
 

 

 
 

 

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 

Przedsięwzięcia 

Liczba nowych lub 

zmodernizowanych 

obiektów infrastruktury 

turystycznej i rekreacyjnej 

i/lub miejsc integracji 

mieszkańców  

Plan 2023 rok 

67 sztuk 

Liczba nowych lub 

zmodernizowanych 

obiektów infrastruktury 

turystycznej i rekreacyjnej 

i/lub miejsc integracji 

mieszkańców  

Plan 2023 rok 

73 sztuk 

Aktualizacja zapisów LSR, 

dostosowanie zapisów w 

związku z planowanym do 

ogłoszenia kolejnym 

naborem wniosków, 

dostosowanie  wartości 

planowanego wskaźnika. 



 

 

1.1.2 Rozwój oferty turystycznej i rekreacyjnej 

Wskaźnik produktu 

2.  

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: 67 

 

 Liczba nowych lub 

zmodernizowanych 

obiektów infrastruktury 

turystycznej i rekreacyjnej 

i/lub miejsc integracji 

mieszkańców: 73 

 

Aktualizacja zapisów LSR, 

dostosowanie zapisów w 

związku z planowanym do 

ogłoszenia kolejnym 

naborem wniosków, 

dostosowanie  wartości 

planowanego wskaźnika. 

3.  

Rozdział VI Sposób wyboru i oceny operacji 

oraz sposób ustanawiania kryteriów wyboru 

Tabela nr 17. Planowane projekty grantowe w 

ramach realizacji LSR 

Przedsięwzięcia 

1.1.1 Dbamy o nasze dziedzictwo kulturowe i 

przyrodnicze 

1.1.2 Rozwój oferty turystycznej i 

rekreacyjnej 

Zakres grantu: 

Działania promocyjne w 

zakresie zasobów 

przyrodniczych i 

kulturowych oraz oferty 

turystycznej  

Zakładana kwota na 

projekt: 300 000 

Wskaźniki  

Maksymalna wartość 

grantu: 20 000 

 

Zakres grantu: 

Działania promocyjne w 

zakresie zasobów 

przyrodniczych i 

kulturowych oraz oferty 

turystycznej  

Zakładana kwota na 

projekt: 75 000 EUR 

Wskaźniki  

Maksymalna wartość 

grantu: 5 000 EUR 

 

Aktualizacja zapisów LSR, 

dostosowanie zapisów w 

związku przeliczeniem całej 

LSR z waluty PLN na 

EURO po kursie 

indykatywnym 4,0. 

 

4.  

Rozdział VI Sposób wyboru i oceny operacji 

oraz sposób ustanawiania kryteriów wyboru 

Tabela nr 17. Planowane projekty grantowe w 

ramach realizacji LSR 

Przedsięwzięcia 

1.1.1 Dbamy o nasze dziedzictwo kulturowe i 

przyrodnicze 

 

Zakres grantu: 

Organizacja działań 

przybliżających 

mieszkańcom dziedzictwo 

historyczne i kulturowe 

Zakładana kwota na 

projekt: 300 000 

Wskaźniki  

Maksymalna wartość 

grantu: 30 000 

 

Zakres grantu: 

Organizacja działań 

przybliżających 

mieszkańcom dziedzictwo 

historyczne i kulturowe 

Zakładana kwota na 

projekt: 75 000 EUR 

Wskaźniki  

Maksymalna wartość 

grantu: 7 500 EUR 

 

Aktualizacja zapisów LSR, 

dostosowanie zapisów w 

związku przeliczeniem całej 

LSR z waluty PLN na 

EURO po kursie 

indykatywnym 4,0. 

5.  
Rozdział VI Sposób wyboru i oceny operacji Zakres grantu: 

Wsparcie obiektów 

Zakres grantu: 

Wsparcie obiektów 

Aktualizacja zapisów LSR, 

dostosowanie zapisów w 



 

 

oraz sposób ustanawiania kryteriów wyboru 

Tabela nr 17. Planowane projekty grantowe w 

ramach realizacji LSR 

Przedsięwzięcia 

1.1.1 Dbamy o nasze dziedzictwo kulturowe i 

przyrodnicze 

zabytkowych, 

archeologicznych i 

przyrodniczych o 

szczególnych znaczeniu 

dla obszaru LGD 

Zakładana kwota na 

projekt: 300 000 

Wskaźniki  

Maksymalna wartość 

grantu: 50 000 

 

zabytkowych, 

archeologicznych i 

przyrodniczych o 

szczególnych znaczeniu 

dla obszaru LGD 

Zakładana kwota na 

projekt: 75 000 EUR 

Wskaźniki  

Maksymalna wartość 

grantu: 12 500 EUR 

 

związku przeliczeniem całej 

LSR z waluty PLN na 

EURO po kursie 

indykatywnym 4,0. 

6.  

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 

Zakres grantu: 

Rozwijanie bazy 

rekreacyjno – sportowej i 

integracyjnej 

Zakładana kwota na 

projekt: 300 000 

Wskaźniki  

Maksymalna wartość 

grantu: 25 000 

 

Zakres grantu: 

Rozwijanie bazy 

rekreacyjno – sportowej i 

integracyjnej  

Zakładana kwota na 

projekt: 75 000 EUR 

Wskaźniki  

Maksymalna wartość 

grantu: 6 250 EUR 

 

Aktualizacja zapisów LSR, 

dostosowanie zapisów w 

związku przeliczeniem całej 

LSR z waluty PLN na 

EURO po kursie 

indykatywnym 4,0. 

7.  

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 

Zakres grantu: 

Rozwijanie bazy 

rekreacyjno – sportowej - 

zielone siłownie 

Zakładana kwota na 

projekt: 300 000 

Wskaźniki  

Maksymalna wartość 

grantu: 265 000 

 

Zakres grantu: 

Rozwijanie bazy 

rekreacyjno – sportowej - 

zielone siłownie 

Zakładana kwota na 

projekt: 75 000 EUR 

Wskaźniki  

Maksymalna wartość 

grantu: 6 250 EUR 

 

Aktualizacja zapisów LSR, 

dostosowanie zapisów w 

związku przeliczeniem całej 

LSR z waluty PLN na 

EURO po kursie 

indykatywnym 4,0. 

8.  

Rozdział VI Sposób wyboru i oceny operacji 

oraz sposób ustanawiania kryteriów wyboru 

Tabela nr 17. Planowane projekty grantowe w 

ramach realizacji LSR 

Przedsięwzięcia 

Zakres grantu: 

Rozwijanie bazy 

rekreacyjno – sportowej - 

Parkour Parki lub Street 

Workout Parki  

Zakładana kwota na 

Zakres grantu: 

Rozwijanie bazy 

rekreacyjno – sportowej - 

Parkour Parki lub Street 

Workout Parki  

Zakładana kwota na 

Aktualizacja zapisów LSR, 

dostosowanie zapisów w 

związku przeliczeniem całej 

LSR z waluty PLN na 

EURO po kursie 

indykatywnym 4,0. 



 

 

1.1.2 Rozwój oferty turystycznej i 

rekreacyjnej 

projekt: 300 000 

Wskaźniki  

Maksymalna wartość 

grantu: 45 000 

 

projekt: 75 000 EUR 

Wskaźniki  

Maksymalna wartość 

grantu: 11 250 EUR 

 

9.  

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 

Zakres grantu: 

Rozwijanie bazy 

rekreacyjno – sportowej i 

integracyjnej II 

Zakładana kwota na 

projekt: 256 706 

Wskaźniki  

Maksymalna wartość 

grantu: 26 000 

 

Zakres grantu: 

Rozwijanie bazy 

rekreacyjno – sportowej i 

integracyjnej II 

Zakładana kwota na 

projekt: 64 176,50 EUR 

Wskaźniki  

Maksymalna wartość 

grantu: 6 500 EUR 

 

Aktualizacja zapisów LSR, 

dostosowanie zapisów w 

związku przeliczeniem całej 

LSR z waluty PLN na 

EURO po kursie 

indykatywnym 4,0. 

10.  

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 

Zakres grantu: 

Rozwijanie bazy 

rekreacyjno – sportowej i 

integracyjnej III 

Zakładana kwota na 

projekt: 280 000 

Wskaźniki  

Maksymalna wartość 

grantu: 28 000 

 

Zakres grantu: 

Rozwijanie bazy 

rekreacyjno – sportowej i 

integracyjnej III 

Zakładana kwota na 

projekt: 75 000 EUR 

Wskaźniki  

Maksymalna wartość 

grantu: 7 500 EUR 

 

Aktualizacja zapisów LSR, 

dostosowanie zapisów w 

związku przeliczeniem całej 

LSR z waluty PLN na 

EURO po kursie 

indykatywnym 4,0. 

Zwiększono ponadto 

zakładaną kwotę na projekt  

(z 280 000 zł na 300 000 

zł/4,0= 75 000 EUR) oraz 

maksymalną kwotę grantu 

(z 28 000 zł na 30 000 

zł/4,0= 7 500 EUR). 

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 

Zakładana kwota na 

projekt: 300 000 

Wskaźniki  

Zakres grantu: 

Wzbogacenie oferty 

świetlic poprzez działania 

mające na celu 

wzmocnienie kapitału 

społecznego 

Zakładana kwota na 

projekt: 75 000 EUR 

Wskaźniki  

Aktualizacja zapisów LSR, 

dostosowanie zapisów w 

związku przeliczeniem całej 

LSR z waluty PLN na 

EURO po kursie 

indykatywnym 4,0. 



 

 

Maksymalna wartość 

grantu: 15 000 

 

Maksymalna wartość 

grantu: 3 750 EUR 

 

12.  

Rozdział VI Sposób wyboru i oceny operacji 

oraz sposób ustanawiania kryteriów wyboru 

5.Wysokość wsparcia przyznawanego na 

rozpoczynanie działalności gospodarczej 

W ramach operacji 

dotyczących 

podejmowania 

działalności gospodarczej 

pomoc będzie 

przyznawana w 

maksymalnej kwocie 

dopuszczalnej dla tego 

działania, tj. 100 000,00 

zł. Wysokość kwoty 

pomocy jest maksymalna 

w tym wypadku, 

ponieważ na podstawie 

przeprowadzonych 

konsultacji społecznych, 

lokalna społeczność 

wskazywała jako jeden z 

najistotniejszych 

problemów brak środków 

finansowych na realizację 

pomysłów w zakresie 

zakładania działalności 

gospodarczej. Również w 

przeprowadzonym 

badaniu ankietowym 

73,3% przedsiębiorców 

wykazało zainteresowanie 

pomocą do 100 000,00 zł. 

Ponadto w ubiegłym 

okresie programowania 

2007-2013 na etapie 

wdrażania LSR 

beneficjenci sięgali 

również po kwotę pomocy 

W ramach operacji 

dotyczących 

podejmowania 

działalności gospodarczej 

pomoc będzie 

przyznawana w 

maksymalnej kwocie 

dopuszczalnej dla tego 

działania, tj. 25 000,00 

EUR. Wysokość kwoty 

pomocy jest maksymalna 

w tym wypadku, 

ponieważ na podstawie 

przeprowadzonych 

konsultacji społecznych, 

lokalna społeczność 

wskazywała jako jeden z 

najistotniejszych 

problemów brak środków 

finansowych na realizację 

pomysłów w zakresie 

zakładania działalności 

gospodarczej. Również w 

przeprowadzonym 

badaniu ankietowym 

73,3% przedsiębiorców 

wykazało zainteresowanie 

pomocą do 25 000,00 

EUR. Ponadto w 

ubiegłym okresie 

programowania 2007-

2013 na etapie wdrażania 

LSR beneficjenci sięgali 

również po kwotę pomocy 

Aktualizacja zapisów LSR, 

dostosowanie zapisów w 

związku przeliczeniem całej 

LSR z waluty PLN na 

EURO po kursie 

indykatywnym 4,0. 



 

 

w wysokości ok. 100 

000,00 zł. 

w wysokości ok. 25 

000,00 EUR 

13.  

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 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, w przypadku 

Poddziałania 19.4 Wsparcie 

na rzecz kosztów bieżących 

i aktywizacji kwota wynosi 

1 850 000,00 zł. 

Biorąc pod uwagę 

całkowite środki w ramach 

Poddziałania 19.2, 19.3 i 

19.4 łączna kwota stanowi 

12 586 000,00 zł. 

(…) 

W budżecie LSR przyjęto 

kwotę z budżetu państwa w 

wysokości  2 913 237,00 

zł., natomiast wkład własny 

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 

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 budżecie LSR przyjęto 

kwotę z budżetu państwa w 

wysokości  728 309,25 

Aktualizacja zapisów LSR, 

dostosowanie zapisów w 

związku przeliczeniem całej 

LSR z waluty PLN na 

EURO po kursie 

indykatywnym 4,0. 



 

 

z krajowych środków 

publicznych zaplanowano 

na poziomie 636 475,00 zł. 

W poniższej tabeli 

przedstawiono zakładany 

podział środków w ramach 

celów szczegółowych LSR 

zgodnie z przyjętym 

Planem działania na lata 

2016-2023. 

(…) 

Wysokość pomocy na jedną 

operację własną nie 

przekroczy kwoty 50 

000,00 zł., przy czym LGD 

planuje przeznaczyć środki 

własne do realizacji 

operacji w wysokości do 10 

000,00 zł. 

EUR., natomiast wkład 

własny z krajowych 

środków publicznych 

zaplanowano na poziomie 

159 118,75 EUR. W 

poniższej tabeli 

przedstawiono zakładany 

podział środków w ramach 

celów szczegółowych LSR 

zgodnie z przyjętym 

Planem działania na lata 

2016-2023. 

(…) 

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 

500,00 EUR. 

14.  

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 

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. 

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 

Aktualizacja zapisów LSR, 

dostosowanie zapisów w 

związku przeliczeniem całej 

LSR z waluty PLN na 

EURO po kursie 

indykatywnym 4,0. 

15.  

Załącznik do LSR nr 1.: Procedura aktualizacji 

LSR 

Procedura Aktualizacji Strategii Rozwoju 

Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność 

(Lokalnej Strategii Rozwoju) na lata 2016-2022 

dla obszaru Lokalnej Grupy Działania 

Stowarzyszenie „Brzesko-Oławska Wieś 

10. Zarząd dokonuje 

ostatecznej decyzji o 

zmianach. Przyjęte uchwałą 

zmiany rekomenduje 

Walnemu Zebraniu 

Członków Stowarzyszenia. 

11. Zarząd przygotowuje 

projekty uchwał dotyczące 

10. Zarząd dokonuje 

ostatecznej decyzji o 

zmianach w LSR.  

11. Zarząd na 

najbliższym  Walnym  

Zebraniu Członków 

Stowarzyszenia składa 

Informację o dokonanych i 

Aktualizacja zapisów LSR, 

dostosowanie zapisów do 

możliwości organizacyjnych 

związanych z aktualizacją 

LSR w związku z pandemią 

koronawirusa SARS-CoV-2 



 

 

Historyczna” zmian w zapisach LSR 

Walnemu Zebraniu 

Członków Stowarzyszenia. 

12. Aktualizacja 

Lokalnej Strategii Rozwoju 

dokonywana jest uchwałą 

Walnego Zebrania 

Członków Stowarzyszenia. 

uchwalonych przez Zarząd 

zmianach w Lokalnej 

Strategii Rozwoju. 

16.  

Załącznik do LSR nr 3.: Plan działania 

wskazujący harmonogram osiągania 

poszczególnych wskaźników produktu 

(w ujęciu całościowym) 

Planowane wsparcie dla 

poszczególnych komórek 

wskazano w PLN 

Planowane wsparcie dla 

poszczególnych komórek 

wskazano w EURO 

Aktualizacja zapisów LSR, 

dostosowanie zapisów w 

związku przeliczeniem całej 

LSR z waluty PLN na 

EURO po kursie 

indykatywnym 4,0. 

17.  

Załącznik do LSR nr 3.: Plan działania 

wskazujący harmonogram osiągania 

poszczególnych wskaźników produktu 

Przedsięwzięcie: 

 1.1.1 Dbamy o nasze dziedzictwo kulturowe i 

przyrodnicze 

Poddziałanie/zakres programu: Realizacja 

LSR 

Planowane wsparcie 

określono dla 

poszczególnych 
wskaźników w PLN. 

Planowane wsparcie dla 

wskaźników określono 

całościowo w EURO w 

ramach danego 

Przedsięwzięcia w 

poszczególnych okresach 

Aktualizacja zapisów LSR, 

dostosowanie zapisów w 

związku przeliczeniem całej 

LSR z waluty PLN na 

EURO po kursie 

indykatywnym 4,0 w celu 

przypisania kwot wsparcia 

dla danego Przedsięwzięcia. 

18.  

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 

Planowane wsparcie 

określono dla 

poszczególnych 
wskaźników w PLN. 

Planowane wsparcie dla 

wskaźników określono 

całościowo w EURO w 

ramach danego 

Przedsięwzięcia w 

poszczególnych okresach 

Aktualizacja zapisów LSR, 

dostosowanie zapisów w 

związku przeliczeniem całej 

LSR z waluty PLN na 

EURO po kursie 

indykatywnym 4,0 w celu 

przypisania kwot wsparcia 

dla danego Przedsięwzięcia. 

19.  

Załącznik do LSR nr 3.: Plan działania 

wskazujący harmonogram osiągania 

poszczególnych wskaźników produktu 

Przedsięwzięcie: 

1.2.1 Przedsiębiorcza i aktywna wieś 

Planowane wsparcie 

określono dla 

poszczególnych 
wskaźników w PLN. 

Planowane wsparcie dla 

wskaźników określono 

całościowo w EURO w 

ramach danego 

Przedsięwzięcia w 

poszczególnych okresach 

Aktualizacja zapisów LSR, 

dostosowanie zapisów w 

związku przeliczeniem całej 

LSR z waluty PLN na 

EURO po kursie 

indykatywnym 4,0 w celu 



 

 

Poddziałanie/zakres programu: Realizacja 

LSR 

przypisania kwot wsparcia 

dla danego Przedsięwzięcia. 

20.  

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 

Planowane wsparcie 

określono dla 

poszczególnych 
wskaźników w PLN. 

Planowane wsparcie dla 

wskaźników określono 

całościowo w EURO w 

ramach danego 

Przedsięwzięcia w 

poszczególnych okresach 

Aktualizacja zapisów LSR, 

dostosowanie zapisów w 

związku przeliczeniem całej 

LSR z waluty PLN na 

EURO po kursie 

indykatywnym 4,0 w celu 

przypisania kwot wsparcia 

dla danego Przedsięwzięcia. 

21.  

Załącznik do LSR nr 3.: Plan działania 

wskazujący harmonogram osiągania 

poszczególnych wskaźników produktu 

Przedsięwzięcie: 

 1.1.1 Dbamy o nasze dziedzictwo kulturowe i 

przyrodnicze 

Poddziałanie/zakres programu: Realizacja 

LSR 

Zmniejszenie środków w 

ramach Przedsięwzięcia o 

18 995,71 EUR  . 

Zwiększenie środków w 

ramach Przedsięwzięcia 

1.1.2 Rozwój oferty 

turystycznej i rekreacyjnej o 

18 995,71 EUR   

Aktualizacja zapisów LSR, 

dostosowanie zapisów w 

związku przeliczeniem całej 

LSR z waluty PLN na 

EURO po kursie 

indykatywnym 4,0  i 

przesunięciem uwolnionych 

środków na Przedsięwzięcie 

 1.1.2 Rozwój oferty 

turystycznej i rekreacyjnej 

w związku z osiągnięciem 

zaplanowanych 

wskaźników. 

22.  

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 

- Zwiększenie środków w 

ramach Przedsięwzięcia 

1.1.2 Rozwój oferty 

turystycznej i rekreacyjnej. 

Aktualizacja zapisów LSR, 

dostosowanie zapisów w 

związku przeliczeniem całej 

LSR z waluty PLN na 

EURO po kursie 

indykatywnym 4,0  i 

przesunięciem uwolnionych 

środków na Przedsięwzięcie 

 1.1.2 Rozwój oferty 

turystycznej i rekreacyjnej 

w związku z osiągnięciem 

zaplanowanych 

wskaźników. 

23.  Załącznik do LSR nr 3.: Plan działania Zmniejszenie środków w Zwiększenie środków w Aktualizacja zapisów LSR, 



 

 

wskazujący harmonogram osiągania 

poszczególnych wskaźników produktu 

Przedsięwzięcie: 

1.2.1 Przedsiębiorcza i aktywna wieś 

Poddziałanie/zakres programu: Realizacja 

LSR 

ramach Przedsięwzięcia o 

132 475,03 EUR. 

ramach Przedsięwzięcia 

1.1.2 Rozwój oferty 

turystycznej i rekreacyjnej o 

132 475,03 EUR. 

dostosowanie zapisów w 

związku przeliczeniem całej 

LSR z waluty PLN na 

EURO po kursie 

indykatywnym 4,0  i 

przesunięciem uwolnionych 

środków na Przedsięwzięcie 

 1.1.2 Rozwój oferty 

turystycznej i rekreacyjnej 

w związku z osiągnięciem 

zaplanowanych 

wskaźników. 

24.  

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 

Zmniejszenie środków w 

ramach Przedsięwzięcia o 

4 600,09 EUR. 

Zwiększenie środków w 

ramach Przedsięwzięcia 

1.1.2 Rozwój oferty 

turystycznej i rekreacyjnej o 

4 600,09 EUR   

Aktualizacja zapisów LSR, 

dostosowanie zapisów w 

związku przeliczeniem całej 

LSR z waluty PLN na 

EURO po kursie 

indykatywnym 4,0  i 

przesunięciem uwolnionych 

środków na Przedsięwzięcie 

 1.1.2 Rozwój oferty 

turystycznej i rekreacyjnej 

w związku z osiągnięciem 

zaplanowanych 

wskaźników. 

25.  

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: 

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. 

RAZEM 2016-2023  

Razem wartość 

wskaźników: 67 szt. 

Lata 2016-2018 

% realizacji wskaźnika 

narastająco: 47,95% 

Lata 2019-2021 

% realizacji wskaźnika 

narastająco: 75,34% 

Lata 2022-2023 

Wartość z jednostką miary: 

16 szt. 

RAZEM 2016-2023  

Razem wartość 

wskaźników: 73 szt. 

Aktualizacja zapisów LSR, 

dostosowanie zapisów w 

związku przeliczeniem całej 

LSR z waluty PLN na 

EURO po kursie 

indykatywnym 4,0  i 

przesunięciem uwolnionych 

środków na Przedsięwzięcie 

 1.1.2 Rozwój oferty 

turystycznej i rekreacyjnej i  

zwiększenie wartości 

wskaźnika. 



 

 

Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów 

infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej i/lub 

miejsc integracji mieszkańców 

Poddziałanie/zakres programu: Realizacja LSR 

  

26.  

Razem cel ogólny 1 Lata 2016-2018 

Planowane wsparcie: 

5 501 970,00 zł 

Lata 2019-2021 

Planowane wsparcie: 

5 883 379,00 zł 

Lata 2022-2023 

Planowane wsparcie: 

1 200 651,00 zł. 

RAZEM 2016-2023  

Razem planowane wsparcie: 

12 586 000,00 zł 

Lata 2016-2018 

Planowane wsparcie: 

1 370 892,41 EUR 

Lata 2019-2021 

Planowane wsparcie: 

1 319 374,01 EUR 

Lata 2022-2023 

Planowane wsparcie: 

456 233,58 EUR 

RAZEM 2016-2023  

Razem planowane wsparcie: 

3 146 500,00 EUR 

Aktualizacja zapisów LSR, 

dostosowanie zapisów w 

związku przeliczeniem całej 

LSR z waluty PLN na 

EURO po kursie 

indykatywnym 4,0  i 

przesunięciem uwolnionych 

środków na Przedsięwzięcie 

 1.1.2 Rozwój oferty 

turystycznej i rekreacyjnej 

w związku z osiągnięciem 

zaplanowanych 

wskaźników. 

27.  

Razem LSR Lata 2016-2018 

Planowane wsparcie: 

5 501 970,00 zł 

Lata 2019-2021 

Planowane wsparcie: 

5 883 379,00 zł 

Lata 2022-2023 

Planowane wsparcie: 

1 200 651,00 zł. 

RAZEM 2016-2023  

Razem planowane wsparcie: 

12 586 000,00 zł 

Lata 2016-2018 

Planowane wsparcie: 

1 370 892,41 EUR 

Lata 2019-2021 

Planowane wsparcie: 

1 319 374,01 EUR 

Lata 2022-2023 

Planowane wsparcie: 

456 233,58 EUR 

RAZEM 2016-2023  

Razem planowane wsparcie: 

3 146 500,00 EUR 

Aktualizacja zapisów LSR, 

dostosowanie zapisów w 

związku przeliczeniem całej 

LSR z waluty PLN na 

EURO po kursie 

indykatywnym 4,0  i 

przesunięciem uwolnionych 

środków na Przedsięwzięcie 

 1.1.2 Rozwój oferty 

turystycznej i rekreacyjnej 

w związku z osiągnięciem 

zaplanowanych 

wskaźników. 

28.  

Razem planowane wsparcie na przedsięwzięcia 

dedykowane tworzeniu i utrzymaniu miejsc 

pracy w ramach poddziałania Realizacja LSR 

PROW 

5 500 000,00 zł 1 242 524,97 EUR Aktualizacja zapisów LSR, 

dostosowanie zapisów w 

związku przeliczeniem całej 

LSR z waluty PLN na 

EURO po kursie 

indykatywnym 4,0  i 



 

 

przesunięciem uwolnionych 

środków na Przedsięwzięcie 

 1.1.2 Rozwój oferty 

turystycznej i rekreacyjnej 

w związku z osiągnięciem 

zaplanowanych 

wskaźników. 

29.  

% budżetu poddziałania  

Realizacja LSR 

56,35% 50,92% Aktualizacja zapisów LSR, 

dostosowanie zapisów w 

związku przeliczeniem całej 

LSR z waluty PLN na 

EURO po kursie 

indykatywnym 4,0  i 

przesunięciem uwolnionych 

środków na Przedsięwzięcie 

 1.1.2 Rozwój oferty 

turystycznej i rekreacyjnej 

w związku z osiągnięciem 

zaplanowanych 

wskaźników. 

30.  

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: 

9 760 000,00 

Wsparcie finansowe (EUR) 

PROW: 

2 440 000,00 

Aktualizacja zapisów LSR, 

dostosowanie zapisów w 

związku przeliczeniem całej 

LSR z waluty PLN na 

EURO po kursie 

indykatywnym 4,0. 

31.  

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: 

976 000,00 

Wsparcie finansowe (EUR) 

PROW: 

244 000,00 

Aktualizacja zapisów LSR, 

dostosowanie zapisów w 

związku przeliczeniem całej 

LSR z waluty PLN na 

EURO po kursie 

indykatywnym 4,0. 

32.  
Załącznik do LSR nr 4.: Budżet  

Tabela nr 1. Wysokość wsparcia finansowego 

EFSI w ramach LSR w ramach poszczególnych 

Wsparcie finansowe (PLN) 

PROW: 

1 625 000,00 

Wsparcie finansowe (EUR) 

PROW: 

406 250,00 

Aktualizacja zapisów LSR, 

dostosowanie zapisów w 

związku przeliczeniem całej 



 

 

poddziałań 

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

rozporządzenia nr 1303/2013) 

LSR z waluty PLN na 

EURO po kursie 

indykatywnym 4,0. 

33.  

Załącznik do LSR nr 4.: Budżet  

Tabela nr 1. Wysokość wsparcia finansowego 

EFSI w ramach LSR w ramach poszczególnych 

poddziałań 

Aktywizacja (art. 35 ust. 1 lit. e rozporządzenia 

nr 1303/2013) 

Wsparcie finansowe (PLN) 

PROW: 

225 000,00 

Wsparcie finansowe (EUR) 

PROW: 

56 250,00 

Aktualizacja zapisów LSR, 

dostosowanie zapisów w 

związku przeliczeniem całej 

LSR z waluty PLN na 

EURO po kursie 

indykatywnym 4,0. 

34.  

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: 

12 586 000,00 

Wsparcie finansowe (EUR) 

PROW: 

3 146 500,00 

Aktualizacja zapisów LSR, 

dostosowanie zapisów w 

związku przeliczeniem całej 

LSR z waluty PLN na 

EURO po kursie 

indykatywnym 4,0. 

35.  

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: 

5 096 763,00 

Budżet państwa: 

2 913 237,00 

Razem: 

8 010 000,00 

Wkład EFRROW (EUR) : 

1 274 190,75 

Budżet państwa (EUR): 

728 309,25 

Razem (EUR): 

2 002 500,00 

Aktualizacja zapisów LSR, 

dostosowanie zapisów w 

związku przeliczeniem całej 

LSR z waluty PLN na 

EURO po kursie 

indykatywnym 4,0. 

36.  

Załącznik do LSR nr 4.: Budżet  

Tabela nr 2. Plan finansowy w zakresie 

poddziałania 19.2 PROW 2014-2020 

Beneficjenci będący jednostkami sektora 

finansów publicznych 

Wkład EFRROW: 

1 113 525,00 

Wkład własny będący 

wkładem krajowych 

środków publicznych 

636 475,00 

Razem: 

1 750 000,00 

Wkład EFRROW (EUR) : 

278 381,25 

Wkład własny będący 

wkładem krajowych 

środków publicznych 

(EUR): 

159 118,75 

Razem (EUR): 

437 500,00 

Aktualizacja zapisów LSR, 

dostosowanie zapisów w 

związku przeliczeniem całej 

LSR z waluty PLN na 

EURO po kursie 

indykatywnym 4,0. 

37.  

Załącznik do LSR nr 4.: Budżet  

Tabela nr 2. Plan finansowy w zakresie 

poddziałania 19.2 PROW 2014-2020 

RAZEM 

Wkład EFRROW: 

6 210 288,00 

Budżet państwa: 

2 913 237,00 

Wkład własny będący 

wkładem krajowych 

środków publicznych 

Wkład EFRROW (EUR): 

1 552 572,00 

Budżet państwa (EUR): 

728 309,25 

Wkład własny będący 

wkładem krajowych 

środków publicznych 

Aktualizacja zapisów LSR, 

dostosowanie zapisów w 

związku przeliczeniem całej 

LSR z waluty PLN na 

EURO po kursie 

indykatywnym 4,0. 



 

 

636 475,00 

Razem: 

9 760 000,00 

(EUR): 159 118,75 

Razem (EUR): 

437 500,00 

38.  

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.) 

70 000,00 

Środki finansowe 

przewidziane na realizację  

(EUR) 

17 500,00 

 

Aktualizacja zapisów LSR, 

dostosowanie zapisów w 

związku przeliczeniem całej 

LSR z waluty PLN na 

EURO po kursie 

indykatywnym 4,0. 

39.  

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 

Wskaźniki w oparciu o planowany budżet 

a) zamieszczenie 

przynajmniej 25 

komunikatów dotyczących 

celu komunikacji na portalu 

społecznościowym w 

każdym roku realizacji 

LSR; 

b) publikacja 5 artykułów w 

każdym roku realizacji 

LSR; 

c) publikacja co najmniej 4 

ogłoszeń/plakatów 

informacyjnych rocznie w 

wybranych instytucjach; 

d) Przekazanie co najmniej 

2 ogłoszeń/plakatów rocznie 

na każde sołectwo na 

obszarze; 

e) coroczna emisja 2 

artykułów w prasie lokalnej. 

f) Organizacja przynajmniej 

5 spotkań informacyjnych w 

ciągu roku na obszarze 

LGD. 

a) zamieszczenie 

przynajmniej 25 

komunikatów dotyczących 

celu komunikacji na portalu 

społecznościowym w 

każdym roku realizacji LSR 

(od 2021 roku w zależności 

od potrzeb); 

b) publikacja 5 artykułów w 

każdym roku realizacji LSR 

(od 2021 roku w zależności 

od potrzeb); 

c) publikacja co najmniej 4 

ogłoszeń/plakatów 

informacyjnych rocznie w 

wybranych instytucjach (od 

2021 roku w zależności od 

potrzeb); 

d) Przekazanie co najmniej 

2 ogłoszeń/plakatów rocznie 

na każde sołectwo na 

obszarze (od 2021 roku w 

zależności od potrzeb); 

e) coroczna emisja 2 

artykułów w prasie lokalnej 

Aktualizacja zapisów LSR, 

dostosowanie zapisów w 

związku zaawansowaniem 

realizacji LSR oraz 

możliwości organizacyjnych 

planowanych działań w 

związku z pandemią 

koronawirusa SARS-CoV-2.  



 

 

(od 2021 roku w zależności 

od potrzeb). 

f) Organizacja przynajmniej 

5 spotkań informacyjnych w 

ciągu roku na obszarze LGD 

(od 2021 roku w zależności 

od potrzeb; dopuszcza się w 

formie online). 

40.  

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. 

Wskaźniki w oparciu o planowany budżet 

a) zamieszczenie 

przynajmniej 10 

komunikatów dotyczących 

celu komunikacji na portalu 

społecznościowym w 

każdym roku realizacji 

LSR; 

b) zorganizowanie 1 

spotkania dla 1 ogłoszonego 

konkursu/naboru wniosków; 

c) publikacja ogłoszenia 

przed każdym naborem w 

wybranych instytucjach; 

d) Przekazanie ogłoszenia 

przed każdym naborem na 

każde sołectwo na obszarze; 

e) coroczna emisja 5 

informacji w prasie 

lokalnej; 

f) Sporządzenie prezentacji 

multimedialnej dla 1 

ogłoszonego konkursu. 

a) zamieszczenie 

przynajmniej 10 

komunikatów dotyczących 

celu komunikacji na portalu 

społecznościowym w 

każdym roku realizacji LSR 

(od 2021 roku w zależności 

od potrzeb); 

b) zorganizowanie 1 

spotkania dla 1 ogłoszonego 

konkursu/naboru wniosków 

(od 2021 roku w zależności 

od potrzeb; dopuszcza się w 

formie online; 

c) publikacja ogłoszenia 

przed każdym naborem w 

wybranych instytucjach(od 

2021 roku w zależności od 

potrzeb); 

d) Przekazanie ogłoszenia 

przed każdym naborem na 

każde sołectwo na obszarze 

(od 2021 roku w zależności 

od potrzeb); 

e) coroczna emisja 5 

informacji w prasie lokalnej 

(od 2021 roku w zależności 

od potrzeb); 

f) Sporządzenie prezentacji 

Aktualizacja zapisów LSR, 

dostosowanie zapisów w 

związku zaawansowaniem 

realizacji LSR oraz 

możliwości organizacyjnych 

planowanych działań w 

związku z pandemią 

koronawirusa SARS-CoV-2. 



 

 

multimedialnej dla 1 

ogłoszonego konkursu (od 

2021 roku w zależności od 

potrzeb). 

41.  

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. 

Wskaźniki w oparciu o planowany budżet 

a) zamieszczenie 

przynajmniej 25 

komunikatów dotyczących 

celu komunikacji na portalu 

społecznościowym w 

każdym roku realizacji 

LSR; 

b) publikacja 5 artykułów w 

każdym roku realizacji 

LSR; 

c) publikacja co najmniej 2 

ogłoszeń/plakatów 

informacyjnych rocznie w 

wybranych instytucjach; 

d) Przekazanie co najmniej 

2 ogłoszeń/plakatów rocznie 

na każde sołectwo na 

obszarze; 

e) coroczna emisja 5 

artykułów w prasie lokalnej. 

f) Organizacja przynajmniej 

5 spotkań informacyjnych 

na obszarze w ciągu roku. 

a) zamieszczenie 

przynajmniej 25 

komunikatów dotyczących 

celu komunikacji na portalu 

społecznościowym w 

każdym roku realizacji LSR 

(od 2021 roku w zależności 

od potrzeb ale nie mniej niż 

10); 

b) publikacja 5 artykułów w 

każdym roku realizacji LSR  

c) publikacja co najmniej 2 

ogłoszeń/plakatów 

informacyjnych rocznie w 

wybranych instytucjach  

d) Przekazanie co najmniej 

2 ogłoszeń/plakatów rocznie 

na każde sołectwo na 

obszarze (od 2021 roku w 

zależności od potrzeb ale 

nie mniej niż 1); 

e) coroczna emisja 5 

artykułów w prasie lokalnej 

(od 2021 roku w zależności 

od potrzeb ale nie mniej niż 

2). 

f) Organizacja przynajmniej 

5 spotkań informacyjnych 

na obszarze w ciągu roku 

(dopuszcza się w formie 

online) lub poprzez  inne 

narzędzie np. ulotka. 

Aktualizacja zapisów LSR, 

dostosowanie zapisów w 

związku zaawansowaniem 

realizacji LSR oraz 

możliwości organizacyjnych 

planowanych działań w 

związku z pandemią 

koronawirusa SARS-CoV-2. 



 

 

42.  

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 przekazu 

f) spotkania informacyjne  f) spotkania informacyjne 

lub poprzez inne narzędzie 

Aktualizacja zapisów LSR, 

dostosowanie zapisów w 

związku zaawansowaniem 

realizacji LSR oraz 

możliwości organizacyjnych 

planowanych działań w 

związku z pandemią 

koronawirusa SARS-CoV-2. 

43.  

Załącznik do LSR nr 5.: Plan komunikacji 

1.8.Całkowity budżet przewidziany na realizację 

działań komunikacyjnych. 

 

Na realizację Planu komunikacji przewidziano 

kwotę: 17 500,00 EUR. 

Na realizację Planu 

komunikacji przewidziano 

kwotę: 70 000,00 zł. 

Na realizację Planu 

komunikacji przewidziano 

kwotę: 17 500,00 EUR. 

Aktualizacja zapisów LSR, 

dostosowanie zapisów w 

związku przeliczeniem całej 

LSR z waluty PLN na 

EURO po kursie 

indykatywnym 4,0. 

 
 

 

Zarząd Stowarzyszenia 

 

„Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” 


