Wykaz zmian
1. Załącznik nr 1: Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016-2023.
V. CELE I WSKAŹNIKI
Matryca celów, przedsięwzięć i wskaźników Lokalnej Strategii Rozwoju (str. 33 – 38)
Przed zmianą:
Matryca celów, przedsięwzięć i wskaźników Lokalnej Strategii Rozwoju:
1.0
1.1
1.2

CEL OGÓLNY 1
CELE SZCZEGÓŁOWE

INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ WYKORZYSTUJĄCA WODNY POTENCJAŁ DOLIN TYŚMIENICY I WIEPRZA
Tworzenie nowych miejsc pracy poza sektorem rybackim
Utrzymanie miejsc pracy dzięki inwestycjom rozwojowym w sektorze rybackim
Wskaźniki oddziaływania dla celu
ogólnego

W1.0

Liczba podmiotów wpisanych do rejestru REGON na 10 tys.
ludności
Liczba osób bezrobotnych w stosunku do liczby osób w wieku
produkcyjnym
Wskaźniki rezultatu dla celów
szczegółowych

W1.1

Jednostka miary

stan
początkowy
2014 rok

plan 2023
rok

Źródło danych/sposób pomiaru

szt.

551

560

Dane statystyczne GUS

%

10,2

9,8

Dane statystyczne GUS

Jednostka miary

stan
początkowy
2015 rok

plan 2023
rok

Źródło danych/sposób pomiaru

Liczba nowo utworzonych miejsc pracy w przeliczeniu na pełne
etaty średnioroczne (w tym samozatrudnienie)

etaty

0

11

Dane
beneficjentów/ankietyzacja,
dane LGR

Liczba utrzymanych miejsc pracy w sektorze rybackim w
przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne

etaty

0

14

Dane
beneficjentów/ankietyzacja,
dane LGR

Liczba nowo utworzonych miejsc pracy poza podstawową
działalnością rybacką

etaty

0

1

Dane
beneficjentów/ankietyzacja,
dane LGR

W1.2

1

Grupy
docelowe

Przedsięwzięcia

1.1.1

Podejmowanie lub rozwój
Mieszkańcy
przedsiębiorczości na obszarze
LGR
LGR

Sposób realizacji
(konkurs, projekt
grantowy, operacja
własna, projekt
współpracy,
aktywizacja itp.)

Konkurs
(2 850 tys. zł)

Wskaźniki produktu
wartość
Nazwa

Liczba projektów
polegających na
utworzeniu nowego
przedsiębiorstwa

szt.

0

2

Liczba operacji
polegających na
rozwoju istniejącego
przedsiębiorstwa
ukierunkowanych na
innowację

szt.

0

4

Liczba operacji
polegających na
rozwoju istniejącego
przedsiębiorstwa

1.2.1

1.2.2

Rozwój gospodarstw
rybackich i podmiotów
związanych z sektorem
rybackim

Rybacy,
Przedsiębiorcy

Podejmowanie i rozwój
działalności gospodarczej
niezwiązanej z podstawową
działalnością rybacką

Rybacy

SUMA:

Konkurs
(1 800 tys. zł)

Konkurs
(300 tys. zł)

Jednostka
początkowa końcowa
miary
2015 rok
2023 rok

Liczba wspartych
gospodarstw rybackich
i podmiotów
związanych z sektorem
rybackim
Liczba operacji
polegających na
różnicowaniu
działalności i
dywersyfikacji
zatrudnienia

szt.

szt.

szt.

0

0

0

Źródło danych/sposób
pomiaru

Dane
beneficjentów/ankietyzacja,
dane LGR

5

Dane
beneficjentów/ankietyzacja,
dane LGR

6

Dane
beneficjentów/ankietyzacja,
dane LGR

1

Dane
beneficjentów/ankietyzacja,
dane LGR

4 950 000,00 zł

2

2.0
2.1
2.2

CEL OGÓLNY 2
CELE SZCZEGÓŁOWE

WYSOKA JAKOŚĆ ŻYCIA W OPARCIU O DOBROSTAN SPOŁECZNY I DZIEDZICTWO KULTUROWE ORAZ ATUTY ŚRODOWISKA
NATURALNEGO
Zwiększenie potencjału turystycznego i rekreacyjnego na obszarze rybackim
Wspieranie i wykorzystanie atutów środowiska naturalnego
Wskaźniki oddziaływania dla celu
ogólnego

W 2.0

Stosunek liczby turystów korzystających z noclegów na 1000
mieszkańców LGR
Wskaźniki rezultatu dla celów
szczegółowych

W 2.1

Wzrost o 15% liczby osób korzystających ze wspartej
infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

W 2.2

Liczba gospodarstw rybackich objętych wsparciem w zakresie
przeciwdziałania kłusownictwu, przywrócenie i zabezpieczenie
potencjału zniszczonego w wyniku zdarzeń noszących znamiona
klęski żywiołowej lub szkód spowodowanych działalnością
chronionych gatunków zwierząt

Jednostka miary

osoba

Jednostka miary

stan początkowy 2014
rok
1558
stan początkowy 2015
rok

plan
2023
rok
1565
plan
2023
rok

Źródło danych/sposób
pomiaru
Dane statystyczne GUS
Źródło danych/sposób
pomiaru

osoba

8000

9200

Dane
beneficjentów/ankietyzacja,
dane LGR

podmiot

0

7

Dane
beneficjentów/ankietyzacja,
dane LGR

3

Sposób
Wskaźniki produktu
realizacji
(konkurs,
projekt
Grupy docelowe grantowy,
nazwa
operacja
własna, projekt
współpracy,
aktywizacja itp.)

Przedsięwzięcia

2.1.1

2.2.1

Rozwój infrastruktury
turystycznej i rekreacyjnej na
obszarze LGR

Zabezpieczanie i przywracanie
stanu pierwotnego produkcji
rybackiej

SUMA

JST

Mieszkańcy,
Przedsiębiorcy,
Rybacy

Konkurs
(2 450 tys. zł)

Liczba wspartych
obiektów
infrastruktury
turystycznej i
rekreacyjnej

Konkurs
(1 480 tys. zł)

Liczba operacji w
zakresie
przeciwdziałania
kłusownictwu,
przywrócenie i
zabezpieczenie
potencjału
zniszczonego w wyniku
zdarzeń noszących
znamiona klęski
żywiołowej lub szkód
spowodowanych
działalnością
chronionych gatunków
zwierząt

wartość
Jednostka
miary

szt.

szt.

początkowa końcowa
2015 rok
2023 rok

0

0

Źródło danych/sposób
pomiaru

16

Dane
beneficjentów/ankietyzacja,
dane LGR

7

Dane
beneficjentów/ankietyzacja,
dane LGR

3 930 000,00 zł

4

3.0

CEL OGÓLNY 3

3.1
3.2
3.3

ZINTEGROWANE RYBACTWO W DOLINIE TYŚMIENICY I WIEPRZA – PROMOCJA, WYMIANA WIEDZY I DOŚWIADCZEŃ
Wzrost wiedzy na obszarze zależnym od rybactwa i utrzymanie dialogu społecznego

CELE SZCZEGÓŁOWE

Popularyzacja i promocja rybactwa śródlądowego
Wsparcie funkcjonowania Biura LGR
Wskaźniki oddziaływania dla celu
ogólnego

W3.0

W 3.2

W 3.3

Źródło danych/sposób pomiaru

Liczba osób które zauważyły wzrost popytu na produkty
rybactwa śródlądowego na obszarze LGR

osoby

816

1040

Ankietyzacja mieszkańców

Liczba osób które zauważyły wzrost udziału sektora rybackiego
w życiu społeczności lokalnej obszaru LGR

osoby

736

960

Ankietyzacja mieszkańców

Wskaźniki rezultatu dla celów
szczegółowych
W 3.1

Jednostka miary

stan
plan 2023
początkowy
rok
2014 rok

Jednostka miary

stan
plan 2023
początkowy
rok
2015 rok
0

Dane beneficjentów/ankietyzacja, dane
LGR

Liczba przeszkolonych osób związanych z sektorem rybackim

osoby

Udział procentowy osób objętych działaniami informacyjnopromocyjnymi w stosunku do ogółu społeczeństwa

% (osoby)

Liczba osób objętych badaniem popytu na produkty sektora
rybackiego

osoby

0

200

Dane beneficjentów/ankietyzacja, dane
LGR

Liczba gospodarstw rybackich objętych badaniem optymalizacji
produkcji

podmioty

0

4

Dane beneficjentów/ankietyzacja, dane
LGR

Liczba osób które otrzymały wsparcie po uprzednim udzieleniu
indywidualnego doradztwa w zakresie ubiegania się o wsparcie
na realizacje LSR, świadczonego w biurze LGR

osoby

0

51

Dane beneficjentów/ankietyzacja, dane
LGR

Liczba osób uczestniczących w spotkaniach informacyjnokonsultacyjnych

osoby

0

320

Dane beneficjentów/ankietyzacja, dane
LGR

0%

25

Źródło danych/sposób pomiaru

20%
Dane beneficjentów/ankietyzacja, dane
(19 600 os.) LGR

5

Przedsięwzięcia

3.1.1

Grupy
docelowe

Aktywizacja sektora
rybackiego w celu zwiększenia
Rybacy
jego roli w rozwoju
społeczności lokalnej

Sposób realizacji Wskaźniki produktu
(konkurs, projekt
grantowy,
operacja własna,
Jednostka
Nazwa
projekt
miary
współpracy,
aktywizacja itp.)
Konkurs /Projekt Liczba spotkań
własny
edukacyjnoinformacyjnych
(30 tys. zł)

Konkurs
(150 tys. zł)

3.2.1

3.2.2

Wspieranie działań
informacyjno-promocyjnych o
zasięgu lokalnym,
Mieszkańcy
ponadregionalnym
i międzynarodowym

Optymalizacja produkcji
rybackiej i badanie popytu

Rybacy

Projekt
współpracy
(120 tys. zł)

Konkurs
(100 tys. zł)

Liczba działań
informacyjnopromocyjnych o
zasięgu lokalnym
lub
ponadregionalnym

szt.

szt.

wartość
początkowa
2015 rok

0

0

Źródło danych/sposób
końcowa pomiaru
2023 rok

1

Dane
beneficjentów/ankietyzacja,
dane LGR

3

Dane
beneficjentów/ankietyzacja,
dane LGR

Liczba
zrealizowanych
projektów
współpracy o
zasięgu krajowym

szt.

0

1

Dane
beneficjentów/ankietyzacja,
dane LGR

Liczba
zrealizowanych
międzynarodowych
projektów
współpracy

szt.

0

1

Dane
beneficjentów/ankietyzacja,
dane LGR

Liczba projektów
badawczych
prowadzonych na
obszarze LGR

szt.

0

1

Dane
beneficjentów/ankietyzacja,
dane LGR

6

3.3.1

3.3.2

Mieszkańcy
obszaru LGR,
potencjalni
wnioskodawcy,
Bieżące funkcjonowanie Biura
Członkowie
i doradztwo
stowarzyszenia,
rybacy i
pracownicy
Biura

Wsparcie
funkcjonowania
LGR
(1 600 tys. zł)

Mieszkańcy
obszaru LGR,
potencjalni
wnioskodawcy,
rybacy,
organizacje
pozarządowe

Wsparcie
funkcjonowania
LGR
(10 tys. zł)

Animacja lokalna i działania
komunikacyjne

SUMA:

Liczba podmiotów
którym udzielono
indywidualnego
doradztwa

szt.

0

150

Karty doradztwa i
ankietyzacja, dane LGR

Liczba szkoleń dla
członków Rady i
pracowników LGR

szt.

0

13

Listy szkoleń, dane LGR

Liczba spotkań
informacyjnokonsultacyjnych
LGR z
mieszkańcami

szt.

0

16

Dane LGR

2 010 000,00 zł
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Po zmianie:
Matryca celów, przedsięwzięć i wskaźników Lokalnej Strategii Rozwoju:
1.0
1.1
1.2

CEL OGÓLNY 1
CELE SZCZEGÓŁOWE

INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ WYKORZYSTUJĄCA WODNY POTENCJAŁ DOLIN TYŚMIENICY I WIEPRZA
Tworzenie nowych miejsc pracy poza sektorem rybackim
Utrzymanie miejsc pracy dzięki inwestycjom rozwojowym w sektorze rybackim
Wskaźniki oddziaływania dla celu
ogólnego

W1.0

Liczba podmiotów wpisanych do rejestru REGON na 10 tys.
ludności
Liczba osób bezrobotnych w stosunku do liczby osób w wieku
produkcyjnym
Wskaźniki rezultatu dla celów
szczegółowych

W1.1

Jednostka miary

stan
początkowy
2014 rok

plan 2023
rok

Źródło danych/sposób
pomiaru

szt.

551

560

Dane statystyczne GUS

%

10,2

9,8

Dane statystyczne GUS

Jednostka miary

stan
początkowy
2015 rok

plan 2023
rok

Źródło danych/sposób
pomiaru

Liczba nowo utworzonych miejsc pracy w przeliczeniu na pełne
etaty średnioroczne (w tym samozatrudnienie)

etaty

0

11

Dane
beneficjentów/ankietyzacja,
dane LGR

Liczba utrzymanych miejsc pracy w sektorze rybackim w
przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne

etaty

0

14

Dane
beneficjentów/ankietyzacja,
dane LGR

Liczba nowo utworzonych miejsc pracy poza podstawową
działalnością rybacką

etaty

0

1

Dane
beneficjentów/ankietyzacja,
dane LGR

W1.2

8

Grupy
docelowe

Przedsięwzięcia

1.1.1

Podejmowanie lub rozwój
Mieszkańcy
przedsiębiorczości na obszarze
LGR
LGR

Sposób realizacji
(konkurs, projekt
grantowy, operacja
własna, projekt
współpracy,
aktywizacja itp.)

Konkurs
(3 050 000 zł)

Wskaźniki produktu
wartość
Nazwa

Liczba projektów
polegających na
utworzeniu nowego
przedsiębiorstwa

szt.

0

2

Liczba operacji
polegających na
rozwoju istniejącego
przedsiębiorstwa
ukierunkowanych na
innowację

szt.

0

4

Liczba operacji
polegających na
rozwoju istniejącego
przedsiębiorstwa

1.2.1

1.2.2

Rozwój gospodarstw rybackich Rybacy,
i podmiotów związanych z
Przedsiębiorcy
sektorem rybackim

Podejmowanie i rozwój
działalności gospodarczej
niezwiązanej z podstawową
działalnością rybacką

Konkurs
(1 950 000 zł)

Konkurs
Rybacy

SUMA:

(300 000 zł)

Jednostka
Źródło danych/sposób
początkowa końcowa pomiaru
miary
2015 rok
2023 rok

Liczba wspartych
gospodarstw rybackich
i podmiotów
związanych z sektorem
rybackim
Liczba operacji
polegających na
różnicowaniu
działalności i
dywersyfikacji
zatrudnienia

szt.

szt.

szt.

0

0

0

Dane
beneficjentów/ankietyzacja,
dane LGR

5

Dane
beneficjentów/ankietyzacja,
dane LGR

6

Dane
beneficjentów/ankietyzacja,
dane LGR

1

Dane
beneficjentów/ankietyzacja,
dane LGR

5 300 000,00 zł
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2.0
2.1
2.2

CEL OGÓLNY 2
CELE SZCZEGÓŁOWE

WYSOKA JAKOŚĆ ŻYCIA W OPARCIU O DOBROSTAN SPOŁECZNY I DZIEDZICTWO KULTUROWE ORAZ ATUTY ŚRODOWISKA
NATURALNEGO
Zwiększenie potencjału turystycznego i rekreacyjnego na obszarze rybackim
Wspieranie i wykorzystanie atutów środowiska naturalnego
Wskaźniki oddziaływania dla celu
ogólnego

W 2.0

Stosunek liczby turystów korzystających z noclegów na 1000
mieszkańców LGR
Wskaźniki rezultatu dla celów
szczegółowych

W 2.1

Wzrost o 15% liczby osób korzystających ze wspartej
infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

W 2.2

Liczba gospodarstw rybackich objętych wsparciem w zakresie
przeciwdziałania kłusownictwu, przywrócenie i zabezpieczenie
potencjału zniszczonego w wyniku zdarzeń noszących znamiona
klęski żywiołowej lub szkód spowodowanych działalnością
chronionych gatunków zwierząt

Jednostka miary

osoba

Jednostka miary

plan
stan początkowy 2014 rok 2023
rok
1558

1565

plan
stan początkowy 2015 rok 2023
rok

Źródło danych/sposób
pomiaru
Dane statystyczne GUS
Źródło danych/sposób
pomiaru

osoba

8000

9200

Dane
beneficjentów/ankietyzacja,
dane LGR

podmiot

0

7

Dane
beneficjentów/ankietyzacja,
dane LGR

10

Sposób
Wskaźniki produktu
realizacji
(konkurs,
projekt
Grupy docelowe grantowy,
nazwa
operacja
własna, projekt
współpracy,
aktywizacja itp.)

Przedsięwzięcia

2.1.1

2.2.1

Rozwój infrastruktury
turystycznej i rekreacyjnej na
obszarze LGR

Zabezpieczanie i przywracanie
stanu pierwotnego produkcji
rybackiej

SUMA

JST

Mieszkańcy,
Przedsiębiorcy,
Rybacy

Konkurs
(2 429 644 zł)

Liczba wspartych
obiektów
infrastruktury
turystycznej i
rekreacyjnej

Konkurs
(1 480 000 zł)

Liczba operacji w
zakresie
przeciwdziałania
kłusownictwu,
przywrócenie i
zabezpieczenie
potencjału
zniszczonego w wyniku
zdarzeń noszących
znamiona klęski
żywiołowej lub szkód
spowodowanych
działalnością
chronionych gatunków
zwierząt

wartość
Jednostka
miary

szt.

szt.

Źródło danych/sposób
początkowa końcowa pomiaru
2015 rok
2023 rok

0

0

16

Dane
beneficjentów/ankietyzacja,
dane LGR

7

Dane
beneficjentów/ankietyzacja,
dane LGR

3 909 644,00 zł
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3.0

CEL OGÓLNY 3

3.1
3.2
3.3

ZINTEGROWANE RYBACTWO W DOLINIE TYŚMIENICY I WIEPRZA – PROMOCJA, WYMIANA WIEDZY I DOŚWIADCZEŃ
Wzrost wiedzy na obszarze zależnym od rybactwa i utrzymanie dialogu społecznego

CELE SZCZEGÓŁOWE

Popularyzacja i promocja rybactwa śródlądowego
Wsparcie funkcjonowania Biura LGR
Wskaźniki oddziaływania dla celu
ogólnego

W3.0

Liczba osób które zauważyły wzrost popytu na produkty
rybactwa śródlądowego na obszarze LGR

W 3.2

W 3.3

Źródło danych/sposób pomiaru

osoby

816

1040

Ankietyzacja mieszkańców

Liczba osób które zauważyły wzrost udziału sektora rybackiego w
osoby
życiu społeczności lokalnej obszaru LGR

736

960

Ankietyzacja mieszkańców

Wskaźniki rezultatu dla celów
szczegółowych
W 3.1

Jednostka miary

stan
plan 2023
początkowy
rok
2014 rok

Jednostka miary

stan
plan 2023
początkowy
rok
2015 rok
0

Dane beneficjentów/ankietyzacja,
dane LGR

Liczba przeszkolonych osób związanych z sektorem rybackim

osoby

Udział procentowy osób objętych działaniami informacyjnopromocyjnymi w stosunku do ogółu społeczeństwa

% (osoby)

Liczba osób objętych badaniem popytu na produkty sektora
rybackiego

osoby

0

200

Dane beneficjentów/ankietyzacja,
dane LGR

Liczba gospodarstw rybackich objętych badaniem optymalizacji
produkcji

podmioty

0

4

Dane beneficjentów/ankietyzacja,
dane LGR

Liczba osób które otrzymały wsparcie po uprzednim udzieleniu
indywidualnego doradztwa w zakresie ubiegania się o wsparcie
na realizacje LSR, świadczonego w biurze LGR

osoby

0

51

Dane beneficjentów/ankietyzacja,
dane LGR

Liczba osób uczestniczących w spotkaniach informacyjnokonsultacyjnych

osoby

0

320

Dane beneficjentów/ankietyzacja,
dane LGR

0%

25

Źródło danych/sposób pomiaru

20%
Dane beneficjentów/ankietyzacja,
(19 600 os.) dane LGR

12

Przedsięwzięcia

3.1.1

Aktywizacja sektora
rybackiego w celu zwiększenia
jego roli w rozwoju
społeczności lokalnej

Grupy
docelowe

Rybacy

Sposób realizacji Wskaźniki produktu
(konkurs, projekt
grantowy,
operacja własna,
Jednostka
Nazwa
projekt
miary
współpracy,
aktywizacja itp.)
Konkurs/
/Projekt własny
(30 000 zł)

Konkurs
(400 000 zł)

3.2.1

3.2.2

Wspieranie działań
informacyjno-promocyjnych o
zasięgu lokalnym,
ponadregionalnym
i międzynarodowym

Optymalizacja produkcji
rybackiej i badanie popytu

Mieszkańcy
Projekt
współpracy
(220 000 zł)

Rybacy

Konkurs
(100 000 zł)

Liczba spotkań
edukacyjnoinformacyjnych
Liczba działań
informacyjnopromocyjnych o
zasięgu lokalnym
lub
ponadregionalnym

szt.

szt.

wartość
początkowa
2015 rok

0

0

Źródło danych/sposób
końcowa pomiaru
2023 rok

1

Dane
beneficjentów/ankietyzacja,
dane LGR

3

Dane
beneficjentów/ankietyzacja,
dane LGR

Liczba
zrealizowanych
projektów
współpracy o
zasięgu krajowym

szt.

0

1

Dane
beneficjentów/ankietyzacja,
dane LGR

Liczba
zrealizowanych
międzynarodowych
projektów
współpracy

szt.

0

1

Dane
beneficjentów/ankietyzacja,
dane LGR

Liczba projektów
badawczych
prowadzonych na
obszarze LGR

szt.

0

1

Dane
beneficjentów/ankietyzacja,
dane LGR
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3.3.1

3.3.2

Mieszkańcy
obszaru LGR,
potencjalni
Wsparcie
wnioskodawcy, funkcjonowania
Bieżące funkcjonowanie Biura i
Członkowie
LGR
doradztwo
stowarzyszenia,
(1 741 152,12 zł)
rybacy i
pracownicy
Biura

Animacja lokalna i działania
komunikacyjne

Mieszkańcy
obszaru LGR,
potencjalni
wnioskodawcy,
rybacy,
organizacje
pozarządowe

SUMA:

Wsparcie
funkcjonowania
LGR
(10 000 zł)

Liczba podmiotów
którym udzielono
indywidualnego
doradztwa

szt.

0

150

Karty doradztwa i
ankietyzacja, dane LGR

Liczba szkoleń dla
członków Rady i
pracowników LGR

szt.

0

13

Listy szkoleń, dane LGR

Liczba spotkań
informacyjnokonsultacyjnych
LGR z
mieszkańcami

szt.

0

16

Dane LGR

2 501 152,12 zł
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1. Załącznik nr 1: Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016-2023.
VIII. BUDŻET LSR (str. 51 – 52)
Przed zmianą:
LSR jest strategią jednofunduszową, wykorzystującą środki PO RYBY 2014-2020. Zakres wsparcia oraz wkład
środków publicznych w jej realizację na poszczególne działania Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”
przedstawia budżet, stanowiący załącznik nr 4 do LSR. Wysokość kosztów na funkcjonowanie LGR określono
zgodnie z przepisami unijnymi i krajowymi.
Koszty określone jako bieżące to przede wszystkim koszty związane z zarządzaniem procesem wdrażania LSR,
w tym koszty wynagrodzeń personelu, utrzymania i wyposażenia biura LGR oraz koszty organizacji szkoleń dla
pracowników Biura i członków Rady, tak wiec wszystkie koszty niezbędne w celu prawidłowego udzielania
doradztwa.
Kolejną grupę kosztów stanowią wydatki na działania aktywizacyjne. Obejmują one koszty związane ze szkoleniem
osób zaangażowanych w realizację LSR, animowaniem, wspieraniem społeczności lokalnych w zakresie realizacji
celów oraz działaniami szkoleniowymi i doradczymi, a także informacyjno-promocyjnymi dotyczącymi całego
obszaru LGR.
W budżecie LSR zabezpieczono także środki finansowe na realizację projektów współpracy. Wynoszą one niecałe
1,1% wysokości wsparcia z budżetu przeznaczonego na realizację operacji w ramach LSR.
Środki przewidziane na projekty współpracy przyczynią się do podniesienia kompetencji lokalnych społeczności,
wymiany doświadczeń, promocji lokalnych zasobów oraz walorów obszaru. Zrealizowane projekty poprawią
integrację, wymianę doświadczeń i nawiązywanie współpracy pomiędzy podmiotami z terenu LGR, ale także z LGD
(LGR) z terenu Polski i zagranicy.
Główne wsparcie finansowe będzie dotyczyć realizacji LSR przez społeczność obszaru, a mianowicie:


Ponad połowa środków budżetowych przeznaczonych na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR jest
przeznaczona na wsparcie projektów dot. rozwoju przedsiębiorczości i podejmowania działalności
gospodarczej niezwiązanej z podstawową działalnością rybacką oraz na utrzymanie miejsc pracy
w ramach rozwoju gospodarstw rybackich i podmiotów związanych z sektorem rybackim (cel ogólny 1)
–4 950 000,00 zł,



Pozostała część budżetu jest przeznaczona na finansowanie operacji z zakresu turystyki i kultury,
wykorzystania i wspierania atutów środowiska naturalnego oraz działań promocyjnych, aktywizacyjnych,
badawczych oraz funkcjonowanie Biura – 5 940 000,00 zł.
Poniżej przedstawiono powiązanie budżetu, który jest spójny z planem działania z poszczególnymi celami LSR.

Cel szczegółowy

1.1 Tworzenie nowych
miejsc pracy poza
sektorem rybackim

1.2 Utrzymanie miejsc
pracy dzięki
inwestycjom
rozwojowym w
sektorze rybackim

Powiązanie budżetu z celami
Rozwój przedsiębiorczości na terenie LGR warunkuje wzrost
liczby miejsc pracy na obszarze LGR oraz podniesienie
konkurencyjności już funkcjonujących przedsiębiorstw.
Wykorzystanie potencjału ludzkiego dla tworzenia nowych
przedsiębiorstw oraz rozwój już istniejących pozwoli na rozwój
sektora prywatnego oraz stworzenie nowych miejsc pracy poza
sektorem rybackim. W związku z czym 26,2% budżetu zostało
przeznaczone na realizację tego celu.
Działalność rybacka na obszarze LGR jest silne związana
z tradycjami kulturowymi tego terenu. Gospodarstwa rybackie, ze
względu na duże ryzyko sezonowości produkcji a także niską
dochodowość wymagają wsparcia w zakresie możliwości rozwoju
działalności i utrzymania miejsc pracy oraz podnoszenia wartości
produktów w sektorze rybackim. Ponadto cel obejmuje również
utworzenie nowych miejsc pracy w ramach dywersyfikacji
zatrudnienia i różnicowania działalności gospodarczej, w związku
z czym 19,3% budżetu zostało przeznaczone na realizację tego
celu.

Budżet na
realizację celu

2 850 000,00 zł

2 100 000,00 zł
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2.1 Zwiększenie
potencjału
turystycznego i
rekreacyjnego na
obszarze rybackim

2.2 Wspieranie i
wykorzystanie atutów
środowiska
naturalnego

3.1 Wzrost wiedzy na
obszarze zależnym od
rybactwa i utrzymanie
dialogu społecznego

3.2 Popularyzacja i
promocja rybactwa
śródlądowego

3.3 Wsparcie
funkcjonowania Biura
LGR

Obszar dolin Tyśmienicy i Wieprza wyróżnia się unikatowymi
walorami przyrodniczymi, które umożliwiają rozwój turystyki na
obszarze LGR, poprzez budowę infrastruktury turystycznej
i rekreacyjnej, które umożliwią udostępnienie atrakcyjnych miejsc
mieszkańcom i turystom. Budżet, który został przeznaczony na
realizację tego celu (22,5%) pozwoli na rozwój infrastruktury
turystyczno-rekreacyjnej tego obszaru.
Szkody w gospodarstwach rybackich spowodowane na skutek
szkodliwej działalności gatunków chronionych, a także zniszczenia
spowodowane skutkami zdarzeń noszących znamiona klęski
żywiołowej oraz zmiany stosunków wodnych w wyniku
długotrwałej suszy wymagają podjęcia działań mających na celu
przywrócenie stanu produkcji pierwotnej. W związku z czym
13,6% budżetu zostało przeznaczone na realizację tego celu.
Zaburzone funkcjonowania lokalnej społeczności, które wynika
z pogłębiającego się marazmu społecznego wymaga podjęcia
działań mających na celu identyfikację lokalnych liderów w celu
zaktywizowania lokalnej społeczności i poprawę komunikacji
pomiędzy różnymi grupami społecznymi. W związku z czym 0,3%
budżetu zostało przeznaczone na realizację tego celu.
Popularyzacja produktów rybackich oraz promocja obszaru LGR
jest warunkiem koniecznym umożliwiającym jego rozwój.
Podjęcie działań analitycznych w celu poprawy efektywności
produkcji rybackiej na obszarze LGR jest niezbędne w celu
poprawy ich rentowności. W związku z czym 3,4% budżetu
zostało przeznaczone na realizację tego celu.
W realizację LSR włączona musi być grupa docelowa LSR, którą
reprezentują 3 sektory: społeczny, gospodarczy i publiczny,
a także zidentyfikowane grupy defaworyzowane – osoby młode
do 40 roku życia, kobiety oraz rybacy. Jest to jeden z elementów
pozwalających na osiągnięcie zaplanowanych rezultatów oraz
osiągnięcie poszczególnych celów LSR. Dlatego wśród działań LGR
znajdują się wszelkie działania informacyjne, szkoleniowe oraz
aktywizujące obszar LSR.

2 450 000,00 zł

1 480 000,00 zł

30 000,00 zł

370 000,00 zł

1 610 000,00 zł

Po zmianie:
LSR jest strategią jednofunduszową, wykorzystującą środki PO RYBY 2014-2020. Zakres wsparcia oraz wkład
środków publicznych w jej realizację na poszczególne działania Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”
przedstawia budżet, stanowiący załącznik nr 4 do LSR. Wysokość kosztów na funkcjonowanie LGR określono
zgodnie z przepisami unijnymi i krajowymi.
Koszty określone jako bieżące to przede wszystkim koszty związane z zarządzaniem procesem wdrażania LSR,
w tym koszty wynagrodzeń personelu, utrzymania i wyposażenia biura LGR oraz koszty organizacji szkoleń dla
pracowników Biura i członków Rady, tak wiec wszystkie koszty niezbędne w celu prawidłowego udzielania
doradztwa.
Kolejną grupę kosztów stanowią wydatki na działania aktywizacyjne. Obejmują one koszty związane ze szkoleniem
osób zaangażowanych w realizację LSR, animowaniem, wspieraniem społeczności lokalnych w zakresie realizacji
celów oraz działaniami szkoleniowymi i doradczymi, a także informacyjno-promocyjnymi dotyczącymi całego
obszaru LGR.
W budżecie LSR zabezpieczono także środki finansowe na realizację projektów współpracy. Wynoszą one niecałe
1,9% wysokości wsparcia z budżetu przeznaczonego na realizację operacji w ramach LSR.
Środki przewidziane na projekty współpracy przyczynią się do podniesienia kompetencji lokalnych społeczności,
wymiany doświadczeń, promocji lokalnych zasobów oraz walorów obszaru. Zrealizowane projekty poprawią
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integrację, wymianę doświadczeń i nawiązywanie współpracy pomiędzy podmiotami z terenu LGR, ale także z LGD
(LGR) z terenu Polski i zagranicy.
Główne wsparcie finansowe będzie dotyczyć realizacji LSR przez społeczność obszaru, a mianowicie:


Ponad połowa środków budżetowych przeznaczonych na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR jest
przeznaczona na wsparcie projektów dot. rozwoju przedsiębiorczości i podejmowania działalności
gospodarczej niezwiązanej z podstawową działalnością rybacką oraz na utrzymanie miejsc pracy
w ramach rozwoju gospodarstw rybackich i podmiotów związanych z sektorem rybackim (cel ogólny 1)
– 5 300 000,00 zł,



Pozostała część budżetu jest przeznaczona na finansowanie operacji z zakresu turystyki i kultury,
wykorzystania i wspierania atutów środowiska naturalnego oraz działań promocyjnych, aktywizacyjnych,
badawczych oraz funkcjonowanie Biura – 6 410 796,12 zł.
Poniżej przedstawiono powiązanie budżetu, który jest spójny z planem działania z poszczególnymi celami LSR.

Cel szczegółowy

1.1 Tworzenie nowych
miejsc pracy poza
sektorem rybackim

1.2 Utrzymanie miejsc
pracy dzięki
inwestycjom
rozwojowym w
sektorze rybackim

2.1 Zwiększenie
potencjału
turystycznego i
rekreacyjnego na
obszarze rybackim

2.2 Wspieranie i
wykorzystanie atutów
środowiska
naturalnego

3.1 Wzrost wiedzy na
obszarze zależnym od
rybactwa i utrzymanie
dialogu społecznego

Powiązanie budżetu z celami
Rozwój przedsiębiorczości na terenie LGR warunkuje wzrost
liczby miejsc pracy na obszarze LGR oraz podniesienie
konkurencyjności już funkcjonujących przedsiębiorstw.
Wykorzystanie potencjału ludzkiego dla tworzenia nowych
przedsiębiorstw oraz rozwój już istniejących pozwoli na rozwój
sektora prywatnego oraz stworzenie nowych miejsc pracy poza
sektorem rybackim. W związku z czym 26% budżetu zostało
przeznaczone na realizację tego celu.
Działalność rybacka na obszarze LGR jest silne związana
z tradycjami kulturowymi tego terenu. Gospodarstwa rybackie, ze
względu na duże ryzyko sezonowości produkcji a także niską
dochodowość wymagają wsparcia w zakresie możliwości rozwoju
działalności i utrzymania miejsc pracy oraz podnoszenia wartości
produktów w sektorze rybackim. Ponadto cel obejmuje również
utworzenie nowych miejsc pracy w ramach dywersyfikacji
zatrudnienia i różnicowania działalności gospodarczej, w związku
z czym 19,2% budżetu zostało przeznaczone na realizację tego
celu.
Obszar dolin Tyśmienicy i Wieprza wyróżnia się unikatowymi
walorami przyrodniczymi, które umożliwiają rozwój turystyki na
obszarze LGR, poprzez budowę infrastruktury turystycznej
i rekreacyjnej, które umożliwią udostępnienie atrakcyjnych miejsc
mieszkańcom i turystom. Budżet, który został przeznaczony na
realizację tego celu (20,75%) pozwoli na rozwój infrastruktury
turystyczno-rekreacyjnej tego obszaru.
Szkody w gospodarstwach rybackich spowodowane na skutek
szkodliwej działalności gatunków chronionych, a także zniszczenia
spowodowane skutkami zdarzeń noszących znamiona klęski
żywiołowej oraz zmiany stosunków wodnych w wyniku
długotrwałej suszy wymagają podjęcia działań mających na celu
przywrócenie stanu produkcji pierwotnej. W związku z czym
12,6% budżetu zostało przeznaczone na realizację tego celu.
Zaburzone funkcjonowania lokalnej społeczności, które wynika
z pogłębiającego się marazmu społecznego wymaga podjęcia
działań mających na celu identyfikację lokalnych liderów w celu
zaktywizowania lokalnej społeczności i poprawę komunikacji
pomiędzy różnymi grupami społecznymi. W związku z czym 0,3%
budżetu zostało przeznaczone na realizację tego celu.

Budżet na
realizację celu

3 050 000,00 zł

2 250 000,00 zł

2 429 644,00 zł

1 480 000,00 zł

30 000,00 zł
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3.2 Popularyzacja i
promocja rybactwa
śródlądowego

3.3 Wsparcie
funkcjonowania Biura
LGR

Popularyzacja produktów rybackich oraz promocja obszaru LGR
jest warunkiem koniecznym umożliwiającym jego rozwój.
Podjęcie działań analitycznych w celu poprawy efektywności
produkcji rybackiej na obszarze LGR jest niezbędne w celu
poprawy ich rentowności. W związku z czym 6,2% budżetu
zostało przeznaczone na realizację tego celu.
W realizację LSR włączona musi być grupa docelowa LSR, którą
reprezentują 3 sektory: społeczny, gospodarczy i publiczny,
a także zidentyfikowane grupy defaworyzowane – osoby młode
do 40 roku życia, kobiety oraz rybacy. Jest to jeden z elementów
pozwalających na osiągnięcie zaplanowanych rezultatów oraz
osiągnięcie poszczególnych celów LSR. Dlatego wśród działań LGR
znajdują się wszelkie działania informacyjne, szkoleniowe oraz
aktywizujące obszar LSR.

720 000,00 zł

1 751 152,12 zł
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Załącznik nr 1: Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016-2023.
VIII. ZAŁĄCZNIKI DO LSR
Załącznik nr 3. Plan działania (str. 67 – 71)

Przed zmianą:

Załącznik nr 3. Plan działania

Razem
planowane
wsparcie w PLN

Planowane
wsparcie w PLN

% realizacji
wskaźnika
narastająco

Wartość z
jednostką miary

Razem wartość
wskaźników

RAZEM 20162023

2022-2023
Planowane
wsparcie w PLN

% realizacji
wskaźnika
narastająco

Wartość z
jednostką miary

2019-2021
Planowane
wsparcie w PLN

% realizacji
wskaźnika
narastająco

Nazwa wskaźnika

2016-2018
Wartość z
jednostką miary

Lata

Cel ogólny nr 1.0
Innowacyjna
przedsiębiorczość
wykorzystująca
wodny potencjał
dolin Tyśmienicy
i Wieprza

Program

Poddziałanie
/zakres
Programu

PO RYBY

Wsparcie
realizacji
operacji
w ramach
LSR

PO RYBY

Wsparcie
realizacji
operacji
w ramach
LSR

PO RYBY

Wsparcie
realizacji
operacji
w ramach
LSR

Przedsięwzięcie 1.1.1 Podejmowanie lub rozwój
przedsiębiorczości na obszarze LGR

Cel szczegółowy 1.1 Tworzenie nowych miejsc pracy poza sektorem rybackim
Liczba projektów
polegających
na utworzeniu
nowego
przedsiębiorstwa
Liczba operacji
polegających
na rozwoju
istniejącego
przedsiębiorstwa
ukierunkowanych
na innowację
Liczba operacji
polegających
na rozwoju
istniejącego
przedsiębiorstwa

2 szt.

2 szt.

2 szt.

100%

60%

48%

600
000,00

600
000,00

600
000,00

0

2 szt.

3 szt.

100%

100%

100%

0

400
000,00

650
000,00

0

0

0

1 800
1 050
000,00
000,00
Cel szczegółowy 1.2 Utrzymanie miejsc pracy dzięki inwestycjom rozwojowym w sektorze rybackim
Razem cel szczegółowy 1.1

100%

100%

100%

0

0

0

0

2

4

5

600
000,00

1 000
000,00

1 250
000,00
2 850
000,00
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1 szt.

100%

100%

900
000,00
2 700
000,00

Razem cel ogólny 1.0

900
000,00

300
000,00

50%

2 450
000,00

2 450
000,00

0

100%

Planowane
wsparcie w PLN

% realizacji
wskaźnika
narastająco

Wartość z
jednostką miary

Planowane
wsparcie w PLN

% realizacji
wskaźnika
narastająco

Wartość z
jednostką miary

Nazwa wskaźnika

Przedsięwzięcie
2.1.1 Rozwój
infrastruktury
turystycznej i
rekreacyjnej na
obszarze LGR

Razem cel szczegółowy 2.1

16 szt.

0

100%

100%

1 200
000,00
2 250
000,00

Cel ogólny nr 2.0
Lata
2016-2018
2019-2021
Wysoka jakość
życia w oparciu
o dobrostan
społeczny
i dziedzictwo
kulturowe oraz
atuty środowiska
naturalnego
Cel szczegółowy 2.1 Zwiększenie potencjału turystycznego i rekreacyjnego na obszarze rybackim
Liczba wspartych
obiektów
infrastruktury
turystycznej i
rekreacyjnej

0

0

0

0

0

0
0
2022-2023

0

100%

0

0

6

1

1 800
000,00

300
000,00

PO RYBY

Wsparcie
realizacji
operacji
w ramach
LSR

PO RYBY

Wsparcie
realizacji
operacji
w ramach
LSR

Program

Poddziałanie
/zakres
Programu

2 100
000,00
4 950
000,00
RAZEM 20162023
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Razem planowane
wsparcie w PLN

Razem cel szczegółowy 1.2

0

3 szt.

Razem wartość
wskaźników

0

900
000,00

Planowane
wsparcie w PLN

0

50%

% realizacji
wskaźnika
narastająco

Przedsięwzięcie 1.2.2
Podejmowanie
i rozwój działalności
gospodarczej
niezwiązanej
z podstawową
działalnością rybacką

Liczba operacji
polegających
na różnicowaniu
działalności
i dywersyfikacji
zatrudnienia

3 szt.

Wartość z
jednostką miary

Przedsięwzięcie
1.2.1 Rozwój
gospodarstw
rybackich
i podmiotów
związanych
z sektorem rybackim

Liczba wspartych
gospodarstw
rybackich
i podmiotów
związanych
z sektorem
rybackim

2 450
000,00

Wsparcie
realizacji
PO RYBY operacji w
ramach
LSR

2 450
000,00
20

0

0
2022-2023

7

1 480
000,00

PO RYBY

Wsparcie
realizacji
operacji
w ramach
LSR

Progra
m

Poddziałanie
/zakres
Programu

PO
RYBY

Wsparcie
realizacji
operacji
w ramach
LSR

1 480
000,00
3 930
000,00
RAZEM 20162023
Razem planowane
wsparcie w PLN

100%

0

2019-2021
Wartość z jednostką
miary

% realizacji
wskaźnika
narastająco

Nazwa wskaźnika

2016-2018
Wartość z jednostką
miary

Lata

0

280
000,00
280
000,00

% realizacji
wskaźnika
narastająco

Razem cel ogólny 2.0

280
000,00

Razem wartość
wskaźników

100%

Planowane wsparcie
w PLN

3 szt.

1 200
000,00
3 650
000,00

Razem cel szczegółowy 2.2

Cel ogólny 3.0
Zintegrowane
rybactwo w
dolinie Tyśmienicy
i Wieprza
– promocja,
wymiana wiedzy
i doświadczeń

1 200
000,00

% realizacji
wskaźnika
narastająco

57%

Wartość z jednostką
miary

4 szt.

Planowane wsparcie
w PLN

Liczba operacji w zakresie
przeciwdziałania
kłusownictwu,
przywrócenie i
zabezpieczenie potencjału
zniszczonego w wyniku
zdarzeń noszących
znamiona klęski żywiołowej
lub szkód spowodowanych
działalnością chronionych
gatunków zwierząt

Planowane wsparcie
w PLN

Przedsięwzięcie 2.2.1
Zabezpieczanie i przywracanie
stanu pierwotnego produkcji
rybackiej

Cel szczegółowy 2.2 Wspieranie i wykorzystanie atutów środowiska naturalnego

Przedsięwzięcie 3.1.1
Aktywizacja sektora
rybackiego w celu
zwiększenia jego roli
w rozwoju
społeczności lokalnej

Cel szczegółowy 3.1 Wzrost wiedzy na obszarze zależnym od rybactwa i utrzymanie dialogu społecznego

Liczba spotkań
edukacyjno-informacyjnych

Razem cel szczegółowy 3.1

0

0

0

0

1 szt.

100%

30
000,00

30
000,00

0

100%

0

0

1

30
000,00

30
000,00
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Przedsięwzięcie
3.2.2
Optymalizacja
produkcji
rybackiej i
badanie popytu

Przedsięwzięcie 3.2.1 Wspieranie działań
informacyjno-promocyjnych o zasięgu
lokalnym, ponadregionalnym i
międzynarodowym

Cel szczegółowy 3.2 Popularyzacja i promocja rybactwa śródlądowego
Liczba działań
informacyjno-promocyjnych
0
0
0
3 szt.
o zasięgu lokalnym
lub
ponadregionalnym
Liczba
zrealizowanych
40
projektów
1 szt. 100%
0
000,00
współpracy o zasięgu
krajowym
Liczba
zrealizowanych
międzynarodowych
projektów
współpracy
Liczba projektów
badawczych
prowadzonych na
obszarze LGR

Razem cel szczegółowy 3.2

0

0

0

0

0

0

40
000,00

1 szt.

0

100%

100%

100%

0

150
000,00

0

80
000,00

0

230
000,00

0

0

0

1 szt.

100%

100%

100%

100%

0

0

0

100
000,00
100
000,00

3

1

1

1

150
000,00

40
000,00

80
000,00

100
000,00

PO
RYBY

Wsparcie
realizacji
operacji
w ramach
LSR

PO
RYBY

Wsparcie
realizacji
operacji
w ramach
LSR

PO
RYBY

Wsparcie
realizacji
operacji
w ramach
LSR

PO
RYBY

Wsparcie
realizacji
operacji w
ramach
LSR

370
000,00
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Przedsięwzięcie 3.3.1
Bieżące
funkcjonowanie
Biura i doradztwo

Liczba podmiotów
którym udzielono
indywidualnego
doradztwa

57 szt.

Liczba szkoleń
dla członków Rady
i pracowników LGR

8 szt.

Przedsięwzięcie 3.3.2
Animacja
lokalna
i działania
komunikacyjne

Cel szczegółowy 3.3 Wsparcie funkcjonowania Biura LGR

Liczba spotkań
informacyjno-konsultacyjnych LGR
z mieszkańcami

38%

370
000,00

57 szt.

76%

742
000,00

62%

8
000,00

5 szt.

100%

5
000,00

75%

3
750,00

6 szt. 37,5%

3
750,00

6 szt.

475
000,00

100%

0

100%

2
500,00

36 szt. 100%

0

4 szt.

150

1 587
000,00

PO
RYBY

13

13
000,00

PO
RYBY

16

10
000,00

PO
RYBY

Razem cel szczegółowy 3.3

381
750,00

750
750,00

477
500,00

1 610
000,00

Razem cel ogólny 3.0

421
750,00

1 010
750,00

577
500,00

2 010
000,00

6 771
750,00

3 540
750,00

577
500,00

10 890
000,00

Razem LSR

Razem planowane wsparcie na przedsięwzięcia dedykowane tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy w ramach LSR
4 950 000,00 zł

Wsparcie
funkcjonowania
LGR
Wsparcie
funkcjonowania
LGR
Wsparcie
funkcjonowania
LGR

% budżetu na wsparcie
realizacji operacji
w ramach LSR

53,3%
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Po zmianie:

Załącznik nr 3. Plan działania

Razem
planowane
wsparcie w PLN

Planowane
wsparcie w PLN

% realizacji
wskaźnika
narastająco

Wartość z
jednostką miary

Razem wartość
wskaźników

RAZEM 20162023

2022-2023
Planowane
wsparcie w PLN

% realizacji
wskaźnika
narastająco

Wartość z
jednostką miary

2019-2021
Planowane
wsparcie w PLN

% realizacji
wskaźnika
narastająco

Nazwa wskaźnika

2016-2018
Wartość z
jednostką miary

Lata

Cel ogólny nr 1.0
Innowacyjna
przedsiębiorczość
wykorzystująca
wodny potencjał
dolin Tyśmienicy
i Wieprza

Program

Poddziałanie
/zakres
Programu

PO RYBY

Wsparcie
realizacji
operacji
w ramach
LSR

PO RYBY

Wsparcie
realizacji
operacji
w ramach
LSR

PO RYBY

Wsparcie
realizacji
operacji
w ramach
LSR

Przedsięwzięcie 1.1.1 Podejmowanie lub rozwój
przedsiębiorczości na obszarze LGR

Cel szczegółowy 1.1 Tworzenie nowych miejsc pracy poza sektorem rybackim
Liczba projektów
polegających
na utworzeniu
nowego
przedsiębiorstwa
Liczba operacji
polegających
na rozwoju
istniejącego
przedsiębiorstwa
ukierunkowanych
na innowację
Liczba operacji
polegających
na rozwoju
istniejącego
przedsiębiorstwa

2 szt.

2 szt.

2 szt.

100%

60%

48%

600
000,00

600
000,00

600
000,00

0

2 szt.

3 szt.

100%

100%

100%

0

400
000,00

850
000,00

1 800
1 250
000,00
000,00
Cel szczegółowy 1.2 Utrzymanie miejsc pracy dzięki inwestycjom rozwojowym w sektorze rybackim
Razem cel szczegółowy 1.1

0

0

0

100%

100%

100%

0

0

0

0

2

4

5

600
000,00

1 000
000,00

1 450
000,00
3 050,
000,00
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1 szt.

100%

100%

900
000,00
2 700
000,00

Razem cel szczegółowy 1.2
Razem cel ogólny 1.0

1 050
000,00

300
000,00

50%

2 429
644,00

2 429
644,00

0

100%

Planowane
wsparcie w PLN

% realizacji
wskaźnika
narastająco

Wartość z
jednostką miary

Planowane
wsparcie w PLN

% realizacji
wskaźnika
narastająco

Wartość z
jednostką miary

Nazwa wskaźnika

Przedsięwzięcie
2.1.1 Rozwój
infrastruktury
turystycznej i
rekreacyjnej na
obszarze LGR

Razem cel szczegółowy 2.1

16 szt.

0

100%

100%

1 350
000,00
2 600
000,00

Cel ogólny nr 2.0
Lata
2016-2018
2019-2021
Wysoka jakość
życia w oparciu
o dobrostan
społeczny
i dziedzictwo
kulturowe oraz
atuty środowiska
naturalnego
Cel szczegółowy 2.1 Zwiększenie potencjału turystycznego i rekreacyjnego na obszarze rybackim
Liczba wspartych
obiektów
infrastruktury
turystycznej i
rekreacyjnej

0

0

0

0

0

0
0
2022-2023

0

100%

0

0

6

1

1 950
000,00

300
000,00

PO RYBY

Wsparcie
realizacji
operacji
w ramach
LSR

PO RYBY

Wsparcie
realizacji
operacji
w ramach
LSR

2 250
000,00
5 300
000,00
RAZEM 20162023

16

Razem planowane
wsparcie w PLN

0

3 szt.

Razem wartość
wskaźników

0

900
000,00

Planowane
wsparcie w PLN

0

50%

% realizacji
wskaźnika
narastająco

Przedsięwzięcie 1.2.2
Podejmowanie
i rozwój działalności
gospodarczej
niezwiązanej
z podstawową
działalnością rybacką

Liczba operacji
polegających
na różnicowaniu
działalności
i dywersyfikacji
zatrudnienia

3 szt.

Wartość z
jednostką miary

Przedsięwzięcie
1.2.1 Rozwój
gospodarstw
rybackich
i podmiotów
związanych
z sektorem rybackim

Liczba wspartych
gospodarstw
rybackich
i podmiotów
związanych
z sektorem
rybackim

2 429
644,00

Poddziałanie
Program
/zakres
Programu

Wsparcie
realizacji
PO RYBY operacji w
ramach
LSR

2 429
644,00
25

0

0
2022-2023

7

1 480
000,00

PO RYBY

Wsparcie
realizacji
operacji
w ramach
LSR

Progra
m

Poddziałanie
/zakres
Programu

PO
RYBY

Wsparcie
realizacji
operacji
w ramach
LSR

1 480
000,00
3 909
644,00
RAZEM 20162023
Razem planowane
wsparcie w PLN

100%

0

2019-2021
Wartość z jednostką
miary

% realizacji
wskaźnika
narastająco

Nazwa wskaźnika

2016-2018
Wartość z jednostką
miary

Lata

0

280
000,00
280
000,00

% realizacji
wskaźnika
narastająco

Razem cel ogólny 2.0

280
000,00

Razem wartość
wskaźników

100%

Planowane wsparcie
w PLN

3 szt.

1 200
000,00
3 629
644,00

Razem cel szczegółowy 2.2

Cel ogólny 3.0
Zintegrowane
rybactwo w
dolinie Tyśmienicy
i Wieprza
– promocja,
wymiana wiedzy
i doświadczeń

1 200
000,00

% realizacji
wskaźnika
narastająco

57%

Wartość z jednostką
miary

4 szt.

Planowane wsparcie
w PLN

Liczba operacji w zakresie
przeciwdziałania
kłusownictwu,
przywrócenie i
zabezpieczenie potencjału
zniszczonego w wyniku
zdarzeń noszących
znamiona klęski żywiołowej
lub szkód spowodowanych
działalnością chronionych
gatunków zwierząt

Planowane wsparcie
w PLN

Przedsięwzięcie 2.2.1
Zabezpieczanie i przywracanie
stanu pierwotnego produkcji
rybackiej

Cel szczegółowy 2.2 Wspieranie i wykorzystanie atutów środowiska naturalnego

Przedsięwzięcie 3.1.1
Aktywizacja sektora
rybackiego w celu
zwiększenia jego roli
w rozwoju
społeczności lokalnej

Cel szczegółowy 3.1 Wzrost wiedzy na obszarze zależnym od rybactwa i utrzymanie dialogu społecznego

Liczba spotkań
edukacyjno-informacyjnych

Razem cel szczegółowy 3.1

0

0

0

0

1 szt.

100%

30
000,00

30
000,00

0

100%

0

0

1

30
000,00

30
000,00

Cel szczegółowy 3.2 Popularyzacja i promocja rybactwa śródlądowego
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Przedsięwzięcie 3.2.1 Wspieranie działań
informacyjno-promocyjnych o zasięgu
lokalnym, ponadregionalnym i
międzynarodowym
Przedsięwzięcie
3.2.2
Optymalizacja
produkcji
rybackiej i
badanie popytu

Liczba działań
informacyjno-promocyjnych
0
o zasięgu lokalnym
lub ponadregionalnym
Liczba
zrealizowanych
projektów
1 szt.
współpracy o zasięgu
krajowym
Liczba
zrealizowanych
międzynarodowych
projektów
współpracy
Liczba projektów
badawczych
prowadzonych na
obszarze LGR

Razem cel szczegółowy 3.2

0

0

0

0

3 szt.

100%

400
000,00

0

100%

0

3

400
000,00

PO
RYBY

100%

40
000,00

0

100%

0

0

100%

0

1

40
000,00

PO
RYBY

0

0

0

0

40
000,00

1 szt.

0

100%

0

180
000,00

0

580
000,00

0

1 szt.

100%

100%

0

100
000,00
100
000,00

1

1

180
000,00

100
000,00

Wsparcie
realizacji
operacji
w ramach
LSR
Wsparcie
realizacji
operacji
w ramach
LSR

PO
RYBY

Wsparcie
realizacji
operacji
w ramach
LSR

PO
RYBY

Wsparcie
realizacji
operacji w
ramach
LSR

720
000,00
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Przedsięwzięcie
3.3.2 Animacja
lokalna
i działania
komunikacyjne

Przedsięwzięcie 3.3.1
Bieżące
funkcjonowanie
Biura i doradztwo

Cel szczegółowy 3.3 Wsparcie funkcjonowania Biura LGR
Liczba podmiotów
którym udzielono
indywidualnego
doradztwa

57 szt.

Liczba szkoleń
dla członków Rady
i pracowników LGR

8 szt.

Liczba spotkań
informacyjno-konsultacyjnych LGR
z mieszkańcami

Razem cel szczegółowy 3.3
Razem cel ogólny 3.0
Razem LSR

38%

386
356,00

57 szt.

76%

788
750,00

62%

12
000,00

5 szt.

100%

7
500,00

75%

3
750,00

6 szt. 37,5%

3
750,00

6 szt.

546
546,12

100%

0

100%

2
500,00

36 szt. 100%

0

4 szt.

150

1 721
652,12

PO
RYBY

13

19
500,00

PO
RYBY

16

10
000,00

PO
RYBY

402
106,00

800
000,00

549
046,12

1 751
152,12

442
106,00
6 771
750,00

1 410
000,00
4 290
000,00

649
046,12
649
046,12

2 501
152,12
11 710
796,12

Razem planowane wsparcie na przedsięwzięcia dedykowane tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy w ramach LSR
5 300 000,00 zł

Wsparcie
funkcjonowania
LGR
Wsparcie
funkcjonowania
LGR
Wsparcie
funkcjonowania
LGR

% budżetu na wsparcie
realizacji operacji
w ramach LSR

54,4%
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Załącznik nr 1: Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016-2023.
VIII. ZAŁĄCZNIKI DO LSR
Załącznik nr 4. Budżet LSR (str. 72)

Przed zmianą:
Wysokość wsparcia finansowego EFSI w ramach poszczególnych poddziałań:
Zakres wsparcia
Realizacja LSR (art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia
nr 1303/2013)
Współpraca (art. 35 ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 1303/2013)
Koszty bieżące (art. 35 ust. 1 lit. d rozporządzenia
nr 1303/2013)
Aktywizacja (art. 35 ust. 1 lit. e rozporządzenia 1303)
Razem

PO RYBY

Razem EFSI

9 160 000,00 zł

9 160 000,00 zł

120 000,00 zł

120 000,00 zł

1 600 000,00 zł

1 600 000,00 zł

10 000,00 zł

10 000,00 zł

10 890 000,00 zł

10 890 000,00 zł

Po zmianie:
Wysokość wsparcia finansowego EFSI w ramach poszczególnych poddziałań:
Zakres wsparcia
Realizacja LSR (art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia
nr 1303/2013)
Współpraca (art. 35 ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 1303/2013)
Koszty bieżące (art. 35 ust. 1 lit. d rozporządzenia
nr 1303/2013)
Aktywizacja (art. 35 ust. 1 lit. e rozporządzenia 1303)
Razem

PO RYBY

Razem EFSI

9 739 644,00 zł

9 739 644,00 zł

220 000,00 zł

220 000,00 zł

1 741 152,12 zł

1 741 152,12 zł

10 000,00 zł

10 000,00 zł

11 710 796,12 zł

11 710 796,12 zł
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Załącznik nr 2: Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Przed zmianą:
Poddziałanie: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność”
fundusz/zakres tematyczny/planowana alokacja1
rok naboru
półrocze
2
EFRROW
EFS2
EFRR2
EFMR2
I
2016
II
1. Podejmowanie lub rozwój
przedsiębiorczości na obszarze LGR
735 571,00 zł.

2017

I

2. Rozwój gospodarstw rybackich
i podmiotów związanych z sektorem
rybackim
723 378,00 zł.
3. Rozwój infrastruktury turystycznej
i rekreacyjnej na obszarze LGR
1 870 105,00 zł.
4. Zabezpieczanie i przywracanie stanu
pierwotnego produkcji rybackiej
111 823,00 zł.

II
1. Zabezpieczanie i przywracanie stanu
pierwotnego produkcji rybackiej
768 777,00 zł.

2018

I

2. Podejmowanie lub rozwój
przedsiębiorczości na obszarze LGR
300 000,00 zł.
3. Rozwój infrastruktury turystycznej
i rekreacyjnej na obszarze LGR
312 971,00 zł.

II
I
1. Podejmowanie lub rozwój
przedsiębiorczości na obszarze LGR
1 290 558,00 zł.
2. Rozwój gospodarstw rybackich
i podmiotów związanych z sektorem
rybackim
699 701,00 zł.

2019

II

3. Aktywizacja sektora rybackiego
w celu zwiększenia jego roli w rozwoju
społeczności lokalnej
30 000,00 zł.
4. Rozwój infrastruktury turystycznej
i rekreacyjnej na obszarze LGR
246 568,00 zł.
5. Zabezpieczanie i przywracanie stanu
pierwotnego produkcji Rybackiej
300 000,00 zł.

30

1. Podejmowanie lub rozwój
przedsiębiorczości na obszarze LGR
523 871,00 zł.
2. Rozwój gospodarstw rybackich
i podmiotów związanych z sektorem
rybackim
376 921,00 zł.

2020

I

3. Podejmowanie i rozwój działalności
gospodarczej niezwiązanej z podstawową
działalności rybacką
300 000,00 zł.
4. Rozwój infrastruktury turystycznej
i rekreacyjnej na obszarze LGR
20 356,00 zł.
5. Zabezpieczanie i przywracanie stanu
pierwotnego produkcji rybackiej
299 400,00 zł.
6. Wspieranie działań informacyjno-promocyjnych o zasięgu lokalnym,
ponadregionalnym i międzynarodowym
150 000,00 zł.

2021
2022
2023

II
I
II
I

1. Optymalizacja produkcji rybackiej
i badanie popytu
100 000,00 zł.

II
I
II
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Po zmianie:
Poddziałanie: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność”
fundusz/zakres tematyczny/planowana alokacja1
rok naboru
półrocze
2
EFRROW
EFS2
EFRR2
EFMR2
I
2016
II
1. Podejmowanie lub rozwój
przedsiębiorczości na obszarze LGR
735 571,00 zł.

2017

I

2. Rozwój gospodarstw rybackich
i podmiotów związanych z sektorem
rybackim
723 378,00 zł.
3. Rozwój infrastruktury turystycznej
i rekreacyjnej na obszarze LGR
1 870 105,00 zł.
4. Zabezpieczanie i przywracanie stanu
pierwotnego produkcji rybackiej
111 823,00 zł.

II
1. Zabezpieczanie i przywracanie stanu
pierwotnego produkcji rybackiej
768 777,00 zł.

2018

I

2. Podejmowanie lub rozwój
przedsiębiorczości na obszarze LGR
300 000,00 zł.
3. Rozwój infrastruktury turystycznej
i rekreacyjnej na obszarze LGR
312 971,00 zł.

II
I
1. Podejmowanie lub rozwój
przedsiębiorczości na obszarze LGR
1 290 558,00 zł.
2. Rozwój gospodarstw rybackich
i podmiotów związanych z sektorem
rybackim
699 701,00 zł.

2019

II

3. Aktywizacja sektora rybackiego
w celu zwiększenia jego roli w rozwoju
społeczności lokalnej
30 000,00 zł.
4. Rozwój infrastruktury turystycznej
i rekreacyjnej na obszarze LGR
246 568,00 zł.

2020

I

5. Zabezpieczanie i przywracanie stanu
pierwotnego produkcji Rybackiej
300 000,00 zł.
1. Podejmowanie lub rozwój
przedsiębiorczości na obszarze LGR
723 871,00 zł.
2. Rozwój gospodarstw rybackich
i podmiotów związanych z sektorem
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rybackim
526 921,00 zł.
3. Podejmowanie i rozwój działalności
gospodarczej niezwiązanej z podstawową
działalności rybacką
300 000,00 zł.
4. Rozwój infrastruktury turystycznej
i rekreacyjnej na obszarze LGR
20 356,00 zł.
4. Zabezpieczanie i przywracanie stanu
pierwotnego produkcji rybackiej
299 400,00 zł.
5. Wspieranie działań informacyjno-promocyjnych o zasięgu lokalnym,
ponadregionalnym i międzynarodowym
400 000,00 zł.

2021
2022
2023
5

II
I
II
I

1. Optymalizacja produkcji rybackiej
i badanie popytu
100 000,00 zł.

II
I
II

Załącznik nr 3: Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR.
PROCEDURA OCENY I WYBORU OPERACJI W RAMACH WDRAŻANIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU
STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA RYBACKA „W DOLINIE TYŚMIENICY I WIEPRZA”
Rozdział IX Wybór operacji do dofinansowania

Przed zmianą:

1.

2.

3.

4.
5.

Rozdział IX Wybór operacji do dofinansowania
Rada dokonuje wyboru operacji do dofinansowania spośród złożonych wniosków które:
a) są zgodne z LSR,
b) otrzymały co najmniej minimalną liczbę punktów w ramach oceny według kryteriów wyboru,
c) mieszczą się w 100% limitu środków przewidzianego w ogłoszeniu o naborze.
Operacje niemieszczące się w limicie środków podanych w ogłoszeniu o konkursie, które otrzymały
co najmniej minimalną liczbę punktów, znajdują się na liście rezerwowej operacji wybranych
do dofinansowania. Oznacza to, że zostaną one poddane weryfikacji przez ZW w sytuacji, kiedy nastąpi
zwolnienie środków w ramach danego naboru (np. wniosek mieszczący się w limicie 100% zostanie
odrzucony przez ZW lub wnioskodawca zrezygnuje z ubiegania się o wsparcie).
Następnie sporządzane zostaje lista operacji wybranych do dofinansowania (według wzoru stanowiącego
załącznik nr 8 do Procedury) oraz lista operacji niewybranych do dofinansowania (według wzoru
stanowiącego załącznik nr 9 do Procedury).
Wyboru operacji do dofinansowania Rada LGR dokonuje w terminie nie dłuższym niż 45 dni od dnia
następującego po ostatnim dniu terminu składania wniosków o udzielenie wsparcia.
Głosowanie nad wyborem operacji do dofinansowania przebiega dwuetapowo:
a) najpierw podejmowana jest oddzielna uchwała nad wyborem każdej operacji do dofinansowania
oraz ustaleniem kwoty wsparcia,

33

b)

następnie podejmowana jest uchwała nad przyjęciem listy operacji wybranych do dofinansowania
oraz uchwała nad przyjęciem listy operacji niewybranych do dofinansowania.
6. Jeżeli w trakcie rozpatrywania wniosku o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne
niż LGR konieczne jest uzyskanie wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny zgodności operacji z LSR,
wyboru operacji lub ustalenia kwoty wsparcia, LGR wzywa podmiot ubiegający się
o to wsparcie do złożenia tych wyjaśnień lub dokumentów.
7. Wezwanie, o którym mowa w pkt 6, wydłuża termin określony w pkt 4 o 7 dni.
8. Podmiot ubiegający się o wsparcie jest obowiązany przedstawiać dowody oraz składać wyjaśnienia niezbędne
do oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji lub ustalenia kwoty wsparcia zgodnie
z prawdą i bez zatajania czegokolwiek. Ciężar udowodnienia faktu spoczywa na podmiocie, który z tego faktu
wywodzi skutki prawne
9. W głosowaniach nad wyborem poszczególnych operacji do dofinansowania nie biorą udziału Członkowie
Rady, którzy wyłączyli się z oceny i wyboru operacji przez wzgląd na istniejące powiązania
z Wnioskodawcami.
10. W głosowaniach nad przyjęciem listy operacji ocenionych według zgodności z LSR oraz z oceną formalną
(według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do Procedury), zawierającą operacje zgodne z LSR i oceną
formalną oraz operacje niezgodne z LSR i oceną formalną, listy operacji ocenionych według kryteriów
wyboru (załącznik 6), listy operacji wybranych do dofinansowania (według wzoru stanowiącego załącznik nr 7
do Procedury) i listy operacji niewybranych do dofinansowania (według wzoru stanowiącego załącznik nr 8
do Procedury) biorą udział wszyscy Członkowie Rady obecni na posiedzeniu.
11. W terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od dnia zakończenia wyboru operacji LGR:
a)
przekazuje Wnioskodawcom pismo (na formularzu stanowiącym załącznik nr 9 i 10 do Procedury)
zawierające następujące informacje:


wyniki wstępnej weryfikacji wniosków w zakresie miejsca i terminu złożenia, zgodności wniosku
z zakresem tematycznym, zgodności z formą wsparcia i spełnienia dodatkowych warunków
udzielenia wsparcia oraz zgodności z PO RYBY na lata 2014 – 2020.



wynik oceny zgodności operacji z LSR,



liczba przyznanych punków według kryteriów wyboru wraz z uzasadnieniem oceny,



decyzja w sprawie wyboru operacji do dofinansowania,



ustalona kwota dofinansowania (w przypadku projektów wybranych),



informacja, czy w dniu przekazania wniosków do ZW operacja mieści się w limicie środków
wskazanym w ogłoszeniu o naborze.



b)

pouczenie o możliwości wniesienia protestu oraz o zasady i tryb jego wniesienia, podając
w szczególności termin do wniesienia protestu, instytucję do której należy wnieść protest
oraz wymogi formalne protestu.
zamieszcza na stronie internetowej LGR:


listę operacji niespełniających warunków wstępnej weryfikacji wniosków,



listę operacji zgodnych z LSR,



listę operacji niezgodnych z LSR,



listę operacji wybranych do dofinansowania (mieszących się w limicie środków wskazanych
w naborze i uzyskały minimalną liczbę punktów w ramach oceny według kryteriów wyboru),



listę operacji niewybranych do dofinansowania (operacje, które uzyskały minimalną liczbę punktów
w ramach oceny według kryteriów wyboru ale nie mieściły się w limicie środków wskazanych w
naborze oraz operacje które nie uzyskały minimalnej liczbę punktów w ramach oceny według
kryteriów wyboru),



formularz protestu,

 protokół z posiedzenia Rady dotyczący oceny i wyboru operacji.
12. Pisma informacyjne, o których mowa w pkt 11 lit. a przekazywane są wnioskodawcą w następującej formie:
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a)

b)

listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub doręczone własnoręcznie (np. przez pracownika biura)
– w przypadku operacji wybranych do dofinansowania mieszczących się w limicie środków,
dla których nie ma podstawy do wniesienia protestu,
listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub doręczone własnoręcznie (np. przez pracownika biura)
– w przypadku operacji, dla których Ustawa RLKS przewiduje możliwość wniesienia protestu.

Po zmianie:
Rozdział IX Wybór operacji do dofinansowania
1. Rada dokonuje wyboru operacji do dofinansowania spośród złożonych wniosków które:
a) są zgodne z LSR,
b) otrzymały co najmniej minimalną liczbę punktów w ramach oceny według kryteriów wyboru,
c) mieszczą się w 100% limitu środków przewidzianego w ogłoszeniu o naborze.
2. Operacje niemieszczące się w limicie środków podanych w ogłoszeniu o konkursie, które otrzymały
co najmniej minimalną liczbę punktów, znajdują się na liście rezerwowej operacji wybranych
do dofinansowania. Oznacza to, że zostaną one poddane weryfikacji przez ZW w sytuacji, kiedy nastąpi
zwolnienie środków w ramach danego naboru (np. wniosek mieszczący się w limicie 100% zostanie
odrzucony przez ZW lub wnioskodawca zrezygnuje z ubiegania się o wsparcie).
3. Następnie sporządzane zostaje lista operacji wybranych do dofinansowania (według wzoru stanowiącego
załącznik nr 8 do Procedury) oraz lista operacji niewybranych do dofinansowania (według wzoru
stanowiącego załącznik nr 9 do Procedury).
4. Rada LGR dokonuje oceny zgodności operacji z LSR, wybiera operacje oraz ustala kwotę wsparcia.
5. Głosowanie nad wyborem operacji do dofinansowania przebiega dwuetapowo:
a) najpierw podejmowana jest oddzielna uchwała nad wyborem każdej operacji do dofinansowania
oraz ustaleniem kwoty wsparcia,
b) następnie podejmowana jest uchwała nad przyjęciem listy operacji wybranych do dofinansowania
oraz uchwała nad przyjęciem listy operacji niewybranych do dofinansowania.
6. Jeżeli w trakcie rozpatrywania wniosku o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne
niż LGR konieczne jest uzyskanie wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny zgodności operacji
z LSR, wyboru operacji lub ustalenia kwoty wsparcia, LGR wzywa podmiot ubiegający się o to wsparcie do
złożenia tych wyjaśnień lub dokumentów.
7. Wezwanie, o którym mowa w pkt 6, nie wstrzymuje terminu przekazywania do zarządu województwa
wniosków o udzielenie wsparcia dotyczących wybranych operacji, o którym mowa w pkt 11 oraz w rozdziale
X pkt 1.
8. Podmiot ubiegający się o wsparcie jest obowiązany przedstawiać dowody oraz składać wyjaśnienia niezbędne
do oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji lub ustalenia kwoty wsparcia zgodnie z prawdą i bez
zatajania czegokolwiek. Ciężar udowodnienia faktu spoczywa na podmiocie, który z tego faktu wywodzi
skutki prawne
9. W głosowaniach nad wyborem poszczególnych operacji do dofinansowania nie biorą udziału Członkowie
Rady, którzy wyłączyli się z oceny i wyboru operacji przez wzgląd na istniejące powiązania
z Wnioskodawcami.
10. W głosowaniach nad przyjęciem listy operacji ocenionych według zgodności z LSR oraz z oceną formalną
(według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do Procedury), zawierającą operacje zgodne z LSR i oceną
formalną oraz operacje niezgodne z LSR i oceną formalną, listy operacji ocenionych według kryteriów
wyboru (załącznik 6), listy operacji wybranych do dofinansowania (według wzoru stanowiącego załącznik nr 7
do Procedury) i listy operacji niewybranych do dofinansowania (według wzoru stanowiącego załącznik nr 8
do Procedury) biorą udział wszyscy Członkowie Rady obecni na posiedzeniu.
11. W terminie 60 dni od dnia następującego po ostatnim dniu terminu składania wniosków o udzielenie
wsparcia LGR:
a) przekazuje Wnioskodawcom pismo (na formularzu stanowiącym załącznik nr 9 i 10 do Procedury)
zawierające następujące informacje:
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wyniki wstępnej weryfikacji wniosków w zakresie miejsca i terminu złożenia, zgodności wniosku
z zakresem tematycznym, zgodności z formą wsparcia i spełnienia dodatkowych warunków
udzielenia wsparcia oraz zgodności z PO RYBY na lata 2014 – 2020.



wynik oceny zgodności operacji z LSR,



liczba przyznanych punków według kryteriów wyboru wraz z uzasadnieniem oceny,



decyzja w sprawie wyboru operacji do dofinansowania,



ustalona kwota dofinansowania (w przypadku projektów wybranych),



informacja, czy w dniu przekazania wniosków do ZW operacja mieści się w limicie środków
wskazanym w ogłoszeniu o naborze.



b)

pouczenie o możliwości wniesienia protestu oraz o zasady i tryb jego wniesienia, podając
w szczególności termin do wniesienia protestu, instytucję do której należy wnieść protest
oraz wymogi formalne protestu.
zamieszcza na stronie internetowej LGR:


listę operacji niespełniających warunków wstępnej weryfikacji wniosków,



listę operacji zgodnych z LSR,



listę operacji niezgodnych z LSR,



listę operacji wybranych do dofinansowania (mieszących się w limicie środków wskazanych
w naborze i uzyskały minimalną liczbę punktów w ramach oceny według kryteriów wyboru),



listę operacji niewybranych do dofinansowania (operacje, które uzyskały minimalną liczbę punktów
w ramach oceny według kryteriów wyboru ale nie mieściły się w limicie środków wskazanych
w naborze oraz operacje które nie uzyskały minimalnej liczbę punktów w ramach oceny według
kryteriów wyboru),



formularz protestu,

 protokół z posiedzenia Rady dotyczący oceny i wyboru operacji.
12. Pisma informacyjne, o których mowa w pkt 11 lit. a przekazywane są wnioskodawcą w następującej formie:
a) listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub doręczone własnoręcznie (np. przez pracownika biura)
– w przypadku operacji wybranych do dofinansowania mieszczących się w limicie środków, dla których
nie ma podstawy do wniesienia protestu,
b) listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub doręczone własnoręcznie (np. przez pracownika biura)
– w przypadku operacji, dla których Ustawa RLKS przewiduje możliwość wniesienia protestu.
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Załącznik nr 3: Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR.
PROCEDURA OCENY I WYBORU OPERACJI W RAMACH WDRAŻANIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU
STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA RYBACKA „W DOLINIE TYŚMIENICY I WIEPRZA”
Rozdział X Zasady przekazywania dokumentacji do ZW

Przed zmianą:
1.
2.

Rozdział X Zasady przekazywania dokumentacji do ZW
Przekazanie do ZW dokumentacji związanej z naborem następuje w terminie nie dłuższym niż 7 dni
kalendarzowych od dnia zakończenia wyboru operacji LGR.
Dokumentacja przekazana do ZW obejmuje:
a) Oryginały wniosków operacji wybranych do dofinansowania
b) Kopię lub oryginał listy operacji zgodnych z LSR,
c) Kopię lub oryginał listy operacji wybranych do dofinansowania,
d) Kopie lub oryginały uchwał podjętych przez Radę w sprawie wyboru operacji i ustalenia kwoty wsparcia
wraz z uzasadnieniem oceny i podaniem liczby punktów otrzymanych przez operację oraz w zakresie
ustalonej kwoty wsparcia.
e) Kopię protokołu z posiedzenia Rady dotyczącego oceny zgodności operacji z LSR oraz wyboru operacji,
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f)
g)
h)
i)

j)
k)
l)

Kopię listy obecności członków Rady podczas głosowania,
Kopie oświadczenia członków Rady o zachowaniu bezstronności podczas głosowania,
Kopie lub oryginał pisemnej informacji dotyczącej składu Rady i przynależności do sektora (dokument
wymagany w przypadku, gdy stan różni się od informacji zawartych w LSR),
Kopię dokumentów potwierdzających przynależność członków Rady do sektora i jego przedstawicielstwo
podczas dokonywania wyboru operacji do finansowania (dokument wymagany w przypadku, gdy stan
różni się od informacji zawartych w LSR),
Kopię karty oceny operacji,
Kopia ewidencji udzielonego doradztwa,
Kopia rejestru interesów.

Po zmianie:
1. Przekazanie do ZW dokumentacji związanej z naborem następuje w terminie 60 dni od dnia następującego
po ostatnim dniu terminu składania wniosków o udzielenie wsparcia.
2. Dokumentacja przekazana do ZW obejmuje:
a) Oryginały wniosków operacji wybranych do dofinansowania
b) Kopię lub oryginał listy operacji zgodnych z LSR,
c) Kopię lub oryginał listy operacji wybranych do dofinansowania,
d) Kopie lub oryginały uchwał podjętych przez Radę w sprawie wyboru operacji i ustalenia kwoty wsparcia
wraz z uzasadnieniem oceny i podaniem liczby punktów otrzymanych przez operację oraz w zakresie
ustalonej kwoty wsparcia.
e) Kopię protokołu z posiedzenia Rady dotyczącego oceny zgodności operacji z LSR oraz wyboru operacji,
f) Kopię listy obecności członków Rady podczas głosowania,
g) Kopie oświadczenia członków Rady o zachowaniu bezstronności podczas głosowania,
h) Kopie lub oryginał pisemnej informacji dotyczącej składu Rady i przynależności do sektora (dokument
wymagany w przypadku, gdy stan różni się od informacji zawartych w LSR),
i) Kopię dokumentów potwierdzających przynależność członków Rady do sektora i jego przedstawicielstwo
podczas dokonywania wyboru operacji do finansowania (dokument wymagany w przypadku, gdy stan
różni się od informacji zawartych w LSR),
j) Kopię karty oceny operacji,
k) Kopia ewidencji udzielonego doradztwa,
l) Kopia rejestru interesów.
7

Załącznik nr 3: Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR.
PROCEDURA OCENY I WYBORU OPERACJI W RAMACH WDRAŻANIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU
STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA RYBACKA „W DOLINIE TYŚMIENICY I WIEPRZA”
Rozdział XI Procedura odwoławcza

Przed zmianą:
1.

Rozdział XI Procedura odwoławcza
Wnioskodawcy w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania pisma informacyjnego, o którym mowa
w Rozdziale VIII pkt 11, lit. a) procedury przysługuje prawo do wniesienia protestu, jeżeli operacja:
a) uzyskała negatywną ocenę zgodności z LSR, albo
b) została ustalona przez LGR kwota wsparcia niższa niż wnioskowana, albo
c) nie uzyskała minimalnej liczby punktów określonej w ogłoszeniu o naborze, albo
d) w dniu przekazania przez LGR wniosków do ZW nie mieści się w limicie środków wskazanym
w ogłoszeniu o naborze.
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2.

3.

Podstawa wniesienie protestu przez wnioskodawców, których operacja nie mieści się w limicie środków
wskazanym w ogłoszeniu o naborze, sytuacja ta nie może być wyłączną przesłanką wniesienia protestu.
Ponadto przy rozpatrywaniu protestu pod uwagę brane są treści zawarte w dokumentacji aplikacyjnej
złożonej w naborze.
Protest jest wnoszony w formie pisemnej i zawiera:


oznaczenie instytucji właściwej do rozpatrzenia protestu;



oznaczenie wnioskodawcy;



znak sprawy wniosku o dofinansowanie operacji;



wskazanie negatywnej oceny zgodności projektu z LSR, z którą wnioskodawca się nie zgadza;



wskazanie kryteriów wyboru operacji, z którymi oceną wnioskodawca się nie zgadza, wraz
z uzasadnieniem;



4.
5.
6.

7.

wskazanie zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej oceny, jeżeli
zdaniem wnioskodawcy naruszenia takie miały miejsce, wraz z uzasadnieniem
 podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z załączeniem oryginału
lub kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania
wnioskodawcy.
Protest wnosi się do Zarządu Województwa Lubelskiego za pośrednictwem LGR.
Formularz protestu stanowi załącznik nr 12 do Procedury.
W przypadku wniesienia protestu niespełniającego wymogów formalnych lub zawierający oczywiste omyłki,
LGR wzywa wnioskodawcę do jego uzupełnienia lub poprawienia w nim oczywistych omyłek w terminie 7 dni
licząc od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem pozostawienia protestu bez rozpatrzenia.
Uzupełnienie protestu może nastąpić wyłącznie w zakresie:


oznaczenia Zarządu Województwa właściwego do rozpatrzenia protestu,



oznaczenia Wnioskodawcy,



znak sprawy wniosku o przyznanie pomocy,



podpisu Wnioskodawcy, osoby upoważnionej do jego reprezentowania, lub dokumentu
poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania wnioskodawcy.
8. LGR niezwłocznie powiadamia Zarząd Województwa o wniesionym proteście przez Wnioskodawcę.
9. Rada w terminie 21 dni od dnia otrzymania protestu weryfikuje wyniki dokonanej przez siebie oceny projektu
w zakresie kryteriów i zarzutów, o których mowa w pkt 1.:
a) dokonuje zmiany podjętego rozstrzygnięcia, co skutkuje odpowiednio skierowaniem operacji
do właściwego etapu oceny albo umieszczeniem go na liście projektów wybranych do dofinansowania w
wyniku przeprowadzenia procedury odwoławczej, informując o tym Wnioskodawcę, albo
b) kieruje protest wraz z otrzymaną od Wnioskodawcy dokumentacją do ZW, załączając do niego
stanowisko dotyczące braku podstaw do zmiany podjętego rozstrzygnięcia, oraz informuje
wnioskodawcę na piśmie o przekazaniu protestu.
10. ZW rozpatruje protest, weryfikując prawidłowość oceny operacji w zakresie kryteriów i zarzutów
podnoszonych w proteście, w terminie nie dłuższym niż 30 dni, licząc od dnia jego otrzymania.
W uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy w trakcie rozpatrywania protestu konieczne jest
skorzystanie z pomocy ekspertów, termin na rozpatrzenia protestu może być przedłużony, o czym ZW
informuje na piśmie Wnioskodawcę. Termin rozpatrzenia protestu nie może przekroczyć łącznie 60 dni od
dnia jego otrzymania.
11. ZW, informuje Wnioskodawcę na piśmie o wyniku rozpatrzenia jego protestu. Informacja ta zawiera
w szczególności:
a) treść rozstrzygnięcia polegającego na uwzględnieniu albo nieuwzględnieniu protestu,
wraz z uzasadnieniem;
b) w przypadku nieuwzględnienia protestu – pouczenie o możliwości wniesienia skargi do sądu
administracyjnego.
12. W przypadku uwzględnienia protestu ZW, może:
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a)

13.
14.

15.

16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.
23.

odpowiednio skierować operację do właściwego etapu oceny albo umieścić go na liście projektów
wybranych przez LGR w wyniku przeprowadzenia procedury odwoławczej, informując o tym
Wnioskodawcę, albo
b) przekazać sprawę LGR w celu przeprowadzenia ponownej oceny operacji, jeżeli stwierdzi, że doszło
do naruszeń obowiązujących procedur i konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ
na wynik oceny, informując wnioskodawcę na piśmie o przekazaniu sprawy.
Ponowna ocena operacji polega na powtórnej weryfikacji operacji w zakresie kryteriów i zarzutów
podnoszonych w proteście.
LGR informuje Wnioskodawcę na piśmie o wyniku ponownej oceny i:
a) w przypadku pozytywnej ponownej oceny operacji odpowiednio kieruje operację do właściwego etapu
oceny albo umieszcza go na liście operacji wybranych przez LGR w wyniku przeprowadzenia procedury
odwoławczej;
b) w przypadku negatywnej ponownej oceny operacji do informacji załącza dodatkowo pouczenie
o możliwości wniesienia skargi do sądu administracyjnego.
Protest pozostawia się bez rozpatrzenia, jeżeli mimo prawidłowego pouczenia o prawie i sposobie jego
wniesienia:
a) został wniesiony po terminie,
b) został wniesiony przez podmiot wykluczony z możliwości otrzymania wsparcia,
c) nie wskazuje kryteriów wyboru operacji, z których oceną wnioskodawca się nie zgadza, lub w jakim
zakresie wnioskodawca, nie zgadza się z negatywną oceną zgodności operacji z LSR oraz uzasadnienia
Wnioskodawca jest informowany na piśmie przez LGR lub przez ZW o pozostawieniu protestu bez
rozpatrzenia a informacja ta zawiera pouczenie o możliwości wniesienia skargi do sądu administracyjnego.
Wnioskodawca może wycofać protest do czasu zakończenia rozpatrywania protestu przez instytucję
zarządzającą lub pośredniczącą
Wycofanie protestu następuje przez złożenie do LGR pisemnego oświadczenia o wycofaniu protestu.
W przypadku wycofania protestu przez wnioskodawcę instytucja zarządzająca lub pośrednicząca:
a) pozostawia protest bez rozpatrzenia, informując o tym wnioskodawcę w formie pisemnej;
b) przekazuje oświadczenie o wycofaniu protestu do właściwej instytucji (LGR lub Zarząd Województwa,
jeżeli LGR skierowała protest do tej instytucji).
W przypadku, o którym mowa w pkt 19 lit. b, właściwa instytucja (LGR lub Zarząd Województwa), pozostawia
protest bez rozpatrzenia, informując o tym wnioskodawcę w formie pisemnej.
W przypadku wycofania protestu ponowne jego wniesienie jest niedopuszczalne.
W przypadku wycofania protestu wnioskodawca nie może wnieść skargi do sądu administracyjnego
Wyczerpanie środków w ramach limitu środków wskazanego w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie
wsparcia wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność nie
stanowi przeszkody w udzieleniu tego wsparcia na daną operację, jeżeli w wyniku wniesienia protestu albo
uwzględnienia skargi przez sąd administracyjny, LGR wybrała tę operację, a zarząd województwa ustali, że są
spełnione pozostałe warunki udzielenia tego wsparcia, kryteria wyboru operacji są spełnione w takim
stopniu, że wsparcie na tę operację powinno zostać udzielone, oraz jeżeli nie została wyczerpana kwota,
przewidziana w umowie ramowej na realizację danego celu głównego LSR w ramach środków pochodzących
z danego EFSI.

Po zmianie:
1.

Rozdział XI Procedura odwoławcza
Wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia protestu, jeżeli operacja:
a) uzyskała negatywną ocenę zgodności z LSR, albo
b) została ustalona przez LGR kwota wsparcia niższa niż wnioskowana, albo
c) nie uzyskała minimalnej liczby punktów określonej w ogłoszeniu o naborze, albo
d) w dniu przekazania przez LGR wniosków do ZW nie mieści się w limicie środków wskazanym
w ogłoszeniu o naborze.
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2.

3.

Podstawa wniesienie protestu przez wnioskodawców, których operacja nie mieści się w limicie środków
wskazanym w ogłoszeniu o naborze, sytuacja ta nie może być wyłączną przesłanką wniesienia protestu.
Ponadto przy rozpatrywaniu protestu pod uwagę brane są treści zawarte w dokumentacji aplikacyjnej
złożonej w naborze.
Protest jest wnoszony w formie pisemnej i zawiera:


oznaczenie instytucji właściwej do rozpatrzenia protestu;



oznaczenie wnioskodawcy;



znak sprawy wniosku o dofinansowanie operacji;



wskazanie negatywnej oceny zgodności projektu z LSR, z którą wnioskodawca się nie zgadza;



wskazanie kryteriów wyboru operacji, z którymi oceną wnioskodawca się nie zgadza, wraz
z uzasadnieniem;



4.
5.
6.

7.

wskazanie zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej oceny, jeżeli
zdaniem wnioskodawcy naruszenia takie miały miejsce, wraz z uzasadnieniem
 podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z załączeniem oryginału
lub kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania
wnioskodawcy.
Protest wnosi się do Zarządu Województwa Lubelskiego za pośrednictwem LGR w terminie 7 dni od dnia
otrzymania pisma informacyjnego, o którym mowa w Rozdziale IX pkt 11, lit. a) niniejszej Procedury.
Formularz protestu stanowi załącznik nr 12 do Procedury.
W przypadku wniesienia protestu niespełniającego wymogów formalnych lub zawierający oczywiste omyłki,
LGR wzywa wnioskodawcę do jego uzupełnienia lub poprawienia w nim oczywistych omyłek w terminie
7 dni licząc od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem pozostawienia protestu bez rozpatrzenia.
Uzupełnienie protestu może nastąpić wyłącznie w zakresie:


oznaczenia Zarządu Województwa właściwego do rozpatrzenia protestu,



oznaczenia Wnioskodawcy,



znak sprawy wniosku o przyznanie pomocy,



podpisu Wnioskodawcy, osoby upoważnionej do jego reprezentowania, lub dokumentu
poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania wnioskodawcy.
8. LGR niezwłocznie powiadamia Zarząd Województwa o wniesionym proteście przez Wnioskodawcę.
9. Rada w terminie 21 dni od dnia otrzymania protestu weryfikuje wyniki dokonanej przez siebie oceny projektu
w zakresie kryteriów i zarzutów, o których mowa w pkt 1.:
a) dokonuje zmiany podjętego rozstrzygnięcia, co skutkuje odpowiednio skierowaniem operacji
do właściwego etapu oceny albo umieszczeniem go na liście projektów wybranych do dofinansowania w
wyniku przeprowadzenia procedury odwoławczej, informując o tym Wnioskodawcę, albo
b) kieruje protest wraz z otrzymaną od Wnioskodawcy dokumentacją do ZW, załączając do niego
stanowisko dotyczące braku podstaw do zmiany podjętego rozstrzygnięcia, oraz informuje
wnioskodawcę na piśmie o przekazaniu protestu.
10. ZW rozpatruje protest, weryfikując prawidłowość oceny operacji w zakresie kryteriów i zarzutów
podnoszonych w proteście, w terminie nie dłuższym niż 30 dni, licząc od dnia jego otrzymania.
W uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy w trakcie rozpatrywania protestu konieczne jest
skorzystanie z pomocy ekspertów, termin na rozpatrzenia protestu może być przedłużony, o czym ZW
informuje na piśmie Wnioskodawcę. Termin rozpatrzenia protestu nie może przekroczyć łącznie 60 dni od
dnia jego otrzymania.
11. ZW, informuje Wnioskodawcę na piśmie o wyniku rozpatrzenia jego protestu. Informacja ta zawiera
w szczególności:
a) treść rozstrzygnięcia polegającego na uwzględnieniu albo nieuwzględnieniu protestu,
wraz z uzasadnieniem;
b) w przypadku nieuwzględnienia protestu – pouczenie o możliwości wniesienia skargi do sądu
administracyjnego.
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12. W przypadku uwzględnienia protestu ZW, może:
a) odpowiednio skierować operację do właściwego etapu oceny albo umieścić go na liście projektów
wybranych przez LGR w wyniku przeprowadzenia procedury odwoławczej, informując o tym
Wnioskodawcę, albo
b) przekazać sprawę LGR w celu przeprowadzenia ponownej oceny operacji, jeżeli stwierdzi, że doszło
do naruszeń obowiązujących procedur i konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ
na wynik oceny, informując wnioskodawcę na piśmie o przekazaniu sprawy.
13. Ponowna ocena operacji polega na powtórnej weryfikacji operacji w zakresie kryteriów i zarzutów
podnoszonych w proteście.
14. LGR informuje Wnioskodawcę na piśmie o wyniku ponownej oceny i:
a) w przypadku pozytywnej ponownej oceny operacji odpowiednio kieruje operację do właściwego etapu
oceny albo umieszcza go na liście operacji wybranych przez LGR w wyniku przeprowadzenia procedury
odwoławczej;
b) w przypadku negatywnej ponownej oceny operacji do informacji załącza dodatkowo pouczenie
o możliwości wniesienia skargi do sądu administracyjnego.
15. Protest pozostawia się bez rozpatrzenia, jeżeli mimo prawidłowego pouczenia o prawie i sposobie jego
wniesienia:
a) został wniesiony po terminie,
b) został wniesiony przez podmiot wykluczony z możliwości otrzymania wsparcia,
c) nie wskazuje kryteriów wyboru operacji, z których oceną wnioskodawca się nie zgadza, lub w jakim
zakresie wnioskodawca, nie zgadza się z negatywną oceną zgodności operacji z LSR oraz uzasadnienia
16. Wnioskodawca jest informowany na piśmie przez LGR lub przez ZW o pozostawieniu protestu bez
rozpatrzenia a informacja ta zawiera pouczenie o możliwości wniesienia skargi do sądu administracyjnego.
17. Wnioskodawca może wycofać protest do czasu zakończenia rozpatrywania protestu przez instytucję
zarządzającą lub pośredniczącą
18. Wycofanie protestu następuje przez złożenie do LGR pisemnego oświadczenia o wycofaniu protestu.
19. W przypadku wycofania protestu przez wnioskodawcę instytucja zarządzająca lub pośrednicząca:
a) pozostawia protest bez rozpatrzenia, informując o tym wnioskodawcę w formie pisemnej;
b) przekazuje oświadczenie o wycofaniu protestu do właściwej instytucji (LGR lub Zarząd Województwa,
jeżeli LGR skierowała protest do tej instytucji).
20. W przypadku, o którym mowa w pkt 19 lit. b, właściwa instytucja (LGR lub Zarząd Województwa), pozostawia
protest bez rozpatrzenia, informując o tym wnioskodawcę w formie pisemnej.
21. W przypadku wycofania protestu ponowne jego wniesienie jest niedopuszczalne.
22. W przypadku wycofania protestu wnioskodawca nie może wnieść skargi do sądu administracyjnego
23. Wyczerpanie środków w ramach limitu środków wskazanego w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie
wsparcia wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność nie
stanowi przeszkody w udzieleniu tego wsparcia na daną operację, jeżeli w wyniku wniesienia protestu albo
uwzględnienia skargi przez sąd administracyjny, LGR wybrała tę operację, a zarząd województwa ustali, że są
spełnione pozostałe warunki udzielenia tego wsparcia, kryteria wyboru operacji są spełnione w takim
stopniu, że wsparcie na tę operację powinno zostać udzielone, oraz jeżeli nie została wyczerpana kwota,
przewidziana w umowie ramowej na realizację danego celu głównego LSR w ramach środków pochodzących
z danego EFSI.
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8

Umowa o UMOWA O WARUNKACH I SPOSOBIE REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO
KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ NR 00002–6933–UM0330018/15

Przed zmianą:
Środki finansowe na realizację LSR

§ 4.
1.

Wysokość środków finansowych na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR w ramach:
1) PROW ustala się na: ..................... euro (słownie euro: .................................................), w tym:
..................... euro (słownie euro: ................................................) ze środków EFRROW, co przy kursie 4
zł/euro
stanowi
odpowiednio…………………….zł
w
tym
………………….zł
(słownie
złotych:
……………………………….)i;
2) PO RYBY ustala się na: 2 290 000,00 euro (słownie euro: dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy) ze
środków EFMR co przy kursie 4 zł/euro stanowi 9 160 000,00 zł (słownie złotych: dziewięć milionów sto
sześćdziesiąt tysięcy)2;
3) RPO Województwa .................................... ustala się na: ……….......................euro (słownie euro:
.................................................................) co przy kursie 4 zł/euro stanowi …………………………zł (słownie
złotych: ……………………………….)2;
w tym:

2.

a)

......................... euro (słownie euro: .................................................................) ze środków EFRR2;

b)

.......................... euro (słownie euro: .................................................................) ze środków EFS2.

Wysokość środków finansowych na wsparcie na wdrażanie projektów współpracy1 do 2018 roku, w ramach:

1) PROW ustala się na: ................................ euro (słownie euro: .................................................) , co przy
kursie 4 zł/euro stanowi …………………….zł (słownie złotych: ……………………………….) z udziałem środków
EFRROW2;
2) PO RYBY ustala się na: 30 000,00 euro (słownie euro: trzydzieści tysięcy), co przy kursie 4 zł/euro stanowi
120 000,00 zł (słownie złotych: sto dwadzieścia tysięcy) ze środków EFMR 2.
3. Wysokość środków finansowych na wsparcie funkcjonowania LGD ustala się na: 402 500,00 euro (słownie
euro: czterysta dwa tysiące pięćset) , co przy kursie 4 zł/euro stanowi 1 610 000,00 zł (słownie złotych: jeden
milion sześćset dziesięć tysięcy)
4. Wsparcie realizacji operacji w ramach LSR oraz wsparcie na wdrażanie projektów współpracy będzie
udzielane zgodnie z warunkami określonymi ustawą RLKS, ustawą PROW1, ustawą EFMR1, ustawą PS1
oraz umową w ramach dostępnych środków określonych w ust. 1–2, zgodnie z planem finansowym
określonym w LSR, na podstawie odrębnych umów.
5.

Wsparcie na funkcjonowanie LGD będzie udzielane w ramach programu PO RYBY ze środków / z udziałem
środków(niepotrzebne skreślić) pochodzących z funduszu EFMR zgodnie z warunkami określonymi ustawą RLKS,
ustawą PROW1, ustawą EFMR1, ustawą PS1 oraz umową do wysokości określonej w ust. 3, na podstawie
odrębnej umowy.
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Po zmianie:
Środki finansowe na realizację LSR

§ 4.
1.

Wysokość środków finansowych na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR w ramach:
1) PROW ustala się na: ..................... euro (słownie euro: .................................................), w tym:
..................... euro (słownie euro: ................................................) ze środków EFRROW, co przy kursie 4
zł/euro
stanowi
odpowiednio…………………….zł
w
tym
………………….zł
(słownie
złotych:
ii
……………………………….) ;
2) PO RYBY ustala się na: 2 434 911,00 euro (słownie euro: dwa miliony czterysta trzydzieści cztery tysięcy
dziewięćset jedenaście) ze środków EFMR co przy kursie 4 zł/euro stanowi 9 739 644,00 zł (słownie
złotych: dziewięć milionów siedemset trzydzieści dziewięć sześćset czterdzieści cztery)2;
3) RPO Województwa .................................... ustala się na: ……….......................euro (słownie euro:
.................................................................) co przy kursie 4 zł/euro stanowi …………………………zł (słownie
złotych: ……………………………….)2;
w tym:

2.

a)

......................... euro (słownie euro: .................................................................) ze środków EFRR2;

b)

.......................... euro (słownie euro: .................................................................) ze środków EFS2.

Wysokość środków finansowych na wsparcie na wdrażanie projektów współpracy1 do 2018 roku, w ramach:

1) PROW ustala się na: ................................ euro (słownie euro: .................................................) , co przy
kursie 4 zł/euro stanowi …………………….zł (słownie złotych: ……………………………….) z udziałem środków
EFRROW2;
2) PO RYBY ustala się na: 55 000,00 euro (słownie euro: pięćdziesiąt pięć tysięcy) , co przy kursie 4 zł/euro
stanowi 220 000,00 zł (słownie złotych: dwieście dwadzieścia tysięcy) ze środków EFMR 2.
3. Wysokość środków finansowych na wsparcie funkcjonowania LGD ustala się na: 437 788,03 euro (słownie
euro: czterysta trzydzieści siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem, 03/100) , co przy kursie 4 zł/euro
stanowi 1 751 152,12 zł (słownie złotych: jeden milion siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sto pięćdziesiąt
dwa, 12/100)
4. Wsparcie realizacji operacji w ramach LSR oraz wsparcie na wdrażanie projektów współpracy będzie
udzielane zgodnie z warunkami określonymi ustawą RLKS, ustawą PROW1, ustawą EFMR1, ustawą PS1
oraz umową w ramach dostępnych środków określonych w ust. 1–2, zgodnie z planem finansowym
określonym w LSR, na podstawie odrębnych umów.
5.

Wsparcie na funkcjonowanie LGD będzie udzielane w ramach programu PO RYBY ze środków / z udziałem
środków(niepotrzebne skreślić) pochodzących z funduszu EFMR zgodnie z warunkami określonymi ustawą RLKS,
ustawą PROW1, ustawą EFMR1, ustawą PS1 oraz umową do wysokości określonej w ust. 3, na podstawie
odrębnej umowy.
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