

22 szt. 

Planowane wsparcie: 

1 464 160,00 

Aktualizacja zapisów LSR, 

dostosowanie zapisów w 

związku z planowanym do 

realizacji kolejnym 

Projektem Grantowym, 

dostosowanie  wartości 

planowanego wskaźnika. 



 

 

Przedsięwzięcie: 

 1.1.2 Rozwój oferty turystycznej i rekreacyjnej 

Wskaźnik: 

Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów 

infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej i/lub 

miejsc integracji mieszkańców 

Poddziałanie/zakres programu: Realizacja LSR 

RAZEM 2016-2023  

Razem wartość 

wskaźników: 46 szt. 

Razem planowane 

wsparcie: 2 200 000,00 

RAZEM 2016-2023  

Razem wartość 

wskaźników: 57 szt. 

Razem planowane 

wsparcie: 2 364 160,00 

46.  

Załącznik do LSR nr 3.: Plan działania 

wskazujący harmonogram osiągania 

poszczególnych wskaźników produktu 

Cel szczegółowy: 

1.1 Zachowanie walorów przyrodniczych i 

kulturowych obszaru LGD oraz rozwój bazującej 

na nich oferty turystycznej 

Przedsięwzięcie: 

 1.1.2 Rozwój oferty turystycznej i rekreacyjnej 

Wskaźnik: 

Liczba działań promocyjnych w zakresie oferty 

turystycznej  

Poddziałanie/zakres programu: Realizacja LSR 

Lata 2019-2021 

Wartość z jednostką miary: 

5 szt. 

 % realizacji wskaźnika 

narastająco: 83,3% 

Planowane wsparcie: 

100 000,00 

Lata 2022-2023 

% realizacji wskaźnika 

narastająco: 83,3% 

RAZEM 2016-2023  

Razem wartość 

wskaźników: 6 szt. 

Razem planowane 

wsparcie: 100 000,00 

Lata 2019-2021 

Wartość z jednostką miary: 

4 szt. 

 % realizacji wskaźnika 

narastająco: 80,0% 

Planowane wsparcie: 

62 156,00 

Lata 2022-2023 

% realizacji wskaźnika 

narastająco: 80,0% 

RAZEM 2016-2023  

Razem wartość 

wskaźników: 5 szt. 

Razem planowane wsparcie: 

62 156,00 

Aktualizacja zapisów LSR, 

dostosowanie zapisów w 

związku z naborami 

wniosków o powierzenie 

grantów na zadania 

przyczyniające się do 

osiągnięcia celów Projektu 

Grantowego, dostosowanie  

wartości planowanego 

wskaźnika. 

47.  

Załącznik do LSR nr 3.: Plan działania 

wskazujący harmonogram osiągania 

poszczególnych wskaźników produktu 

Cel szczegółowy: 

1.1 Zachowanie walorów przyrodniczych i 

kulturowych obszaru LGD oraz rozwój bazującej 

na nich oferty turystycznej 

Przedsięwzięcie: 

 1.1.2 Rozwój oferty turystycznej i rekreacyjnej 

Wskaźnik: 

Liczba działań promocyjnych w zakresie oferty 

turystycznej  

Lata 2016-2018 

% realizacji wskaźnika 

narastająco: 16,7% 

Lata 2019-2021 

% realizacji wskaźnika 

narastająco: 16,7% 

Lata 2022-2023 

% realizacji wskaźnika 

narastająco: 16,7% 

 

Lata 2016-2018 

% realizacji wskaźnika 

narastająco: 20,0% 

Lata 2019-2021 

% realizacji wskaźnika 

narastająco: 20,0% 

Lata 2022-2023 

% realizacji wskaźnika 

narastająco: 20,0% 

 

Aktualizacja zapisów LSR, 

dostosowanie zapisów w 

związku z naborami 

wniosków o powierzenie 

grantów na zadania 

przyczyniające się do 

osiągnięcia celów Projektu 

Grantowego, dostosowanie  

wartości planowanego 

wskaźnika. 



 

 

Poddziałanie/zakres programu: Współpraca 

48.  

Razem cel szczegółowy 1.1 Lata 2016-2018 

Planowane wsparcie: 

1 985 000,00 

Lata 2019-2021 

Planowane wsparcie: 

1 930 000,00 

RAZEM 2016-2023  

Razem planowane 

wsparcie: 3 915 000,00 

Lata 2016-2018 

Planowane wsparcie: 

1 890 006,00 

Lata 2019-2021 

Planowane wsparcie: 

2 015 077,00   

RAZEM 2016-2023  

Razem planowane 

wsparcie: 3 905 083,00 

Aktualizacja zapisów LSR, 

dostosowanie zapisów w 

związku ze zrealizowanymi 

Projektami Grantowymi i 

przesunięciami środków, 

dostosowanie  wartości 

planowanego wspracia. 

49.  

Załącznik do LSR nr 3.: Plan działania 

wskazujący harmonogram osiągania 

poszczególnych wskaźników produktu 

Cel szczegółowy: 

1.2 Rozwój gospodarczy obszaru poprzez 

stworzenie zaspokajającego potrzeby społeczne 

lokalnego systemu produkcji i usług 

Przedsięwzięcie: 

1.2.1 Przedsiębiorcza i aktywna wieś  

Liczba operacji polegających na utworzeniu 

nowego przedsiębiorstwa  

Poddziałanie/zakres programu: Realizacja LSR 

Lata 2019-2021 

% realizacji wskaźnika 

narastająco: 75% 

Lata 2019-2021 

Wartość z jednostką miary: 

5 szt. 

Planowane wsparcie: 

500 000,00 

RAZEM 2016-2023  

Razem wartość 

wskaźników: 20 szt. 

Razem planowane 

wsparcie: 2 000 000,00 

Lata 2019-2021 

% realizacji wskaźnika 

narastająco: 51,7% 

Lata 2019-2021 

Wartość z jednostką miary: 

14 szt. 

Planowane wsparcie: 

1 400 000,00 

RAZEM 2016-2023  

Razem wartość 

wskaźników: 29 szt. 

Razem planowane 

wsparcie: 2 900 000,00 

Aktualizacja zapisów LSR, 

dostosowanie zapisów w 

związku z ubieganiem się o 

dodatkowe środki do 

budżetu LSR,  zwiększenie 

wartość planowanego 

wskaźnika. 

50.  

Załącznik do LSR nr 3.: Plan działania 

wskazujący harmonogram osiągania 

poszczególnych wskaźników produktu 

Cel szczegółowy: 

1.2 Rozwój gospodarczy obszaru poprzez 

stworzenie zaspokajającego potrzeby społeczne 

lokalnego systemu produkcji i usług 

Przedsięwzięcie: 

1.2.1 Przedsiębiorcza i aktywna wieś  

Liczba operacji polegających na rozwoju 

istniejącego przedsiębiorstwa 

Poddziałanie/zakres programu: Realizacja LSR 

Lata 2016-2018 

% realizacji wskaźnika 

narastająco: 50% 

Lata 2019-2021 

Wartość z jednostką miary: 

6 szt. 

RAZEM 2016-2023  

Razem wartość 

wskaźników: 12 szt. 

 

Lata 2016-2018 

% realizacji wskaźnika 

narastająco: 60% 

Lata 2019-2021 

Wartość z jednostką miary: 

4 szt. 

RAZEM 2016-2023  

Razem wartość 

wskaźników: 10 szt. 

 

Aktualizacja zapisów LSR, 

dostosowanie zapisów w 

związku z dotychczasowymi 

rozstrzygnięciami naborów 

wniosków, aktualnym 

stanem wdrażania LSR oraz 

zainteresowaniem 

Wnioskodawców wielkością 

środków na realizację 

operacji,  zmniejszenie 

wartości planowanego 

wskaźnika. 



 

 

51.  

Razem cel szczegółowy 1.2 Lata 2019-2021 

Planowane wsparcie: 

1 319 000,00 

RAZEM 2016-2023  

Razem planowane 

wsparcie: 4 046 000,00 

Lata 2019-2021 

Planowane wsparcie: 

2 219 000,00 

RAZEM 2016-2023  

Razem planowane 

wsparcie: 4 946 000,00 

Aktualizacja zapisów LSR, 

dostosowanie zapisów w 

związku z ubieganiem się o 

dodatkowe środki do 

budżetu LSR,  zwiększenie 

wartość planowanego 

wsparcia. 

52.  

Załącznik do LSR nr 3.: Plan działania 

wskazujący harmonogram osiągania 

poszczególnych wskaźników produktu 

Cel szczegółowy: 

1.3 Wzrost integracji  społecznej mieszkańców 

obszaru LGD  

Przedsięwzięcie: 

1.3.1 Kompetentne i aktywne organizacje  

pozarządowe  

Wskaźnik: 

Liczba spotkań w ramach forum młodzieży  

Poddziałanie/zakres programu: Realizacja LSR 

Lata 2016-2018. 

Planowane wsparcie: 

70 000,00 

RAZEM 2016-2023  

Razem planowane wsparcie: 

70 000,00 

 

 

Lata 2016-2018. 

Planowane wsparcie: 

61 412,00 

RAZEM 2016-2023  

Razem planowane wsparcie: 

61 412,00 

 

Aktualizacja zapisów LSR, 

dostosowanie zapisów w 

związku ze zrealizowanym 

Projektem Grantowym, 

dostosowanie  wartości 

planowanego wskaźnika. 

53.  

Załącznik do LSR nr 3.: Plan działania 

wskazujący harmonogram osiągania 

poszczególnych wskaźników produktu 

Cel szczegółowy: 

1.3 Wzrost integracji  społecznej mieszkańców 

obszaru LGD  

Przedsięwzięcie: 

1.3.1 Kompetentne i aktywne organizacje  

pozarządowe  

Wskaźnik: 

Liczba zrealizowanych spotkań 

międzypokoleniowych  

Poddziałanie/zakres programu: Realizacja LSR 

Lata 2016-2018. 

Planowane wsparcie: 

70 000,00 

RAZEM 2016-2023  

Razem planowane wsparcie: 

70 000,00 

 

 

Lata 2016-2018. 

Planowane wsparcie: 

67 214,00 

RAZEM 2016-2023  

Razem planowane wsparcie: 

67 214,00 

 

Aktualizacja zapisów LSR, 

dostosowanie zapisów w 

związku ze zrealizowanym 

Projektem Grantowym, 

dostosowanie  wartości 

planowanego wskaźnika. 



 

 

54.  

Załącznik do LSR nr 3.: Plan działania 

wskazujący harmonogram osiągania 

poszczególnych wskaźników produktu 

Cel szczegółowy: 

1.3 Wzrost integracji  społecznej mieszkańców 

obszaru LGD  

Przedsięwzięcie: 

1.3.1 Kompetentne i aktywne organizacje  

pozarządowe  

Wskaźnik: 

Liczb działań włączających seniorów w życie 

społeczne obszaru  

Poddziałanie/zakres programu: Realizacja LSR 

Lata 2016-2018. 

Planowane wsparcie: 

50 000,00 

RAZEM 2016-2023  

Razem planowane wsparcie: 

50 000,00 

 

 

Lata 2016-2018. 

Planowane wsparcie: 

64 510,00 

RAZEM 2016-2023  

Razem planowane wsparcie: 

64 510,00 

 

Aktualizacja zapisów LSR, 

dostosowanie zapisów w 

związku ze zrealizowanym 

Projektem Grantowym, 

dostosowanie  wartości 

planowanego wskaźnika. 

55.  

Załącznik do LSR nr 3.: Plan działania 

wskazujący harmonogram osiągania 

poszczególnych wskaźników produktu 

Cel szczegółowy: 

1.3 Wzrost integracji  społecznej mieszkańców 

obszaru LGD  

Przedsięwzięcie: 

1.3.1 Kompetentne i aktywne organizacje  

pozarządowe  

Wskaźnik: 

Liczba działań z zakresu propagowania 

zdrowego i aktywnego trybu życia 

Poddziałanie/zakres programu: Realizacja LSR 

Lata 2016-2018. 

Planowane wsparcie: 

110 000,00 

RAZEM 2016-2023  

Razem planowane wsparcie: 

110 000,00 

Lata 2016-2018. 

Planowane wsparcie: 

96 781,00 

RAZEM 2016-2023  

Razem planowane wsparcie: 

96 781,00 

Aktualizacja zapisów LSR, 

dostosowanie zapisów w 

związku ze zrealizowanym 

Projektem Grantowym, 

dostosowanie  wartości 

planowanego wskaźnika. 

56.  

Razem cel szczegółowy 1.3 Lata 2016-2018 

Planowane wsparcie: 

995 047,00 

RAZEM 2016-2023  

Razem planowane wsparcie: 

2 049 000,00 

Lata 2016-2018 

Planowane wsparcie: 

984 964,00 

RAZEM 2016-2023  

Razem planowane wsparcie: 

2 038 917,00 

Aktualizacja zapisów LSR, 

dostosowanie zapisów w 

związku ze zrealizowanym 

Projektem Grantowym, 

dostosowanie  wartości 

planowanego wsparcia. 

57.  
Razem cel ogólny 1 Lata 2016-2018 

Planowane wsparcie: 

Lata 2016-2018 

Planowane wsparcie: 

Aktualizacja zapisów LSR, 

dostosowanie zapisów w 



 

 

5 707 047,00 

Lata 2019-2021 

Planowane wsparcie: 

3 982 302,00 

RAZEM 2016-2023  

Razem planowane wsparcie: 

10 010 000,00 

5 601 970,00 

Lata 2019-2021 

Planowane wsparcie: 

4 967 379,00 

RAZEM 2016-2023  

Razem planowane wsparcie: 

10 890 000,00 

związku z ubieganiem się o 

dodatkowe środki do 

budżetu LSR,  zwiększenie 

wartość planowanego 

wsparcia. 

58.  

Razem LSR Lata 2016-2018 

Planowane wsparcie: 

5 707 047,00 

Lata 2019-2021 

Planowane wsparcie: 

3 982 302,00 

RAZEM 2016-2023  

Razem planowane wsparcie: 

10 010 000,00 

Lata 2016-2018 

Planowane wsparcie: 

5 601 970,00 

Lata 2019-2021 

Planowane wsparcie: 

4 967 379,00 

RAZEM 2016-2023  

Razem planowane wsparcie: 

10 890 000,00 

Aktualizacja zapisów LSR, 

dostosowanie zapisów w 

związku z ubieganiem się o 

dodatkowe środki do 

budżetu LSR,  zwiększenie 

wartość planowanego 

wsparcia. 

59.  

Razem planowane wsparcie na przedsięwzięcia 

dedykowane tworzeniu i utrzymaniu miejsc 

pracy w ramach poddziałania Realizacja LSR 

PROW 

4 000 000,00 4 900 000,00 Aktualizacja zapisów LSR, 

dostosowanie zapisów w 

związku z ubieganiem się o 

dodatkowe środki do 

budżetu LSR,  zwiększenie 

wartość planowanego 

wsparcia. 

60.  

% budżetu poddziałania  

Realizacja LSR 

50% 55,18% Aktualizacja zapisów LSR, 

dostosowanie zapisów w 

związku z ubieganiem się o 

dodatkowe środki do 

budżetu LSR,  zwiększenie  

udziału planowanego 

wsparcia na przedsięwzięcia 

dedykowane tworzeniu i 

utrzymaniu miejsc pracy. 

61.  

Załącznik do LSR nr 4.: Budżet  

Tabela nr 1. Wysokość wsparcia finansowego 

EFSI w ramach LSR w ramach poszczególnych 

poddziałań 

Zakres wsparcia 

Wsparcie finansowe (PLN) 

PROW: 

8 000 000,00 

Wsparcie finansowe (PLN) 

PROW: 

8 880 000,00 

Aktualizacja zapisów LSR, 

dostosowanie zapisów w 

związku z ubieganiem się o 

dodatkowe środki do 

budżetu LSR,  zwiększenie 



 

 

Realizacja LSR (art. 35 ust. 1 lit. b 

rozporządzenia nr 1303/2013) 

wartość planowanego 

wsparcia na przedsięwzięcia 

dedykowane tworzeniu i 

utrzymaniu miejsc pracy. 

62.  

Załącznik do LSR nr 4.: Budżet  

Tabela nr 1. Wysokość wsparcia finansowego 

EFSI w ramach LSR w ramach poszczególnych 

poddziałań 

RAZEM 

Wsparcie finansowe (PLN) 

PROW: 

1 010 000,00 

Wsparcie finansowe (PLN) 

PROW: 

10 890 000,00 

Aktualizacja zapisów LSR, 

dostosowanie zapisów w 

związku z ubieganiem się o 

dodatkowe środki do 

budżetu LSR,  zwiększenie 

wartość planowanego 

wsparcia na przedsięwzięcia 

dedykowane tworzeniu i 

utrzymaniu miejsc pracy 

63.  

Załącznik do LSR nr 4.: Budżet  

Tabela nr 2. Plan finansowy w zakresie 

poddziałania 19.2 PROW 2014-2020 

Beneficjenci inni niż jednostki sektora finansów 

publicznych 

Wkład EFRROW: 

3 976 875,00 

Budżet państwa: 

2 273 125,00 

Razem: 

6 250 000,00 

Wkład EFRROW: 

4 536 819,00 

Budżet państwa: 

2 593 181,00 

Razem: 

7 130 000,00 

Aktualizacja zapisów LSR, 

dostosowanie zapisów w 

związku z ubieganiem się o 

dodatkowe środki do 

budżetu LSR,  zwiększenie 

wartość planowanego 

wsparcia. 

64.  

Załącznik do LSR nr 4.: Budżet  

Tabela nr 2. Plan finansowy w zakresie 

poddziałania 19.2 PROW 2014-2020 

RAZEM 

Wkład EFRROW: 

5 090 400,00 

Budżet państwa: 

2 273 125,00 

Razem: 

8 000 000,00 

Wkład EFRROW: 

5 650 344,00 

Budżet państwa: 

2 593 181,00 

Razem: 

8 880 000,00 

Aktualizacja zapisów LSR, 

dostosowanie zapisów w 

związku z ubieganiem się o 

dodatkowe środki do 

budżetu LSR,  zwiększenie 

wartość planowanego 

wsparcia. 

 
 

 

Zarząd Stowarzyszenia 

 

„Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” 


