
 

 

 

 

 

Uzasadnienie proponowanych zmian Lokalnej Strategii Rozwoju  

Realizowanej przez LGD „Z Nami Warto” 

 
Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Z Nami Warto” opracował zmiany LSRu, szczególnie 

załączników 3 i 6, jest to spowodowane chęcią rozdysponowania, w dodatkowym naborze  

na rozwijanie działalności gospodarczej środków, które wcześniej zostały rozdysponowane, ale beneficjenci 

zrezygnowali lub nie rozliczyli swoich operacji. W wyniku tego, z informacji otrzymanych z UMWW 

wiemy, że mamy do dyspozycji niewykorzystanych środków w wysokości 421 752,00 zł na realizację LSRu. 

 

Proponowane zmiany LSR-u: 

- na str. 9  podano informację o śmierci jednego z członków Rady, Zarząd LGD uznał, że nie ma potrzeby 

uzupełninia składu Rady przed ostatnim naborem, ponieważ w dokumentach LGD mamy określoną tylko 

liczbę maksymalną członków Rady – 15 osób, która zostanie dotrzymana. Nowa osoba musiałaby być 

przeszkolona przed oceną i wyborem operacji, którą można dokonać dzięki zaangażowaniu pozostałych 

członków Rady; 

 

- na str. 37 zmieniono ilość realizowanych projektów grantowych do 2, jest to zmiana formalna, ponieważ 

już wcześniej podjęto decyzje o realizacji tylko 2 projektów grantowych; 

 

- na str. 39 wprowadzono zmiany formalne, wynikające z innych dokumentów LGD, korygujące zapisy 

LSR-u; 

 

- na str. 42-43 zmieniono środki na realizację celu 1.1. i 2.1. Jest to zmiana formalna spowodowana 

przesunięciem niewykorzystanych środków w celu 1.1. i zwiększenie środków przeznaczonych na realizację 

celu 2.1; 

 

- na str. 57 zmieniono treść załącznika nr 3:  

W celu szczegółowym 1.1.: 

- znając wyniki ostatnich naborów na „Budowę lub przebudowę obiektów infrastruktury turystycznej  

i rekreacyjnej na obszarze LGD”, zwiększyliśmy liczbę nowych (14 szt.) i przebudowanych (16 szt.) 

obiektów infrastruktury (…), razem jest to wartość wskaźnika = 30 szt. Niewykorzystane środki  

w wysokości 33 010 zł przeniesiono na „Rozwijanie działalności gospodarczej – na planowany nabór  

w II półroczy 2020r. 

- w przedsięwzięciu: „Poddanie pracom konserwatorskim lub restauratorskim obiektów zabytkowych  

na obszarze LGD” – w I kamieniu milowym wskazano rzeczywistą wartość zrealizowanego wskaźnika 

produktu – 3 szt. W II kamieniu milowym – 3 szt. razem 6 szt. – bez zmiany; 

 

W celu szczegółowym 1.2: 

- zwiększono liczbę spotkań/ wydarzeń adresowanych do mieszkańców ,  w II kamieniu milowym z 6 szt.  

do 55 szt. i w III kamieniu milowym z 5 szt. do 14 szt. Razem 75 szt. 

- zmniejszono liczbę osobodni szkoleń dla pracowników i organów LGD, ponieważ wcześniej już zmieniono 

plan szkoleń dla pracowników i organów LGD, dlatego niezbędnym jest zmniejszenie tego wskaźnika  

z 50 do 25 osobodni  w II kamieniu milowym oraz z 10 do 5 osobodni w III kamieniu milowym, razem z 230 

do 200  osobodni w całym okresie realizacji LSR; 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

- zmniejszono liczbę wskaźnika dotyczącego dni pracy biura, jest to spowodowane urlopami pracowników, 

szczególnie w dni między świętami. Wskazana liczba dni jest szacunkowa i dotyczy to zmniejszenia z 1925 

do 1915 dni (zmniejszenie o 10 dni pracy biura w całym okresie programowania); 

- zwiększono liczbę konferencji/targów odbywających się poza terenem LGD z 2 do 3, ponieważ w tylu 

przedsięwzięciach LGD brało udział. 

Realizacja pozostałych przedsięwzięć z celu 1.2. jest bez zmiany. 

 

W celu ogólnym nr 2: 

-  Znając realizację wcześniejszych umów i wyniki ostatniego naboru na „Uruchamianie działalności 

gospodarczej w ramach programu PREMIA na START”, zmieniono wskaźnik produktu realizowany  

w I kamieniu milowym z 12 szt. do 10 szt. oraz w II kamieniu milowym z 8 szt. do 11 szt. liczby 

zrealizowanych operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa. Razem było 20 sztuk, teraz 

jest 21 szt. 

- Podobnie jak powyżej, zmieniono wskaźnik produktu realizowany w I kamieniu milowym  

z 13 szt. do 10 szt. oraz w II kamieniu milowym z 9 szt. do 16 szt. (z tego 4 szt. wskaźnika przeznaczono  

na planowany nabór w II połowie 2020r.) liczby zrealizowanych operacji polegających na rozwoju 

istniejącego przedsiębiorstwa. Razem było 22 szt., teraz jest 26 szt.  

 

W realizacji działania polegającego na „Rozwijaniu działalności gospodarczej” pozostało 388 742 ,00 zł,  

po dodaniu środków z przedsięwzięcia - „Budowę lub przebudowę obiektów infrastruktury turystycznej  

i rekreacyjnej na obszarze LGD” w wysokości 33 010,00 zł, razem do rozdysponowania w zaplanowanym 

naborze mamy 421 752,00 zł, co po przeliczeniu kursu 4zł za 1 EURO daje nam 105 438,00 Euro. 

 

- na str. 58 – zmieniono zapisy planu finansowego w zakresie poddziałania 19.2 PROW 2014-2020,  

są to zmiany formalne wynikające z ww. zmian; 

 

- na str.61-63 zmieniono treść  załącznik 6 do LSR - Cele i wskaźniki , w którym dokonano następujących 

zmian: 

I.1. we wskaźnikach rezultatu celu ogólnego nr 1: 

- zwiększono liczbę odwiedzin stron internetowych LGD z 30 000 do 50 000, wynika to z dotychczasowych 

danych o odwiedzinach naszej strony na poziomie przekraczającym 30 000 odwiedzin na koniec 2019 r; 

2.we wskaźnikach produktu celu ogólnego nr 1: 

- zwiększono wskaźnik dotyczący liczby nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej  

z 13 do 14 szt. wynika to ze złożonych już wniosków; 

- zwiększono wskaźnik dotyczący liczby przebudowanych obiektów infrastruktury turystycznej  

i rekreacyjnej z 12 do 16 szt. podobnie,  wynika to ze złożonych już wniosków; 

- zmniejszono liczbę osobodni szkoleń dla pracowników i organów LGD, ponieważ wcześniej już zmieniono 

plan szkoleń dla pracowników i organów LGD, dlatego niezbędnym jest zmniejszenie tego wskaźnika  

z 230 do 200  osobodni w całym okresie realizacji LSR; 

- zwiększono liczbę spotkań/ wydarzeń adresowanych do mieszkańców na 75 szt.; 

- zmniejszono liczbę wskaźnika dotyczącego dni pracy biura, jest to spowodowane urlopami pracowników, 

szczególnie w dni między świętami. Wskazana liczba dni jest szacunkowa i dotyczy to zmniejszenia  

z 1925 do 1915 dni (zmniejszenie o 10 dni pracy biura w całym okresie programowania); 

- zwiększono liczbę konferencji/targów odbywających się poza terenem LGD z 2 do 3 szt., ponieważ w tylu 

przedsięwzięciach LGD brało udział. 

Realizacja pozostałych wskaźników z przedsięwzięć z celu ogólnego 1 jest bez zmiany. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

II.1. we wskaźnikach rezultatu celu ogólnego nr 2: 

- zwiększono liczbę utworzonych miejsc pracy z 58 do 60 szt. spowodowane jest to planowanym 

naborem na rozwijanie działalności gospodarczej 

2. we wskaźnikach produktu celu ogólnego nr 2: 
-  zwiększono liczbę zrealizowanych operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa  

z 20 sztuk do 21 szt. spowodowane jest to dotychczasowymi wynikami naborów; 

- zwiększono liczbę zrealizowanych operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa  

z 22 do 26 szt., spowodowane jest to dotychczasowymi wynikami naborów + nabór zaplanowany  

na rozwijanie działalności gospodarczej w II połowie 2020r. 

 

 

  


