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Zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” (podkreślona kursywa) 

Str. 45  

Przedsięwzięcie 1.1.1: Wsparcie zakładania działalności gospodarczej 
Sposób realizacji przedsięwzięcia 
Przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach konkursu dla poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w 

ramach strategii RLKS objętego PROW na lata 2014-2020 poprzez wsparcie projektów z zakresu Rozwój 

przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym LSR-podejmowanie działalności gospodarczej. Kwota wsparcia ma 

formę premii i na jedno działanie będzie wynosić  80 000, PLN  (dla działań po aktualizacji LSR w dniu 03.09.2020) 

i 75 000 PLN (dla działań przed aktualizacją LSR w dniu 03.09.2020). Łączna pula środków przewidzianych na 

przedsięwzięcie wynosi  3 007 917,42 PLN. (751 979,35 EUR) Przewiduje się dofinansowanie 45 operacji. 

Przedsięwzięcie dedykowane jest mieszkańcom obszaru LSR, w szczególności zaś przedstawicielom grup 

defaworyzowanych, którzy jako wnioskodawcy premiowani są w kryteriach wyboru.  

Uzasadnienie realizacji przedsięwzięcia  
Przedsięwzięcie ukierunkowane na wsparcie podejmowania działalności gospodarczej ma swoje uzasadnienie w 

wynikach diagnozy obszaru oraz konsultacji społecznych, w których wskazuje się jako największy problem obszaru 

– wysokie bezrobocie i słaba sytuację gospodarczą obszaru. Dodatkowo LGD przewiduje skierowanie tego wsparcia 

do grup defaworyzowanych, ponieważ zgodnie z umową ramową jest zobligowana do skierowania 30% budżetu na 

poddziałania 19.2 na działania dedykowane grupom defaworyzowanym (par. 8, ust. 2 pkt 2)). 

Przedsięwzięcie 1.1.2: Rozwój działalności gospodarczej  
Sposób realizacji przedsięwzięcia 
Przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach konkursu w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji 

w ramach strategii RLKS objętego PROW na lata 2014-2020 poprzez wsparcie projektów z zakresu Rozwój 

przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym LSR – rozwój działalności gospodarczej. Wsparcie będzie miało 

formę refundacji poniesionych kosztów związanych z rozwojem istniejącego przedsiębiorstwa w wysokości średnio 

181 000,00 PLN. Łączna pula środków przewidzianych na przedsięwzięcie wynosi 1 037 901,68 PLN (259 475,42 

EUR). Przewiduje się przyznanie dofinansowania dla  6 operacji. 

Uzasadnienie realizacji przedsięwzięcia  
Przedsięwzięcie ukierunkowane na wsparcie rozwoju działalności gospodarczej ma swoje uzasadnienie w wynikach 

diagnozy obszaru oraz konsultacji społecznych, w których wskazuje się jako największy problem obszaru – wysokie 

bezrobocie i słabnący poziom rozwoju przedsiębiorczości.  
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Str. 46-47 

Przedsięwzięcie 1.2.1: Tworzenie i rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub 
kulturalnej 
Sposób realizacji przedsięwzięcia 
Przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach konkursu w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie 

operacji w ramach strategii RLKS objętego PROW na lata 2014-2020 poprzez wsparcie projektów z zakresu rozwoju 

infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej obszaru. Beneficjentami wsparcia będą jednostki sektora 

finansów publicznych, fundacje oraz stowarzyszenia. Wsparcie będzie miało formę refundacji poniesionych kosztów 

związanych z tworzeniem nowych lub modernizacją istniejących obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej 

w wysokości od 50 000,00 do 150 000,00 PLN (12 500,00 – 37 500 EUR) na jedną operację. Planuje się 

dofinansowanie łącznie 39 operacji na całkowitą kwotę 2 826 258,16 PLN (706 564,54 EUR). 

Uzasadnienie realizacji przedsięwzięcia  
Uzasadnieniem planowanego przedsięwzięcia są wyniki konsultacji społecznych, analizy danych statystycznych oraz 

diagnozy i analizy SWOT. Poprawa jakości życia mieszańców oraz wzrost atrakcyjności turystycznej obszaru LSR 

są możliwe dzięki m. in. poprawie stanu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. Przewiduje się, iż dzięki realizacji 

przedsięwzięcia zwiększy się liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub 

kulturalnej, jak również zmniejszy się poziom patologii społecznych poprzez zwiększenie możliwości 

zagospodarowania wolnego czasu np. dla młodzieży. 

 

Przedsięwzięcie 1.2.4: Rozwój infrastruktury turystyki aktywnej na obszarze LGD wraz z jej promocją I etap 
Sposób realizacji przedsięwzięcia 
Przedsięwzięcie będzie realizowane w formie projektu współpracy z innymi LGD w ramach poddziałania 19.3 – 

Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania objętego PROW na lata 2014-

2020. W ramach przedsięwzięcia przewiduje się realizację następujących zadań: a) wyznaczenie i oznakowanie pętli 

trasy rowerowej na obszarze gmin Abramów, Jeziorzany i Michów połączonej z istniejącą już trasą rowerową na 

obszarze pozostałych gmin LGD; b) wytyczenie i oznakowanie na terenie gmin Abramów, Jeziorzany i Michów tras 

nordic walking; c) wydanie wspólnego z LGD Zielony Pierścień, LGD Jagiellońska Przystań, LGD Owocowy Szlak, 

LGD Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej, LGD Trygon-Rozwój i Innowacja przewodnika dla rowerzystów obejmującego 

trasy rowerowe wskazanych LGD; d) wydanie przewodnika turystycznego LGD „Doliną Wieprza i Leśnym 

Szlakiem” e) wydanie przewodnika po trasach nordic walking LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”; f) 

wykonanie po jednej tablicy informacyjnej wraz z mapą o atrakcjach turystycznych obszaru na terenie każdej z gmin 

partnerskich LGD. 
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Uzasadnienie realizacji przedsięwzięcia 

W wyniku konsultacji społecznych dokonanych wśród mieszkańców i podmiotów terenu LSR ustalono, że na terenie 

gmin Abramów, Jeziorzany i Michów brak jest wyznaczonych i oznakowanych tras do uprawiania turystyki aktywnej 

dla rowerzystów i miłośników nordic walking. Uczestnicy konsultacji zwracali również uwagę na niedostateczną i 

rozproszoną informację na temat atrakcji turystycznych, kulturowych i rekreacyjnych obszaru LGD. Stąd  

zaplanowanie w projekcie wydania przewodników i ustawienia w miejscach uczęszczanych turystycznie tablic 

informacyjnych o atrakcjach obszaru.  

Przedsięwzięcie 1.2.5: Rozwój infrastruktury turystyki aktywnej na obszarze LGD wraz z jej promocją II etap 

Sposób realizacji przedsięwzięcia 

Przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach międzynarodowego projektu współpracy z innymi LGD z terenu 

województwa lubelskiego i Litwy w ramach poddziałania 19.3 – Przygotowanie i realizacja działań w zakresie 

współpracy z lokalną grupą działania objętego PROW na lata 2014-2020. W ramach przedsięwzięcia przewiduje się 

m. in.: wizyty studyjne na terenie LGD uczestniczących w projekcie, wspólną organizację imprez turystycznych, 

rozbudowę infrastruktury turystycznej, stworzenie pakietów turystycznych. 

Uzasadnienie realizacji przedsięwzięcia 

Konsultacje społeczne wskazały, że pozyskane dodatkowe środki na projekty współpracy winny być wykorzystane na 

realizację działań wzmacniających rozwój turystyki aktywnej na obszarze LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”. 

Uznano za ważne aby ten rozwój nie obejmował tylko obszaru jednego LGD ale miał charakter szerszy – w tym 

wypadku międzynarodowy 

str. 48 

Przedsięwzięcie 1.4.2: Rozwój i rewitalizacja lokalnych obiektów świadczących o lokalnej tradycji, kulturze i 
historii 
Sposób realizacji przedsięwzięcia 
Przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach konkursu w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji 

w ramach strategii RLKS objętego PROW na lata 2014-2020. Beneficjentami wsparcia będą fundacje, stowarzyszenia 

oraz jednostki organizacyjne związku wyznaniowego i kościoła. W ramach przedsięwzięcia przewiduje się 

finansowanie operacji polegających m.in. na tworzeniu nowych (np. muzea wiejskie, izby pamięci) oraz  lub odnowie 

istniejących obiektów o wartości historycznej i kulturowej. Przewiduje się wsparcie łącznie 7 operacji na kwotę łączną 

507 922,74 PLN (126 980,68 EUR). 

Uzasadnienie realizacji przedsięwzięcia  
Uzasadnieniem planowanego przedsięwzięcia są wyniki konsultacji społecznych oraz diagnozy i analizy SWOT. Na 

obszarze LSR jest wiele obiektów mających wartość historyczną oraz stanowiących o lokalnych tradycjach i 

dziedzictwie kulturowym. Niestety często ich zły stan powoduje, iż nie można ich wykorzystywać do poznania 
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lokalnej tradycji , obyczajów czy też historii. Przedstawiciele lokalnej społeczności podczas konsultacji społecznych 

przedstawiali m. in. te problemy oraz duże potrzeby w zakresie ochrony i odnowienia obiektów dziedzictwa lokalnego. 

Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do podniesienia atrakcyjności turystycznej obszaru LSR oraz wpłynie 

pozytywnie na poprawę wizerunku obszaru i lepszą jakość życia mieszkańców. 

 

Str. 50-54 

Tabela celów, przedsięwzięć i wskaźników Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” 

1.0 CEL OGÓLNY  
Poprawa jakości i warunków życia mieszkańców oraz  podniesienie konkurencyjności i atrakcyjności społeczno-

gospodarczej obszaru LSR 

1.1 

CELE 
SZCZEGÓŁOWE 

Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości niezwiązanej z rolnictwem oraz podnoszenie kwalifikacji biznesowych mieszkańców 
z grup defaworyzowanych 

1.2 Promocja oraz rozwój turystyki i rekreacji na obszarze LSR 

1.3 Rozwój i promocja produktów lokalnych, przetwórstwa lokalnego oraz rynków zbytu  

1.4 Odnowa  i pielęgnowanie  dziedzictwa lokalnego 

1.5 
Tworzenie warunków do włączenia społecznego oraz aktywizacja mieszkańców i wzmacnianie kapitału społecznego na 
rzecz  zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego 

 
Wskaźniki oddziaływania dla celu 

ogólnego 
jednostka miary 

stan 

początkowy 

2014 rok 

Plan 2022 

rok 

źródła danych/ 

sposób pomiaru 

W 

1.0 

Liczba podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru 

REGON w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców 
sztuka 496 540 Dane statystyczne GUS 

Liczba osób bezrobotnych w stosunku do osób w wieku 

produkcyjnym 
% 12,3 11,00 Dane statystyczne GUS 

Liczba organizacji pozarządowych w przeliczeniu na 10 tys. 

mieszkańców 
sztuka 27 35 Dane statystyczne GUS 

 
Wskaźniki rezultatu dla celów 

szczegółowych 
jednostka miary 

stan 

początkowy 

2015 rok 

plan 2022 

rok 

źródła danych/ 

sposób pomiaru 
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W 

1.1 

Liczba utworzonych miejsc pracy 
pełny etat 

średniorocznie 
0 50 

Dane własne LGD, dane przekazane 

przez beneficjentów (informacja po 

realizacji operacji) 

Liczba utrzymanych miejsc pracy 
pełny etat 

średniorocznie 
0 70 

Dane własne LGD, dane przekazane 

przez beneficjentów (informacja po 

realizacji operacji) 

Liczba osób przeszkolonych osoba 0 120 Sprawozdanie LGD 

Liczba osób z grup defaworyzowanych, które ukończyły 

szkolenia z wynikiem pozytywnym 
sztuka  0 70 Sprawozdanie LGD 

Liczba osób oceniających szkolenie jako adekwatne do 

oczekiwań 
osoba 0 70 

Sprawozdanie LGD                        

(ankieta poszkoleniowa) 

W 

1.2 

Liczba osób, które skorzystały w pierwszym roku po realizacji 

projektu z nowo powstałej infrastruktury 
sztuka 0 20 000 

Sprawozdania beneficjentów,             

dane LGD 

Liczba osób, które były odbiorcami kampanii informacyjno-

promocyjnych 
sztuka 0 10 000 

Sprawozdania beneficjentów,             

dane LGD 

Liczba osób, które skorzystały z nowo zagospodarowanych 

terenów nad rzeką Wieprz 
sztuka 0 5 000 Sprawozdanie  LGD 

Liczba projektów współpracy wykorzystujących lokalne zasoby sztuka 0 3 Dane własne LGD 

Liczba projektów skierowanych do grup docelowych sztuka 0 3 Dane własne LGD 

W 

1.3 

Liczba osób, które wzięły udział w warsztatach, konkursach i 

wyjazdach studyjnych na rzecz rozwoju i promocji produktów 

lokalnych 

sztuka 0 100 Sprawozdanie LGD 

Liczba uczestników zorganizowanych targów, giełd, wystaw, 

punktów zbytu oraz kupujących produkty lokalne poprzez 

portal internetowy 

sztuka 0 5 000 Sprawozdanie LGD 

Liczba certyfikowanych produktów lokalnych  sztuka 0 30 Sprawozdanie LGD 

Liczba projektów współpracy wykorzystujących lokalne zasoby sztuka 0 1 Sprawozdanie LGD 

Liczba projektów skierowanych do grup docelowych sztuka 0 1 Sprawozdanie LGD 
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W 

1.4 

Liczba uczestników przedsięwzięć mających na celu wspieranie 

twórczości ludowej, lokalnych zwyczajów oraz promocję 

twórców i artystów ludowych 

sztuka 0 2 000 Sprawozdanie LGD 

Liczba osób, które skorzystały z nowoutworzonych i 

zrewitalizowanych obiektów 
sztuka 0 20 000 

Sprawozdania beneficjentów, dane 

LGD 

W 

1.5 

 

Liczba odbiorców kampanii aktywizujących i integrujących 

lokalną społeczność 
sztuka 0 1 500 

Sprawozdania beneficjentów, dane 

LGD 

Liczba osób przeszkolonych sztuka 0 23 Sprawozdanie LGD 

 

Liczba osób, które otrzymały wsparcie po uprzednim udzieleniu 

indywidualnego doradztwa w zakresie ubiegania się o wsparcie 

na realizację LSR, świadczonego w biurze LGD. 

 

sztuka 0 60 Sprawozdanie LGD 

PRZEDSIĘWZIĘCIA 
Grupy 

docelowe 
Sposób 

realizacji 

Wskaźniki produktu 

Nazwa 
Jednostka 

miary 

Wartość 
Źródła danych/ sposób 

pomiaru początkowa 
2015 rok 

końcowa 
2022 rok 

1.1.1 

Wsparcie zakładania 

działalności 

gospodarczej 

Osoby fizyczne, 

grupy 

defaworyzowane: 

osoby 

niepełnosprawne, 

osoby bezrobotne, 

osoby powyżej 50 

roku życia, osoby 

młode do 

ukończenia 35 

roku życia 

Konkurs  

Liczba 

zrealizowanych 

operacji 

polegających na 

utworzeniu 

nowego 

przedsiębiorstwa 

sztuka 0 45 

Dane o zakończonych 

projektach (zrealizowane 

płatności końcowe, dane z 

wniosków, dane otrzymane 

od beneficjentów) 

 

1.1.2 
Rozwój działalności 

gospodarczej  
Przedsiębiorcy Konkurs 

Liczba 

zrealizowanych 

operacji 

polegających na 

rozwoju 

istniejącego 

przedsiębiorstwa 

sztuka 0 6 

Dane o zakończonych 

projektach (zrealizowane 

płatności końcowe) 
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1.1.3 

Organizacja szkoleń dla 

mieszkańców z grup 

defaworyzowanych  w 

zakresie zakładania 

działalności 

gospodarczej  

Mieszkańcy 

obszaru, grupy 

defaworyzowane 

Aktywizacja Liczba szkoleń sztuka 0 10 Sprawozdanie LGD 

1.2.1 

Tworzenie i rozwój 

ogólnodostępnej 

infrastruktury 

turystycznej lub 

rekreacyjnej lub 

kulturalnej 

Jednostki 

sektora finansów 

publicznych, 

fundacje, 

stowarzyszenia 

Konkurs 

Operacja własna 

Liczba nowych 

obiektów 

infrastruktury 

turystycznej lub 

rekreacyjnej lub 

kulturalnej 

 

sztuka 0 39 

Dane własne LGD, dane 

przekazane przez 

beneficjentów (wnioski o 

płatność) 

1.2.2 

Promocja turystyczna 

obszaru LSR poprzez 

organizację kampanii 

informacyjno-

promocyjnych  

Mieszkańcy 

obszaru LSR 
Aktywizacja 

Liczba kampanii 

informacyjno-

promocyjnych 

sztuka 0 3  Sprawozdanie LGD 

1.2.3 

Zagospodarowanie i 

promocja terenów nad 

rzeką Wieprz na cele 

turystyczne – projekt pn. 

Promocja turystyki 

kajakowej na Wieprzu 

LGD, 

przedsiębiorcy, 

grupy 

defaworyzowane 

Projekt 

współpracy 

Liczba 

zrealizowanych 

projektów 

współpracy 

sztuka 0 1 Dane własne LGD 

1.2.4 

Rozwój infrastruktury 

turystyki aktywnej na 

obszarze LGD wraz z jej 

promocją I etap 

Turyści, mieszkańcy 

obszaru LSR w tym 

grupy 

defaworyzowane, 

przedsiębiorcy  

Projekt 

współpracy 

Liczba 

zrealizowanych 

projektów 

współpracy 

sztuka 0 1 Dane własne LGD 

1.2.5 

Rozwój infrastruktury 

turystyki aktywnej na 

obszarze LGD wraz z jej 

promocją II etap 

Turyści, mieszkańcy 

obszaru LSR w tym 

grupy 

defaworyzowane, 

przedsiębiorcy 

Projekt 

współpracy 

międzynarodowy 

Liczba 

zrealizowanych 

projektów 

współpracy 

sztuka 0 1 Dane własne LGD 
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1.3.1 

Organizacja szkoleń, 

warsztatów, konkursów, 

wyjazdów studyjnych 

oraz innych 

przedsięwzięć na rzecz 

rozwoju i promocji 

lokalnych produktów  

Mieszkańcy 

obszaru LSR, 

grupy 

defaworyzowane 

Aktywizacja 

Liczba 

zorganizowanych 

szkoleń, 

warsztatów, 

konkursów, 

wyjazdów 

studyjnych 

 

sztuka 0 10 Sprawozdanie LGD 

1.3.2 

Organizacja targów, 

giełd, wystaw, punktów 

zbytu oraz tworzenie 

portali internetowych i 

wydawanie publikacji 

związanych z promocją i 

zbytem produktów 

lokalnych  

Mieszkańcy 

obszaru LSR, 

stowarzyszenia, 

fundacje, grupy 

defaworyzowane 

Aktywizacja 

Liczba 

zorganizowanych 

targów, giełd, 

wystaw, punktów 

zbytu oraz portali 

internetowych 

sztuka 0 10 Sprawozdanie LGD 

1.3.3 

Organizacja i wdrożenie 

certyfikacji produktu 

lokalnego na obszarze 

LGD  

 Mieszkańcy 

obszaru LSR, 

stowarzyszenia, 

fundacje, 

przedsiębiorcy, 

grupy 

defaworyzowane 

Projekt 

współpracy 

Liczba 

zrealizowanych 

projektów 

współpracy w 

tym projektów 

współpracy 

międzynarodowej 

sztuka 0 1 Dane własne LGD 

1.4.1 

Organizacja 

przedsięwzięć mających 

na celu wspieranie 

twórczości ludowej, 

lokalnych zwyczajów 

oraz promocję twórców i 

artystów ludowych 

Mieszkańcy 

obszaru LSR, 

stowarzyszenia, 

fundacje, grupy 

defaworyzowane 

Aktywizacja  

Liczba 

zorganizowanych 

przedsięwzięć 

sztuka 0 10 Sprawozdanie LGD 

1.4.2 

Rozwój i rewitalizacja 

lokalnych obiektów 

świadczących o lokalnej 

Fundacje, 

stowarzyszenia, 

jednostki 

organizacyjne 

Konkurs 

Operacja 

własna 

Liczba zabytków 

poddanych 

pracom 

konserwatorskim 

sztuka 0 7 

Dane własne LGD, dane 

przekazane przez 

beneficjentów (wnioski o 

płatność) 
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tradycji, kulturze i 

historii 

związku 

wyznaniowego i 

kościoła 

lub 

restauratorskim 

1.5.1 

Organizacja kampanii 

informacyjno-

promocyjnych i innych 

działań na rzecz 

efektywnego wdrażania 

LSR 

Mieszkańcy 

obszaru LSR, 

stowarzyszenia, 

fundacje, grupy 

defaworyzowane 

Aktywizacja 

Liczba 

zorganizowanych 

działań 

komunikacyjnych 

sztuka 0 10 Sprawozdanie LGD 

Beneficjenci 

LSR, 

pracownicy 

Biura LGD, 

Członkowie 

Rady i Zarządu 

LGD 

Koszty bieżące 

Liczba osobodni 

szkoleń dla 

pracowników i 

organów LGD  

osobodzień 

 

0 

 

136 

Dane własne LGD, 

zaświadczenia/certyfikaty 

poświadczające udział w 

szkoleniu  

Liczba 

podmiotów, 

którym udzielono 

indywidualnego 

doradztwa 

sztuka 0 50 

Dane własne LGD-

ewidencja doradztwa 

(karty doradztwa) 

SUMA    - 0 340 - 
 

Str. 68-71 

CEL 
OGÓLNY 

nr 1 

Lata 2016 - 2018 2019 - 2021 2022 - 2023 Razem 2016 - 2023 

P
ro

g
ra

m
 

P
o
d
d
zi

ał
an

ie
/ 

za
k
re

s 
P

ro
g
ra

m
u
 

Nazwa 

wskaźnika  

Wartość 

z 

jednostką 

miary 

% 

realizacji 

wskaźnika 

narastająco 

Planowane 

wsparcie w 

PLN 

Wartość 

z 

jednostką 

miary 

% 

realizacji 

wskaźnika 

narastająco 

Planowane 

wsparcie w 

PLN 

Wartość 

z 

jednostką 

miary 

% 

realizacji 

wskaźnika 

narastająco 

Planowane 

wsparcie 

w PLN 

Razem 

wartość 

wskaźni

ków 

Razem 

planowane 

wsparcie w 

PLN 

Cel szczegółowy 1.1 Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości niezwiązanej z rolnictwem oraz podnoszenie kwalifikacji biznesowych mieszkańców z grup 
defaworyzowanych 

P
. 
1
.1

.1
 

Liczba nowo 

zarejestrowanych 

przedsiębiorstw 

10 szt. 40% 
800000,00  

200000,00 €    
    35     100% 

2207917,42  

515979,35 €   
0 0      0,00     45 

3007917,42 

751979,35 €   

P
R

O
W

 

R
ea

li
za

cj
a
  

L
S
R
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P
. 
1
.1

.2
 Liczba 

rozwiniętych 

działalności 

gospodarczych 

3 szt. 37% 
555000,00  

138750,00 €    
3 szt. 100% 

482901,68  

120725,42 €   
0 0 0,00 6 

1037901,68 

259475,42 €   

P
R

O
W

 

R
ea

li
za

cj
a
 

 L
S
R

 

P
. 
1
.1

.3
 

Liczba szkoleń 5 szt.  50% 
5 000,00  

1250,00 €   
5 szt. 100% 

 5 000,00 

1250,00 €      
0 0 0,00 10 

10 000,00  

2500,00 €    

P
R

O
W

 

A
k
ty

w
iz

ac
ja

 

Razem cel szczegółowy 1.1  1360000,00 
340000,00 €  

 2695819,10 
673954,70 € 

 0,00  4055819,10 
1013954,70 €  

  

Cel szczegółowy 1.2 Promocja oraz rozwój turystyki i rekreacji na obszarze LSR 

P
. 
1
.2

.1
 

Liczba nowych lub 

zmodernizowanych 

obiektów 

infrastruktury 

turystycznej lub 

rekreacyjnej 

24 szt. 65% 
1950000,00 

487500,00 €    
15 szt. 100% 

  876258,16 

219064,54 €    
0 0 0,00 39 

 2826258,16 

706564,54 € 

P
R

O
W

 

R
ea

li
za

cj
a
 L

S
R

 

P
. 
1
.2

.2
 

Liczba kampanii 

informacyjno-

promocyjnych 

 

  

2 szt.  60% 
40 000,00 

10000,00 €     
1 szt.  100% 

20 000,00  

5000,00 € 
0 0 0,00 3 

 60 000,00 

15000,00 €  

P
R

O
W

 

A
k
ty

w
iz

ac
ja

 

P
. 
1
.2

.3
 Liczba 

zrealizowanych 

projektów 

współpracy 

1 szt. 100% 
 38 470,00 

9617,50 €    
0 0% 

              

0,00       
0 0 0,00 1 

  38 470,00 

9617,50 €    

P
R

O
W

 

W
sp

ó
łp

ra
ca
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P
. 
1
.2

.4
 Liczba 

zrealizowanych 

projektów 

współpracy 

0 szt. 0% 0,00 1 szt. 100% 
123 530,00 

30 882,50 € 
0 0 0,00 1 

123 530,00 

30882,50 € 

P
R

O
W

 

W
sp

ó
łp

ra
ca

 

P
. 
1
.2

.5
 

Liczba 

zrealizowanych 

projektów 

współpracy 

w tym projektów 

współpracy 

międzynarodowej 

0 szt. 0% 0,00 1 szt. 100% 
410 000,00 

102500,00 € 
0 0 0,00 1 

410 000,00 

102500,00 € 

P
R

O
W

 

W
sp

ó
łp

ra
ca

 

Razem cel szczegółowy 1.2   
2028470,00 
507117,50 €      

1429788,16 
357447,04 €   0   

3458258,16  
864564,54 €       

  

Cel szczegółowy 1.3 Rozwój i promocja produktów lokalnych, przetwórstwa lokalnego oraz rynków zbytu  

P
. 
1
.3

.1
 

Liczba 

zorganizowanych 

szkoleń, 

warsztatów, 

konkursów, 

wyjazdów 

studyjnych 

5 szt. 50% 
 20 000,00 

5000,00 €     
5 szt. 100 % 

20 000,00  

5000,00 € 
0 0 0,00 10 

 40 000,00  

10000,00 €    

P
R

O
W

 

A
k
ty

w
iz

ac
ja

 

P
. 
1
.3

.2
 

Liczba 

zorganizowanych 

targów, giełd, 

wystaw, punktów 

zbytu oraz portali 

internetowych 

3 szt. 30% 
 15 000,00    

3750,00 €  
7 szt. 70% 

35 000,00 

8750,00 €     
0  0 0,00 10 

50 000,00   

12500,00 €   

P
R

O
W

 

A
k
ty

w
iz

ac
ja

 

P
. 
1
.3

.3
 Liczba 

zrealizowanych 

projektów 

współpracy w tym 

1 szt. 100% 
                   

93 000,00 

23250,00 €      
0 0% 0,00     0 0 0,00 1 

93 000,00  

23250,00 €    

P
R

O
W

 

W
sp

ó
łp

ra

ca
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projektów 

współpracy 

międzynarodowej 

Razem cel szczegółowy 1.3  128 000,00 
32000,00 € 

 55 000,00 
13750,00 € 

 0,00  183 000,00 
45750,00 € 

  

  

Cel szczegółowy 1.4 Odnowa  i pielęgnowanie  dziedzictwa lokalnego 

P
. 
1
.4

.1
 

Liczba 

zorganizowanych 

przedsięwzięć 

3 szt. 60% 
12 000,00  

3000,00 €    
7 szt. 40% 

 28 000,00 

7000,00 €     
0 0 0,00 10 

40 000,00 

10000,00 € 

P
R

O
W

 

A
k
ty

w
iz

ac
ja

 

P
. 
1
.4

.2
 Liczba 

utworzonych i 

zrewitalizowanych 

obiektów 

4 szt. 50% 
 350 000,00 

87500,00 €     
3 szt. 100% 

157 992,74 

39498,18 €     
0 0 0,00 7 

507 922,74 

126980,68 € 

P
R

O
W

 

R
ea

li
za

cj
a
 L

S
R

 

Razem cel szczegółowy 1.4   
362 000,00 
90500,00 €       

 185992,74 
46498,18 €       0,00   

               
547922,74 

136980,68 €    
    

 

  

Cel szczegółowy 1.5 Tworzenie warunków do włączenia społecznego oraz aktywizacja mieszkańców i wzmacnianie kapitału społecznego na rzecz  zrównoważonego 
rozwoju społeczno-gospodarczego 

P
. 
1
.5

.1
 

Liczba 

zorganizowanych 

działań 

komunikacyjnych 

5 szt. 50% 
30 000,00 

7500,00 €   
5 szt. 100% 

30 000,00  

7500,00 €    
0 0 0,00 10 

 60 000,00 

15000,00 €  

P
R

O
W

 

A
k
ty

w
iz

ac
j

a 

Liczba osobodni 

szkoleń dla 

pracowników i 

organów LGD 

68 

osobodni 

 

50% 

 

3000,00 

750,00 € 

68 

osobodni 

 

100% 

 

3 000,00 

750,00 € 

 

0 

 

0 

 

0,00 

136 

osobodni 

 

6 000,00 

1500,00 € P
R

O
W

 
  

K
o
sz

ty
 

b
ie
żą

ce
 



Załącznik nr 1 do uchwały nr 5/2020 

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 

„Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” 

z dnia 03.09.2020 

13 

 

Liczba podmiotów, 

którym udzielono 

indywidualnego 

doradztwa 

25 szt. 50% 
650 000,00 

162 500,00 € 
25 szt. 50% 

1 899 530,00 

474 882,50 € 
0 0 0,00 50 szt. 

2 549 530,00 

637 382,50 € 

P
R

O
W

 

K
o
sz

ty
 

b
ie
żą

ce
 

Razem cel szczegółowy 1.5   
 683 000,00 
170 750,00 €    

  
 1932530,00 
483 132,50 €    

  0,00   
   
2 615 530,00 
653 882,50 €    

    

RAZEM CEL OGÓLNY  4 561 470,00 
1140367,50 €  

 6299130,00 
1574782,50 € 

 0,00  10 860530,00 
2 715132,50 € 

  

RAZEM LSR   
3655000,00  
913750,00 € 
    

  
3725000,00 
931250,00 €     

  0,00   
7380000,00 
1845000,00 €        

Razem planowane wsparcie na przedsięwzięcia dedykowane tworzeniu miejsc pracy w ramach poddziałania Realizacja LSR PROW 

% budżetu 

poddziałania 

Realizacja 

LSR 

  
 4045819,10 
1011454,75 €    54,82% 

 

Str. 72 

BUDŻET LSR 

        

Zakres wsparcia  
Wsparcie finansowe PLN 

PROW 

Realizacja LSR (art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia  

nr 1303/2013) 

                                             7 380 000,00 

1 845 000,00 €     

Współpraca (art. 35 ust. 1 lit. c rozporządzenia  

nr 1303/2013) 

                                                665 000,00  

166 250,00 €    

Koszty bieżące (art. 35 ust. 1 lit. d rozporządzenia  

nr 1303/2013) 

                                             1 307 500,00 

326 875,00 €     



Załącznik nr 1 do uchwały nr 5/2020 

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 

„Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” 

z dnia 03.09.2020 

14 

 

Aktywizacja (art. 35 ust. 1 lit. e rozporządzenia  

nr 1303/2013) 

                                                260 000,00 

65 000,00 €  

     

RAZEM 
                                            9 612 500,00  

2 403 125,00 €    
 


