
 

 

 
 

 

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 

1. Specyfikacja i opis celów ogólnych, 

przypisanych im celów szczegółowych i 

przedsięwzięć oraz uzasadnienie ich 

sformułowania w oparciu o konsultacje 

społeczne i powiązanie z analizą SWOT i 

diagnozą obszaru 

- Z uwagi na przyjęte założenia 

i otrzymane w 2021 roku 

dodatkowe środki na 

realizację LSR, jak również  

zmiany wprowadzone w 

ramach Programu 

zaplanowano działania z 

zakresu wyposażenia świetlic 

Aktualizacja zapisów LSR 

w zawiązku z procedowaną 

zmianą Programu 

umożliwiającą ubieganie się 

o dodatkowe środki na 

realizację LSR, na realizację 

dotychczasowych oraz 

nowych wskaźników. 



 

 

i/lub organizacji form 

spędzania czasu wolnego w 

celu wzmocnienie kapitału 

społecznego. 

2.  

Rozdział V Cele i wskaźniki 

3. Cele i wskaźniki LSR 

Tabela nr. 13 Struktura celów, przedsięwzięć 

LSR i sposób realizacji wraz z uzasadnieniem  

Przedsięwzięcia 

1.3.2 Aktywizacja  i integracja   

 Sposób realizacji 

Wspierany zakres operacji 

(19.2): 

 Wzmocnienie kapitału 

społecznego  

oraz 

 Aktywizacja (19.4); 

Sposób realizacji: 

 Projekty grantowe; 

 Aktywizacja. 

 

Wspierany zakres operacji 

(19.2): 

 Wzmocnienie kapitału 

społecznego  

 Przygotowanie oddolnych 

koncepcji rozwoju w skali 

mikro (Smart Village – 

inteligentna wioska) 

oraz 

 Aktywizacja (19.4); 

Sposób realizacji: 

 Operacje konkursowe; 

 Projekty grantowe; 

 Aktywizacja. 

 

Aktualizacja zapisów LSR 

w zawiązku z procedowaną 

zmianą Programu 

umożliwiającą ubieganie się 

o dodatkowe środki na 

realizację LSR, na realizację 

dotychczasowych oraz 

nowych wskaźników, w tym 

wsparcie na opracowanie 

koncepcji Smart Village.  

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 

1.2.1 Przedsiębiorcza i aktywna wieś   

Wskaźnik oddziaływania 

Liczba utrzymanych 

podmiotów gospodarczych, 

które powstały dzięki 

wsparciu z LGD   

Plan 2023 rok 

28 sztuk 

Liczba utrzymanych 

podmiotów gospodarczych, 

które powstały dzięki 

wsparciu z LGD   

Plan 2023 rok 

36 sztuk 

Aktualizacja zapisów LSR 

w zawiązku z procedowaną 

zmianą Programu 

umożliwiającą ubieganie się 

o dodatkowe środki na 

realizację LSR, na realizację 

dotychczasowych oraz 

nowych wskaźników, w tym 

warunek dotyczący 

przeznaczenia 35% środków 

na podejmowanie 

działalności gospodarczej. 

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 

Liczba utworzonych 

nowych miejsc pracy, w 

tym dla przedstawicieli grup 

defaworyzowanych  

Plan 2023 rok 

Liczba utrzymanych 

podmiotów gospodarczych, 

które powstały dzięki 

wsparciu z LGD   

Plan 2023 rok 

Aktualizacja zapisów LSR 

w zawiązku z procedowaną 

zmianą Programu 

umożliwiającą ubieganie się 

o dodatkowe środki na 



 

 

ich pomiaru 

Przedsięwzięcia 

1.2.1 Przedsiębiorcza i aktywna wieś   

Wskaźnik rezultatu 

47 sztuk 57 sztuk realizację LSR, na realizację 

dotychczasowych oraz 

nowych wskaźników, w tym 

warunek dotyczący 

przeznaczenia 35% środków 

na podejmowanie 

działalności gospodarczej. 

5.  

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 

Operacja własna 

Wskaźnik produktu 

 

- Liczba nowych lub 

zmodernizowanych 

obiektów infrastruktury 

turystycznej i rekreacyjnej 

i/lub miejsc integracji 

mieszkańców 

wzbogacających ofertę 

edukacyjną Centrum 

Edukacyjno- Szkoleniowego 

Ekokultura w 

Krzyżowicach 

Końcowy 2023 rok 

1 sztuka 

Aktualizacja zapisów LSR 

w zawiązku z procedowaną 

zmianą Programu 

umożliwiającą ubieganie się 

o dodatkowe środki na 

realizację LSR, na realizację 

dotychczasowych oraz 

nowych wskaźników, tj.: 

planowaną operację własną 

mającą  na celu 

wzbogacenie oferty 

Centrum Edukacyjno- 

Szkoleniowego Ekokultura 

w Krzyżowicach  

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 

1.2.1 Przedsiębiorcza i aktywna wieś   

Wskaźnik produktu 

Liczba operacji 

polegających na utworzeniu 

nowego przedsiębiorstwa  

Końcowy 2023 rok 

35 sztuk 

Liczba operacji polegających 

na utworzeniu nowego 

przedsiębiorstwa  

Końcowy 2023 rok 

45 sztuk 

Aktualizacja zapisów LSR 

w zawiązku z procedowaną 

zmianą Programu 

umożliwiającą ubieganie się 

o dodatkowe środki na 

realizację LSR, na realizację 

dotychczasowych oraz 

nowych wskaźników, w tym 

warunek dotyczący 

przeznaczenia 35% środków 

na podejmowanie 

działalności gospodarczej. 

7.  

Rozdział V Cele i wskaźniki 

3. Cele i wskaźniki LSR 

Tabela nr 15. Zestawienie celów, przedsięwzięć 

Liczba miesięcy 

funkcjonowania biura LGD 

Końcowy 2023 rok 

86 miesięcy  

Liczba miesięcy 

funkcjonowania biura LGD 

Końcowy 2023 rok 

104 miesiące 

Aktualizacja zapisów LSR 

w zawiązku z procedowaną 

zmianą Programu 

umożliwiającą ubieganie się 



 

 

z przyporządkowaniem zaplanowanych do 

osiągnięcia wskaźników, źródłem i sposobem 

ich pomiaru 

Przedsięwzięcia 

1.3.1 Kompetentne i aktywne organizacje  

pozarządowe  

Wskaźnik produktu 

o dodatkowe środki na 

realizację LSR, na realizację 

dotychczasowych oraz 

nowych wskaźników, w tym 

środków na 

zabezpieczających 

funkcjonowanie biura  w 

kolejnych miesiącach. 

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 

1.3.2 Aktywizacja i integracja  

Wskaźnik produktu 

- 

Liczba działań 

aktywizujących lokalną 

społeczność 

Końcowy 2023 rok 

13 sztuk 

Liczba działań z zakresu 

wyposażenia świetlic i/lub 

organizacji form spędzania 

czasu wolnego 

Końcowy 2023 rok 

10 sztuk 

Liczba przygotowanych 

koncepcji Smart Village 

Końcowy 2023 rok 

10 sztuk 

Aktualizacja zapisów LSR 

w zawiązku z procedowaną 

zmianą Programu 

umożliwiającą ubieganie się 

o dodatkowe środki na 

realizację LSR, na realizację 

dotychczasowych oraz 

nowych wskaźników. 

Zaplanowano działania 

aktywizujące społeczność 

lokalną m.in. działania z 

zakresu wyposażenia 

świetlic i/lub organizacji 

form spędzania czasu 

wolnego w celu 

wzmocnienie kapitału 

społecznego, przygotowania 

koncepcji SV. 

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 

 

- 

 

W tabeli naniesiono zamiany 

wynikające ze zamian 

wprowadzonych w Tabeli nr 

15. Zestawienie celów, 

przedsięwzięć z 

przyporządkowaniem 

zaplanowanych do 

osiągnięcia wskaźników, 

źródłem i sposobem ich 

Aktualizacja zapisów LSR 

w zawiązku z procedowaną 

zmianą Programu 

umożliwiającą ubieganie się 

o dodatkowe środki na 

realizację LSR, na realizację 

dotychczasowych oraz 

nowych wskaźników. 



 

 

pomiaru.   

10.  

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 9 

projektów grantowych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W ramach wdrażania LSR 

planuje się realizację 11 

projektów grantowych. 

W związku z otrzymanymi 

w 2021 roku dodatkowymi 

środkami na realizację LSR 

oraz zmianami 

wprowadzonymi w ramach 

Programu planowane jest 

zrealizowanie kolejnych 

projektów grantowych 

mających na celu 

wzmocnienie kapitału 

społecznego, w tym 

polegającego na 

przygotowaniu przez 

społeczność lokalną 

koncepcji Smart Village 

oraz operacji 

własnej/operacji własnych 

mających na celu 

stworzenie szerszej bazy 

rekreacyjnej/integracyjnej 

przy Centrum Edukacyjno-

Szkoleniowym Ekokultura 

w Krzyżowicach powstałego 

w ramach projektu 

współpracy pn.: Kultura 

bez granic przy zachowaniu 

intensywnością pomocy do 

Aktualizacja zapisów LSR 

w zawiązku z procedowaną 

zmianą Programu 

umożliwiającą ubieganie się 

o dodatkowe środki na 

realizację LSR, na realizację 

dotychczasowych oraz 

nowych wskaźników. 

Zaplanowano: 

kolejne środki  w ramach 

zakresu podejmowanie 

działalności gospodarczej, 

realizację operacji własnej 

w celu wzbogacenie oferty 

Centrum Edukacyjno- 

Szkoleniowego Ekokultura 

w Krzyżowicach, 

działania aktywizujące 

społeczność lokalną m.in. 

działania z zakresu 

wyposażenia świetlic i/lub 

organizacji form spędzania 

czasu wolnego w celu 

wzmocnienie kapitału 

społecznego, 

przygotowanie koncepcji 

SV. 

Zmieniono stopień 

intensywności pomocy w 

ramach operacji własnej. 



 

 

 

 

Nie wyklucza się 

jednocześnie realizacji 

operacji własnych, 

których opracowanie 

będzie zależało od stopnia 

osiągania wskaźników 

zaplanowanych w ramach 

LSR w poszczególnych 

latach w ramach Planu 

działania. 

99% kosztów 

kwalifikowalnych. 

Ponadto realizacja innych 

operacji własnych będzie 

zależała od stopnia osiągania 

wskaźników zaplanowanych 

w ramach LSR w 

poszczególnych latach w 

ramach Planu działania.  

11.  

Rozdział VI Sposób wyboru i oceny operacji 

oraz sposób ustanawiania kryteriów wyboru 

Tabela nr 17. Planowane projekty grantowe w 

ramach realizacji LSR 

Przedsięwzięcia 

1.3.2 Aktywizacja  i integracja    

- 

 

Zakres grantu: 

Wzbogacenie oferty świetlic 

poprzez działania mające 

na celu wzmocnienie 

kapitału społecznego  II  

Zakładana kwota na projekt: 

65 000 
Wskaźniki: 

Liczba działań 

aktywizujących lokalną 

społeczność: 13 

Maksymalna wartość grantu: 

5 000 
Maksymalny procent 

wsparcia: 

100% 

Zakres grantu: 

Przygotowanie koncepcji 

Smart Village  

Zakładana kwota na projekt: 

10 000 

Aktualizacja zapisów LSR 

w zawiązku z procedowaną 

zmianą Programu 

umożliwiającą ubieganie się 

o dodatkowe środki na 

realizację LSR, na realizację 

dotychczasowych oraz 

nowych wskaźników. 

Zaplanowano kolejne 

projekty grantowe. 

 



 

 

Wskaźniki: 

Liczba przygotowanych 

koncepcji Smart Village: 10 

Maksymalna wartość grantu: 

1 000 
Maksymalny procent 

wsparcia: 

100% 

12.  

Rozdział VI Sposób wyboru i oceny operacji 

oraz sposób ustanawiania kryteriów wyboru 

6. Podstawowe zasady ustalania wysokości 

wsparcia na realizację operacji w ramach 

LSR 

Intensywność pomocy dla 

podmiotów wykonujących 

działalność gospodarczą, 

do której stosuje się 

przepisy ustawy z dnia 2 

lipca 2004r. o swobodzie 

działalności gospodarczej 

wyniesie 70% kosztów 

kwalifikowalnych, a dla 

osób fizycznych 

planujących rozpoczęcie 

działalności gospodarczej 

wyniesie 100% kosztów 

kwalifikowalnych.  

Operacje własne będą 

realizowane z 

intensywnością pomocy 

do 90% kosztów 

kwalifikowalnych.  

Intensywność pomocy dla 

podmiotów wykonujących 

działalność gospodarczą, do 

której stosuje się przepisy 

ustawy z dnia 6 marca 

2018r. – Prawo 

przedsiębiorców wyniesie 

70% kosztów 

kwalifikowalnych, a dla osób 

fizycznych planujących 

rozpoczęcie działalności 

gospodarczej wyniesie 100% 

kosztów kwalifikowalnych.  

Operacje własne będą 

realizowane z 

intensywnością pomocy do 

99% kosztów 

kwalifikowalnych. 

W związku z otrzymanymi 

w 2021 roku dodatkowymi 

środkami na realizację LSR 

oraz zmianami 

wprowadzonymi w ramach 

Programu planowane jest 

zrealizowanie operacji 

własnej/operacji własnych 

mających na celu 

stworzenie szerszej bazy 

rekreacyjnej/integracyjnej 

Aktualizacja związana ze 

zmianą podstawy prawnej. 

 

Aktualizacja zapisów LSR 

w zawiązku z procedowaną 

zmianą Programu 

umożliwiającą ubieganie się 

o dodatkowe środki na 

realizację LSR, na realizację 

dotychczasowych oraz 

nowych wskaźników. 

Zaplanowano 

realizację operacji własnej 

w celu wzbogacenie oferty 

Centrum Edukacyjno- 

Szkoleniowego Ekokultura 

w Krzyżowicach. 

Zmieniono stopień 

intensywności pomocy w 

ramach operacji własnej. 



 

 

przy Centrum Edukacyjno-

Szkoleniowym Ekokultura 

w Krzyżowicach 

powstałego w ramach 

projektu współpracy pn.: 

Kultura bez granic przy 

zachowaniu intensywnością 

pomocy do 99% kosztów 

kwalifikowalnych. 

 

13.  

Rozdział VII Plan działania (…) Z uwagi na 

prospołeczny charakter 

opracowanej LSR 

zaplanowano w niej 

realizację 9 projektów 

grantowych dotyczących 

różnych przedsięwzięć i 

zakresów wsparcia.(…) 

 

(…) Z uwagi na 

prospołeczny charakter 

opracowanej LSR 

zaplanowano w niej 

realizację 11 projektów 

grantowych dotyczących 

różnych przedsięwzięć i 

zakresów wsparcia.(…) 

 

 

W związku z otrzymanymi 

w 2021 roku dodatkowymi 

środkami na realizację LSR 

oraz zmianami 

wprowadzonymi w ramach 

Programu planowane jest 

zrealizowanie kolejnych 

projektów grantowych 

mających na celu 

wzmocnienie kapitału 

społecznego, w tym 

polegającego na 

przygotowaniu przez 

społeczność lokalną 

koncepcji Smart Village 

oraz operacji 

własnej/operacji własnych 

Aktualizacja zapisów LSR 

w zawiązku z procedowaną 

zmianą Programu 

umożliwiającą ubieganie się 

o dodatkowe środki na 

realizację LSR, na realizację 

dotychczasowych oraz 

nowych wskaźników. 

Zaplanowano: 

kolejne środki  w ramach 

zakresu podejmowanie 

działalności gospodarczej, 

realizację operacji własnej 

w celu wzbogacenie oferty 

Centrum Edukacyjno- 

Szkoleniowego Ekokultura 

w Krzyżowicach, 

działania aktywizujące 

społeczność lokalną m.in. 

działania z zakresu 

wyposażenia świetlic i/lub 

organizacji form spędzania 

czasu wolnego w celu 

wzmocnienie kapitału 

społecznego, 

przygotowanie koncepcji 

SV. 



 

 

mających na celu 

stworzenie szerszej bazy 

rekreacyjnej/integracyjnej 

przy Centrum Edukacyjno-

Szkoleniowym Ekokultura 

w Krzyżowicach 

powstałego w ramach 

projektu współpracy pn.: 

Kultura bez granic przy 

zachowaniu intensywnością 

pomocy do 99% kosztów 

kwalifikowalnych. 

Ponadto w ramach 

dodatkowych środków 

zostaną przeznaczone na 

wsparcie osób fizycznych w 

ramach operacji 

dotyczących podejmowania 

działalności gospodarczej. 

Zmieniono stopień 

intensywności pomocy w 

ramach operacji własnej. 

14.  

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 2 440 000,00 EUR. 

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 

Wysokość dostępnych 

środków przeznaczonych na 

realizację LSR w ramach 

PROW na lata 2014-2022 

jaki przypada na obszar 

Stowarzyszenia „Brzesko-

Oławska Wieś Historyczna” 

wynosi 3 040 000,00 EUR. 

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 

Aktualizacja zapisów LSR 

w zawiązku z procedowaną 

zmianą Programu 

umożliwiającą ubieganie się 

o dodatkowe środki na 

realizację LSR, na realizację 

dotychczasowych oraz 

nowych wskaźników.  

 

 

Aktualizacja związana ze 

zmianą podstawy prawnej. 

 

Aktualizacja procedury 

dotyczącej operacji 

własnych. 

Zmiana wysokości pomocy 

oraz stopnia intensywności 



 

 

działania zaplanowano 

wykorzystanie 10% z 

powyższej kwoty do 2022 

roku, w przypadku 

Poddziałania 19.4 Wsparcie 

na rzecz kosztów bieżących 

i aktywizacji kwota wynosi 

462 500,00 EUR. 

Biorąc pod uwagę 

całkowite środki w ramach 

Poddziałania 19.2, 19.3 i 

19.4 łączna kwota stanowi 3 

146 500,00 EUR.(…) 

 

W przypadku operacji za 

zakresu rozwoju 

przedsiębiorczości możliwe 

będzie otrzymanie  

wsparcia do 70% kosztów 

kwalifikowalnych - w 

przypadku podmiotu 

wykonującego działalność 

gospodarczą, do której 

stosuje się przepisy ustawy 

z dnia 2 lipca 2004r. o 

swobodzie działalności 

gospodarczej, dla 

pozostałych operacji-(…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wykorzystanie 10% z 

powyższej kwoty do 2024 

roku, w przypadku 

Poddziałania 19.4 Wsparcie 

na rzecz kosztów bieżących i 

aktywizacji kwota wynosi 

534 500,00 EUR. 

Biorąc pod uwagę całkowite 

środki w ramach 

Poddziałania 19.2, 19.3 i 19.4 

łączna kwota stanowi 3 818 

500,00 EUR.(…) 

 

W przypadku operacji za 

zakresu rozwoju 

przedsiębiorczości możliwe 

będzie otrzymanie  wsparcia 

do 70% kosztów 

kwalifikowalnych - w 

przypadku podmiotu 

wykonującego działalność 

gospodarczą, do której 

stosuje się przepisy ustawy z 

dnia 6 marca 2018r. – 

Prawo przedsiębiorców, dla 

pozostałych operacji-(…) 

 

W związku z otrzymanymi 

w 2021 roku dodatkowymi 

środkami na realizację LSR 

oraz zmianami 

wprowadzonymi w ramach 

Programu planowane jest 

zrealizowanie operacji 

własnej/operacji własnych 

mających na celu 

stworzenie szerszej bazy 

pomocy w ramach operacji 

własnej. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponadto w sytuacji 

zagrożenia realizacji 

wskaźników zawartych w 

LSR, a szczególnie w 

przypadku braku wniosków 

ze strony podmiotów w 

zakresie realizacji operacji 

wskazanych w LSR, 

pomimo dwukrotnego 

ogłoszenia o 

przeprowadzeniu naboru 

wniosków na realizację 

operacji w zakresie 

przedsięwzięcia pn.  

Rozwój oferty turystycznej 

i rekreacyjnej,  LGD 

przewiduje realizację 

operacji własnych. 

Wysokość pomocy na jedną 

operację własną nie 

przekroczy kwoty  12 

500,00 EUR., przy czym 

LGD planuje przeznaczyć 

środki własne do realizacji 

operacji w wysokości do 2 

rekreacyjnej/integracyjnej 

przy Centrum Edukacyjno-

Szkoleniowym Ekokultura 

w Krzyżowicach 

powstałego w ramach 

projektu współpracy pn.: 

Kultura bez granic przy 

zachowaniu intensywnością 

pomocy do 99% kosztów 

kwalifikowalnych. 

 

Ponadto w sytuacji 

zagrożenia realizacji 

wskaźników zawartych w 

LSR, a szczególnie w 

przypadku braku wniosków 

ze strony podmiotów w 

zakresie realizacji operacji 

wskazanych w LSR, pomimo 

jednokrotnego ogłoszenia o 

przeprowadzeniu naboru 

wniosków na realizację 

operacji w zakresie 

przedsięwzięcia pn.  Rozwój 

oferty turystycznej i 

rekreacyjnej,  LGD 

przewiduje realizację 

operacji własnych. 

Wysokość pomocy na jedną 

operację własną nie 

przekroczy kwoty  125 

000,00 EUR., przy czym 

LGD planuje przeznaczyć 

środki własne do realizacji 

operacji w wysokości nie 

mniejszej niż 1% wartości 

operacji. 



 

 

500,00 EUR.  

15.  

Rozdział VIII Budżet LSR 

Tabela nr 19. Plan finansowy w zakresie 

celów szczegółowych LSR 

 

Razem cel szczegółowy 1.1 

1 386 720,87 EUR 

Razem cel szczegółowy 1.2 

1 254 024,97 EUR 

Razem cel szczegółowy 1.3 

506 004,16 EUR 

Razem cel ogólny 1 

3 146 500,00 EUR 

Razem cel szczegółowy 1.1 

1 511 720,87 EUR 

Razem cel szczegółowy 1.2 

1 5004 024,97 EUR 

Razem cel szczegółowy 1.3 

802 754,16 EUR 

Razem cel ogólny 1 

3 818 500,00 EUR 

Aktualizacja zapisów LSR 

w zawiązku z procedowaną 

zmianą Programu 

umożliwiającą ubieganie się 

o dodatkowe środki na 

realizację LSR, na realizację 

dotychczasowych oraz 

nowych wskaźników.  

 

16.  

Załącznik do LSR nr 3.: Plan działania 

wskazujący harmonogram osiągania 

poszczególnych wskaźników produktu 

Przedsięwzięcie: 

 1.1.2 Rozwój oferty turystycznej i rekreacyjnej 

Poddziałanie/zakres programu: Realizacja 

LSR 

Lata 2022-2023 

Planowane wsparcie: 

226 070,83 EUR 

RAZEM 2016-2023  

870 149,83 EUR 

Lata 2022-2023 

Planowane wsparcie: 

351 070,83 EUR 

RAZEM 2016-2023  

995 149,83 EUR 

Aktualizacja zapisów LSR 

w zawiązku z procedowaną 

zmianą Programu 

umożliwiającą ubieganie się 

o dodatkowe środki na 

realizację LSR, na realizację 

dotychczasowych oraz 

nowych wskaźników.  

 

17.  

Załącznik do LSR nr 3.: Plan działania 

wskazujący harmonogram osiągania 

poszczególnych wskaźników produktu 

Przedsięwzięcie: 

 1.1.2 Rozwój oferty turystycznej i rekreacyjnej 

Poddziałanie/zakres programu: Realizacja 

LSR 

-  Liczba nowych lub 

zmodernizowanych 

obiektów infrastruktury 

turystycznej i 

rekreacyjnej i/lub miejsc 

integracji mieszkańców 

wzbogacających ofertę 

edukacyjną Centrum 

Edukacyjno- 

Szkoleniowego 

Ekokultura w 

Krzyżowicach 

    1 szt. 

Aktualizacja zapisów LSR 

w zawiązku z procedowaną 

zmianą Programu 

umożliwiającą ubieganie się 

o dodatkowe środki na 

realizację LSR, na realizację 

dotychczasowych oraz 

nowych wskaźników. 

Zaplanowano: 

realizację operacji własnej 

w celu wzbogacenie oferty 

Centrum Edukacyjno- 

Szkoleniowego Ekokultura 

w Krzyżowicach. 

18.  

Załącznik do LSR nr 3.: Plan działania 

wskazujący harmonogram osiągania 

poszczególnych wskaźników produktu 

Lata 2022-2023 

Planowane wsparcie: 

150 000,00 EUR 

RAZEM 2016-2023  

Lata 2022-2023 

Planowane wsparcie: 

400 000,00 EUR 

RAZEM 2016-2023  

Aktualizacja zapisów LSR 

w zawiązku z procedowaną 

zmianą Programu 

umożliwiającą ubieganie się 



 

 

Przedsięwzięcie: 

1.2.1 Przedsiębiorcza i aktywna wieś 

Poddziałanie/zakres programu: Realizacja 

LSR 

1 242 524,97 EUR 1 492 524,97 EUR o dodatkowe środki na 

realizację LSR, na realizację 

dotychczasowych oraz 

nowych wskaźników, w tym 

warunek dotyczący 

przeznaczenia 35% środków 

na podejmowanie 

działalności gospodarczej 

19.  

Załącznik do LSR nr 3.: Plan działania 

wskazujący harmonogram osiągania 

poszczególnych wskaźników produktu 

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: 42,85% 

Lata 2019-2021 

% realizacji wskaźnika 

narastająco: 82,85% 

Lata 2022-2023 

Wartość z jednostką miary: 

6 szt.  

Planowane wsparcie: 

150 000,00  

RAZEM 2016-2023  

Razem wartość 

wskaźników: 35 szt. 

Razem planowane 

wsparcie: 1 242 524,97 

Lata 2016-2018 

% realizacji wskaźnika 

narastająco: 33,33% 

Lata 2019-2021 

% realizacji wskaźnika 

narastająco: 64,44% 

Lata 2022-2023 

Wartość z jednostką miary: 

16 szt.  

Planowane wsparcie: 

400 000,00  

RAZEM 2016-2023  

Razem wartość wskaźników: 

45 szt. 
Razem planowane wsparcie: 

1 492 524,97 

Aktualizacja zapisów LSR 

w zawiązku z procedowaną 

zmianą Programu 

umożliwiającą ubieganie się 

o dodatkowe środki na 

realizację LSR, na realizację 

dotychczasowych oraz 

nowych wskaźników, w tym 

warunek dotyczący 

przeznaczenia 35% środków 

na podejmowanie 

działalności gospodarczej 

20.  

Załącznik do LSR nr 3.: Plan działania 

wskazujący harmonogram osiągania 

poszczególnych wskaźników produktu 

Przedsięwzięcie: 

1.3.1 Kompetentne i aktywne organizacje  

pozarządowe  

Liczba miesięcy funkcjonowania biura LGD 

Poddziałanie/zakres programu: 

aktywizacja*** 

Lata 2016-2018 

% realizacji wskaźnika 

narastająco: 37,2% 

Lata 2019-2021 

% realizacji wskaźnika 

narastająco: 79,1% 

Lata 2022-2023 

Wartość z jednostką miary: 

18 miesięcy   

Planowane wsparcie: 

80 162,75  

RAZEM 2016-2023  

Razem wartość 

Lata 2016-2018 

% realizacji wskaźnika 

narastająco: 30,77% 

Lata 2019-2021 

% realizacji wskaźnika 

narastająco: 65,38% 

Lata 2022-2023 

Wartość z jednostką miary: 

36 miesięcy  
Planowane wsparcie: 

152 162,75  

RAZEM 2016-2023  

Razem wartość wskaźników: 

Aktualizacja zapisów LSR 

w zawiązku z procedowaną 

zmianą Programu 

umożliwiającą ubieganie się 

o dodatkowe środki na 

realizację LSR, na realizację 

dotychczasowych oraz 

nowych wskaźników, w tym 

środków na 

zabezpieczających 

funkcjonowanie biura  w 

kolejnych miesiącach. 



 

 

wskaźników: 86 miesięcy 

Lata 2022-2023 

Planowane wsparcie: 

80 162,75 EUR 

RAZEM 2016-2023  

383 000,00 EUR 

104 miesiące 
Lata 2022-2023 

Planowane wsparcie: 

152 162,75 EUR 

RAZEM 2016-2023  

455 000,00 EUR 

21.  

Załącznik do LSR nr 3.: Plan działania 

wskazujący harmonogram osiągania 

poszczególnych wskaźników produktu 

Przedsięwzięcie: 

1.3.2 Aktywizacja i integracja 

Poddziałanie/zakres programu: Realizacja 

LSR 

Lata 2022-2023 

Planowane wsparcie: 

0 EUR 

RAZEM 2016-2023  

67 879,16 EUR 

Lata 2022-2023 

Planowane wsparcie: 

225 000,00 EUR 

RAZEM 2016-2023  

292 879,16 EUR 

Aktualizacja zapisów LSR 

w zawiązku z procedowaną 

zmianą Programu 

umożliwiającą ubieganie się 

o dodatkowe środki na 

realizację LSR, na realizację 

dotychczasowych oraz 

nowych wskaźników. 

Zaplanowano: 

działania aktywizujące 

społeczność lokalną m.in. 

działania z zakresu 

wyposażenia świetlic i/lub 

organizacji form spędzania 

czasu wolnego w celu 

wzmocnienie kapitału 

społecznego, 

przygotowanie koncepcji 

SV. 

22.  

Załącznik do LSR nr 3.: Plan działania 

wskazujący harmonogram osiągania 

poszczególnych wskaźników produktu 

Przedsięwzięcie: 

1.3.2 Aktywizacja i integracja 

Poddziałanie/zakres programu: Realizacja 

LSR 

- Lata 2022-2023 

 Wartość z jednostką 

miary: Liczba działań 

aktywizujących lokalną 

społeczność 

    13 sztuk 

 Liczba działań z zakresu 

wyposażenia świetlic 

i/lub organizacji form 

spędzania czasu wolnego 

    10 sztuk 

 Liczba przygotowanych 

Aktualizacja zapisów LSR 

w zawiązku z procedowaną 

zmianą Programu 

umożliwiającą ubieganie się 

o dodatkowe środki na 

realizację LSR, na realizację 

dotychczasowych oraz 

nowych wskaźników. 

Zaplanowano: 

działania aktywizujące 

społeczność lokalną m.in. 

działania z zakresu 



 

 

koncepcji Smart Village 

    10 sztuk 

wyposażenia świetlic i/lub 

organizacji form spędzania 

czasu wolnego w celu 

wzmocnienie kapitału 

społecznego, 

przygotowanie koncepcji 

SV. 

23.  

Razem cel ogólny 1 Lata 2022-2023 

Planowane wsparcie: 

456 233,58 EUR 

RAZEM 2016-2023  

Razem planowane wsparcie: 

3 146 500,00 EUR 

Lata 2022-2023 

Planowane wsparcie: 

1 128 233,58 EUR 

RAZEM 2016-2023  

Razem planowane wsparcie: 

3 818 500,00 EUR 

Aktualizacja zapisów LSR 

w zawiązku z procedowaną 

zmianą Programu 

umożliwiającą ubieganie się 

o dodatkowe środki na 

realizację LSR, na realizację 

dotychczasowych oraz 

nowych wskaźników.  

24.  

Razem LSR Lata 2022-2023 

Planowane wsparcie: 

456 233,58 EUR 

RAZEM 2016-2023  

Razem planowane wsparcie: 

3 146 500,00 EUR 

Lata 2022-2023 

Planowane wsparcie: 

1 128 233,58 EUR 

RAZEM 2016-2023  

Razem planowane wsparcie: 

3 818 500,00 EUR 

Aktualizacja zapisów LSR 

w zawiązku z procedowaną 

zmianą Programu 

umożliwiającą ubieganie się 

o dodatkowe środki na 

realizację LSR, na realizację 

dotychczasowych oraz 

nowych wskaźników.  

25.  

Razem planowane wsparcie na 

przedsięwzięcia dedykowane tworzeniu i 

utrzymaniu miejsc pracy w ramach 

poddziałania Realizacja LSR PROW 

1 242 524,97 EUR 1 492 524,97 EUR Aktualizacja zapisów LSR 

w zawiązku z procedowaną 

zmianą Programu 

umożliwiającą ubieganie się 

o dodatkowe środki na 

realizację LSR, na realizację 

dotychczasowych oraz 

nowych wskaźników, w tym 

warunek dotyczący 

przeznaczenia 35% środków 

na podejmowanie 

działalności gospodarczej 



 

 

26.  

% budżetu poddziałania  

Realizacja LSR 

50,92% 49,10% Aktualizacja zapisów LSR 

w zawiązku z procedowaną 

zmianą Programu 

umożliwiającą ubieganie się 

o dodatkowe środki na 

realizację LSR, na realizację 

dotychczasowych oraz 

nowych wskaźników, w tym 

warunek dotyczący 

przeznaczenia 35% środków 

na podejmowanie 

działalności gospodarczej 

27.  

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 (EUR) 

PROW: 

2 440 000,00 

Wsparcie finansowe (EUR) 

PROW: 

3 040 000,00 

Aktualizacja zapisów LSR 

w zawiązku z procedowaną 

zmianą Programu 

umożliwiającą ubieganie się 

o dodatkowe środki na 

realizację LSR, na realizację 

dotychczasowych oraz 

nowych wskaźników.  

28.  

Załącznik do LSR nr 4.: Budżet  

Tabela nr 1. Wysokość wsparcia finansowego 

EFSI w ramach LSR w ramach poszczególnych 

poddziałań 

Koszty bieżące (art. 35 ust. 1 lit. d 

rozporządzenia nr 1303/2013) 

Wsparcie finansowe (EUR) 

PROW: 

406 250,00 

Wsparcie finansowe (EUR) 

PROW: 

478 250,00 

Aktualizacja zapisów LSR 

w zawiązku z procedowaną 

zmianą Programu 

umożliwiającą ubieganie się 

o dodatkowe środki na 

realizację LSR, na realizację 

dotychczasowych oraz 

nowych wskaźników.  

29.  

Załącznik do LSR nr 4.: Budżet  

Tabela nr 1. Wysokość wsparcia finansowego 

EFSI w ramach LSR w ramach poszczególnych 

poddziałań 

RAZEM 

Wsparcie finansowe (EUR) 

PROW: 

3 146 500,00 

Wsparcie finansowe (EUR) 

PROW: 

3 818 500,00 

Aktualizacja zapisów LSR 

w zawiązku z procedowaną 

zmianą Programu 

umożliwiającą ubieganie się 

o dodatkowe środki na 

realizację LSR, na realizację 

dotychczasowych oraz 

nowych wskaźników.  



 

 

30.  

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 (EUR) : 

1 274 190,75 

Budżet państwa (EUR): 

728 309,25 

Razem (EUR): 

2 002 500,00 

Wkład EFRROW (EUR) : 

1 655 970,75 

Budżet państwa (EUR): 

946 529,25 

Razem (EUR): 

2 602 500,00 

Aktualizacja zapisów LSR 

w zawiązku z procedowaną 

zmianą Programu 

umożliwiającą ubieganie się 

o dodatkowe środki na 

realizację LSR, na realizację 

dotychczasowych oraz 

nowych wskaźników.  

31.  

Załącznik do LSR nr 4.: Budżet  

Tabela nr 2. Plan finansowy w zakresie 

poddziałania 19.2 PROW 2014-2020 

RAZEM 

Wkład EFRROW (EUR): 

1 552 572,00 

Budżet państwa (EUR): 

728 309,25 

Razem (EUR): 

2  440 000,00 

Wkład EFRROW (EUR): 

1 934 352,00 

Budżet państwa (EUR): 

946 529,25 

Razem (EUR): 

3 040 000,00 

Aktualizacja zapisów LSR 

w zawiązku z procedowaną 

zmianą Programu 

umożliwiającą ubieganie się 

o dodatkowe środki na 

realizację LSR, na realizację 

dotychczasowych oraz 

nowych wskaźników.  

 
 

 

Zarząd Stowarzyszenia 

 

„Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” 


