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KONSULTACJE – LUTY 2019 

Propozycje zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju i załącznikach 

 

I.  Mając na uwadze realizację wskaźników i realizację budżetu na koniec 2018 r. 

1) Proponuje się w ramach  poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 
na lata 2014-2020 przesunąć kwotę  102 348,07 zł   z 2.2.1 Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-sportowej (na koniec 2018 r. wskaźniki 
zostały zrealizowane w 100 %) na 2.1.1  Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej  (świetlice), gdzie do realizacji pozostała kwota 198 739,58 zł i  
3 wskaźniki do realizacji. Łącznie na realizację tych 3 wskaźników, po przesunięciu środków, będzie  kwota 301 087,65 zł.  

Zmiany dokonywane są w ramach  2. CELU OGÓLNEGO:  WSPÓŁPRACA, INTEGRACJA I ODNOWA DLA ZWIĘKSZENIA TOŻSAMOŚCI I 
WIĘZI SPOŁECZNYCH ORAZ POCZUCIA BEZPIECZEŃSTWA SPOŁECZNEGO MIESZKAŃCÓW 

2) Proponuje się  w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 przesunąć kwotę  31 299,26 zł  z 1.2.2  Tworzenie, rozwój i 
wyposażenie publicznej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na obszarach historycznie lub terytorialnie związanych z działalnością  rybacką  ( na koniec 
2018 r. wskaźniki  zrealizowane w 100 %) na 1.2.4 Przeciwdziałanie degradacji środowiska i usuwanie skutków antropopresji, walka z kłusownictwem- 
została tu kwota 1 427 zł i 1 wskaźniki do realizacji.  Łącznie na realizację tych 1 wskaźnika, po przesunięciu środków, będzie kwota 32 726, 26 zł. 
 
Zmiany dokonywane są w ramach  1. CELU OGÓLNEGO: WZROST AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ, INNOWACYJNOŚCI I 
ATRAKCYJNOŚCI PRZESTRZENNEJ OBSZARU Z ZACHOWANIEM I  OCHRONĄ  WARTOŚCI PRZYRODNICZYCH I 
KULTUROWYCH 
 
II. W zakresie projektów grantowych  
 
2.1.2. ”Akademia Wolnego Czasu”   i   2.1.3. Powrót do tradycji -   mając na uwadze problem z zapewnieniem wkładu własnego, zgłaszany przez 
zainteresowanych tj. koła gospodyń wiejskich i stowarzyszenia – proponuje się zmienić poziom dofinansowania dla  ngo, grup nieformalnych, osób 
fizycznych  do 100% kosztów kwalifikowalnych. 
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Propozycje zmian w tabeli nr 32.Szczegółowy opis związku pomiędzy celami, wskaźnikami produktu, a budżetem i planem działania zaznaczono 
kolorem czerwonym czcionki. 

 
Tabela nr 32.Szczegółowy opis związku pomiędzy celami, wskaźnikami produktu, a budżetem i planem działania. 
 
1. CEL OGÓLNY: WZROST AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ, INNOWACYJNOŚCI I ATRAKCYJNOŚCI PRZESTRZENNEJ OBSZARU Z 
ZACHOWANIEM I  OCHRONĄ  WARTOŚCI PRZYRODNICZYCH I KULTUROWYCH 

Przedsięwzięcia Wskaźniki produktu i ich 
wartość do 2023 

Budżet Planowane działania 

Cel szczegółowy 1.1 Wzrost innowacyjności gospodarki wpływający na zmniejszenie skutków bezrobocia obszaru 

1.1.1.Wspieranie rozwoju 
działalności 
przedsiębiorstw na 
obszarach zależnych od 
rybactwa ,  

Liczba zrealizowanych operacji 
polegających na rozwoju 
istniejącego przedsiębiorstwa- 9 
szt. 

1.200.000 nabory konkursowe w ramach PORiM, na rozwijanie działalności gospodarczej i 
podejmowanie działalności gospodarczej, dofinansowanie do 50% kosztów 
kwalifikowalnych 

1.1.2. Wspieranie rozwoju 
mikro i małej 
przedsiębiorczości,  

Liczba zrealizowanych operacji 
polegających na rozwoju 
istniejącego przedsiębiorstwa-15 
szt. 

3.400.000 nabory konkursowe w ramach PROW, na rozwijanie działalności gospodarczej, 
dofinansowanie do 50% kosztów kwalifikowalnych 

1.1.3. Wspieranie 
restrukturyzacji  
działalności rybaków lub 
dywersyfikacja 
zatrudnienia 

Liczba zrealizowanych operacji 
polegających na rozwoju 
istniejącego przedsiębiorstwa-6 
szt. 

600.000 nabory konkursowe w ramach PORiM, na różnicowanie działalności lub 
dywersyfikację zatrudnienia osób wykonujących pracę związaną z sektorem 
rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie miejsc pracy niezwiązanych z 
podstawową działalnością rybacką, dofinansowanie do 50% kosztów 
kwalifikowalnych 

1.1.4. Wspieranie 
włączenia społecznego i 
kształtowanie postaw 
przedsiębiorczych wśród 
grup defaworyzowanych 

Liczba zrealizowanych operacji 
polegających na utworzeniu 
nowego przedsiębiorstwa-32 szt. 

1.600.000 nabory konkursowe w ramach PROW na podejmowanie działalności 
gospodarczej – kwota premii  50.000 zł 

1.1.5 Podnoszenie wiedzy, 
umiejętności i postaw 
przedsiębiorców 

Liczba wydarzeń-21 szt.  
 

34.650 szkolenia w zakresie: przygotowania dokumentacji konkursowej i jej rozliczania, 
podstaw prawne do prowadzenia działalności agroturystycznej, podejmowanie 
działalności – wskazywanie dostępnych dróg rozwoju zawodowego+ podstawy 
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prawne do prowadzenia działalności, aspekty prawne produkcji produktów 
lokalnych na przykładzie dobrych praktyk  

1.1.6 Podnoszenie wiedzy, 
umiejętności i postaw 
przedsiębiorców z 
obszarów zależnych od 
rybactwa 

Liczba wydarzeń - 6 szt. 0,00 szkolenia w zakresie przygotowania dokumentacji konkursowej i jej rozliczania 

Cel szczegółowy 1.2 Racjonalne wykorzystanie zasobów środowiska przyrodniczego i dziedzictwa historycznego obszaru 
1.2.1. ”WIR w sieci” - 
wspieranie współpracy 
sektora publicznego z 
podmiotami społeczno- 
gospodarczymi  

Liczba wydarzeń- 1 szt. 
Liczba publikacji -2 szt. 

17.000 szkolenie animacyjne – „Poszukiwania na drodze tworzenia EKOMUZEÓW” – 
sieci rozproszonych w terenie różnych obiektów, które wspólnie tworzą żywą 
kolekcję prezentującą dziedzictwo przyrodniczo-historyczno-kulturalne. Temat 
szkoleń zasady przynależności do sieci, budowa sieci, dobre praktyki. Wydanie 
publikacji związanych z w/w tematyką. 

1.2.2. Tworzenie, rozwój i 
wyposażenie publicznej 
infrastruktury turystyczno-
rekreacyjnej na obszarach 
historycznie lub 
terytorialnie związanych z 
działalnością rybacką 

Liczba operacji związanych z 
powstaniem nowych obiektów 
infrastruktury turystycznej i 
rekreacyjnej-13 szt. 
Liczba operacji związanych z 
przebudową obiektów 
infrastruktury turystycznej i 
rekreacyjnej-1 szt 

1.368.700,74 nabory konkursowe w ramach PORiM, dofinansowanie do 85% kosztów 
kwalifikowalnych (spełnienie warunków określonych w art. 95 ust.3 
rozporządzenia nr 508/2014) 

1.2.3 Kształtowanie 
postaw innowacyjnych i 
proekologicznych 

Liczba wydarzeń – 7 szt.   
Liczba innowacyjnych form 
poznania dziedzictwa – 2 szt. 
Liczba osobodni szkoleń dla 
pracowników i organów LGD-53 
 
 

91.000 -konkursy dla mieszkańców  związane z dziedzictwem przyrodniczym, 
kulturowym, ekologicznym,  
-innowacyjne formy poznania dziedzictwa za pomocą geocachingu skierowane w 
szczególności do młodzieży, questy w szczególności dla osób 50+ 
-szkolenie dla członków Rady z zakresu dziedzictwa przyrodniczego i 
historycznego ( jedno z kryteriów jakościowych w ocenie operacji związane jest 
z dziedzictwem zatem organ decyzyjny powinien dogłębnie poznać tematykę) 

1.2.4 .Przeciwdziałanie 
degradacji środowiska i 
usuwanie skutków 
antropopresji, walka z 
kłusownictwem 

Liczba podmiotów 
wyposażonych w sprzęt do walki 
z kłusownictwem - 5 szt. 

438.436,50 nabory konkursowe w ramach PORiM, dofinansowanie do 50% kosztów 
kwalifikowalnych lub  do 85 % kosztów kwalifikowanych, jeśli operacja spełnia 
warunki określone w art. 95 ust.3 rozporządzenia 508/2014  
 

1.2.5. Renowacja obiektów 
zabytkowych, 

Liczba zabytków poddanych 
pracom konserwatorskim lub 

600.000 nabory konkursowe w ramach PROW na zachowanie dziedzictwa lokalnego, 
dofinansowanie JST do 63,63%, ngo, parafie do 80% +20% wkład własny, w tym 
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historycznych i cennych 
przyrodniczo na ”Szlaku 
dziedzictwa historyczno-
przyrodniczego” 

restauratorskich - 5 szt. do 5% niefinansowy 

2. CEL OGÓLNY WSPÓŁPRACA, INTEGRACJA I ODNOWA DLA ZWIĘKSZENIA TOŻSAMOŚCI I WIĘZI SPOŁECZNYCH ORAZ POCZUCIA 
BEZPIECZEŃSTWA SPOŁECZNEGO MIESZKAŃCÓW 

Cel szczegółowy 2.1 Wzrost aktywności i integracji oraz przeciwdziałanie marginalizacji społecznej 
 

2.1.1 Rozwój 
ogólnodostępnej 
infrastruktury kulturalnej,  

Liczba podmiotów wspartych w 
ramach operacji obejmujących 
wyposażenie mające na celu 
szerzenie lokalnej kultury i 
dziedzictwa lokalnego– 12 szt. 

2.352.348,07 nabory konkursowe w ramach PROW na Budowę lub przebudowę 
ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub 
kulturalnej, dofinansowanie dla JST, instytucji kultury do 63,63%, ngo do  95%, 
udział własny 5% może być wkładem niefinansowym 

2.1.2. ”Akademia Wolnego 
Czasu” 

Liczba udzielonych grantów – 52 
szt. 
Liczba szkoleń-40 
Liczba wydarzeń-65 

350.000 nabory konkursowe w ramach PROW na operacje grantowe, dofinansowanie dla 
JST i Instytucji kultury do 63,63%, dla ngo, grup nieformalnych, osób 
fizycznych, dofinansowanie do 100% kosztów kwalifikowalnych 

2.1.3. Powrót do tradycji  Liczba udzielonych grantów- 14 
szt. 
Liczba wydarzeń-48 

150.000 nabory konkursowe w ramach PROW na operacje grantowe, dofinansowanie dla 
JST i Instytucji kultury do 63,63%, dla ngo, grup nieformalnych, osób 
fizycznych, dofinansowanie do 100% kosztów kwalifikowalnych 

2.1.4. Młodzieżowa 
Akademia Komunikacji 

Liczba LGD biorących udział w 
projekcie międzynarodowym - 11 
szt./ liczba zrealizowanych 
projektów współpracy-1 szt 

60.000 projekt współpracy dofinansowany z PROW, międzynarodowy , m.in. z 
Czechami, beneficjentem jest młodzież do 25 roku życia, warsztaty 
dziennikarskie, wykorzystanie różnych technik dziennikarskich  

2.1.5 Projekty współpracy Liczba zrealizowanych projektów 
współpracy-2 

300.0000 Projekty współpracy, jeden międzynarodowy, drugi regionalny, będą realizowane 
po otrzymaniu dodatkowych środków po 2018 r 

Cel szczegółowy 2.2 Zwiększenie aktywności sportowej i promocja  zdrowego trybu życia 
 
2.2.1 Rozwój 
ogólnodostępnej 
infrastruktury 

Liczba nowych obiektów 
infrastruktury turystycznej i 
rekreacyjnej- 22 szt. 

1.547.651,93 nabory konkursowe w ramach PROW na Budowę lub przebudowę 
ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub 
kulturalnej, dofinansowanie dla JST do 63,63%, dla ngo  do 95%, udział własny 
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rekreacyjno-sportowej Liczba przebudowanych 
obiektów infrastruktury 
turystycznej i rekreacyjnej-6 szt 

5% może być wkładem niefinansowym 

2.2.2.”W zdrowym ciele 
zdrowy duch” - działania 
promujące zdrowy tryb 
życia 

Liczba wydarzeń– 28 szt. 28.000 zakładamy, że wspólnie z JST, ngo zaszczepimy zdrowy styl życia poprzez 
promocję aktywnego spędzania wolnego czasu. Pragniemy propagować formy, 
które pozwolą na uczestnictwo różnych grup osób z uwzględnieniem grupy 
defaworyzowanej. Przykłady imprez to: biegi masowe, zawody wędkarskie, rajdy 
rowerowe, nordic-walking, spływy kajakowe, regaty żeglarskie, mecze oldbojów. 

Cel szczegółowy 2.3. Promocja dziedzictwa lokalnego i obszaru objętego LSR 
2.3.1 Bogactwo naszych 
jezior-promocja obszarów 
historycznie związanych z 
rybactwem 

Liczba LGD biorących udział w 
projekcie regionalnym - 3 
szt./liczba zrealizowanych 
projektów współpracy-1szt 

72.000 projekt współpracy regionalny dofinansowany z PORiM, dofinansowanie do 
95%, wkład własny 5% 

2.3.2 Polskie Trasy.pl Liczba LGD biorących udział w 
projekcie regionalnym -11 szt. 
liczba zrealizowanych projektów 
współpracy-1 szt 

140.000 projekt współpracy regionalny dofinansowany z PROW, polegający na 
opracowaniu wspólnej aplikacji promującej obszar oraz wydanie materiałów 
informacyjnych np. map, folderów itp. 

2.3.3 WIR w promocji i 
informacji 

-liczba publikacji - 1szt., 
 -liczba spotów radiowych – 3 szt., 
-liczba artykułów prasowych -18 
szt., 
- liczba stron internetowych –1 szt.; 
-liczba dedykowanych zakładek- 1 
szt., 
-liczba portali społecznościowych-
1 szt 
-liczba ulotek infor.- 7 szt. 
- liczba konferencji- 2 szt., 
-liczba kompletów materiałów 
infor.-promocyjnych-1 szt., 
 -liczba wydarzeń -  14 szt., 
- liczba kompletów gadżetów -3 
szt., 
- liczba edycji wydanych 
kalendarzy – 6 szt., 

279.350 działania informacyjne spójne z planem komunikacji oraz zaplanowanymi 
działaniami animacyjnymi oraz szkoleniem członków Rady, Zarządu, 
Pracowników Biura. 
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-liczba wydarzeń-21 szt., 
- liczba osobodni szkoleń dla 
pracowników i organów LGD- 115 
osobodni 
-liczba badań ewaluacyjnych – 5 
szt. 

 

III. W związku z koniecznością  osiągnięcia założonych w LSR wskaźników produktu preferuje się operacje o niższej wartości wnioskowanej kwoty  pomocy, co wynika z 
ograniczonych środków na realizację LSR. KRYTERIA WYBORU OPERACJI WRAZ Z PROCEDURĄ USTALANIA LUB ZMIANY KRYTERIÓW ( w załączeniu ) z proponowanymi 
zmianami w zakresie kryterium  - Wysokość wnioskowanej pomocy (zaznaczono na czerwono):  

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LSR – rozwijanie działalności gospodarczej (dofinansowanie z PROW) 

Wspieranie rozwoju działalności przedsiębiorstw na obszarach zależnych od rybactwa (dofinansowanie z PORiM). 
 

IV.   PROCEDURY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTÓW GRANTOWYCH ( zmiany zaznaczono na czerwono) w załączeniu. 

V. Załączniki do Regulaminu Rady - KARTA OCENY OPERACJI ( w załączeniu): 

1) Załącznik nr 5a do Regulaminu Rady  KARTA OCENY OPERACJI WEDŁUG LOKALNYCH KRYTERIÓW LGD dla wnioskodawców i operacji zgłaszanych w 
ramach konkursu na” Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez  społeczność„  w zakresie Rozwój 
przedsiębiorczości na obszarze LSR- rozwijanie działalności gospodarczej( max. liczba punktów 35; min.14,00 punktów)  -  w załączeniu zmiany zaznaczono 
na czerwono,                                                                                                              

2) załącznik nr 5b WEDŁUG LOKALNYCH KRYTERIÓW LGD dla wnioskodawców i operacji zgłaszanych w ramach konkursu ” Wsparcie na wdrażanie operacji 
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez  społeczność„  w zakresie Rozwój przedsiębiorczości na obszarach zależnych od rybactwa- 
podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej(max.41 liczba punktów ; min.16,40 punktów) – w załączeniu zmiany zaznaczono na czerwono, 

 


