
 

 

 
 

 

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: Stowarzyszeni „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 VI Sposób wyboru i oceny operacji 

oraz sposób ustanawiania kryteriów wyboru 

4. Informacja o realizacji projektów grantowych 

i operacji własnych. 

Tabela nr 17. Planowane projekty grantowe w 

ramach realizacji LSR 

Zakres grantu: 

4 Rozwijanie bazy rekreacyjno – sportowej i 

Liczba nowych lub 

zmodernizowanych 

obiektów infrastruktury 

turystycznej i rekreacyjnej 

i/lub miejsc integracji 

mieszkańców: 14 

Liczba nowych lub 

zmodernizowanych 

obiektów infrastruktury 

turystycznej i rekreacyjnej 

i/lub miejsc integracji 

mieszkańców: 13 

Aktualizacja zapisów LSR, 

wartości wskaźników, do 

rozstrzygnięć naborów 

wniosków na 

operacje/granty.  



 

 

integracyjnej 

Wskaźniki 

Str. 48 

2.  

Rozdział VI Sposób wyboru i oceny operacji 

oraz sposób ustanawiania kryteriów wyboru 

4. Informacja o realizacji projektów grantowych 

i operacji własnych. 

Tabela nr 17. Planowane projekty grantowe w 

ramach realizacji LSR 

Zakres grantu: 

5 Rozwijanie bazy rekreacyjno – sportowej - 

zielone siłownie 

Wskaźniki 

Str. 48 

Liczba nowych lub 

zmodernizowanych 

obiektów infrastruktury 

turystycznej i rekreacyjnej 

i/lub miejsc integracji 

mieszkańców: 12 

Liczba nowych lub 

zmodernizowanych 

obiektów infrastruktury 

turystycznej i rekreacyjnej 

i/lub miejsc integracji 

mieszkańców: 13 

Aktualizacja zapisów LSR, 

wartości wskaźników, do 

rozstrzygnięć naborów 

wniosków na 

operacje/granty. 

3.  

Rozdział VI Sposób wyboru i oceny operacji 

oraz sposób ustanawiania kryteriów wyboru 

4. Informacja o realizacji projektów grantowych 

i operacji własnych. 

Tabela nr 17. Planowane projekty grantowe w 

ramach realizacji LSR 

Zakres grantu: 

6 Rozwijanie bazy rekreacyjno – sportowej - 

Parkour Parki lub Street Workout Parki 

Wskaźniki 

Str. 48 

Liczba nowych lub 

zmodernizowanych 

obiektów infrastruktury 

turystycznej i rekreacyjnej 

i/lub miejsc integracji 

mieszkańców: 7 

Liczba nowych lub 

zmodernizowanych 

obiektów infrastruktury 

turystycznej i rekreacyjnej 

i/lub miejsc integracji 

mieszkańców: 9 

Aktualizacja zapisów LSR, 

wartości wskaźników, do 

rozstrzygnięć naborów 

wniosków na 

operacje/granty. 

4.  

Rozdział VI Sposób wyboru i oceny operacji 

oraz sposób ustanawiania kryteriów wyboru 

6. Podstawowe zasady ustalania wysokości 

wsparcia na realizację operacji w ramach LSR  

 

 

 

 

 

 

(Brak zapisów) LGD w zależności od 

stopnia osiągnięcia celów 

LSR, określi warunki 

udzielania wsparcia, w tym 

maksymalnych kwot 

dofinansowania/limitów dla 

poszczególnych 

Wnioskodawców, w 

przypadku zagrożenia 

osiągnięcia założeń LSR. 

Dodanie zapisów 

doprecyzowujących, iż w 

kompetencjach LGD jest 

określanie warunków 

udzielenia wsparcia dla 

danego naboru, gdy wynika 

to z  analizy aktualnego 

stanu wdrażania LSR. 



 

 

5.  

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 

Wartość z jednostką miary: 

33 szt. 

% realizacji wskaźnika 

narastająco: 72% 

Lata 2019-2021 

Wartość z jednostką miary: 

13 szt. 

 

Lata 2016-2018 

Wartość z jednostką miary: 

35 szt 

% realizacji wskaźnika 

narastająco: 76% 

Lata 2019-2021 

Wartość z jednostką miary: 

11 szt. 

 

Aktualizacja zapisów LSR, 

wartości wskaźników, do 

rozstrzygnięć naborów 

wniosków na 

operacje/granty. 

6.  

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 operacji ukierunkowanych na innowacje 

Poddziałanie/zakres programu: Realizacja LSR 

Lata 2016-2018 

Wartość z jednostką miary: 

7 szt. 

RAZEM 2016-2023  

Razem wartość 

wskaźników: 7 szt. 

Lata 2016-2018 

Wartość z jednostką miary: 

9 szt. 

RAZEM 2016-2023 

Razem wartość 

wskaźników: 9 szt.  

Aktualizacja zapisów LSR, 

wartości wskaźników, do 

rozstrzygnięć naborów 

wniosków na 

operacje/granty. 

7.  

Załącznik do LSR nr 3.: Plan działania 

wskazujący harmonogram osiągania 

poszczególnych wskaźników produktu 

Cel szczegółowy: 

Cel szczegółowy 1.3 Wzrost integracji  

społecznej mieszkańców obszaru LGD 

Lata 2016-2018 

Planowane wsparcie: 

13 000,00 

Lata 2019-2021 

Planowane wsparcie: 

7 000,00 

RAZEM 2016-2023 

Lata 2016-2018 

Planowane wsparcie: 

0,00 

Lata 2019-2021 

Planowane wsparcie: 

0,00 

RAZEM 2016-2023 

Zmiana wynika z zapisów 

umowy o warunkach i 

sposobie realizacji Strategii 

Rozwoju Lokalnego 

Kierowanego Przez 

Społeczność, w której mowa 

jest o bezpłatnym 



 

 

Przedsięwzięcie: 

1.3.1 Kompetentne i aktywne organizacje  

pozarządowe  

Wskaźnik: 

Liczba podmiotów, którym udzielono 

indywidualnego doradztwa 

Poddziałanie/zakres programu: 

 Aktywizacja*** 

Razem planowane wsparcie: 

20 000,00 

Razem planowane wsparcie: 

0,00 

świadczeniu doradztwa 

przez pracowników biura 

LGD. Środki przesuwa się  

na realizację Planu 

komunikacji. 

8.  

Załącznik do LSR nr 3.: Plan działania 

wskazujący harmonogram osiągania 

poszczególnych wskaźników produktu 

Cel szczegółowy: 

Cel szczegółowy 1.3 Wzrost integracji  

społecznej mieszkańców obszaru LGD 

Przedsięwzięcie: 

1.3.1 Kompetentne i aktywne organizacje  

pozarządowe  

Wskaźnik: 

Plan komunikacji w okresie 2016-2020 

Poddziałanie/zakres programu: 

 Aktywizacja*** 

Lata 2016-2018 

Planowane wsparcie:  

35 000,00 

Lata 2019-2021 

Planowane wsparcie: 

15 000,00 

RAZEM 2016-2023 

Razem planowane wsparcie: 

50 000,00 

Lata 2016-2018 

Planowane wsparcie: 

45 000,00 

Lata 2019-2021 

Planowane wsparcie: 

25 000,00 

RAZEM 2016-2023 

Razem planowane wsparcie: 

70 000,00 

Zmiana wynika z zapisów 

umowy o warunkach i 

sposobie realizacji Strategii 

Rozwoju Lokalnego 

Kierowanego Przez 

Społeczność, w której mowa 

jest o bezpłatnym 

świadczeniu doradztwa 

przez pracowników biura 

LGD. Środki przesuwa się 

na realizację Planu 

komunikacji. 

9.  

Załącznik do LSR nr 5.: Plan komunikacji 

1.5 Zakładane wskaźniki w oparciu o planowany 

budżet działań komunikacyjnych oraz 

planowane efekty  

Cel komunikacji: 

Przekazanie informacji mieszkańcom na temat 

głównych celów LSR, możliwych do 

realizowania operacji wraz ze wskazaniem typu 

projektów, które będą miały największe szanse 

otrzymać wsparcie.  

Środki finansowe 

przewidziane na realizację 

celu komunikacji 

(w zł.): 20 000,00 

Środki finansowe 

przewidziane na realizację 

celu komunikacji 

(w zł.): 15 000,00 

Zmiana wynika  z 

przesunięcia środków na 

realizację Planu 

Komunikacji. Podział 

środków dostosowano do 

planowanych narzędzi 

komunikacji. 

10.  

Załącznik do LSR nr 5.: Plan komunikacji 

1.5 Zakładane wskaźniki w oparciu o planowany 

budżet działań komunikacyjnych oraz 

planowane efekty  

Cel komunikacji: 

Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców 

Środki finansowe 

przewidziane na realizację 

celu komunikacji 

(w zł.): 10 000,00 

Środki finansowe 

przewidziane na realizację 

celu komunikacji 

(w zł.): 25 000,00 

Zmiana wynika  z 

przesunięcia środków na 

realizację Planu 

Komunikacji. Podział 

środków dostosowano do 

planowanych narzędzi 



 

 

o zasadach oceny i wyboru projektów przez 

Radę Decyzyjną dla ogłoszonych konkursów. 

komunikacji. 

11.  

Załącznik do LSR nr 5.: Plan komunikacji 

1.5 Zakładane wskaźniki w oparciu o planowany 

budżet działań komunikacyjnych oraz 

planowane efekty  

Cel komunikacji: 

Uzyskanie informacji zwrotnej na temat jakości 

udzielanego doradztwa przez LGD.  

Poinformowanie ogółu mieszkańców o efektach 

realizacji LSR. 

Środki finansowe 

przewidziane na realizację 

celu komunikacji 

(w zł.): 5 000,00 

Środki finansowe 

przewidziane na realizację 

celu komunikacji 

(w zł.): 5 000,00 

Zmiana wynika  z 

przesunięcia środków na 

realizację Planu 

Komunikacji. Podział 

środków dostosowano do 

planowanych narzędzi 

komunikacji. 

12.  

Załącznik do LSR nr 5.: Plan komunikacji 

1.5 Zakładane wskaźniki w oparciu o planowany 

budżet działań komunikacyjnych oraz 

planowane efekty  

Cel komunikacji: 

Poinformowanie ogółu mieszkańców o efektach 

realizacji LSR. 

Środki finansowe 

przewidziane na realizację 

celu komunikacji 

(w zł.): 15 000,00 

Środki finansowe 

przewidziane na realizację 

celu komunikacji 

(w zł.): 25 000,00 

Zmiana wynika  z 

przesunięcia środków na 

realizację Planu 

Komunikacji. Podział 

środków dostosowano do 

planowanych narzędzi 

komunikacji. 

*po zmianach wprowadzonych dla poszczególnych wskaźników dostosowano odpowiednio zapisy dla celów szczegółowych, celu ogólnego i LSR. 

 
 

 

Zarząd Stowarzyszenia 

 

„Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” 


