
                                     
 

 
 

Błażowa, dnia 17 stycznia 2017r.  
 
AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEJ PRZEZ 

SPOŁECZNOŚĆ NA LATA 2016 – 2022  
„LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA – LIDER DOLINA STRUGU” 

 
 
Zgodnie z zapisami Załącznika nr 1 Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanej przez           
społeczność na lata 2016 - 2022 "Lokalnej Grupy Działania - "Lider Dolina Strugu" - w               
okresie od 17 do 23 stycznia 2017r. prowadzone są konsultacje społeczne w związku z              
potrzebą aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanej przez społeczność na lata 2016           
- 2022 "Lokalnej Grupy Działania - Leader Dolina Strugu", dotyczącą zmiany limitów dotacji             
dla pojedynczych operacji w działaniach 2.1.1 i 2.1.2.  
 
Proponowana zmiana dotyczy obniżenia limitów dotacji dla pojedynczych operacji w ramach           
działań zakresu rozwijania działalności gospodarczych oraz podejmowania działalności        
według następującego schematu : 
 
 
Nr i nazwa   
działania 

Limit 
dofinansowania 

do chwili 
obecnej 

Wskaźnik 
docelowy  

Limit 
dofinansowan

ia - 
proponowany 

Wskaźnik 
docelowy  

Wskaźnik 
docelowy 

przy 
przesunięciu 
środków z 

2.1.2 do 2.1.1 
2.1.1 Rozwój  
działalności 
gospodarczej 
na obszarze  
LGD 

od 20 000 do 
125 000 

Liczba 
wspartych 

firm : 6 szt. 

od 50 000 do 
100 000 

Liczba 
wspartych 

firm : 8 szt.  

Liczba 
wspartych 
firm : 10 

szt. 

2.1.2 
Podejmowani
e działalności  
gospodarczej 
na obszarze  
LGD 

od 50 000 do 
100 000 

Liczba nowo 
zarejestrowan

ych 
działalności: 

12 szt. 

od 20 000 do 
50 000, 

Liczba 
nowo 

zarejestrow
anych 

działalności
:24  szt. 

Liczba 
nowo 

zarejestrow
anych 

działalności
:  20 szt. 

 
Proponuje się również przesunięcie alokacji środków w wysokości 200 000,00 zł z działania             
2.1.2 Podejmowanie działalności gospodarczej na obszarze LGD na działanie 2.1.1          
Rozwijanie działalności gospodarczej na obszarze LGD.  
 
Uzasadnienie: 
 
Za przeprowadzeniem zmiany przemawiają następujące argumenty: 

 



                                     
 

 
 
- z wstępnych informacji Biura LGD można wnioskować nt stosunkowo dużej liczby            
podmiotów zainteresowanych ubieganiem się o przedmiotowe dotacje; 
- niewielka alokacja oraz planowana liczba udzielonych dotacji w obydwu działaniach w            
porównaniu do występującego zapotrzebowania wśród przedsiębiorstw i osób mających         
zamiar założyć działalność na obszarze LGD; 
- brak alternatywnych działań pomocowych dla MSP, lub istniejące ograniczenia w           
programach dotacyjnych uniemożliwiają lub znacznie ograniczają szanse podmiotów z         
obszaru LGD do ubiegania się o środki, (np. Innowacyjność, obowiązek długotrwałego           
bezrobocia); 
- skala przedsięwzięć. Specyfikę działalności gospodarczej w obszarze LGD stanowią          
głównie małe, rodzinne często jednoosobowe firmy działające w sektorze usług . Taki profil i              
skala działalności nie generuje zapotrzebowania na znaczące wydatki inwestycyjne. Dlatego          
też duża część potencjalnych wnioskodawców przejawia zapotrzebowanie inwestycje a tym          
samym poziom dofinansowania o niższej wartości;  
-   zwiększenie wskaźnika udzielonych dotacji w obydwu działaniach.  
 
 

 


