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Dotychczasowy zapis:  Nowy zapis/zmiany: 

Rozdział V Cele, wskaźniki …. 
Str. 27, 28, 29 

Rozszerzono opis o nowe przedsięwzięcia realizowane w ramach współpracy lokalnych 

grup działania, dzięki możliwości zwiększenia budżetu LSR w tym zakresie (w 

konsekwencji przyznania dodatkowych środków na działanie 19.2.). Dodano 

przedsięwzięcia 2.2.4. oraz 2.3.3. oraz zaktualizowano opis powiązań z realizacją celów 

przekrojowych związany z ich wprowadzeniem. 

Rozdział V Cele, wskaźniki …. 
Str. 31 Opis i uzasadnienie 
wyboru wskaźników 

Rozszerzono opis wskaźników w związku z dodaniem nowych przedsięwzięć: 2.2.4. i 

2.3.3. 

Rozdział V Cele, wskaźniki …. 
Matryca logiczna realizacji celów 
ogólnych, szczegółowych i 
przedsięwzięć, str. 37 

Wprowadzono dla przedsięwzięć 2.2.4. i 2.3.3. (projekty współpracy) nowe wskaźniki 
rezultatu 
. 

Rozdział V Cele, wskaźniki. 
Tabela: Opis przedsięwzięć 
planowanych do realizacji w 
ramach LSR, str. 43- 44 

Wprowadzono zmiany w związku ze zwiększeniem mbudżetu projektów współpracy i 
dodaniem nowych przedsięwzięć związanych z planowanymi projektami współpracy 
(P.2.2.4. i P.2.3.3.) 
Dla przedsięwzięcia 2.3.2. (Krajowy projekt współpracy) zaktualizowano budżet do 
bieżących planów 

Rozdział V Cele, wskaźniki …. 
Opisy projektów współpracy, str. 
45 - 46 

W opisie projektu współpracy w ramach przedsięwzięcia 2.3.2. (pt. Podhale-Gorce-
Pieniny-Spisz – rozwój oferty wspólnej turystyki rowerowej) skorygowano błędną nazwę 
celu szczegółowego  oraz zaktualizowano kwotę budżetu PLGD. 
Dodano opis dwóch dodatkowych planowanych projektów współpracy (w ramach 
przedsięwzięć 2.2.4. i 2.3.3.). 

Rozdział V Cele, wskaźniki …. 
Tabela: Matryca logiczna 
powiązań diagnozy obszaru i 
ludności, analizy SWOT oraz 
celów wskaźników 
Str. 50 - 51 

W tabeli dodano nowe przedsięwzięcia 2.2.4. i 2.3.3. i odpowiadające im opisy oraz 
wskaźniki. 
Skorygowano nazwę wskaźnika rezultatu dla przedsięwzięcia 2.3.2., z uwagi na 
zauważoną niespójność z innymi zapisami w LSR. 

Rozdział VIII. Budżet LSR 
Str. 55-56 

Dostosowanie zapisów i kwot do zmian w planie działania i innych częściach LSR w 
związku z dodaniem nowych przedsięwzięć 2.2.4. i 2.3.3.  

Załącznik nr 3 do LSR 
Tabela „Plan Działania” strona 
73, 75, 76 
 
 
 

Skorygowano omyłkę pisarską przy wartości wskaźnika „Liczba podmiotów działających w 
sferze kultury lub dziedzictwa przyrodniczego, które otrzymały wsparcie w ramach 
realizacji LSR” z 2 na 3.  
Dodano przedsięwzięcia 2.2.4 i 2.3.3. oraz odpowiadające im wskaźniki produktu i kwoty. 
Zaktualizowano w związku ze zmianami odpowiednie sumy budżetu LSR dla celu 
szczegółowego 2.2. i 2.3. oraz celu ogólnego 2. I Razem LSR. 

Załącznik 4 do LSR 
Tabela Budżet LSR,  str. 74 

Zwiększenie odpowiednich kwot budżetu Realizacji LSR (poddziałanie 19.3.),oraz  Suma 
Razem która wynosi po zmianach 3 056 685,00 euro. 

Załącznik 5 do LSR 
Plan komunikacji,  
str. 80 

Zaktualizowano  zestawienie działań w ramach planu komunikacji dla działania Dyżur 
pracownika LGD w poszczególnych gminach w wyznaczonych terminach oraz działania 
Spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów (grupy docelowej) konkursu, w 
każdej gminie LGD – dla etapu „Przed każdym konkursem” dodano uwagę TAK „* za 
wyjątkiem 2022 r.” Realizacja tego działania przy trwającym obecnie stanie zagrożenia 
epidemicznego w szczególności przy planowanych naborach w okresie przewidywanej 
intensyfikacji zachorowań jest trudna do przewidzenia i budzi obawy pracowników  jak 
również uczestników, którzy wielokrotnie wolą przyjść do biura na indywidualne 
konsultacje. W celu zapewnienia odpowiedniej informacji dla potencjalnych 
wnioskodawców konkursów LGD będzie zachęcać do skorzystania z innych form 
informowania o naborach w szczególności bezpiecznych w czasie zagrożenia 
epidemicznego SARS COV-2. 



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 mogła 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 mogła ubiegać o 
zwiększenie środków przeznaczonych na wdrażanie lokalnych strategii rozwoju 
(poddziałanie 19.2) w maksymalnej wysokości 523 000,00 EURO. LGD zaktualizowała 
odpowiednie kwoty na działanie 19.2. w czerwcu 2021. W ślad za zwiększeniem budżetu 
działania 19.2. idzie możliwość zwiększenia budżetu na działanie 19.3. W związku z 
zawiązaniem nowych kontaktów w zakresie współpracy zaplanowano w ramach 
dodatkowych środków na 19.3., dwa nowe projekty współpracy. 
Zweryfikowano aktualność planu komunikacji, w związku z dużą nieprzewidywalnością  i 
zagrożeniem w realizacji działań komunikacyjnych przed naborami takich jak spotkania i 
dyżury w poszczególnych gminach, w okresie zagrożenia epidemicznego, w 2022 r. dla 
bezpieczeństwa pracowników i uczestników racjonalna będzie rezygnacja z tych działań i 
intensyfikacja innych szczególnie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. 
Korzystając z okazji ww. zmian skorygowano omyłki pisarskie i niespójności związane 
szczególnie z projektem współpracy w ramach P.2.3.2. 

 


