
Kłobuck, dn. 18.06.2020r. 

 

 

Stanowisko Grupy Roboczej ds. aktualizacji LSR 

 

 

Dokumenty programowe: 

 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. 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 wraz z poź.zm. 

 

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 Lokalną Grupą Działania „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. wraz z poź. zm. 

 

Umowa pomiędzy Lokalną Grupą Działania „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 wraz z poź. zm.  

 

 

 

 

Na podstawie dotychczasowego wykonania Lokalnej Strategii Rozwoju oraz informacji pozyskanych 

z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego dokonano badania poziomu realizacji LSR. 

W wyniku zaistniałych zmian prawnych, analizy i oceny danych oraz w związku z uwagami 

i oczekiwaniami przedstawicieli jednostek sektora finansów publicznych, przedsiębiorców 

i potencjalnych wnioskodawców wyrażanych podczas konsultacji w biurze LGD, pojawiła się 

potrzeba aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. 

 

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

 

- w załączniku nr 3 Plan Działania 

 

Środki finansowe przypisane do wszystkich przedsięwzięć wymienionych w Planie Działania zostały 

uaktualnione do rzeczywistego wykorzystania i przeliczone na kwoty w euro wg indykatywnego 

przelicznika 1 euro=4 zł.  Środki przypisane do kolumny 2019 – 2021 zostaną wykorzystane 

w najbliższych naborach wniosków o przyznanie pomocy.  

Kwoty nieskreślone są kwotami euro. 

 

Uzasadnienie:  

Zmiana została dokonana na podstawie informacji wynikających z pisma Ministerstwa Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi z dnia 20 stycznia 2020 r. Kwoty we wszystkich przedsięwzięciach zawarte w Planie 

Działania zostały uaktualnione do rzeczywistego wykorzystania oraz przeliczone wg indykatywnego 

kursu 1 euro=4 zł 



  

 - w przypadku przedsięwzięć 1.2.1 rozpoczynanie działalności gospodarczej oraz 1.2.2 rozwój 

działalności gospodarczej przeznaczonych dla osób z grupy defaworyzowanej nie planuje się już 

uruchomienia konkursów. 

 

Uzasadnienie: 

Kwoty oraz wskaźniki przypisane do tych przedsięwzięć zostały wykorzystane/zrealizowane w 100% 

 

- w przypadku przedsięwzięć 1.3.1 rozpoczynanie działalności gospodarczej oraz 1.3.2 rozwój 

działalności gospodarczej uaktualniono do rzeczywistego wykorzystania oraz zwiększono kwoty 

oraz wskaźniki dostępne w najbliższych naborach wniosków o przyznanie pomocy. 

 

Uzasadnienie: Środki oraz kwoty przypisane do tych przedsięwzięć zostały uaktualnione do 

rzeczywistego wykonania oraz zwiększone o kwoty wynikające z uzyskanych dodatkowych środków 

zgodnie z pismem Departamentu Terenów Wiejskich UM Woj. Śląskiego z dnia 09.01.2020 r. 

W przypadku przedsięwzięcia 1.3.1 jest to kwota 132 306,20 € oraz w ślad za tym 11 wskaźników 

dotyczących utworzenia przedsiębiorstwa. W przypadku przedsięwzięcia 1.3.2 jest to kwota 

23 971,90 € oraz 1 wskaźnik. Zwiększenie środków dedykowanych tym przedsięwzięciom wynika 

z dużego zainteresowania potencjalnych beneficjentów tymi działaniami.  

 

- przedsięwzięcie 1.4.1 – Inkubatory przetwórstwa lokalnego – zwiększenie kwoty do 125 000 € bez 

zwiększenie wskaźnika. 

 

Uzasadnienie: 

Do tej pory na to przedsięwzięcie przeznaczone było 62 500 €. Zwiększenie wynika dużym 

zainteresowaniem tym działaniem oraz informacjami ze strony potencjalnych beneficjentów, którzy 

zwracali uwagę, iż zaplanowana wcześniej kwota nie jest wystarczająca do efektywnego działania 

inkubatora przetwórstwa lokalnego.  

 

Załącznik nr 1. PROCEDURA AKTUALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU 

 

- pkt.10 otrzymuje brzmienie Biuro LGD opracowuje propozycję zmian w LSR i przedstawia je 

Zarządowi 

- pkt 11  otrzymuje brzmienie Zarząd decyduje o aktualizacji LSR w formie uchwał. 

 

Uzasadnienie: Zmiana sposobu zatwierdzania zaktualizowanej LSR wynika z faktu, iż znajdujemy się w końcowej fazie 

programu 2014-2020 i wszelkie zmiany w LSR będą wymagały szybkich decyzji. Możliwość  zatwierdzania aktualizacji LSR 

przez Zarząd LGD daje możliwość szybkiej reakcji na ewentualne ponowne wykorzystanie środków, które powróciły do 

budżetu LGD w wyniku niezrealizowania umowy o przyznanie pomocy przez beneficjentów.  

 

 

Załączniki: 

 nr 1 -  Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy 

Działania  „Zielony Wierzchołek Śląska” - projekt zmian. 

  


