
 

 

 
 

 

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 

1. Specyfikacja i opis celów ogólnych, 

przypisanych im celów szczegółowych i 

przedsięwzięć…  

Tabela nr 12. Projekty współpracy zaplanowane 

w ramach realizacji LSR 

Cel szczegółowy 1.1 

Przedsięwzięcie 1.1.1 

Działania promocyjne w 

zakresie zasobów 

przyrodniczych i 

kulturowych. Projekt 

regionalny. 

Działania promocyjne w 

zakresie zasobów 

przyrodniczych i 

kulturowych. Projekt 

międzynarodowy. 

Aktualizacja zapisów LSR, 

dostosowanie zapisów do 

charakteru projektu 

współpracy. 

 

. 



 

 

Zakres projektu współpracy 

2.  

Rozdział V Cele i wskaźniki 

1. Specyfikacja i opis celów ogólnych, 

przypisanych im celów szczegółowych i 

przedsięwzięć…  

Tabela nr 12. Projekty współpracy zaplanowane 

w ramach realizacji LSR 

Cel szczegółowy 1.1 

Przedsięwzięcie  

Zakres projektu współpracy 

1.1.2 Rozwój oferty 

turystycznej i rekreacyjnej 

 

Działania promocyjne w 

zakresie zasobów 

przyrodniczych i 

kulturowych Projekt 

międzynarodowy 

1.1.3 Propagujemy edukację 

ekologiczną 

 

Działania w zakresie 

inicjatyw na rzecz ochrony 

środowiska/przyrody. 

Projekt regionalny. 

Aktualizacja zapisów LSR, 

dostosowanie zapisów do 

planowanego nowego 

projektu współpracy w 

zamian za wcześniej 

planowany projekt 

współpracy. 

3.  

Rozdział V Cele i wskaźniki 

1. Specyfikacja i opis celów ogólnych, 

przypisanych im celów szczegółowych i 

przedsięwzięć… 

Tabela nr 12. Projekty współpracy zaplanowane 

w ramach realizacji LSR 

Cel szczegółowy 1.1 

Przedsięwzięcie 1.1.3 

Zakres projektu współpracy 

Działania w zakresie 

ochrony środowiska 

i gospodarki odpadami. 

Projekt międzyregionalny. 

Działania w zakresie 

ochrony środowiska 

i gospodarki odpadami. 

Projekt międzynarodowy. 

Aktualizacja zapisów LSR, 

dostosowanie zapisów do 

charakteru projektu 

współpracy. 

 

4.  

Rozdział V Cele i wskaźniki 

1. Specyfikacja i opis celów ogólnych, 

przypisanych im celów szczegółowych i 

przedsięwzięć…  

Tabela nr. 13 Struktura celów, przedsięwzięć 

LSR i sposób realizacji wraz z uzasadnieniem 

Przedsięwzięcia 

1.1.2 Rozwój oferty turystycznej i rekreacyjnej 

Uzasadnienie 

Ponadto prowadzone będą 

działania promocyjne w 

zakresie oferty turystycznej, 

w tym projekt współpracy 

międzynarodowej. 

Ponadto prowadzone będą 

działania promocyjne w 

zakresie oferty turystycznej. 

Aktualizacja zapisów LSR, 

dostosowanie zapisów do 

planowanego nowego 

projektu współpracy w 

zamian za wcześniej 

planowany projekt 

współpracy. 

5.  

Rozdział V Cele i wskaźniki 

1. Specyfikacja i opis celów ogólnych, 

przypisanych im celów szczegółowych i 

przedsięwzięć…  

Tabela nr. 13 Struktura celów, przedsięwzięć 

LSR i sposób realizacji wraz z uzasadnieniem 

Przedsięwzięcia 

W ramach tego 

przedsięwzięcia 

realizowany będzie również 

projekt współpracy 

dotyczący podnoszenia 

wiedzy mieszkańców o 

ochronie środowiska 

W ramach tego 

przedsięwzięcia realizowane 

będą również projekt 

współpracy dotyczący 

podnoszenia wiedzy 

mieszkańców o ochronie 

środowiska, inicjatywy na 

rzecz ochrony 

Aktualizacja zapisów LSR, 

dostosowanie zapisów do 

planowanego nowego 

projektu współpracy w 

zamian za wcześniej 

planowany projekt 

współpracy. 



 

 

1.1.3. Propagujemy edukację ekologiczną 

Uzasadnienie 

środowiska/przyrody. 

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 

Wskaźniki rezultatu dla celów szczegółowych 

Liczba utworzonych 

nowych miejsc pracy, w 

tym dla przedstawicieli grup 

defaworyzowanych 

Plan 2023 rok 

41 sztuk 

Liczba utworzonych 

nowych miejsc pracy, w 

tym dla przedstawicieli grup 

defaworyzowanych 

Plan 2023 rok 

47 sztuk 

Aktualizacja zapisów LSR, 

dostosowanie zapisów w 

związku z ubieganiem się o 

dodatkowe środki do 

budżetu LSR,  zwiększenie 

wartość 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 

1.1.2 Rozwój oferty turystycznej i rekreacyjnej 

Wskaźnik produktu 

Liczba nowych lub 

zmodernizowanych 

obiektów infrastruktury 

turystycznej i rekreacyjnej 

i/lub miejsc integracji 

mieszkańców  

Plan 2023 rok 

57 sztuk 

Liczba nowych lub 

zmodernizowanych 

obiektów infrastruktury 

turystycznej i rekreacyjnej 

i/lub miejsc integracji 

mieszkańców  

Plan 2023 rok 

67 sztuk 

Aktualizacja zapisów LSR, 

dostosowanie zapisów w 

związku z planowanym do 

realizacji kolejnym 

Projektem Grantowym, 

dostosowanie  wartości 

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 

1.1.2 Rozwój oferty turystycznej i rekreacyjnej 

Wskaźnik produktu 

Liczba działań 

promocyjnych w zakresie 

oferty turystycznej  

Plan 2023 rok 

5 sztuk 

Liczba działań 

promocyjnych w zakresie 

oferty turystycznej  

Plan 2023 rok 

4 sztuk 

Aktualizacja zapisów LSR, 

dostosowanie zapisów do 

planowanego nowego 

projektu współpracy w 

zamian za wcześniej 

planowany projekt 

współpracy. 

9.  

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 

Liczba zrealizowanych 

projektów współpracy 

w tym projektów 

współpracy 

międzynarodowej 

Końcowy 2023 rok 

Zapisy usunięto 

Aktualizacja zapisów LSR, 

dostosowanie zapisów do 

planowanego nowego 

projektu współpracy w 

zamian za wcześniej 

planowany projekt 



 

 

ich pomiaru 

Przedsięwzięcia 

1.1.2 Rozwój oferty turystycznej i rekreacyjnej 

Wskaźnik produktu 

1 sztuk 
 

współpracy. 

10.  

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 LGD 

uczestniczących w 

projektach współpracy 

Końcowy 2023 rok 

2 sztuk 

Zapisy usunięto 

Aktualizacja zapisów LSR, 

dostosowanie zapisów do 

planowanego nowego 

projektu współpracy w 

zamian za wcześniej 

planowany projekt 

współpracy. 

11.  

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 

1.1.3 Propagujemy edukację ekologiczną 

Wskaźnik produktu 

Liczba zrealizowanych 

projektów współpracy 

w tym projektów 

współpracy 

międzynarodowej 

Końcowy 2023 rok 

1 sztuk 
 

Liczba zrealizowanych 

projektów współpracy 

w tym projektów 

współpracy 

międzynarodowej 

Końcowy 2023 rok 

2 sztuk 
 

Aktualizacja zapisów LSR, 

dostosowanie zapisów do 

planowanego nowego 

projektu współpracy w 

zamian za wcześniej 

planowany projekt 

współpracy. 

12.  

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 

1.1.3 Propagujemy edukację ekologiczną 

Wskaźnik produktu 

Liczba LGD 

uczestniczących w 

projektach współpracy 

Końcowy 2023 rok 

4 sztuk 

Liczba LGD 

uczestniczących w 

projektach współpracy 

Końcowy 2023 rok 

8 sztuk 

Aktualizacja zapisów LSR, 

dostosowanie zapisów do 

planowanego nowego 

projektu współpracy w 

zamian za wcześniej 

planowany projekt 

współpracy. 

13.  Rozdział V Cele i wskaźniki Liczba operacji Liczba operacji Aktualizacja zapisów LSR, 



 

 

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 

polegających na utworzeniu 

nowego przedsiębiorstwa  

Końcowy 2023 rok 

29 sztuk 

polegających na utworzeniu 

nowego przedsiębiorstwa  

Końcowy 2023 rok 

35 sztuk 

dostosowanie zapisów w 

związku z ubieganiem się o 

dodatkowe środki do 

budżetu LSR,  zwiększenie 

wartość 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 

1.1.2 Rozwój oferty turystycznej i rekreacyjnej 

Produkty 

 Liczba nowych lub 

zmodernizowanych 

obiektów infrastruktury 

turystycznej i rekreacyjnej 

i/lub miejsc integracji 

mieszkańców: 57 

 

 Liczba nowych lub 

zmodernizowanych 

obiektów infrastruktury 

turystycznej i rekreacyjnej 

i/lub miejsc integracji 

mieszkańców: 67 

 

Aktualizacja zapisów LSR, 

dostosowanie zapisów w 

związku z planowanym do 

realizacji kolejnym 

Projektem Grantowym, 

dostosowanie  wartości 

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 

celów i wskaźników 

Planowane Przedsięwzięcia 

1.1.2 Rozwój oferty turystycznej i rekreacyjnej 

Produkty 

 Liczba działań 

promocyjnych w zakresie 

oferty turystycznej: 5 

 

 Liczba działań 

promocyjnych w zakresie 

oferty turystycznej: 4 

 

Aktualizacja zapisów LSR, 

dostosowanie zapisów do 

planowanego nowego 

projektu współpracy w 

zamian za wcześniej 

planowany projekt 

współpracy. 

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 

 Liczba zrealizowanych 

projektów współpracy w 

tym projektów współpracy 

międzynarodowej: 1 

 

 Zapisy usunięto Aktualizacja zapisów LSR, 

dostosowanie zapisów do 

planowanego nowego 

projektu współpracy w 

zamian za wcześniej 

planowany projekt 

współpracy. 



 

 

1.1.2 Rozwój oferty turystycznej i rekreacyjnej 

Produkty 

17.  

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 LGD 

uczestniczących w 

projektach współpracy: 2 

 Zapisy usunięto Aktualizacja zapisów LSR, 

dostosowanie zapisów do 

planowanego nowego 

projektu współpracy w 

zamian za wcześniej 

planowany projekt 

współpracy. 

18.  

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 

1.1.3 Propagujemy edukację ekologiczną 

Produkty 

 Liczba inicjatyw na rzecz 

ochrony 

środowiska/przyrody: 2 

 

 Liczba inicjatyw na rzecz 

ochrony 

środowiska/przyrody: 3 

Aktualizacja zapisów LSR, 

dostosowanie zapisów do 

planowanego nowego 

projektu współpracy w 

zamian za wcześniej 

planowany projekt 

współpracy. 

19.  

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 

1.1.3 Propagujemy edukację ekologiczną 

Produkty 

 Liczba zrealizowanych 

projektów współpracy w 

tym projektów współpracy 

międzynarodowej: 1 

 Liczba zrealizowanych 

projektów współpracy w 

tym projektów współpracy 

międzynarodowej: 2 

Aktualizacja zapisów LSR, 

dostosowanie zapisów do 

planowanego nowego 

projektu współpracy w 

zamian za wcześniej 

planowany projekt 

współpracy. 

20.  

Rozdział V Cele i wskaźniki 

4. Powiązanie celów i przedsięwzięć z diagnozą 

i analizą SWOT 

Tabela nr 16. Matryca logiczna powiązań 

 Liczba LGD 

uczestniczących w 

projektach współpracy: 4 

 Liczba LGD 

uczestniczących w 

projektach współpracy: 8 

Aktualizacja zapisów LSR, 

dostosowanie zapisów do 

planowanego nowego 

projektu współpracy w 



 

 

diagnozy obszaru i ludności, analizy SWOT oraz 

celów i wskaźników 

Planowane Przedsięwzięcia 

1.1.3 Propagujemy edukację ekologiczną 

Produkty 

zamian za wcześniej 

planowany projekt 

współpracy. 

21.  

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: 29 

 

 Liczba operacji 

polegających na 

utworzeniu nowego 

przedsiębiorstwa: 35 

 

Aktualizacja zapisów LSR, 

dostosowanie zapisów w 

związku z ubieganiem się o 

dodatkowe środki do 

budżetu LSR,  zwiększenie 

wartość planowanego 

wskaźnika. 

22.  

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: 

41 
 

 Liczba utworzonych 

nowych miejsc pracy, w 

tym dla przedstawicieli 

grup defaworyzowanych: 

47 
 

Aktualizacja zapisów LSR, 

dostosowanie zapisów w 

związku z ubieganiem się o 

dodatkowe środki do 

budżetu LSR,  zwiększenie 

wartość planowanego 

wskaźnika. 

23.  

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 8 

projektów grantowych. 

W ramach wdrażania LSR 

planuje się realizację 9 

projektów grantowych. 

Aktualizacja zapisów LSR, 

dostosowanie zapisów w 

związku z planowanym do 

realizacji kolejnym 

Projektem Grantowym, 

dostosowanie  wartości 

planowanego wskaźnika. 

24.  

Rozdział VI Sposób wyboru i oceny operacji 

oraz sposób ustanawiania kryteriów wyboru 

Tabela nr 17. Planowane projekty grantowe w 

ramach realizacji LSR 

Brak zapisów Zakres grantu: 

Rozwijanie bazy 

rekreacyjno – sportowej i 

integracyjnej III 

Aktualizacja zapisów LSR, 

dostosowanie zapisów w 

związku z planowanym do 

realizacji kolejnym 



 

 

Przedsięwzięcia 

1.1.2 Rozwój oferty turystycznej i 

rekreacyjnej 

Zakładana kwota na 

projekt: 280 000 

Wskaźniki  

Maksymalna wartość 

grantu: 26 000 

Maksymalny procent 

wsparcia: 90% 

 

Projektem Grantowym, 

dostosowanie  wartości 

planowanego wskaźnika. 

25.  

Rozdział VII Plan działania Z uwagi na prospołeczny 

charakter opracowanej LSR 

zaplanowano w niej 

realizację 8 projektów 

grantowych dotyczących 

różnych przedsięwzięć i 

zakresów wsparcia. 

Z uwagi na prospołeczny 

charakter opracowanej 

LSR zaplanowano w niej 

realizację 9 projektów 

grantowych dotyczących 

różnych przedsięwzięć i 

zakresów wsparcia. 

Aktualizacja zapisów LSR, 

dostosowanie zapisów w 

związku z planowanym do 

realizacji kolejnym 

Projektem Grantowym, 

dostosowanie  wartości 

planowanego wskaźnika. 

26.  

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 8 880 000,00 zł. na 

Poddziałanie 19.2 Wsparcie 

na wdrażanie operacji w 

ramach strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego 

przez społeczność, dla 

Podziałania 19.3 

Przygotowanie i realizacja 

działań w zakresie 

współpracy z lokalną grupą 

działania zaplanowano 

wykorzystanie 2% z 

powyższej kwoty do 2018 

roku 

(…) 

Wysokość dostępnych 

środków przeznaczonych na 

realizację LSR w ramach 

PROW na lata 2014-2020 

jaki przypada na obszar 

Stowarzyszenia „Brzesko-

Oławska Wieś Historyczna” 

wynosi 9 760 000,00 zł. na 

Poddziałanie 19.2 Wsparcie 

na wdrażanie operacji w 

ramach strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego 

przez społeczność, dla 

Podziałania 19.3 

Przygotowanie i realizacja 

działań w zakresie 

współpracy z lokalną grupą 

działania zaplanowano 

wykorzystanie 10% z 

powyższej kwoty do 2022 

roku 

(…) 

Aktualizacja zapisów LSR, 

dostosowanie zapisów w 

związku z ubieganiem się o 

dodatkowe środki do 

budżetu LSR,  zwiększenie 

wartości środków 

przeznaczonych na 

realizację LSR. 



 

 

Biorąc pod uwagę 

całkowite środki w ramach 

Poddziałania 19.2, 19.3 i 

19.4 łączna kwota stanowi 

10 890 000,00 zł. 
(…) 

Biorąc pod uwagę 

całkowite środki w ramach 

Poddziałania 19.2, 19.3 i 

19.4 łączna kwota stanowi 

12 586 000,00 zł. 
(…) 

27.  

Rozdział VIII Budżet LSR 

Tabela nr 19. Plan finansowy w zakresie celów 

szczegółowych LSR 

Cel szczegółowy 1.2 Rozwój gospodarczy 

obszaru poprzez stworzenie zaspokajającego 

potrzeby społeczne lokalnego systemu produkcji 

i usług 

Razem cel szczegółowy 1.1 

3 905 083,00 zł. 

Razem cel szczegółowy 1.2 

4 946 000,00 zł 

Razem cel szczegółowy 1.3 

2 038 917,00 zł. 

Razem cel ogólny 1 

10 890 000,00 zł. 

Razem cel szczegółowy 1.1 

4 998 583,00 zł. 

Razem cel szczegółowy 1.2 

5 546 000,00 zł 

Razem cel szczegółowy 1.3 

2 041 417,00 zł. 

Razem cel ogólny 1 

12 586 000,00 zł. 

Aktualizacja zapisów LSR, 

dostosowanie zapisów w 

związku z ubieganiem się o 

dodatkowe środki do 

budżetu LSR,  zwiększenie 

wartości środków 

przeznaczonych na 

realizację LSR. 

28.  

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 

Wartość z jednostką miary: 

1 szt. 

 % realizacji wskaźnika 

narastająco: 6,25% 

Planowane wsparcie: 

10 000,00 

Lata 2019-2021 

Wartość z jednostką miary: 

0 szt. 

Planowane wsparcie: 

0,00 

 

Lata 2016-2018 

Wartość z jednostką miary: 

0 szt. 

 % realizacji wskaźnika 

narastająco: 0% 

Planowane wsparcie: 

0,00 

Lata 2019-2021 

Wartość z jednostką miary: 

1 szt. 

 Planowane wsparcie: 

10 000,00 

 

Aktualizacja zapisów LSR, 

dostosowanie zapisów do 

realizowanych działań w 

ramach Aktywizacji. 

29.  

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 2019-2021 

Planowane wsparcie: 

10 000,00 

RAZEM 2016-2023  

Razem planowane 

wsparcie: 10 000,00 

Lata 2019-2021 

Planowane wsparcie: 

7 500,00 

RAZEM 2016-2023  

Razem planowane 

wsparcie: 7 500,00 

Aktualizacja zapisów LSR, 

dostosowanie zapisów do 

realizowanych działań w 

ramach Aktywizacji. 



 

 

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 

30.  

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 nowych lub zmodernizowanych obiektów 

infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej i/lub 

miejsc integracji mieszkańców 

Poddziałanie/zakres programu: Realizacja LSR 

Lata 2016-2018 

% realizacji wskaźnika 

narastająco: 61,4% 

Lata 2019-2021 

% realizacji wskaźnika 

narastająco: 100% 

Lata 2022-2023 

Wartość z jednostką miary: 

0 szt. 

Planowane wsparcie: 

0,00 

RAZEM 2016-2023  

Razem wartość 

wskaźników: 57 szt. 

Razem planowane 

wsparcie: 2 364 160,00 

Lata 2016-2018 

% realizacji wskaźnika 

narastająco: 52,2% 

Lata 2019-2021 

% realizacji wskaźnika 

narastająco: 85,1% 

Lata 2022-2023 

Wartość z jednostką miary: 

10 szt. 

Planowane wsparcie: 

280 000,00 

RAZEM 2016-2023  

Razem wartość 

wskaźników: 67 szt. 

Razem planowane 

wsparcie: 2 644 160,00 

Aktualizacja zapisów LSR, 

dostosowanie zapisów w 

związku z planowanym do 

realizacji kolejnym 

Projektem Grantowym, 

dostosowanie  wartości 

planowanego wskaźnika. 

31.  

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: 

Lata 2019-2021 

% realizacji wskaźnika 

narastająco: 80,0% 

Lata 2022-2023 

% realizacji wskaźnika 

narastająco: 80,0% 

RAZEM 2016-2023  

Razem wartość 

wskaźników: 5 szt. 

Lata 2019-2021 

% realizacji wskaźnika 

narastająco: 100,0% 

Lata 2022-2023 

% realizacji wskaźnika 

narastająco: 100,0% 

RAZEM 2016-2023  

Razem wartość 

wskaźników: 4 szt. 

Aktualizacja zapisów LSR, 

dostosowanie zapisów do 

planowanego nowego 

projektu współpracy w 

zamian za wcześniej 

planowany projekt 

współpracy. 



 

 

 1.1.2 Rozwój oferty turystycznej i rekreacyjnej 

Wskaźnik: 

Liczba działań promocyjnych w zakresie oferty 

turystycznej  

Poddziałanie/zakres programu: Realizacja LSR 

 

32.  

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: Współpraca 

Lata 2016-2018 

Wartość z jednostką miary: 

1 szt. 

% realizacji wskaźnika 

narastająco: 20,0% 

Planowane wsparcie: 

0,00  

Lata 2019-2021 

Wartość z jednostką miary: 

0 szt. 

% realizacji wskaźnika 

narastająco: 20,0% 

Planowane wsparcie: 

0,00  

Lata 2022-2023 

Wartość z jednostką miary: 

0 szt. 

% realizacji wskaźnika 

narastająco: 20,0% 

Planowane wsparcie: 

0,00  

RAZEM 2016-2023  

Razem planowane 

wsparcie: 0,00 

Zapisy usunięto  

 

Aktualizacja zapisów LSR, 

dostosowanie zapisów do 

planowanego nowego 

projektu współpracy w 

zamian za wcześniej 

planowany projekt 

współpracy. 

33.  

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: 

1 szt. 

% realizacji wskaźnika 

narastająco: 100,0% 

Planowane wsparcie: 

60 000,00  

Zapisy usunięto  

 

Aktualizacja zapisów LSR, 

dostosowanie zapisów do 

planowanego nowego 

projektu współpracy w 

zamian za wcześniej 

planowany projekt 

współpracy. 



 

 

na nich oferty turystycznej 

Przedsięwzięcie: 

 1.1.2 Rozwój oferty turystycznej i rekreacyjnej 

Wskaźnik: 

Liczba zrealizowanych projektów współpracy w 

tym projektów współpracy międzynarodowej 

Poddziałanie/zakres programu: Współpraca 

Lata 2019-2021 

Wartość z jednostką miary: 

0 szt. 

% realizacji wskaźnika 

narastająco: 100,0% 

Planowane wsparcie: 

0,00  

Lata 2022-2023 

Wartość z jednostką miary: 

0 szt. 

% realizacji wskaźnika 

narastająco: 100,0% 

Planowane wsparcie: 

0,00  

RAZEM 2016-2023  

Razem wartość 

wskaźników: 1 szt 

Razem planowane 

wsparcie: 60 000,00 

34.  

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 LGD uczestniczących w projektach 

współpracy  

Poddziałanie/zakres programu: Współpraca 

Lata 2016-2018 

Wartość z jednostką miary: 

2 szt. 

% realizacji wskaźnika 

narastająco: 100,0% 

Planowane wsparcie: 

0,00  

Lata 2019-2021 

Wartość z jednostką miary: 

0 szt. 

% realizacji wskaźnika 

narastająco: 100,0% 

Planowane wsparcie: 

0,00  

Lata 2022-2023 

Wartość z jednostką miary: 

0 szt. 

% realizacji wskaźnika 

Zapisy usunięto  

 

Aktualizacja zapisów LSR, 

dostosowanie zapisów do 

planowanego nowego 

projektu współpracy w 

zamian za wcześniej 

planowany projekt 

współpracy. 



 

 

narastająco: 100,0% 

Planowane wsparcie: 

0,00  

RAZEM 2016-2023  

Razem wartość 

wskaźników: 2 szt 

Razem planowane 

wsparcie: 0,00 

35.  

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: 

 1.1.3. Propagujemy edukację ekologiczną 

Wskaźnik: 

Liczba inicjatyw na rzecz ochrony 

środowiska/przyrody  

Poddziałanie/zakres programu: Aktywizacja 

Lata 2019-2021 

% realizacji wskaźnika 

narastająco: 50,0% 

Lata 2022-2023 

% realizacji wskaźnika 

narastająco: 50,0% 

RAZEM 2016-2023  

Razem wartość 

wskaźników: 2 szt 

 

Lata 2019-2021 

% realizacji wskaźnika 

narastająco: 33,3,0% 

Lata 2022-2023 

% realizacji wskaźnika 

narastająco: 33,3,0% 

RAZEM 2016-2023  

Razem wartość 

wskaźników: 3 szt 

 

Aktualizacja zapisów LSR, 

dostosowanie zapisów do 

planowanego nowego 

projektu współpracy w 

zamian za wcześniej 

planowany projekt 

współpracy. 

36.  

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: 

 1.1.3. Propagujemy edukację ekologiczną 

Wskaźnik: 

Liczba inicjatyw na rzecz ochrony 

środowiska/przyrody  

Lata 2016-2018 

% realizacji wskaźnika 

narastająco: 50,0% 

Lata 2019-2021 

Wartość z jednostką miary: 

0 szt. 

% realizacji wskaźnika 

narastająco: 50,0% 

Lata 2022-2023 

% realizacji wskaźnika 

narastająco: 50,0% 

Planowane wsparcie: 

0,00  

RAZEM 2016-2023  

Lata 2016-2018 

% realizacji wskaźnika 

narastająco: 33,3% 

Lata 2019-2021 

Wartość z jednostką miary: 

1 szt. 

% realizacji wskaźnika 

narastająco: 66,7% 

Lata 2022-2023 

% realizacji wskaźnika 

narastająco: 66,7% 

Planowane wsparcie: 

0,00  

RAZEM 2016-2023  

Aktualizacja zapisów LSR, 

dostosowanie zapisów do 

planowanego nowego 

projektu współpracy w 

zamian za wcześniej 

planowany projekt 

współpracy. 



 

 

Poddziałanie/zakres programu: Współpraca Razem wartość 

wskaźników: 2 szt 

Razem wartość 

wskaźników: 3 szt 

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: 

 1.1.3. Propagujemy edukację ekologiczną 

Wskaźnik: 

Liczba zrealizowanych projektów współpracy w 

tym projektów współpracy międzynarodowej 

Poddziałanie/zakres programu: Współpraca 

Lata 2016-2018 

% realizacji wskaźnika 

narastająco: 100,0% 

Lata 2019-2021 

Wartość z jednostką miary: 

0 szt. 

Planowane wsparcie: 

0,00  

RAZEM 2016-2023  

Razem wartość 

wskaźników: 1 szt 

Razem planowane 

wsparcie: 40 000,00 

Lata 2016-2018 

% realizacji wskaźnika 

narastająco: 50,0% 

Lata 2019-2021 

Wartość z jednostką miary: 

1 szt. 

Planowane wsparcie: 

876 000,00  

RAZEM 2016-2023  

Razem wartość 

wskaźników: 2 szt 

Razem planowane 

wsparcie: 916 000,00 

Aktualizacja zapisów LSR, 

dostosowanie zapisów do 

planowanego nowego 

projektu współpracy w 

zamian za wcześniej 

planowany projekt 

współpracy. 

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: 

 1.1.3. Propagujemy edukację ekologiczną 

Wskaźnik: 

Liczba LGD uczestniczących w projektach 

współpracy  

Poddziałanie/zakres programu: Współpraca 

Lata 2016-2018 

% realizacji wskaźnika 

narastająco: 100,0% 

Wartość z jednostką miary: 

6 szt. 

Lata 2019-2021 

Wartość z jednostką miary: 

0 szt. 

RAZEM 2016-2023  

Razem wartość 

wskaźników: 2 szt 

Lata 2016-2018 

% realizacji wskaźnika 

narastająco: 75,0% 

Wartość z jednostką miary: 

6 szt. 

Lata 2019-2021 

Wartość z jednostką miary: 

2 szt. 

RAZEM 2016-2023  

Razem wartość 

wskaźników: 8 szt 

Aktualizacja zapisów LSR, 

dostosowanie zapisów do 

planowanego nowego 

projektu współpracy w 

zamian za wcześniej 

planowany projekt 

współpracy. 

39.  

Razem cel szczegółowy 1.1 Lata 2016-2018 

Planowane wsparcie: 

1 890 006,00 

Lata 2019-2021 

Planowane wsparcie: 

Lata 2016-2018 

Planowane wsparcie: 

1 820 006,00 

Lata 2019-2021 

Planowane wsparcie: 

Aktualizacja zapisów LSR, 

dostosowanie zapisów w 

związku przesunięciami 

środków, dostosowanie  

wartości planowanego 



 

 

2 015 077,00   

Lata 2022-2023 

Planowane wsparcie: 

0,00  

RAZEM 2016-2023  

Razem planowane 

wsparcie: 3 905 083,00 

2 898 577,00   

Lata 2022-2023 

Planowane wsparcie: 

280 000,00  

RAZEM 2016-2023  

Razem planowane 

wsparcie: 4 998 583,00 

wsparcia. 

40.  

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 2016-2018 

% realizacji wskaźnika 

narastająco: 51,7% 

Lata 2019-2021 

% realizacji wskaźnika 

narastająco: 100% 

Lata 2022-2023 

Wartość z jednostką miary: 

0 szt. 

Planowane wsparcie: 

0,00  

RAZEM 2016-2023  

Razem wartość 

wskaźników: 29 szt. 

Razem planowane 

wsparcie: 2 900 000,00 

Lata 2016-2018 

% realizacji wskaźnika 

narastająco: 42,85% 

Lata 2019-2021 

% realizacji wskaźnika 

narastająco: 82,85% 

Lata 2022-2023 

Wartość z jednostką miary: 

6 szt.  

Planowane wsparcie: 

600 000,00  

RAZEM 2016-2023  

Razem wartość 

wskaźników: 35 szt. 

Razem planowane 

wsparcie: 3 500 000,00 

Aktualizacja zapisów LSR, 

dostosowanie zapisów w 

związku z ubieganiem się o 

dodatkowe środki do 

budżetu LSR,  zwiększenie 

wartości planowanego 

wskaźnika. 

41.  

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 powstałych Lokalnych Programów 

Przedsiębiorczości  

Poddziałanie/zakres programu: Aktywizacja 

Lata 2016-2018 

Wartość z jednostką miary: 

1 szt. 

% realizacji wskaźnika 

narastająco: 100,0% 

Planowane wsparcie: 

15 000,00  

Lata 2019-2021 

Wartość z jednostką miary: 

0 szt. 

% realizacji wskaźnika 

narastająco: 100,0% 

Planowane wsparcie: 

0,00  

Lata 2016-2018 

Wartość z jednostką miary: 

0 szt. 

% realizacji wskaźnika 

narastająco: 0,0% 

Planowane wsparcie: 

0,00  

Lata 2019-2021 

Wartość z jednostką miary: 

1 szt. 

% realizacji wskaźnika 

narastająco: 100,0% 

Planowane wsparcie: 

15 000,00  

Aktualizacja zapisów LSR, 

dostosowanie zapisów do 

realizowanych działań w 

ramach Aktywizacji. 



 

 

42.  

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: 

1.2.2 Wiedza i kompetencje  kluczem do sukcesu 

Liczba spotkań z przedsiębiorcami   

Poddziałanie/zakres programu: Aktywizacja 

Lata 2016-2018 

Wartość z jednostką miary: 

2 szt. 

% realizacji wskaźnika 

narastająco: 33,0% 

Planowane wsparcie: 

2 000,00  

Lata 2019-2021 

Wartość z jednostką miary: 

2 szt. 

% realizacji wskaźnika 

narastająco: 100,0% 

Planowane wsparcie: 

4 000,00 

Lata 2016-2018 

Wartość z jednostką miary: 

0 szt. 

% realizacji wskaźnika 

narastająco: 0,0% 

Planowane wsparcie: 

0 000,00  

Lata 2019-2021 

Wartość z jednostką miary: 

3 szt. 

% realizacji wskaźnika 

narastająco: 100,0% 

Planowane wsparcie: 

6 000,00 

Aktualizacja zapisów LSR, 

dostosowanie zapisów do 

realizowanych działań w 

ramach Aktywizacji. 

43.  

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: 

1.2.2 Wiedza i kompetencje  kluczem do sukcesu 

Liczba szkoleń z zakresu nowoczesnych 

technologii 

Poddziałanie/zakres programu: Aktywizacja 

Lata 2016-2018 

Wartość z jednostką miary: 

1 szt. 

% realizacji wskaźnika 

narastająco: 100,0% 

Planowane wsparcie: 

10 000,00  

Lata 2019-2021 

Wartość z jednostką miary: 

0 szt. 

% realizacji wskaźnika 

narastająco: 100,0% 

Planowane wsparcie: 

0,00 

Lata 2016-2018 

Wartość z jednostką miary: 

0 szt. 

% realizacji wskaźnika 

narastająco: 0,0% 

Planowane wsparcie: 

0,00  

Lata 2019-2021 

Wartość z jednostką miary: 

1 szt. 

% realizacji wskaźnika 

narastająco: 100,0% 

Planowane wsparcie: 

10 000,00 

Aktualizacja zapisów LSR, 

dostosowanie zapisów do 

realizowanych działań w 

ramach Aktywizacji. 

44.  

Razem cel szczegółowy 1.2 Lata 2016-2018 

Planowane wsparcie: 

2 727 000,00 

Lata 2019-2021 

Planowane wsparcie: 

2 219 000,00   

Lata 2022-2023 

Planowane wsparcie: 

0,00  

Lata 2016-2018 

Planowane wsparcie: 

2 700 000,00 

Lata 2019-2021 

Planowane wsparcie: 

2 246 000,00   

Lata 2022-2023 

Planowane wsparcie: 

600 000,00  

Aktualizacja zapisów LSR, 

dostosowanie zapisów w 

związku z ubieganiem się o 

dodatkowe środki do 

budżetu LSR,  zwiększenie 

wartości planowanego 

wsparcia. 



 

 

RAZEM 2016-2023  

Razem planowane 

wsparcie: 4 946 000,00 

RAZEM 2016-2023  

Razem planowane 

wsparcie: 5 546 000,00 

45.  

Załącznik do LSR nr 3.: Plan działania 

wskazujący harmonogram osiągania 

poszczególnych wskaźników produktu 

Cel szczegółowy: 

1.3 Wzrost integracji  społecznej mieszkańców 

obszaru LGD  

Przedsięwzięcie: 

1.3.2 Aktywizacja  i integracja  

Wskaźnik: 

Liczba konkursów aktywizujących społeczność 

lokalną 

 Poddziałanie/zakres programu: Aktywizacja 

Lata 2019-2021 

Planowane wsparcie: 

21 000,00 

RAZEM 2016-2023  

Razem planowane wsparcie: 

35 000,00 

Lata 2019-2021 

Planowane wsparcie: 

23 500,00 

RAZEM 2016-2023  

Razem planowane wsparcie: 

37 500,00 

Aktualizacja zapisów LSR, 

dostosowanie zapisów do 

realizowanych działań w 

ramach Aktywizacji. 

46.  

Razem cel szczegółowy 1.3 Lata 2016-2018 

Planowane wsparcie: 

984 964,00 

Lata 2019-2021 

Planowane wsparcie: 

733 302,00   

RAZEM 2016-2023  

Razem planowane wsparcie: 

2 038 917,00 

Lata 2016-2018 

Planowane wsparcie: 

981 964,00 

Lata 2019-2021 

Planowane wsparcie: 

738 802,00   

RAZEM 2016-2023  

Razem planowane wsparcie: 

2 041 417,00 

Aktualizacja zapisów LSR, 

dostosowanie  wartości 

planowanego wsparcia. 

47.  

Razem cel ogólny 1 Lata 2016-2018 

Planowane wsparcie: 

5 601 970,00 

Lata 2019-2021 

Planowane wsparcie: 

4 967 379,00 

Lata 2022-2023 

Planowane wsparcie: 

320 651,00 

RAZEM 2016-2023  

Razem planowane wsparcie: 

Lata 2016-2018 

Planowane wsparcie: 

5 501 970,00 

Lata 2019-2021 

Planowane wsparcie: 

5 883 379,00 

Lata 2022-2023 

Planowane wsparcie: 

1 200 651,00 

RAZEM 2016-2023  

Razem planowane wsparcie: 

Aktualizacja zapisów LSR, 

dostosowanie zapisów w 

związku z ubieganiem się o 

dodatkowe środki do 

budżetu LSR,  zwiększenie 

wartości planowanego 

wsparcia. 



 

 

10 890 000,00 12 586 000,00 

48.  

Razem LSR Lata 2016-2018 

Planowane wsparcie: 

5 601 970,00 

Lata 2019-2021 

Planowane wsparcie: 

4 967 379,00 

Lata 2022-2023 

Planowane wsparcie: 

320 651,00 

RAZEM 2016-2023  

Razem planowane wsparcie: 

10 890 000,00 

Lata 2016-2018 

Planowane wsparcie: 

5 501 970,00 

Lata 2019-2021 

Planowane wsparcie: 

5 883 379,00 

Lata 2022-2023 

Planowane wsparcie: 

1 200 651,00 

RAZEM 2016-2023  

Razem planowane wsparcie: 

12 586 000,00 

Aktualizacja zapisów LSR, 

dostosowanie zapisów w 

związku z ubieganiem się o 

dodatkowe środki do 

budżetu LSR,  zwiększenie 

wartości planowanego 

wsparcia. 

49.  

Razem planowane wsparcie na przedsięwzięcia 

dedykowane tworzeniu i utrzymaniu miejsc 

pracy w ramach poddziałania Realizacja LSR 

PROW 

4 900 000,00 5 500 000,00 Aktualizacja zapisów LSR, 

dostosowanie zapisów w 

związku z ubieganiem się o 

dodatkowe środki do 

budżetu LSR,  zwiększenie 

wartości planowanego 

wsparcia. 

50.  

% budżetu poddziałania  

Realizacja LSR 

55,18% 56,35% 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. 

51.  

Załącznik do LSR nr 4.: Budżet  

Tabela nr 1. Wysokość wsparcia finansowego 

EFSI w ramach LSR w ramach poszczególnych 

poddziałań 

Zakres wsparcia 

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

rozporządzenia nr 1303/2013) 

Wsparcie finansowe (PLN) 

PROW: 

8 880 000,00 

Wsparcie finansowe (PLN) 

PROW: 

9 760 000,00 

Aktualizacja zapisów LSR, 

dostosowanie zapisów w 

związku z ubieganiem się o 

dodatkowe środki do 

budżetu LSR. 



 

 

52.  

Załącznik do LSR nr 4.: Budżet  

Tabela nr 1. Wysokość wsparcia finansowego 

EFSI w ramach LSR w ramach poszczególnych 

poddziałań 

Zakres wsparcia 

Współpraca (art. 35 ust. 1 lit. c rozporządzenia 

nr 1303/2013) 

Wsparcie finansowe (PLN) 

PROW: 

160 000,00 

Wsparcie finansowe (PLN) 

PROW: 

976 000,00 

Aktualizacja zapisów LSR, 

dostosowanie zapisów w 

związku z ubieganiem się o 

dodatkowe środki do 

budżetu LSR. 

53.  

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: 

10 890 000,00 

Wsparcie finansowe (PLN) 

PROW: 

12 586 000,00 

Aktualizacja zapisów LSR, 

dostosowanie zapisów w 

związku z ubieganiem się o 

dodatkowe środki do 

budżetu LSR 

54.  

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: 

4 536 819,00 

Budżet państwa: 

2 593 181,00 

Razem: 

7 130 000,00 

Wkład EFRROW: 

5 096 763,00 

Budżet państwa: 

2 913 237,00 

Razem: 

8 010 000,00 

Aktualizacja zapisów LSR, 

dostosowanie zapisów w 

związku z ubieganiem się o 

dodatkowe środki do 

budżetu LSR,  zwiększenie 

wartości planowanego 

wsparcia. 

55.  

Załącznik do LSR nr 4.: Budżet  

Tabela nr 2. Plan finansowy w zakresie 

poddziałania 19.2 PROW 2014-2020 

RAZEM 

Wkład EFRROW: 

5 650 344,00 

Budżet państwa: 

2 593 181,00 

Razem: 

8 880 000,00 

Wkład EFRROW: 

6 210 288,00 

Budżet państwa: 

2 913 237,00 

Razem: 

9 760 000,00 

Aktualizacja zapisów LSR, 

dostosowanie zapisów w 

związku z ubieganiem się o 

dodatkowe środki do 

budżetu LSR,  zwiększenie 

wartości planowanego 

wsparcia. 

56.  

Załącznik do LSR nr 5.: Plan komunikacji 

Tabela nr 1.5. Zakładane wskaźniki w oparciu o 

planowany budżet działań komunikacyjnych 

oraz planowane efekty 

Nazwa działania komunikacyjnego 

Kampania informacyjna na temat głównych 

założeń LSR na lata 2016-2022 

Środki finansowe przewidziane na realizację  

(w zł.) 

Środki finansowe 

przewidziane na realizację  

(w zł.) 

15 000,00 

Środki finansowe 

przewidziane na realizację  

(w zł.) 

70 000,00 

 

Zmiana w celu przypisania 

jednej kwoty na wszystkie 

działania komunikacyjne, 

rezygnacja z podziału 

kwotowego.   



 

 

57.  

Załącznik do LSR nr 5.: Plan komunikacji 

Tabela nr 1.5. Zakładane wskaźniki w oparciu o 

planowany budżet działań komunikacyjnych 

oraz planowane efekty 

Nazwa działania komunikacyjnego 

Spotkania na temat zasad oceniania i wyboru 

projektów zgodnie z kryteriami wyboru. 

Środki finansowe przewidziane na realizację  

(w zł.) 

Środki finansowe 

przewidziane na realizację  

(w zł.) 

25 000,00 

Zapisy usunięto Zmiana w celu przypisania 

jednej kwoty na wszystkie 

działania komunikacyjne, 

rezygnacja z podziału 

kwotowego.   

58.  

Załącznik do LSR nr 5.: Plan komunikacji 

Tabela nr 1.5. Zakładane wskaźniki w oparciu o 

planowany budżet działań komunikacyjnych 

oraz planowane efekty 

Nazwa działania komunikacyjnego 

Badanie satysfakcji wnioskodawców na temat 

jakości udzielanego doradztwa na etapie 

przygotowania wniosków o przyznanie pomocy 

Środki finansowe przewidziane na realizację  

(w zł.) 

Środki finansowe 

przewidziane na realizację  

(w zł.) 

5 000,00 

Zapisy usunięto Zmiana w celu przypisania 

jednej kwoty na wszystkie 

działania komunikacyjne, 

rezygnacja z podziału 

kwotowego.   

59.  

Załącznik do LSR nr 5.: Plan komunikacji 

Tabela nr 1.5. Zakładane wskaźniki w oparciu o 

planowany budżet działań komunikacyjnych 

oraz planowane efekty 

Nazwa działania komunikacyjnego 

Kampania informacyjna na temat głównych 

założeń LSR na lata 2016-2022 oraz efektów jej 

realizacji 

Środki finansowe przewidziane na realizację  

(w zł.) 

Środki finansowe 

przewidziane na realizację  

(w zł.) 

25 000,00 

Zapisy usunięto Zmiana w celu przypisania 

jednej kwoty na wszystkie 

działania komunikacyjne, 

rezygnacja z podziału 

kwotowego.   

 
 

 

Zarząd Stowarzyszenia 

 

„Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” 


