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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 6 do 12 czerwca 2019r. 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", dotyczące: 

 

1) zmiany zapisów w załączniku nr 4 do Strategii Rozwoju Lokalnego  „Plan Działania” w 

poszczególnych kamieniach milowych dotycząca wartości procentowej realizacji wskaźnika, 

wysokości planowanego wsparcia dla przedsięwzięć; 

 

2) W Procedurach oceny i wyboru oraz rozliczania, monitoringu i kontroli grantobiorców 

oraz w Procedurach  oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie 

operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność” objętego 

PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD zmiany wynikają  z potrzeby 

uspójnienia informacji oraz dostosowania ich do obowiązujących przepisów; 

 

 

Ad.1 W załączniku nr 4 „Plan Działania” do Strategii Rozwoju Lokalnego proponowane są 

następujące zmiany w ramach poniższych przedsięwzięć: 

 

1.1.1 Modernizacja i wyposażenie obiektów z przeznaczeniem na świetlice wiejskie i 

centra kultury,  

Zakres zmiany:  

Proponowana zmiana polega na: 

- zmniejszeniu wskaźnika pn.”Liczba przebudowanych obiektów infrastruktury turystycznej i 

rekreacyjnej” w okresie 2016-2018 z 3 szt. do 2 szt.,   

- zmniejszeniu wartości wsparcia ze 150.000,00 do 128.579,29 złotych oraz % realizacji 

wskaźnika ze 100 % do 66 %.  

- przesunięciu kwoty oszczędności w wysokości 21.420,71 złotych w ramach tego samego 

przedsięwzięcia z okresu 2016-2018 do okresu 2019-2021 (z pierwszego do drugiego 

kamienia milowego),  

- Kolejna zmiana dotyczy okresu 2019-2021, w którym proponujemy zwiększenie w/w 

wskaźnika  z 0 szt. do 2 szt. oraz zwiększenia wsparcia do kwoty 109.253,00 złotych.  
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Uzasadnienie: 

- Brak realizacji 100% wartości wskaźnika do 2018r.  

- Istniejące zapotrzebowanie na zwiększenie środków w tym przedsięwzięciu wynikające z 

przeprowadzonych konsultacji społecznych związanych z aktualizacją LSR. Instytucje z 

obszaru LGD zgłaszają zapotrzebowanie na działania związane zarówno z modernizacją jak i 

wyposażeniem obiektów, w których prowadzą działalność.  

- urealnieniu wartości wsparcia zgodnie z realizowanymi umowami przez beneficjentów. 

Przesunięcie kwoty oszczędności w wysokości 21.420,71 złotych z tego samego 

przedsięwzięcia z pierwszego kamienia milowego do okresu 2019-2021 oraz kwoty 87.832,00 

złotych z przedsięwzięcia 2.1.1 „Rozwój działalności gospodarczej na obszarze LGD” z 

pierwszego kamienia milowego. 

 

1.1.2 Kształtowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne.  

Zakres zmiany: 

Proponowana zmiana polega na: 

- zmniejszeniu wskaźnika pn.”Liczba projektów rewitalizujących centra wsi” w okresie 2016-

2018 z 2 szt. do 1 szt.,   

- zmniejszeniu wartości wsparcia z 66.000,00 do 33.000 złotych oraz % realizacji wskaźnika 

ze 100 % do 33 %.  

- przesunięciu kwoty oszczędności w wysokości 33.000,00 złotych w ramach tego samego 

przedsięwzięcia z okresu 2016-2018 do okresu 2019-2021,  

- zwiększenie wartości wskaźnika pn.”Liczba projektów rewitalizujących centra wsi” w 

okresie 2019-2021 z 1 szt. do 2 szt.,   

- zwiększeniu wartości wsparcia w okresie 2019-2021 z 66.000,00 do 99.000 złotych.  

Uzasadnienie:  

- Brak realizacji 100% wartości wskaźnika do 2018 r.  

- urealnienie wartości wsparcia zgodnie z realizowanymi umowami przez beneficjentów do 

2018 r.  

- aktualne zapotrzebowanie potencjalnych beneficjentów na realizację zadań w ramach  w/w 

przedsięwzięcia zdiagnozowane w trakcie prowadzonych konsultacji społecznych, 

 

1.2.1 Wsparcie oddolnych inicjatyw  

Zakres zmiany: 

Proponowana zmiana polega na: 

- zmniejszeniu wskaźnika pn.”Liczba zrealizowanych inicjatyw” w okresie 2016-2018 z 4 szt. 

do 0 szt.  

- zmniejszeniu % realizacji wskaźnika w okresie 2016-2020 z 33% do 0%  

- zmniejszeniu wartości wsparcia w okresie 2016-2018 z 20.000 do 0 złotych,  

- przesunięciu wartości wsparcia w wysokości 20.000,00 złotych w ramach tego samego 

przedsięwzięcia z okresu 2016-2018 do okresu 2019-2021,  

- zwiększeniu wartości wsparcia w okresie 2019-2021 z 40.000,00 do 60.000 złotych 
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- zwiększeniu wartości wskaźnika pn.”Liczba zrealizowanych inicjatyw” w okresie 2019-

2021 z 8 szt. do 12 szt.,   

 

Uzasadnienie : 

Brak realizacji wskaźnika do 2018 r.  

Aktualne zapotrzebowanie potencjalnych beneficjentów na realizację zadań w ramach  w/w 

przedsięwzięcia zdiagnozowane w trakcie prowadzonych konsultacji społecznych. 

 

1.2.3 Podjęcie działań aktywnie włączających seniorów w życie społeczne obszaru  

Zakres zmiany: 

Proponowana zmiana polega na: 

- zmniejszeniu wskaźnika pn.”Liczba zrealizowanych inicjatyw włączających seniorów w 

życie społeczne obszaru” w okresie 2016-2018 z 4 szt. do 0 szt.  

- zmniejszeniu % realizacji wskaźnika w okresie 2016-2020 z 33% do 0%  

- zmniejszeniu wartości wsparcia w okresie 2016-2018 z 12.000 do 0 złotych,  

- przesunięciu wartości wsparcia w wysokości 12.000,00 złotych w ramach tego samego 

przedsięwzięcia z okresu 2016-2018 do okresu 2019-2021,  

- zwiększeniu wartości wsparcia w okresie 2019-2021 z 18.000,00 do 30.000 złotych 

- zwiększeniu wartości wskaźnika pn.” Liczba zrealizowanych inicjatyw włączających 

seniorów w życie społeczne obszaru” w okresie 2019-2021 z 2 szt. do 4 szt. 

Uzasadnienie: 

Brak realizacji wskaźnika do 2018 r.  

Aktualne zapotrzebowanie potencjalnych beneficjentów na realizację zadań w ramach  w/w 

przedsięwzięcia zdiagnozowane w trakcie prowadzonych konsultacji społecznych. 

 

1.2.4 Pobudzenie postaw  obywatelskich wśród młodzieży  

Zakres zmiany: 

Proponowana zmiana polega na: 

- zmniejszeniu wskaźnika pn.”Liczba zrealizowanych inicjatyw włączających młodzież” w 

okresie 2016-2018 z 1 szt. do 0 szt.  

- zmniejszeniu % realizacji wskaźnika w okresie 2016-2020 z 40% do 0%  

- zmniejszeniu wartości wsparcia w okresie 2016-2018 z 8.000 do 0 złotych,  

- przesunięciu wartości wsparcia w wysokości 8.000,00 złotych w ramach tego samego 

przedsięwzięcia z okresu 2016-2018 do okresu 2019-2021,  

- zwiększeniu wartości wsparcia w okresie 2019-2021 z 12.000,00 do 20.000 złotych 

- zwiększeniu wartości wskaźnika pn.” Liczba zrealizowanych inicjatyw włączających 

młodzież” w okresie 2019-2021 z 1 szt. do 2 szt. 

Uzasadnienie: 

Brak realizacji wskaźnika do 2018 r.  

Aktualne zapotrzebowanie potencjalnych beneficjentów na realizację zadań w ramach  w/w 

przedsięwzięcia zdiagnozowane w trakcie prowadzonych konsultacji społecznych. 
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2.1.1 Rozwój działalności gospodarczej na obszarze LGD  

Zakres zmiany: 

- zmniejszeniu wartości wsparcia w okresie 2016-2018 z 500.000 do 412.168,00 złotych,  

- przesunięciu wartości wsparcia planowanego na okres 2016-2018 w wysokości 87.832,00, 

do przedsięwzięcia 1.1.1 „Modernizacja i wyposażenie obiektów z przeznaczeniem na 

świetlice wiejskie i centra kultury” planowanym na okres 2019-2021,   

Uzasadnienie: 

Wartość oszczędności dla przedmiotowego przedsięwzięcia powstała  w związku z 

realizowanymi umowami.  

W okresie 2016-2018 zrealizowany został w 100 %-ach  wskaźnik „Liczba zrealizowanych 

operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa. 

Aktualne zapotrzebowanie potencjalnych beneficjentów na realizację zadań w ramach   

przedsięwzięcia 1.1.1 „Modernizacja i wyposażenie obiektów z przeznaczeniem na świetlice 

wiejskie i centra kultury” zdiagnozowane w trakcie prowadzonych konsultacji społecznych. 

   

3.1.2  Promowanie dziedzictwa lokalnego.   

Zakres zmiany: 

Proponowana zmiana polega na: 

- zmniejszeniu wskaźnika pn.”Liczba wydrukowanych egzemplarzy publikacji poligraficznej” 

w okresie 2016-2018 z 2000 szt. do 0 szt.  

- zmniejszeniu % realizacji wskaźnika w okresie 2016-2020 z 50% do 0%  

- zmniejszeniu wartości wsparcia w okresie 2016-2018 z 20.000 do 0 złotych,  

- przesunięciu wartości wsparcia w wysokości 20.000,00 złotych w ramach tego samego 

przedsięwzięcia z okresu 2016-2018 do okresu 2019-2021,  

- zwiększeniu wartości wsparcia w okresie 2019-2021 z 20.000,00 do 40.000 złotych 

- zwiększeniu wartości wskaźnika pn.” Liczba wydrukowanych egzemplarzy publikacji 

poligraficznej” w okresie 2019-2021 z 2000 szt. do 4000 szt. 

Uzasadnienie: 

Brak realizacji 100% wskaźnika do 2018 r.  

Aktualne zapotrzebowanie potencjalnych beneficjentów na realizację zadań w ramach  w/w 

przedsięwzięcia zdiagnozowane w trakcie prowadzonych konsultacji społecznych. 

 

 

 

 

 

mailto:biuro@liderds.ostnet.pl

