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Dotychczasowy zapis:  Nowy zapis/zmiany: 

Rozdział II Partycypacyjny 
charakter LSR 
Str.9 

Dodano informację o badaniu ankietowym przeprowadzonym 

wśród uczestników WZC w dniu 24.05.2021 oraz w czerwcu 2021, 

kiedy udostępniono informację o możliwości ubiegania się przez 

LGD o dodatkowe środki na działanie 19.2. i zwrócono się do 

ankietowanych o wskazanie najbardziej preferowanych 

przedsięwzięć na które PLGD powinna przeznaczyć dodatkowe 

środki. Ankiety sugerowały w szczególności wsparcie rozwoju 

przedsiębiorczości na terenie PLGD – na ten cel sugerowano 

przeznaczyć ponad 75% dodatkowych środków. Pojawiały się też 

liczne sugestie aby przeznaczyć te środki na działania umacniające 

tożsamość lokalną integrujące i aktywizujące mieszkańców, od 

przedstawicieli LGD obecnych na WZC w dniu 24.05.2021r.  wyszła 

także propozycja podjęcia działań w celu integracji oferty 

turystycznej całego obszaru PLGD, dlatego zaplanowano także 

jedną operacje własną w tym zakresie. 

Rozdział V Cele, wskaźniki …. 
Str. 27 

Rozszerzono opis przedsięwzięcia 2.3.1. w związku z planowaną 

jedną operacją własną w ramach dodatkowych środków 

Rozdział V Cele, wskaźniki …. 
Matryca logiczna realizacji celów 
ogólnych, szczegółowych i 
przedsięwzięć, str. 33-38 

Wprowadzono zmiany wielkości budżetu przedsięwzięć na które 
planuje się przeznaczyć dodatkowe środki w ramach przedsięwzięć 
1.2.1., 2.3.1., 2.1.1., 2.1.2. (kolumna Sposób realizacji) oraz na 
końcu tabeli w polu suma poddziałania 19.2. 
Na przedsięwzięcie 1.2.1. przeznacza się 110 500,00euro 
dodatkowych środków. Na przedsięwzięcia 2.1.1. i 2.1.2. po 
200 000,00 euro dodatkowych środków. Na przedsięwzięcie 2.3.1. 
12 500 euro dodatkowych środków. Łącznie suma poddziałania 
19.2. zwiększyła się o 523 000,00 euro. 
Zwiększono wartości wskaźników produktu dla przedsięwzięć na 
które planuje się przeznaczyć dodatkowe środki oraz 
odpowiadających im wskaźników rezultatu. 

Rozdział V Cele, wskaźniki …. 
Tabela. Realizacja wskaźników 
produktu i rezultatu w ramach 
kosztów bieżących i aktywizacji…, 
str. 38-39 
 

Wprowadzono zmiany w związku z przyznaniem dodatkowych 
środków również na poddziałanie 19.4. (12% kwoty dodatkowych 
środków przyznanych na działanie 19.2. łącznie zwiększono budżet 
działania 19.4. o 62 760,00eur dodatkowych środków) 
- zwiększono kwoty w kolumnie koszty, dla ostatniego kamienia 
milowego 2022 – 2023 jak również zwiększono wybrane wskaźniki 
realizacji. Nie zaplanowano zwiększenia liczby osób korzystających 
z doradztwa z uwagi na brak możliwości wliczania do sumy 
podmiotów kilkukrotnie tych samych podmiotów, w związku z tym 
na obecną chwilę wskaźnik liczby osób którym udzielono 
indywidualnego doradztwa jest na dość niskim poziomie i 
ryzykownym byłoby dodatkowe podnoszenie go skoro został 
przeszacowany. Dodatkowym elementem który na to wpłynął było 
odejście od realizacji projektów grantowych, przy realizacji których 
z doradztwa i z dofinansowania skorzystałoby znacznie więcej 
podmiotów.  



Rozdział V Cele, wskaźniki …. 
Tabela: Opis przedsięwzięć 
planowanych do realizacji w 
ramach LSR, str. 40 - 42 

Wprowadzono zmiany w związku z ubieganiem się od dodatkowe 
środki - zwiększono budżet przedsięwzięć 1.2.1., 2.3.1., 2.1.1., 
2.1.2., na które planuje się przeznaczyć dodatkowe środki. 
Rozszerzono opis i szczegóły przedsięwzięcia 2.3.1. w zakresie 
budżetu operacji własnej. 

Rozdział V Cele, wskaźniki …. 
Tabela: Matryca logiczna powiązań 
diagnozy obszaru i ludności, 
analizy SWOT oraz celów 
wskaźników, str. 44-48 

Dostosowanie zapisów w kolumnach „produkty”, „rezultaty” 
(wartości wskaźników) dla przedsięwzięć, których budżet zwiększa 
się w wyniku ubiegania się o dodatkowe środki na działanie 19.2.. – 
zwiększenie wskaźników produktu dla przedsięwzięć 1.2.1., 2.1.1., 
2.1.2., dodanie nowego wskaźnika dla operacji własnej w ramach 
przedsięwzięcia 2.3.1.  oraz zwiększenie odpowiadających im 
wskaźników rezultatu. 

Rozdział VIII. Budżet LSR 
Str. 52-53 

Dostosowanie zapisów i kwot do zmian w planie działania w 
związku z ubieganiem się o dodatkowe środki na działania 19.2. i 
19.4. 

Rozdział XI. Monitoring i 
ewaluacja, str. 60 

Dodano zapisy dotyczące ewaluacji na zakończenie wdrażania LSR tj. 
ewaluacji zewnętrznej zgodnej z Wytycznymi nr 5/3/2017 Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii 
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.   

Załącznik nr 3 do LSR 
Tabela „Plan Działania” strona 69 - 
73 
 
 
 

Zwiększenie kwot i wartości wskaźników w latach 2022 – 2023 i w 
kolumnie Razem dla przedsięwzięć na które planuje się przeznaczyć 
tzw. dodatkowe środki:  1.2.1., 2.1.1., 2.1.2., oraz dodanie nowego 
wskaźnika dla operacji własnej w ramach przedsięwzięcia 2.3.1.    
Dla przedsięwzięcia „Wzmocnienie potencjału LGD, 
beneficjentów…” - zwiększono kwoty w kolumnie koszty, dla 
ostatniego kamienia milowego 2022 – 2023 jak również zwiększono 
wybrane wskaźniki realizacji. Nie zaplanowano zwiększenia liczby 
osób korzystających z doradztwa z uwagi na brak możliwości 
wliczania do sumy podmiotów kilkukrotnie tych samych 
podmiotów, w związku z tym na obecną chwilę wskaźnik liczby osób 
którym udzielono indywidualnego doradztwa jest na dość niskim 
poziomie i ryzykownym byłoby dodatkowe podnoszenie go skoro 
został przeszacowany. 

Załącznik 4 do LSR 
Tabela Budżet LSR,  i plan 
finansowy str. 74 

Zwiększenie odpowiednich kwot budżetu Realizacji LSR 
(poddziałanie 19.2.), oraz Kosztów bieżących i aktywizacji 
(Poddziałanie 19.4.) 

Załącznik 5 do LSR 
Plan komunikacji, str. 78 - 79 

Zaktualizowano  budżet planu komunikacji w roku 2022 o kwotę 
łącznie 760 euro. 

Cel dokonania zmian zapisu/ ów, 
przewidywane efekty tych zmian:  
  

W związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2020/2220 z dnia 23 grudnia 2020 r. ustanawiającym niektóre 
przepisy przejściowe dotyczące wsparcia z Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i z 
Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) w latach 
2021 i 2022 oraz zmieniającym rozporządzenia (UE) nr 1305/2013, 
(UE) nr 1306/2013 i (UE) nr 1307/2013 w odniesieniu do zasobów i 
stosowania w latach 2021 i 2022 oraz rozporządzenie (UE) nr 
1308/2013 w odniesieniu do zasobów i rozdziału takiego wsparcia 
na lata 2021 i 2022 oraz procedowaną w związku z tym zmianą 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 
2014-2020), Podhalańska Lokalna Grupa Działania może ubiegać się 



o dodatkowe środki do budżetu LSR w ramach PROW 2014-2020. 
Zgodnie z przedstawioną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
procedurą ubiegania się o dodatkowe środki na realizację 
podejścia LEADER, Podhalańska LGD może ubiegać o zwiększenie 
środków przeznaczonych na wdrażanie lokalnych strategii 
rozwoju (poddziałanie 19.2) w maksymalnej wysokości 
523 000,00 EURO oraz na pokrycie kosztów bieżących i aktywizacji 
(poddziałanie 19.4.) w maksymalnej wysokości 62760,00 EURO. 
Po otrzymaniu informacji przeprowadzono diagnozę aby środki te 
przeznaczyć w aktualizowanej LSR na przedsięwzięcia cieszące się 
największym zainteresowaniem. 

 


