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WYKAZ PROPONOWANYCH ZMIAN 

W STRATEGII ROZWOJU 

LOKALNEGO SKIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ 

DLA OBSZARU LGD STOWARZYSZENIE „WSPÓLNIE DLA PRZYSZŁOŚCI” 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. 

 

 

 

 

Numer strony 

podlegający zmianom 

lub opis treści 

LSR 

podlegającej zmianom 
 

Treść lub opis treści LSR podlegająca zmianie, wraz 

uzasadnieniem tych zmian. 

 

Zmiany niezbędne do wprowadzenia w związku ze zmianą 10 

sierpnia 2017r. rozporządzenia w sprawie szczegółowych 

warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach 

poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 

rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego 

Programem Rozwoju Obarów Wiejskich  na lata 2014 – 2020. 

 

Wszelkie zmiany w LSR poddawane konsultacjom oznaczone 

są kolorem czerwonym, pomocniczo pozostawiono także 

pierwotną treść. 

 

Ostateczna wersja LSR do zatwierdzenia przez Zarząd zostanie 

zamieszczona na stronie niezwłocznie po zakończeniu konsultacji. 

1. 

5. Cele i wskaźniki.          

5.1 Logika realizacji 

LSR. Kolumna: 

Planowane 

przedsięwzięcie. str. 31 

PRZED ZMIANĄ: Budowa lub przebudowa obiektów spełniających  

funkcje społeczne, kulturalne i sportowo – rekreacyjne. 

PO ZMIANACH: Rozwijanie i/lub wyposażenie  obiektów 

spełniających  funkcje społeczne, kulturalne i sportowo – rekreacyjne. 

UZASADNIENIE: Zmiany dokonano zgodnie ze zmianą 10 sierpnia 

2017r. rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na 

wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego 

przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obarów Wiejskich  na 

lata 2014 – 2020. 

2. 

5. Cele i wskaźniki.          

5.1 Logika realizacji 

LSR. Kolumna: Produkty 

str. 31 

PRZED ZMIANĄ: Liczba zbudowanych/przebudowanych obiektów 

spełniających funkcje społeczne, kulturalne i sportowo – 

rekreacyjne. 

PRZED ZMIANĄ: Liczba operacji obejmujących wyposażenie 

obiektów spełniających funkcje społeczne, kulturalne i sportowo - 

rekreacyjne  

PO ZMIANACH: Liczba rozwijanych i/lub wyposażonych obiektów 

spełniających funkcje społeczne, kulturalne i sportowo – rekreacyjne. 

UZASADNIENIE: Zmiany dokonano zgodnie ze zmianą 10 sierpnia 

2017r. rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na 

wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego 

przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obarów Wiejskich  na 

lata 2014 – 2020. 
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3. 

5. Cele i wskaźniki     

5.2. Proces 

formułowania celów 

ogólnych, celów 

szczegółowych i 

przedsięwzięć dla 

potrzeb LGD. Kolumna:  

Przedsięwzięcie 

- propozycje usunięcia. 

str. 34 

PRZED ZMIANĄ: Budowa lub przebudowa wraz                             

z wyposażeniem obiektów spełniających  funkcje społeczne, 

kulturalne i sportowo – rekreacyjne. 

PO ZMIANACH: Rozwijanie i/lub wyposażenie  obiektów 

spełniających  funkcje społeczne, kulturalne i sportowo – 

rekreacyjne. 

UZASADNIENIE: Zmiany dokonano zgodnie ze zmianą 10 

sierpnia 2017r. rozporządzenia w sprawie szczegółowych 

warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach 

poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 

rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego 

Programem Rozwoju Obarów Wiejskich  na lata 2014 – 2020. 

4 

5. Cele i wskaźniki      

5.3 Cele i wskaźniki 

LSR. Przedsięwzięcie 

I.2.1. str. 38 

PRZED ZMIANĄ: Budowa lub przebudowa wraz                             

z wyposażeniem obiektów spełniających  funkcje społeczne, 

kulturalne i sportowo – rekreacyjne. 

PO ZMIANACH: Rozwijanie i/lub wyposażenie  obiektów 

spełniających  funkcje społeczne, kulturalne i sportowo – 

rekreacyjne. 

UZASADNIENIE: Zmiany dokonano zgodnie ze zmianą 10 

sierpnia 2017r. rozporządzenia w sprawie szczegółowych 

warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach 

poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 

rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego 

Programem Rozwoju Obarów Wiejskich  na lata 2014 – 2020. 

5 

5. Cele i wskaźniki      

5.3 Cele i wskaźniki 

LSR. Przedsięwzięcie 

I.2.1.  str. 43 

PRZED ZMIANĄ: Budowa lub przebudowa wraz                             

z wyposażeniem obiektów spełniających  funkcje społeczne, 

kulturalne i sportowo – rekreacyjne. 

PO ZMIANACH: Rozwijanie i/lub wyposażenie  obiektów 

spełniających  funkcje społeczne, kulturalne i sportowo – 

rekreacyjne. 

UZASADNIENIE: Zmiany dokonano zgodnie ze zmianą 10 

sierpnia 2017r. rozporządzenia w sprawie szczegółowych 

warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach 

poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 

rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego 

Programem Rozwoju Obarów Wiejskich  na lata 2014 – 2020. 

6 

5. Cele i wskaźniki      

5.3 Cele i wskaźniki 

LSR. Przedsięwzięcie 

I.2.1.  Nazwa 

wskaźnika str. 43 

PRZED ZMIANĄ: Liczba zbudowanych/przebudowanych obiektów 

spełniających funkcje społeczne, kulturalne i sportowo – 

rekreacyjne. 

PRZED ZMIANĄ: Liczba operacji obejmujących wyposażenie 

obiektów spełniających funkcje społeczne, kulturalne i sportowo - 

rekreacyjne Wskaźnik ten zostanie rozliczony w ramach wskaźnika:  Liczba 

zbudowanych/przebudowanych/obiektów spełniających funkcje społeczne, kulturalne i 

sportowo-rekreacyjne. 

PO ZMIANACH: Liczba rozwijanych i/lub wyposażonych obiektów 

spełniających funkcje społeczne, kulturalne i sportowo – rekreacyjne. 
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UZASADNIENIE: Zmiany dokonano zgodnie ze zmianą 10 sierpnia 

2017r. rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na 

wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego 

przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obarów Wiejskich  na 

lata 2014 – 2020. 

7 

5. Cele i wskaźniki      

5.3 Cele i wskaźniki 

LSR. Zgodność LSR     

z celami Programu 

PROW 2014-2020. str. 

47 

 

PRZED ZMIANĄ: Budowa lub przebudowa  obiektów 

spełniających funkcje społeczne – kulturalne i sportowo-

rekreacyjne; 

PO ZMIANACH:  Rozwijanie i/lub wyposażenie  obiektów 

spełniających funkcje społeczne – kulturalne i sportowo-

rekreacyjne; 

PO ZMIANACH:  Usunięto zapis: Wyposażenie obiektów 

spełniających funkcje społeczne – kulturalne,  sportowe                              

i rekreacyjne. 
UZASADNIENIE: Zmiany dokonano zgodnie ze zmianą 10 sierpnia 

2017r. rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na 

wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego 

przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obarów Wiejskich  na 

lata 2014 – 2020. 

8 

6. Sposób wyboru i 

oceny operacji oraz 

sposób ustanawiania 

kryteriów wyboru 

6.1. Formy wsparcia 

operacji w ramach LSR. 

str.48 

 

PRZED ZMIANĄ: budowę lub przebudowę ogólnodostępnej                     

i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, lub 

kulturalnej,  

PO ZMIANACH:  Rozwijanie i/lub wyposażenie  ogólnodostępnej                  

i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, lub 

kulturalnej, 
UZASADNIENIE: Zmiany dokonano zgodnie ze zmianą 10 sierpnia 

2017r. rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na 

wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego 

przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obarów Wiejskich  na 

lata 2014 – 2020. 

9 

6. Sposób wyboru i 

oceny operacji oraz 

sposób ustanawiania 

kryteriów wyboru 

6.1. Formy wsparcia 

operacji w ramach LSR. 

Tabela. Przedsięwzięcie 

1.2.1. str.48 

 

PRZED ZMIANĄ: Budowa lub przebudowa wraz z wyposażeniem 

obiektów spełniających  funkcje społeczne, kulturalne i sportowo – 

rekreacyjne. 

PO ZMIANACH: Rozwijanie i/lub wyposażenie  obiektów 

spełniających  funkcje społeczne, kulturalne i sportowo – 

rekreacyjne. 
UZASADNIENIE: Zmiany dokonano zgodnie ze zmianą 10 sierpnia 

2017r. rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na 

wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego 

przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obarów Wiejskich  na 

lata 2014 – 2020. 



 

 

 
 

 
Czermin 47, 63-304 Czermin, tel. 62 7416 891, fax: 62 7416 892 , e-mail: swdp@pleszew.pl,  www.lgd.pleszew.pl 

 

       
 

10 

6. Sposób wyboru i 

oceny operacji oraz 

sposób ustanawiania 

kryteriów wyboru 

6.1. Formy wsparcia 

operacji w ramach LSR. 

Tabela. Przedsięwzięcie 

1.2.1. Wskaźnik produktu. 

str.48 

 

PRZED ZMIANĄ: Liczba zbudowanych/przebudowanych obiektów 

spełniających funkcje społeczne, kulturalne i sportowo – 

rekreacyjne. 

PRZED ZMIANĄ: Liczba operacji obejmujących wyposażenie 

obiektów spełniających funkcje społeczne, kulturalne i sportowo - 

rekreacyjne  

PO ZMIANACH: Liczba rozwijanych i/lub wyposażonych obiektów 

spełniających funkcje społeczne, kulturalne i sportowo – rekreacyjne. 

UZASADNIENIE: Zmiany dokonano zgodnie ze zmianą 10 sierpnia 

2017r. rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na 

wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego 

przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obarów Wiejskich  na 

lata 2014 – 2020. 

11 

6. Sposób wyboru i 

oceny operacji oraz 

sposób ustanawiania 

kryteriów wyboru 

6.1. Formy wsparcia 

operacji w ramach LSR. 

Intensywność pomocy. 

str. 49 

PRZED ZMIANĄ: Podczas organizacji i przeprowadzania 

konkursów dla beneficjentów LGD „Wspólnie dla Przyszłości” 

będzie brała pod uwagę określone w programie limity pomocy dla 

poszczególnych działań oraz grup beneficjentów. Poza operacjami 

dotyczącymi podejmowania działalności gospodarczej, pomoc 

będzie przyznawana w wysokości nie wyższej niż 70% kosztów 

kwalifikowalnych w sytuacji, gdy o pomoc wnioskuje podmiot 

wykonujący działalność gospodarczą w sytuacji, gdy 

wnioskodawcą jest podmiot sektora finansów publicznych kwota 

pomocy stanowić będzie 63,63% kosztów kwalifikowalnych, a w 

przypadku Projektów grantowych do 100% kosztów 

kwalifikowalnych i 100% kosztów kwalifikowalnych w przypadku 

pozostałych podmiotów. 

PO ZMIANACH: Podczas organizacji i przeprowadzania 

konkursów dla beneficjentów LGD „Wspólnie dla Przyszłości” 

będzie brała pod uwagę określone w programie limity pomocy dla 

poszczególnych działań oraz grup beneficjentów. Poza operacjami 

dotyczącymi podejmowania działalności gospodarczej, pomoc 

będzie przyznawana w wysokości nie wyższej niż 70% kosztów 

kwalifikowalnych w sytuacji, gdy o pomoc wnioskuje podmiot 

wykonujący działalność gospodarczą,  do której stosuje się 

przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 

gospodarczej, z tym że w przypadku organizacji pozarządowej, 

która wykonuje taką działalność gospodarczą - jeżeli organizacja ta 

ubiega się o pomoc w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. b 

i c oraz pkt 3*,w sytuacji, gdy wnioskodawcą jest podmiot sektora 

finansów publicznych kwota pomocy stanowić będzie do 63,63% 

kosztów kwalifikowalnych, a w przypadku Projektów grantowych 

do 100% kosztów kwalifikowalnych i 100% kosztów 

kwalifikowalnych: w przypadku podmiotu niewykonującego 

działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z 

dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej oraz 
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organizacji pozarządowej, która wykonuje działalność 

gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 

2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej – jeżeli organizacja 

ta ubiega się o pomoc w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 1 

oraz 4-8*. 
UZASADNIENIE: Zmiany dokonano zgodnie ze zmianą 10 sierpnia 

2017r. rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na 

wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego  

przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obarów Wiejskich  na 

lata 2014 – 2020. 

12 

8. Budżet LSR. Punktor 3  

punkt 1. str. 52 
PRZED ZMIANĄ: do 70% kosztów kwalifikowalnych –  

w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą,  

PO ZMIANACH: do 70% kosztów kwalifikowalnych –  

w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą,  

do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.  

o swobodzie działalności gospodarczej, z tym że w przypadku 

organizacji pozarządowej, która wykonuje taką działalność 

gospodarczą - jeżeli organizacja ta ubiega się o pomoc w zakresie 

określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. b i c oraz pkt 3*; 
UZASADNIENIE: Zmiany dokonano zgodnie ze zmianą 10 sierpnia 

2017r. rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na 

wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego  

przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obarów Wiejskich  na 

lata 2014 – 2020. 

13 

8. Budżet LSR. Punktor 3  

punkt 2. str. 52 
PRZED ZMIANĄ: do 100% kosztów kwalifikowalnych –  

w przypadku pozostałych podmiotów innych niż jednostki sektora 

finansów publicznych; 

PO ZMIANACH: do 100% kosztów kwalifikowalnych -  

w przypadku  podmiotu niewykonującego działalności 

gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 

2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej oraz  organizacji 

pozarządowej, która wykonuje działalność gospodarczą, do której 

stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

działalności gospodarczej – jeżeli organizacja ta ubiega się  

o pomoc w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 1 oraz 4-8*; 
UZASADNIENIE: Zmiany dokonano zgodnie ze zmianą 10 sierpnia 

2017r. rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na 

wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego  

przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obarów Wiejskich  na 

lata 2014 – 2020. 
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14 

8. Budżet LSR. Punktor 3  

punkt 3. str. 52 
PRZED ZMIANĄ: 63,63% kosztów kwalifikowalnych – w 

przypadku jednostki sektora finansów publicznych – dla tak 

zwanej Dużej Odnowy; 

PO ZMIANACH: do 63,63% kosztów kwalifikowalnych – w 

przypadku jednostki sektora finansów publicznych – dla tak 

zwanej Dużej Odnowy; 
UZASADNIENIE: Zmiany dokonano zgodnie ze zmianą 10 sierpnia 

2017r. rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na 

wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego 

przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obarów Wiejskich  na 

lata 2014 – 2020. 

15 

8. Budżet LSR. 

Przedsięwzięcie 1.2.1. 

str. 53 - 54 

PRZED ZMIANĄ: Budowa lub przebudowa wraz z wyposażeniem 

obiektów spełniających  funkcje społeczne, kulturalne i sportowo – 

rekreacyjne. 

PO ZMIANACH: Rozwijanie i/lub wyposażenie  obiektów 

spełniających  funkcje społeczne, kulturalne i sportowo – 

rekreacyjne. 
UZASADNIENIE: Zmiany dokonano zgodnie ze zmianą 10 sierpnia 

2017r. rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na 

wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego 

przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obarów Wiejskich  na 

lata 2014 – 2020. 

16 

8. Budżet LSR. 

Przedsięwzięcie 1.2.1. 

Wskaźnik. str. 53 - 54 

PRZED ZMIANĄ: Liczba zbudowanych/przebudowanych obiektów 

spełniających funkcje społeczne, kulturalne i sportowo – 

rekreacyjne. 

PRZED ZMIANĄ: Liczba operacji obejmujących wyposażenie 

obiektów spełniających funkcje społeczne, kulturalne i sportowo - 

rekreacyjne  

PO ZMIANACH: Liczba rozwijanych i/lub wyposażonych obiektów 

spełniających funkcje społeczne, kulturalne i sportowo – rekreacyjne. 

UZASADNIENIE: Zmiany dokonano zgodnie ze zmianą 10 sierpnia 

2017r. rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na 

wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego 

przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obarów Wiejskich  na 

lata 2014 – 2020. 

17 

10. Zintegrowanie. 
Tabela: 

Komplementarność 

LSR w stosunku do 

Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na 

lata  2014 – 2020. 

Kolumna: LSR. Cel 

ogólny I. Punktor: 2 str. 

PRZED ZMIANĄ: Budowa lub przebudowa wraz z wyposażeniem 

obiektów spełniających  funkcje społeczne, kulturalne i sportowo – 

rekreacyjne. 

PO ZMIANACH: Rozwijanie i/lub wyposażenie  obiektów 

spełniających  funkcje społeczne, kulturalne i sportowo – 

rekreacyjne. 
UZASADNIENIE: Zmiany dokonano zgodnie ze zmianą 10 sierpnia 

2017r. rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na 



 

 

 
 

 
Czermin 47, 63-304 Czermin, tel. 62 7416 891, fax: 62 7416 892 , e-mail: swdp@pleszew.pl,  www.lgd.pleszew.pl 

 

       
 

56 
 

wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego 

przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obarów Wiejskich  na 

lata 2014 – 2020. 
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17. Załącznik nr 3. Plan 

Działań. Przedsięwzięcie 

1.2.1. Nazwa wskaźnika. 

str.70 

 

PRZED ZMIANĄ: Liczba zbudowanych/przebudowanych 

 obiektów spełniających funkcje społeczne, kulturalne i sportowo-

rekreacyjne. 

PO ZMIANACH: Liczba rozwijanych i/lub wyposażonych 

obiektów spełniających funkcje społeczne, kulturalne i sportowo-

rekreacyjne. 
UZASADNIENIE: Zmiany dokonano zgodnie ze zmianą 10 sierpnia 

2017r. rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na 

wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego 

przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obarów Wiejskich  na 

lata 2014 – 2020. 
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Str. 80 dół strony PRZED ZMIANĄ: --- 

PO ZMIANACH: * Rozporządzenie w sprawie szczegółowych 

warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach 

poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 

rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020” ze zmianami. 

(dodano przypis dolny odwołujący do treści aktu prawnego regulującgo 

poruszane w strategii kwestie) 

 

 


