
Kłobuck, dn. 06.04.2017r.

Stanowisko Grupy Roboczej ds. aktualizacji LSR

Dokumenty programowe:
Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania Zielony Wierzchołek Śląska na lata 2014-
2020 (załącznik nr 1 do Uchwały nr 10/2015 WZC z dnia 17.12.2015 z późn. zm.),

Umowa pomiędzy LGD „Zielony Wierzchołek Śląska” a Województwem Śląskim o warunkach i sposobie realizacji Strategii 
Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność nr 00006-6933-UM1210017/15 z dnia 10.05.2016 r. 

Umowa pomiędzy LGD „Zielony Wierzchołek Śląska” a Województwem Śląskim o przyznaniu pomocy nr 00003-6937-
UM1200003/16 z dnia 14.09.2016 r. w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Po pierwszych naborach wniosków, na podstawie mierzalnych i weryfikowalnych wskaźników celów LSR, dokonano
badania  poziomu  realizacji  LSR.  W  wyniku  analizy  i  oceny  danych  oraz  w  związku  z  licznymi  uwagami
i oczekiwaniami wyrażanymi podczas konsultacji społecznych, przedstawicieli jednostek sektora finansów publicznych,
przedsiębiorców i potencjalnych wnioskodawców na szkoleniach i  podczas konsultacji  w biurze LGD, pojawiła się
potrzeba aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.

Proponowane zmiany w dokumencie LSR (zmiany ujęto w załączniku nr 1):

1) w załączniku nr 3 Plan Działania

- w przypadku przedsięwzięcia 1.1.1 Rozwój infrastruktury rekreacyjno – turystycznej kwotę oraz wskaźniki przypisane
do tego przedsięwzięcia na okres 2019-2021 przenieść do realizacji na lata 2016-2018.

Uzasadnienie: Przeprowadzone konsultacje wykazały duże zainteresowanie potencjalnych beneficjentów na realizację 
zadań w tym zakresie w roku 2017. 

 - w przypadku przedsięwzięcia 1.2.1 Rozpoczynanie działalności gospodarczej dla osób z grupy defaworyzowanej 
zmniejszyć wskaźnik nowoutworzonych przedsiębiorstw z 6 do 5

Uzasadnienie: 
Premia, która może być przyznana na podjęcie działalności gospodarczej w Lokalnej Strategii Rozwoju ustalona jest na 
poziomie 60 tyś zł. Wartość wskaźnika ustalona obecnie w LSR przewiduje utworzenie 6 przedsiębiorstw natomiast 
dostępna kwota określona w LSR umożliwia wybór maksymalnie 5 wniosków o przyznanie premii. Dlatego zasadnym 
staje się ustalenie wartości wskaźnika nowoutworzonych przedsiębiorstw na poziomie 5. 

- w przypadku przedsięwzięć 1.2.2, 1.3.1, 1.3.2  kwotę oraz wskaźniki przypisane do tych przedsięwzięci na okres 
2019-2021 przenieść do realizacji na lata 2016-2018.

Pierwsze przeprowadzone nabory wniosków o przyznanie pomocy, konsultacje przeprowadzone podczas szkoleń dla 
beneficjentów oraz wnioski z doradztwa indywidualnego wskazują na bardzo duże zainteresowanie pozyskaniem 
środków na podjęcie oraz rozwój działalności gospodarczej. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom osób chętnych na 
pozyskanie pomocy w ramach przedsięwzięcia 1.2.2, 1.3.1, 1.3.2  proponujemy przeniesienie środków przewidzianych 
na to działanie na lata 2019-2021 wraz z przypisanymi wskaźnikami do wcześniejszego wykorzystania w okresie 2016-
2018.

- w przypadku przedsięwzięcia 2.2.1 Rozwój infrastruktury kulturalnej  przenieść kwotę 100 000 ,00 zł z okresu 2019-
2021 na wcześniejszy okres realizacji 2016 -2018.

W wyniku konsultacji ustalono, iż przewidywana kwota wniosków, które mogą zostać złożone w ramach 
przedsięwzięcia 2.2.1 przekracza obecnie zaplanowaną. 



2) W wyniku proponowanych zmian należy dokonać odpowiednich korekt LSR w tabeli nr 16: Formularz: Cele i 
wskaźniki oraz w tabeli nr 17: Tabelaryczna matryca logiczna powiązań diagnozy obszaru i ludności, analizy SWOT 
oraz celów i wskaźników.

3) Proponowane zmiany w lokalnych kryteriach wyboru projektów (projekty dla przedsiębiorców) znajdują się w 
załączniku nr 2 do stanowiska Grupy Roboczej.

Uzasadnienie: Wnioskodawcy oraz potencjalni wnioskodawcy podczas szkoleń i konsultacji w biurze LGD zgłaszają 
trudności z osiągnięciem minimalnej wymaganej ilości punktów wynikających z aktualnych kryteriów wyboru operacji.
Wprowadzone zmiany poszerzą możliwość aplikowania o przyznanie pomocy dla większej liczby beneficjentów a co 
za tym idzie wpłyną na efektywniejsze wykorzystanie środków oraz skuteczniejszą realizację wskaźników.  

Załączniki:
nr 1 - Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania  „Zielony 

Wierzchołek Śląska” - projekt zmian,
nr 2 - Kryteria wyboru projektów (projekty dla przedsiębiorców) – projekt zmian.


