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Zmiany planowane do wprowadzenia w LSR:  

L.p. 
Nr punktu, w którym 

dokonano zmiany 

Zapis w pierwotnej 

wersji LSR 

Zapis w aktualnej 

wersji LSR 

Uzasadnienie 

konieczności 

wprowadzonej zmiany 

 

Rozdział V. Cele i wskaźniki 

2. Proces formułowania celów ogólnych, celów szczegółowych i przedsięwzięć dla potrzeb LSR 

1. 

Tabela powiązań 

Problemy-przyczyny-

rezultaty-

oddziaływania 

 

Przedsięwzięcie 3.2.1.  

 

 

produkt 

 

Liczba wydanych 

publikacji z zakresu 

dziedzictwa 

lokalnego 

 

 

produkt 

 

Liczba wydanych 

publikacji oraz 

wyprodukowanych 

filmów z zakresu 

dziedzictwa lokalnego 

 

 

Dokonano korekty 

nazwy produkty, tak by 

była zgodna z nazwą 

wskazaną w Planie 

działania (zał. nr 4). 

 

Analogiczna korekta 

została wprowadzona  

w Tabeli Matryca 

logiczna powiązań 

diagnozy obszaru i 

ludności, analizy SWOT 

oraz celów i wskaźników. 

 

2. 

 

Tabela powiązań 

 

Problemy-przyczyny-

rezultaty-

oddziaływania 

 

Przedsięwzięcie 3.3.1.  

 

Produkt Liczba 

wydarzeń/imprez 

(kulturalnych 

promujących lokalne 

dziedzictwo kulturowe) 

 

rezultat 

 

Liczba osób, które 

zapoznały się z 

atrakcjami 

turystycznymi terenu 

LGD 

 

rezultat 

 

Liczba osób biorących 

udział w wydarzeniach/ 

imprezach 

(kulturalnych 

promujących lokalne 

dziedzictwo kulturowe) 

Skorygowano wskaźnik 

rezultatu błędnie 

przypisany do danego 

wskaźnika produktu. 

 

Analogiczna korekta 

została wprowadzona  

w Tabeli Matryca 

logiczna powiązań 

diagnozy obszaru i 

ludności, analizy SWOT 

oraz celów i wskaźników. 

 

3. 

 

Tabela powiązań 

 

Problemy-przyczyny-

rezultaty-

oddziaływania 

 

Przedsięwzięcie 3.3.1.  

rezultat 

 

Liczba osób, które 

wzięły udział w 

wydarzeniach/imprez

ach (promujących 

walory turystyczne 

obszaru LGD) 

rezultat 

 

Liczba osób biorących 

udział w warsztatach z 

zakresu twórczości 

ludowej 

 

 

 

Skorygowano wskaźnik 

rezultatu błędnie 

przypisany do danego 

wskaźnika produktu. 

 

Analogiczna korekta 

została wprowadzona w 
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Produkt Liczba 

zorganizowanych 

warsztatów z zakresu 

twórczości ludowej 

 

Tabeli Matryca logiczna 

powiązań diagnozy 

obszaru i ludności, 

analizy SWOT oraz 

celów i wskaźników 

 

 

Rozdział V. Cele i wskaźniki 

4. Przypisanie wskaźników do celów ogólnych i szczegółowych oraz przedsięwzięć 

4. 

 

4. Przypisanie 

wskaźników do 

celów ogólnych i 

szczegółowych oraz 

przedsięwzięć 

 

Według wskaźników 

przypisanych do danych 

celów zakłada  

się, iż w ramach celu 1 

zostaną  

zrealizowane 23 

operacje polegające na 

utworzeniu nowego 

przedsiębiorstwa (…). 

W wyniku realizacji 

tych działań zostanie 

utworzonych 26 miejsc 

pracy (w tym 

samozatrudnienie), a co 

najmniej 26 miejsc 

pracy zostanie 

utrzymanych. 

 

 

Według wskaźników 

przypisanych do 

danych celów zakłada 

się, iż w ramach celu 1 

zostanie 

zrealizowanych 28 

operacji polegających 

na utworzeniu nowego 

przedsiębiorstwa (…). 

W wyniku realizacji 

tych działań zostanie 

utworzonych 31 miejsc 

pracy (w tym 

samozatrudnienie), a co 

najmniej 31 miejsc 

pracy zostanie 

utrzymanych. 

 

 

W związku ze 

zwiększeniem o 

500 000,00 zł alokacji 

przeznaczonej na 

realizację operacji 

polegających na 

utworzeniu nowego 

przedsiębiorstwa, 

dokonano zwiększenia 

liczby operacji 

polegających na 

utworzeniu nowego 

przedsiębiorstwa z 23 na 

28 (zostanie przyznanych 

5 dodatkowych dotacji 

po 100 000,00 zł każda – 

wysokość 

dofinansowania wynika  

z  zapisów LSR w 

Rozdziale VI. Sposób 

wyboru i oceny operacji 

oraz sposób ustanawiania 

kryteriów wyboru). 

 

Zwiększeniu ulegnie 

również liczba 

utworzonych i 

utrzymanych  miejsc 

pracy: 28 miejsc pracy  

w ramach operacji 

polegających na 

utworzeniu nowego 

przedsiębiorstwa oraz 3 

miejsca pracy w ramach 

operacji polegających na 

rozwoju istniejącego 
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przedsiębiorstwa.  

 

Rozdział V. Cele i wskaźniki 

5. Sposób prezentacji celów i wskaźników w treści LSR 

 

5. 

 

CEL OGÓLNY nr 1 

 

Wskaźniki rezultatu dla 

celów szczegółowych 

 

W1.1: Liczba 

utworzonych miejsc 

pracy 

 

Plan 2022 rok 

 

26  31 

Dokonano zwiększenia 

liczby utworzonych oraz  

utrzymanych miejsc 

pracy  

w związku ze 

zwiększeniem o 

dodatkowe 500 000,00 zł 

alokacji przeznaczonej 

na realizację operacji 

polegających na 

utworzeniu nowego 

przedsiębiorstwa. Dzięki 

dodatkowym środkom 

zostanie przyznanych 5 

dodatkowych dotacji, co 

pozwoli na utworzenie 

dodatkowych 5 miejsc 

pracy. 

6. 

 

CEL OGÓLNY nr 1 

 

Wskaźniki rezultatu dla 

celów szczegółowych 

 

W1.1: Liczba 

utrzymanych miejsc 

pracy  

 

Plan 2022 rok 

 

26 31 

7. 

 

CEL OGÓLNY nr 1 

Przedsięwzięcie 1.1.1 

 

Nazwa wskaźnika 

produktu  

Liczba zrealizowanych 

operacji polegających 

na utworzeniu nowego 

przedsiębiorstwa  

 

Sposób realizacji 

 

konkurs 

2 300 000,00 zł 

konkurs 

2 800 000,00 zł 

Zmiana spowodowana 

zwiększeniem o 

500 000,00 zł 

alokacji środków 

dedykowanych na 

realizację wskaźnika 

Liczba zrealizowanych 

operacji polegających na 

utworzeniu nowego 

przedsiębiorstwa.  

 

8. 

 

CEL OGÓLNY nr 1 

Przedsięwzięcie 1.1.1 

 

Nazwa wskaźnika 

produktu  

Liczba zrealizowanych 

operacji polegających 

na utworzeniu nowego 

23 28 

 

Zwiększenie wartości 

końcowej wskaźnika 

Liczba zrealizowanych 

operacji polegających na 

utworzeniu nowego 

przedsiębiorstwa  

z 23 na 28 w związku ze 

zwiększeniem o  
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przedsiębiorstwa  

 

Wartość końcowa 

2022 rok  

500 000,00 zł alokacji 

środków przeznaczonych 

na realizację operacji 

polegających na 

utworzeniu nowego 

przedsiębiorstwa.  

 

Dzięki dodatkowym 

środkom zostanie 

zrealizowanych 5 

dodatkowych operacji 

polegających na 

utworzeniu nowego 

przedsiębiorstwa. 

 

9. 

 

CEL OGÓLNY nr 1  

SUMA 

 

2 600 500,00 3 100 500,00 

 

Zmiana spowodowana 

zwiększeniem o 

500 000,00 zł 

alokacji dedykowanej  

na realizację Celu 

Ogólnego 1. 

 

10. 

 

CEL OGÓLNY nr 3 

Przedsięwzięcie 3.1.1 

 

Nazwa wskaźnika 

produktu  

Liczba nowych 

obiektów infrastruktury 

turystycznej 

i rekreacyjnej 

 

Sposób realizacji 

 

projekt grantowy II 

(55 000,00 zł) 

projekt grantowy II 

 (78 466,65 zł) 

 

Zmiana spowodowana 

zwiększeniem alokacji  

środków na realizację 

wskaźnika Liczba 

nowych obiektów 

infrastruktury 

turystycznej 

i rekreacyjnej 

o kwotę 23 466,65 zł  

tj. o kwotę środków 

niewykorzystanych  

w ramach naborów 

wniosków w zakresie 

Zachowanie i 

udostępnianie lokalnego 

dziedzictwa kulturowego  

przeprowadzonych w I i 

II połowie 2017 roku 

oraz  

w II połowie 2018 roku. 

 

Ponieważ relokowana 

kwota oszczędności nie 

pozwala na 

sfinansowanie, a tym 

samym realizację 

dodatkowego wskaźnika 

(kwota zdecydowanie 

niewystarczająca na 

budowę kolejnego 

nowego obiektu  
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infrastruktury 

turystycznej 

i rekreacyjnej -   

średni koszt realizacji  

„wskaźnika” w oparciu o 

dotychczas zrealizowane 

w ramach LSR 

inwestycje w obiekty 

infrastruktury 

turystycznej 

i rekreacyjnej wyniósł 

ponad 100 tyś. zł),  nie 

dokonano zwiększenia 

wartości docelowej 

wskaźnika. 

Należy ponadto 

zauważyć, iż   

w ciągu ostatnich 3 lat 

koszty realizacji 

inwestycji znacząco 

wzrosły, co 

spowodowało, iż obecnie 

realizacja inwestycji 

(operacji) na poziomie 

kosztowym szacowanym 

na etapie opracowywania 

LSR (2015 r.)  jest  

praktycznie niemożliwa. 

Realizacja inwestycji  

w okrojonym zakresie 

 i przy budżecie nie 

korelującym z cenami 

rynkowymi uniemożliwi 

faktyczne wsparcie 

obiektów infrastruktury 

turystycznej 

i rekreacyjnej, 

infrastruktura pozostanie  

nadal słabo rozwinięta  

i niedoinwestowania. 

 

11. 

 

CEL OGÓLNY nr 3 

Przedsięwzięcie 3.2.1 

 

Nazwa wskaźnika 

produktu  

Liczba zabytków 

poddanych pracom 

konserwatorskim lub 

restauratorskim  

 

Sposób realizacji 

 

konkurs 

(528 615,09 zł) 

konkurs 

(526 120,84 zł) 

 

Dokonano zmniejszenia 

kwoty wsparcia 

dedykowanej  

w LSR na realizację 

wskaźnika Liczba 

zabytków poddanych 

pracom konserwatorskim 

lub restauratorskim  

o kwotę 2 494,25 zł, 

 tj. o kwotę środków 

niewykorzystanych  

w ramach  

przeprowadzonych 
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naborów wniosków. 

 

Oszczędność została 

przeniesiona na 

realizację wskaźnika  

Liczba nowych obiektów 

infrastruktury 

turystycznej 

i rekreacyjnej w  ramach  

Przedsięwzięcia 3.1.1.  

12. 

 

CEL OGÓLNY nr 3 

Przedsięwzięcie 3.2.1 

 

Nazwa wskaźnika 

produktu  

Liczba nowych, 

zmodernizowanych lub 

wyposażonych obiektów 

/ podmiotów 

działających  

w sferze kultury  

 

Sposób realizacji 

 

 konkurs 

(928 409,15 zł) 

 konkurs 

(907 436,75) 

 

Dokonano zmniejszenia 

kwoty wsparcia 

dedykowanej  

w LSR na realizację 

wskaźnika Liczba 

nowych, 

zmodernizowanych lub 

wyposażonych obiektów / 

podmiotów działających  

w sferze kultury  

o kwotę 20 972,40 zł, 

 tj. o kwotę środków 

niewykorzystanych  

w ramach  

przeprowadzonych 

naborów wniosków. 

 

Oszczędność została 

przeniesiona na 

realizację wskaźnika  

Liczba nowych obiektów 

infrastruktury 

turystycznej 

i rekreacyjnej w  ramach  

Przedsięwzięcia 3.1.1.  

 

 

Rozdział VI.  

Sposób wyboru i oceny operacji oraz sposób ustanawiania kryteriów wyboru 

\ 

5. Informacja o realizacji projektów grantowych 

 

13. 

 

5. Informacja o 

realizacji projektów 

grantowych 
 

 

Realizacja drugiego 

projektu przyczyni 

się częściowo do 

powstania 

innowacyjnego 

produktu – lokalnej 

marki „Malowniczy 

Wschód” (…). 

Planowana wartość 

tego projektu to  

255 000,00 zł. 

Realizacja drugiego 

projektu przyczyni się 

częściowo do 

powstania 

innowacyjnego 

produktu – lokalnej 

marki „Malowniczy 

Wschód”(…). 

Planowana wartość 

tego projektu to  

278 466,65 zł. 

 

Dokonano zwiększenia  

alokacji dedykowanej  

na realizację II projektu 

grantowego  

o kwotę 23 466,65 zł  

tj.  o kwotę środków 

niewykorzystanych  

w ramach  

przeprowadzonych 

naborów wniosków w 

ramach Przedsięwzięcia 
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 3.2.1 

na realizację 

wskaźników Liczba 

nowych, 

zmodernizowanych lub 

wyposażonych obiektów / 

podmiotów działających  

w sferze kultury 

(20 972,40 zł), 

oraz Liczba zabytków 

poddanych pracom 

konserwatorskim lub 

restauratorskim 

(2 494,25 zł). 

. 

 

Rozdział VIII.  

Budżet LSR 

 

14. 
 

Budżet LSR 

 

 

Na realizację 

Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich 

2014-2020 LGD 

dysponuje kwotą  

5 000 000,00 zł.  
 

 

Na działania 

związane z rozwojem 

przedsiębiorczości na 

obszarze LGD 

zostanie 

przeznaczone 2 600 

000,00 zł (52% 
całego budżetu).  

2% środków 

przeznaczonych na 

wdrażanie LSR, tj. 

100 000,00 zł, 

przeznaczonych 

zostanie na realizację 

dwóch projektów 

współpracy (jeden 

krajowy, jeden 

zagraniczny). 

Pozostała część 

środków zostanie 

przeznaczona w 

większości na 

realizację działań, 

które wpłyną na 

zwiększenie 

atrakcyjności 

turystycznej obszaru 

 

Na realizację 

Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich 

2014-2020 LGD 

dysponuje kwotą  

5 500 000,00 zł. 
 

 

Na działania związane 

z rozwojem 

przedsiębiorczości na 

obszarze LGD  

zostanie  

przeznaczone 3 100 

000,00 zł (56,36% 
całego budżetu). 

1,82% środków 

przeznaczonych na 

wdrażanie LSR, tj. 100 

000,00 zł, 

przeznaczonych 

zostanie na realizację 

dwóch projektów 

współpracy (jeden 

krajowy, jeden 

zagraniczny).  

Pozostała część 

środków zostanie 

przeznaczona w 

większości na 

realizację działań,  

które wpłyną na 

zwiększenie 

atrakcyjności 

turystycznej obszaru 

Zmieniono zapisy  

w związku ze 

zwiększeniem o 

dodatkowe 500 000,00 zł 

alokacji dedykowanej na 

wsparcie realizacji 

operacji w ramach LSR. 
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LGD – łącznie 2 265 

219,00 zł, tj. 45,3 %, 

natomiast pozostałe 

2,7 % - 134 781,00 zł 

na wsparcie 

włączenia 

społecznego 

mieszkańców LGD. 

 

 

LGD – łącznie 2 265 

219,00 zł, tj. 41,19%, 

natomiast pozostałe 

2,45 % - 134 781,00 zł 

na wsparcie  

włączenia 

społecznego 

mieszkańców LGD. 

 

 

15. 

Budżet LSR 

 

Tabela/ Cel 1/  

Budżet na realizację 

celu  

 

2 600 000,00 3 100 000,00 

 

 

 

 

 

Zmieniono zapisy  

w związku ze 

zwiększeniem o 

dodatkowe 500 000,00 zł 

alokacji dedykowanej na 

wsparcie realizacji 

operacji w ramach LSR 

 

 

 

 

16. 

Budżet LSR 

 

Tabela/ cel 1/ 

Powiązanie budżetu  

z celami 

 

 

(…) 

Dlatego też, budżet 

na działania na 

rozwój 

przedsiębiorczości 

stanowi 52% całego 

budżetu LSR. 

 

 

(…) 

Dlatego też, budżet  

na działania na  

rozwój 

przedsiębiorczości 

stanowi 56,36% całego 

budżetu LSR. 

 

 

Zmieniono zapisy  

w związku ze 

zwiększeniem o 

dodatkowe 500 000,00 zł 

alokacji dedykowanej na 

wsparcie realizacji 

operacji w ramach LSR 

Po zmianie, kwota 

środków finansowych 

alokowanych na rozwój 

przedsiębiorczości 

wynosi 3 100 000,00 zł, 

co stanowi 56,36% 

całego budżetu LSR. 
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17.. 

 

 

Budżet LSR 

 

Tabela/ cel 2/ 

Powiązanie budżetu  

z celami 

 

(…)  

Budżet na realizację 

2 celu wynosi 2,7 % 

całego budżetu LSR. 

(…) 

Budżet na realizację  

2 celu wynosi 2,45% 

całego budżetu LSR. 

 

Zmieniono zapisy  

w związku ze 

zwiększeniem o 

dodatkowe 500 000,00 zł 

budżetu LSR. 

 

18. 

 

Budżet LSR 

 

Tabela/ cel 3/ 

Powiązanie budżetu  

z celami 

 

(…)  

Budżet na realizację 

3 celu wynosi 45,3 % 

całego budżetu LSR. 

(…)  

Budżet na realizację 3 

celu wynosi 41,19% 

całego budżetu LSR. 

 

Zmieniono zapisy  

w związku ze 

zwiększeniem o 

dodatkowe 500 000,00 zł 

budżetu LSR. 

 

19. 

Budżet LSR 

 

Tabela/ Razem LSR 

 

5 000 000,00 5 500 000,00 

 

Zmieniono zapisy  

w związku ze 

zwiększeniem o 

dodatkowe 500 000,00 zł 

alokacji dedykowanej na 

wsparcie realizacji 

operacji w ramach LSR. 

 

Załącznik 3  – Budżet LSR 

20. 

Realizacja LSR  

(art. 35 ust. 1 lit. b 

rozporządzenia nr 

1303/2013) 

 

Wsparcie finansowe 

PROW (PLN) 

5 000 000,00 5 500 000,00 

 

Zmieniono zapisy  

w związku ze 

zwiększeniem o 

dodatkowe 500 000,00 zł 

alokacji dedykowanej na 

wsparcie realizacji 

operacji w ramach LSR. 

 

21. 

 

PLAN FINANSOWY 

W ZAKRESIE 

PODDZIAŁANIA 

19.2 PROW 2014-2020 

 

Beneficjenci inni niż 

jednostki sektora 

finansów publicznych 

Wkład EFRROW 

2 093 011,52 

 

Budżet państwa 

1 196 335,52 

 

RAZEM 

3 289 347,04 

 

Wkład EFRROW 

2 411 161,52 

 

Budżet państwa 

1 378 185,52 

 

RAZEM 

3 789 347,04 

 

Dokonano aktualizacji 

Planu finansowego  

w kontekście 

zwiększonego  

o 500 000,00 zł budżetu 

LSR. 
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Wkład EFRROW 

Budżet państwa 

RAZEM 

 

22. 

 

PLAN FINANSOWY 

W ZAKRESIE 

PODDZIAŁANIA 

19.2 PROW 2014-2020 

 

Beneficjenci będący 

jednostkami sektora 

finansów publicznych  

 

Wkład własny będący 

wkładem krajowych 

środków publicznych 

 

621 164,48 622 164,48 

Dokonano korekty 

omyłki pisarskiej (błąd 

rachunkowy). 

23. 

PLAN FINANSOWY 

W ZAKRESIE 

PODDZIAŁANIA 

19.2 PROW 2014-2020 

 

RAZEM 

 

 

Wkład EFRROW 

3 181 500,00 

 

Budżet państwa 

1 196 335,52 

 

Wkład własny 

będący  

wkładem krajowych 

środków publicznych 

621 164,48 

 

RAZEM 

5 000 000,00 

 

 

Wkład EFRROW 

3 499 650,00 

 

Budżet państwa 

1 378 185,52 

 

Wkład własny  

będący  

wkładem krajowych 

środków publicznych 

622 164,48 

 

RAZEM 

5 500 000,00 

 

Dokonano aktualizacji 

Planu finansowego 

w kontekście 

zwiększonego  

o 500 000,00 zł budżetu 

LSR. 

 

Załącznik 4 – Plan działania wskazujący harmonogram osiągania poszczególnych wskaźników produktu 

 

24. 

 

CEL OGÓLNY nr 1 

Cel szczegółowy 1.1 

 

Nazwa wskaźnika 

Liczba zrealizowanych 

operacji polegających 

na utworzeniu nowego 

przedsiębiorstwa  

 

% realizacji 

wskaźnika 

narastająco  

(zł) 

61% 50% 

Zmiana spowodowana 

zwiększeniem wartości 

docelowej wskaźnika 

Liczba zrealizowanych 

operacji polegających na 

utworzeniu nowego 

przedsiębiorstwa  

z 23 na 28, w związku  

ze zwiększeniem o 

dodatkowe 500 000,00 zł 

alokacji środków 

przeznaczonych na 

realizację operacji 

polegających na 
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2016-2018 

 

utworzeniu nowego 

przedsiębiorstwa. 

 

25. 

 

CEL OGÓLNY nr 1 

Cel szczegółowy 1.1 

 

Nazwa wskaźnika 

Liczba zrealizowanych 

operacji polegających 

na utworzeniu nowego 

przedsiębiorstwa  

 

% realizacji 

wskaźnika 

narastająco  

(zł) 

 

2019-2021 

 

100% 82% 

26. 

 

CEL OGÓLNY nr 1 

Cel szczegółowy 1.1 

 

Nazwa wskaźnika 

Liczba zrealizowanych 

operacji polegających 

na utworzeniu nowego 

przedsiębiorstwa  

 

Wartość z jedn. miary  

2022-2023 

 

0 5 

 

Zwiększenie wartości 

wskaźnika w związku  

ze zwiększeniem o 

dodatkowe 500 000, 00 

zł alokacji środków 

przeznaczonych na 

realizację operacji 

polegających na 

utworzeniu nowego 

przedsiębiorstwa. Dzięki 

dodatkowym środkom 

zostanie przyznanych 5 

dodatkowych dotacji po 

100 000,00 zł każda, co 

pozwoli na zrealizowanie 

5 dodatkowych operacji 

polegających na 

utworzeniu nowego 

przedsiębiorstwa. 

 

27. 

 

CEL OGÓLNY nr 1 

Cel szczegółowy 1.1 

 

Nazwa wskaźnika 

Liczba zrealizowanych 

operacji polegających 

na utworzeniu nowego 

przedsiębiorstwa  

 

% realizacji 

wskaźnika 

narastająco  

2022-2023 

 

0% 100% 

 

Zmiana spowodowana 

zwiększeniem wartości 

docelowej wskaźnika 

Liczba zrealizowanych 

operacji polegających na 

utworzeniu nowego 

przedsiębiorstwa  

z 23 na 28, w związku  

ze zwiększeniem o 

dodatkowe 500 000, 00 

zł alokacji środków 

przeznaczonych na 

realizację operacji 

polegających na 
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utworzeniu nowego 

przedsiębiorstwa. 

 

28. 

 

CEL OGÓLNY nr 1 

Cel szczegółowy 1.1 

 

Nazwa wskaźnika 

Liczba zrealizowanych 

operacji polegających 

na utworzeniu nowego 

przedsiębiorstwa  

 

Planowane wsparcie 

(zł) 

2022-2023 

 

 

 

0 500 000,00 

Zmieniono zapisy  

w związku ze 

zwiększeniem o 

dodatkowe 500 000,00 zł 

alokacji dedykowanej na 

wsparcie realizacji 

operacji polegających na 

utworzeniu nowego 

przedsiębiorstwa. 

 

29. 

 

CEL OGÓLNY nr 1 

Cel szczegółowy 1.1 

 

Nazwa wskaźnika 

Liczba zrealizowanych 

operacji polegających 

na utworzeniu nowego 

przedsiębiorstwa  

 

Razem wartość 

wskaźników  

RAZEM 2016-2023 

 

 

 

23 28 

 

Zmiana spowodowana 

zwiększeniem wartości 

docelowej wskaźnika 

Liczba zrealizowanych 

operacji polegających na 

utworzeniu nowego 

przedsiębiorstwa  

z 23 na 28, w związku  

ze zwiększeniem o 

dodatkowe 500 000, 00 

zł alokacji środków 

przeznaczonych na 

realizację operacji 

polegających na 

utworzeniu nowego 

przedsiębiorstwa. 

 

30. 

 

CEL OGÓLNY nr 1 

Cel szczegółowy 1.1 

 

Nazwa wskaźnika 

Liczba zrealizowanych 

operacji polegających 

na utworzeniu nowego 

przedsiębiorstwa  

 

Razem planowane 

wsparcie (zł) 

RAZEM 2016-2023 

 

2 300 000, 

00 

2 800 000, 

00 

Zmieniono zapisy  

w związku ze 

zwiększeniem o 

dodatkowe 500 000,00 zł 

alokacji dedykowanej na 

wsparcie realizacji 

operacji polegających na 

utworzeniu nowego 

przedsiębiorstwa. 

 

31. 

 

CEL OGÓLNY nr 1 

 

Razem cel 

0,00 500 000,00 
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szczegółowy 1.1 

Planowane wsparcie 

(zł) 

 

2022-2023 

 

32. 

 

CEL OGÓLNY nr 1 

 

Razem cel szczegółowy 

1.1 

 

Razem planowane 

wsparcie (zł) 

RAZEM 2016-2023 

 

2 600 000,00 3 100 000,00 

33. 

 

CEL OGÓLNY nr 1 

 

Razem cel ogólny  

Planowane wsparcie 

(zł) 

 

2022-2023 

 

0,00 500 000,00  

34. 

 

CEL OGÓLNY nr 1 

 

Razem cel ogólny  

 

Razem planowane 

wsparcie (zł) 

 

RAZEM 2016-2023 

 

 

2 600 500,00 3 100 500,00 

Zmieniono zapisy  

w związku ze 

zwiększeniem o 

dodatkowe 500 000,00 zł 

alokacji dedykowanej na 

wsparcie realizacji 

operacji polegających na 

utworzeniu nowego 

przedsiębiorstwa. 

 
35. 

 

CEL OGÓLNY nr 1 

 

Razem planowane 

wsparcie na 

przedsięwzięcia 

związane z 

tworzeniem lub 

utrzymaniem miejsc 

pracy w ramach 

poddziałania 

Realizacja LSR 

PROW/  

% budżetu 

poddziałania 

Realizacja LSR 

 

2 600 000,00/ 

52% 

3 100 000,00/ 

56,36% 

36. 
 

CEL OGÓLNY nr 3 
37,5% 28,57% 

Dokonano korekty 

omyłki pisarskiej (błąd 
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Cel szczegółowy 3.1 

 

Nazwa wskaźnika 

Liczba nowych 

obiektów infrastruktury 

turystycznej 

i rekreacyjnej 

 

% realizacji 

wskaźnika 

narastająco  

2016-2018 

 

rachunkowy). 

2/7=28,57% 

37. 

 

CEL OGÓLNY nr 3 

Cel szczegółowy 3.1 

 

Nazwa wskaźnika 

Liczba nowych 

obiektów infrastruktury 

turystycznej 

i rekreacyjnej 

 

Planowane wsparcie 

(zł) 

2016-2018 

 

314 195,86 316 690,11 

 

Dokonano zwiększenia 

kwoty wsparcia 

dedykowanej  

w LSR na realizację 

wskaźnika Liczba 

nowych obiektów 

infrastruktury 

turystycznej 

i rekreacyjnej 

o kwotę 2 494,25 zł, 

 tj. o kwotę środków 

niewykorzystanych  

w ramach  

przeprowadzonych 

naborów wniosków . 

w ramach 

Przedsięwzięcia 3.2.1 na 

realizację wskaźnika 

produktu  

Liczba zabytków 

poddanych pracom 

konserwatorskim lub 

restauratorskim. 

 

38. 

 

CEL OGÓLNY nr 3 

Cel szczegółowy 3.1 

 

Nazwa wskaźnika 

Liczba nowych 

obiektów infrastruktury 

turystycznej 

i rekreacyjnej 

Planowane wsparcie 

(zł) 

2019-2021 

155 000,00 175 972,40 

 

Dokonano zwiększenia  

alokacji środków 

dedykowanej  

na realizację wskaźnika 

Liczba nowych obiektów 

infrastruktury 

turystycznej 

i rekreacyjnej  

o kwotę 20 972,40 zł  

tj.  o kwotę środków 

niewykorzystanych  

w ramach  

przeprowadzonych 

naborów wniosków w 

ramach Przedsięwzięcia 

3.2.1 
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na realizację wskaźnika 

Liczba nowych, 

zmodernizowanych lub 

wyposażonych obiektów / 

podmiotów działających  

w sferze kultury. 

 

39. 

 

CEL OGÓLNY nr 3 

Cel szczegółowy 3.1 

 

Nazwa wskaźnika 

Liczba nowych 

obiektów infrastruktury 

turystycznej 

i rekreacyjnej 

 

RAZEM 2016-2023 

Razem planowane 

wsparcie (zł) 

 

469 195,86 492 662,51 

 

Dokonano zwiększenia  

całkowitej alokacji 

dedykowanej w LSR 

na realizację wskaźnika 

Liczba nowych obiektów 

infrastruktury 

turystycznej 

i rekreacyjnej 

o kwotę 23 466,65 zł  

tj.  o kwotę środków 

niewykorzystanych  

w ramach  

przeprowadzonych 

naborów wniosków w 

ramach Przedsięwzięcia 

3.2.1 

na realizację 

wskaźników Liczba 

nowych, 

zmodernizowanych lub 

wyposażonych obiektów / 

podmiotów działających  

w sferze kultury  

oraz Liczba zabytków 

poddanych pracom 

konserwatorskim lub 

restauratorskim. 

 

40. 

 

CEL OGÓLNY nr 3 

Razem cel szczegółowy 

3.1 

 

Planowane wsparcie 

(zł) 

2016-2018 

 

383 194,76 385 689,01 

 

Dokonano zwiększenia 

kwoty wsparcia 

dedykowanej  

w LSR na realizację celu 

szczegółowego 3.1 w 

latach 2016-2018 

 (wskaźnik Liczba 

nowych obiektów 

infrastruktury 

turystycznej 

i rekreacyjnej) 

o kwotę 2 494,25 zł, 

 tj. o kwotę środków 

niewykorzystanych  

w ramach  

przeprowadzonych 

naborów wniosków . 

w ramach 
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Przedsięwzięcia 3.2.1 na 

realizację wskaźnika 

produktu  

Liczba zabytków 

poddanych pracom 

konserwatorskim lub 

restauratorskim. 

 

41. 

 

CEL OGÓLNY nr 3 

Razem cel szczegółowy 

3.1 

 

Planowane wsparcie 

(zł) 

2019-2021 

 

155 000,00 175 972,40 

 

Dokonano zwiększenia  

alokacji dedykowanej w 

LSR 

na realizację celu 

szczegółowego 3.1 w 

latach 2019-2021,  

w związku ze 

zwiększeniem alokacji  

przeznaczonej na 

realizację 

wskaźnika 

Liczba nowych obiektów 

infrastruktury 

turystycznej 

i rekreacyjnej w latach 

2019-2021 

o kwotę 20 972,40 zł. 

 

42. 

 

CEL OGÓLNY nr 3 

Razem cel szczegółowy 

3.1 

 

RAZEM 2016-2023 

Razem planowane 

wsparcie (zł) 

 

538 194,76 561 661,41 

 

Dokonano zwiększenia  

całkowitej alokacji 

dedykowanej  

na realizację celu 

szczegółowego  w 3.1, w 

związku ze 

zwiększeniem o kwotę 

23 466,65 zł alokacji 

dedykowanej na 

realizację wskaźnika 

Liczba nowych obiektów 

infrastruktury 

turystycznej 

i rekreacyjnej 

 

Przeniesiona 

oszczędność stanowi 

kwotę środków 

niewykorzystanych  

w ramach  

przeprowadzonych 

naborów wniosków w 

ramach Przedsięwzięcia 

3.2.1 

na realizację 

wskaźników Liczba 

nowych, 
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zmodernizowanych lub 

wyposażonych obiektów / 

podmiotów działających  

w sferze kultury  

oraz Liczba zabytków 

poddanych pracom 

konserwatorskim lub 

restauratorskim.  

 

43. 

 

CEL OGÓLNY nr 3 

Cel szczegółowy 3.2 

 

 

Nazwa wskaźnika 

Liczba zabytków 

poddanych pracom 

konserwatorskim lub 

restauratorskim  

 

Planowane wsparcie 

(zł) 

2016-2018 

 

528 615,09 526 120,84 

 

Dokonano zmniejszenia 

kwoty wsparcia 

dedykowanej  

w LSR na realizację 

wskaźnika Liczba 

zabytków poddanych 

pracom konserwatorskim 

lub restauratorskim 

 

o kwotę 2 494,25 zł, 

 tj. o kwotę środków 

niewykorzystanych  

w ramach  

przeprowadzonych 

naborów wniosków. 

 

Oszczędność została 

przeniesiona na 

realizację wskaźnika  

Liczba nowych obiektów 

infrastruktury 

turystycznej 

i rekreacyjnej w  ramach  

Przedsięwzięcia 3.1.1 

 

.44. 

 

CEL OGÓLNY nr 3 

Cel szczegółowy 3.2 

 

Nazwa wskaźnika 

Liczba zabytków 

poddanych pracom 

konserwatorskim lub 

restauratorskim  

 

RAZEM 2016-2023 

Razem planowane 

wsparcie (zł) 

 

528 615,09 526 120,84 

45. 

 

CEL OGÓLNY nr 3 

Cel szczegółowy 3.2 

 

Nazwa wskaźnika 

Liczba nowych, 

zmodernizowanych lub 

wyposażonych obiektów 

/ podmiotów 

działających w sferze 

kultury 

 

Planowane wsparcie 

(zł) 

2019-2021 

249 987,87 229 015,47 

 

Dokonano zmniejszenia 

kwoty wsparcia 

dedykowanej  

w LSR na realizację 

wskaźnika Liczba 

nowych, 

zmodernizowanych lub 

wyposażonych obiektów / 

podmiotów działających  

w sferze kultury  

w latach  

o kwotę 20 972,40 zł, 

 tj. o kwotę środków 

niewykorzystanych  

w ramach  

przeprowadzonych 
46. 

 

CEL OGÓLNY nr 3 
968 409,15 947 436,75 
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Cel szczegółowy 3.2 

 

Nazwa wskaźnika 

Liczba nowych, 

zmodernizowanych lub 

wyposażonych obiektów 

/ podmiotów 

działających w sferze 

kultury 

 

RAZEM 2016-2023 

Razem planowane 

wsparcie (zł) 

 

naborów wniosków. 

 

Oszczędność została 

przeniesiona na 

realizację wskaźnika  

Liczba nowych obiektów 

infrastruktury 

turystycznej 

i rekreacyjnej w  ramach  

Przedsięwzięcia 3.1.1.  

 

 

47. 

 

CEL OGÓLNY nr 3 

Razem cel szczegółowy 

3.2 

 

Planowane wsparcie 

(zł) 

2016-2018 

 

1 252 036,37 1 249 542,12 

Dokonano zmniejszenia 

kwoty wsparcia 

dedykowanej  

w LSR na realizację Celu 

szczegółowego 3.2 w 

latach 2016-2018 

o kwotę 2 494,25 zł, 

 tj. o kwotę środków 

niewykorzystanych  

w ramach  

przeprowadzonych 

naborów wniosków. 

 

Oszczędność została 

przeniesiona na 

realizację wskaźnika  

Liczba nowych obiektów 

infrastruktury 

turystycznej 

i rekreacyjnej w  ramach  

Przedsięwzięcia 3.1.1 

 

48. 

 

CEL OGÓLNY nr 3 

Razem cel szczegółowy 

3.2 

 

Planowane wsparcie 

(zł) 

2019-2021 

 

259 987,87 239 015,47 

 

Dokonano zmniejszenia 

kwoty wsparcia 

dedykowanej  

w LSR na realizację Celu 

szczegółowego 3.2  

w latach 2019-2021 

o kwotę 20 972,40 zł, 

 tj. o kwotę środków 

niewykorzystanych  

w ramach  

przeprowadzonych 

naborów wniosków. 

 

Oszczędność została 

przeniesiona na 

realizację wskaźnika  

Liczba nowych obiektów 

infrastruktury 
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turystycznej 

i rekreacyjnej w  ramach  

Przedsięwzięcia 3.1.1.  

 

 

49. 

 

CEL OGÓLNY nr 3 

Razem cel szczegółowy 

3.2 

 

RAZEM 2016-2023 

Razem planowane 

wsparcie (zł) 

 

1 512 024,24 1 488 557,59 

Dokonano zmniejszenia  

całkowitej alokacji 

dedykowanej  

na realizację Celu 

szczegółowego 3.2  

o kwotę 23 466,65 zł  

tj.  o kwotę środków 

niewykorzystanych  

w ramach  

przeprowadzonych 

naborów wniosków w 

ramach Przedsięwzięcia 

3.2.1 

na realizację 

wskaźników Liczba 

nowych, 

zmodernizowanych lub 

wyposażonych obiektów / 

podmiotów działających  

w sferze kultury  

oraz Liczba zabytków 

poddanych pracom 

konserwatorskim lub 

restauratorskim  

 

Oszczędność została 

przeniesiona na 

realizację wskaźnika  

Liczba nowych obiektów 

infrastruktury 

turystycznej 

i rekreacyjnej w  ramach  

Przedsięwzięcia 3.1.1.  

 

50. 

 

Razem LSR, w tym: 

 

Planowane wsparcie 

(zł) 

 

2022-2023 

 

11 000,00 511 000,00 

Zmieniono zapisy  

w związku ze 

zwiększeniem o 

dodatkowe 500 000,00 zł 

alokacji dedykowanej na 

wsparcie realizacji 

operacji w ramach LSR. 51. 

 

Razem LSR, w tym: 

 

RAZEM 2016-2023 

Razem planowane 

wsparcie (zł) 

 

5 162 300,00 5 662 300,00 

52.  2 600 000,00/ 3 100 000,00/ 
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Razem planowane 

wsparcie na 

przedsięwzięcia 

związane z tworzeniem 

lub utrzymaniem miejsc 

pracy w ramach 

poddziałania Realizacja 

LSR PROW/ 

% budżetu poddziałania 

Realizacja LSR 

 

52% 56,36% 

  


