
Uchwała Nr   /2020 
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”  

z dnia 29 września 2020 roku 
 
 

w sprawie zmiany Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność (LSR)  na lata 
2016-2022 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania  Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś 
Historyczna”  
 

 

                                    Na podstawie § 17 ust. 5 pkt 1 Statutu Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska 
Wieś Historyczna” uchwalonego w dniu 17 sierpnia 2006 roku  (tekst jednolity z dnia 15 
grudnia 2017r.), Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś 
Historyczna” uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
 

W Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność (LSR)  na lata 2016-2022 dla 
obszaru Lokalnej Grupy Działania  Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”, 
stanowiącej  Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 9/2016 z dnia 7 grudnia 2016r. dokonuje się 
zmian zapisów zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały: Strategii Rozwoju 
Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność (LSR)  na lata 2016-2022 dla obszaru Lokalnej 
Grupy Działania  Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” - w rejestrze zmian, tj. 
odpowiednio: 

1) Rozdział V Cele i wskaźniki, Tabela nr 15. Zestawienie celów, przedsięwzięć z 
przyporządkowaniem zaplanowanych do osiągnięcia wskaźników, źródłem i 
sposobem ich pomiaru oraz Tabela nr 16. Matryca logiczna powiązań diagnozy 
obszaru i ludności, analizy SWOT oraz celów i wskaźników 

 dokonuje się aktualizacji wartości wskaźnika produktu w związku z planowanym 
do ogłoszenia kolejnym naborem wniosków w ramach Przedsięwzięcia 1.1.2 
Rozwój oferty turystycznej i rekreacyjnej; 

2) Rozdział VI Sposób wyboru i oceny operacji oraz sposób ustanawiania kryteriów 
wyboru, Tabela nr 17. Planowane projekty grantowe w ramach realizacji LSR 

 dokonuje się aktualizacji kwot w związku z przeliczeniem całej LSR z waluty PLN na 
EURO po kursie indykatywnym 4,0 oraz zwiększa zakładaną kwotę na projekt pn.: 

Rozwijanie bazy rekreacyjno – sportowej i integracyjnej III  z 280 000 zł na 300 000 
zł (po przeliczeniu: 75 000 EUR) oraz maksymalną kwotę grantu z 28 000 zł na 
30 000 zł (po przeliczeniu: 7 500 EUR); 

3) Rozdział VI Sposób wyboru i oceny operacji oraz sposób ustanawiania kryteriów 
wyboru, 5.Wysokość wsparcia przyznawanego na rozpoczynanie działalności 
gospodarczej 

 dokonuje się aktualizacji kwot w związku z przeliczeniem całej LSR z waluty PLN na 
EURO po kursie indykatywnym 4,0; 

4) Rozdział VIII Budżet LSR, w tym Tabela nr 19. Plan finansowy w zakresie celów 
szczegółowych LSR 

 dokonuje się aktualizacji zapisów dotyczących Budżetu LSR w związku 
przeliczeniem całej LSR z waluty PLN na EURO po kursie indykatywnym 4,0; 

 
 



5) Załącznik do LSR nr 1.: Procedura aktualizacji LSR 

 dokonuje się aktualizacji zapisów dotyczących Procedury aktualizacji LSR poprzez  
przekazanie kompetencji Zarządowi Stowarzyszenia  do podjęcia ostatecznej 
decyzji o zmianie LSR, a następnie składania Informacji o dokonanych i 
uchwalonych przez Zarząd zmianach w Lokalnej Strategii Rozwoju na najbliższym  
Walnym  Zebraniu Członków Stowarzyszenia w celu dostosowania Procedury 
aktualizacji LSR do możliwości organizacyjnych w związku z pandemią 
koronawirusa SARS-CoV-2; 

6) Załącznik do LSR nr 3.: Plan działania wskazujący harmonogram osiągania 
poszczególnych wskaźników produktu 

 dokonuje się przeliczenia kwot z waluty PLN na EURO po kursie indykatywnym 4,0; 

 planowane wsparcie, w poszczególnych okresach dla wskaźników, określono 
całościowo w EURO w ramach Przedsięwzięcia 1.1.1 Dbamy o nasze dziedzictwo 
kulturowe i przyrodnicze, 1.1.2 Rozwój oferty turystycznej i rekreacyjnej, 1.2.1 

Przedsiębiorcza i aktywna wieś, 1.3.2 Aktywizacja i integracja; 

 dokonuje się aktualizacji wartości wskaźników produktu w związku z planowanym 
do ogłoszenia kolejnym naborem wniosków w ramach Przedsięwzięcia 1.1.2 
Rozwój oferty turystycznej i rekreacyjnej; 

 dokonuje się przesunięcia uwolnionych środków, w związku z przeliczeniem całej 
LSR z waluty PLN na EURO po kursie indykatywnym 4,0, na Przedsięwzięcie  1.1.2 
Rozwój oferty turystycznej i rekreacyjnej w związku z realizacją/osiągnięciem 
zaplanowanych wskaźników w ramach pozostałych Przedsięwzięć; 

7) Załącznik do LSR nr 4.: Budżet 
Tabela nr 1. Wysokość wsparcia finansowego EFSI w ramach LSR w ramach 
poszczególnych poddziałań 

 dokonuje się aktualizacji zapisów dotyczących Budżetu LSR w związku z 
przeliczeniem całej LSR z waluty PLN na EURO po kursie indykatywnym 4,0; 

8) Załącznik do LSR nr 4.: Budżet  
Tabela nr 2. Plan finansowy w zakresie poddziałania 19.2 PROW 2014-2020 

 dokonuje się aktualizacji zapisów dotyczących Budżetu LSR w związku z 
przeliczeniem całej LSR z waluty PLN na EURO po kursie indykatywnym 4,0; 

9) Załącznik do LSR nr 5.: Plan komunikacji 
Tabela nr 1.5. Zakładane wskaźniki w oparciu o planowany budżet działań 
komunikacyjnych oraz planowane efekty 

 dokonuje się aktualizacji Planu komunikacji  w związku zaawansowaniem realizacji 
LSR oraz możliwości organizacyjnych planowanych działań w związku z pandemią 
koronawirusa SARS-CoV-2; 

 dokonuje się aktualizacji zapisów dotyczących Planu komunikacji  w związku 
przeliczeniem całej LSR z waluty PLN na EURO po kursie indykatywnym 4,0. 

                                                                   § 2 
 
Uchwala się tekst jednolity Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność 
(LSR)  na lata 2016-2022 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania  Stowarzyszenia „Brzesko-
Oławska Wieś Historyczna”, w brzmieniu stanowiącym  Załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały. 

 
§ 3 

 



Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

1………………………………………… 
 

2………………………………………… 
 

3.………………………………………



 


