Proponowane zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnego
Kierowanego przez Społeczność - marzec 2018
ROZDZIAŁ V CELE I WSKAŹNIKI
1. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaktualizowano cele.
2. Zaktualizowano opisy Projektów Współpracy
3. W tabeli 16. Cele i wskaźniki LSR zaktualizowano wskaźniki produktu i oddziaływania
zgodnie z Wytycznymi MRiRW nr. 5/3/2017
4. W tabeli18. Tabelaryczna matryca logiczna powiązań diagnozy obszaru i ludności, analizy
SWOT oraz celów i wskaźników zaktualizowano wskaźniki produktu i rezultatu zgodnie z
Wytycznymi MRiRW nr. 5/3/2017
5. W tabeli 19. Opis wskaźników przypisanych do celu ogólnego, celu szczegółowego oraz
przedsięwzięć zaktualizowano wskaźniki zgodnie z Wytycznymi MRiRW nr. 5/3/2017
ROZDZIAŁ VI SPOSÓB WYBORU I OCENY OPERACJI…
W rozdziale tym usunięto z opisu słowo „sportu” przy procentowym dofinansowaniu
dopisano słowo „do”
ROZDZIAŁ VII PLAN DZIAŁANIA
Zaktualizowano plan działania w kwestii dotyczącej ogłaszanych naborów.
ROZDZIAŁ VIII BUDŻET LSR
Zwiększono środki na projekty współpracy do kwoty 270 000,00 co stanowi 5% kwoty
przyznanej na realizację LSR
ROZDZIAŁ IX PLAN KOMUNIKACJI
Zaktualizowano ilość spotkań o zasięgu powiatowym, ilość spotkań informacyjnokonsultacyjnych w każdej gminie przed każdym naborem w związku z zaplanowanym
dodatkowym naborem wniosków o powierzenie grantu, który będzie ogłoszony z racji nie
osiągnięcia wskaźnika.
ROZDZIAŁ XI MONITORING I EWALUACJA
W tabeli 21. Elementy podlegające ewaluacji w kolumnie „ źródło danych i metody ich
zbierania” wpisano „warsztat refleksyjny” w kolumnie „czas i okres trwania pomiaru
wpisano„ przeprowadzenie warsztatu refleksyjnego do końca lutego w latach 2018-2021”

ZAŁĄCZNIK 3 PLAN DZIAŁANIA
Zgodnie z wytycznymi MRiRW nr. 5/3/2017 zaktualizowano wskaźniki. Poprawiono również
kwoty w pozycjach dot. projektów współpracy oraz w poszczególnych przedsięwzięciach
zgodnie z podpisanymi umowami przez beneficjentów.
ZAŁĄCZNIK 4 PLAN KOMUNIKACJI
W wierszu I połowa 2018 w kolumnie środki przekazu dodano „wyjazd studyjny z
elementami warsztatu refleksyjnego” w kolumnie planowane wskaźniki dopisano „1 wyjazd”.
W wierszu I połowa 2019, I połowa 2020, I połowa 2021 i I połowa 2022 w kolumnie środki
przekazu dodano „organizacja warsztatu refleksyjnego” a w kolumnie planowane wskaźniki
dopisano „1 warsztat”
W związku z dodatkowym naborem wniosków o powierzenie grantu w wierszu I połowa
2019 dodano „spotkania konsultacyjne w każdej gminie przed każdym naborem” a w
kolumnie planowane wskaźniki dopisano „5 spotkań, 35 uczestników”
TABELA 23 INDYKATYWNY BUDŻET PLANU KOMUNIKACYJNEGO
Tabela została zaktualizowana zgodnie z zapisem z planu komunikacyjnego. Dodany został
wiersz w kolumnie Nazwa zadania „Organizacja warsztatu refleksyjnego” w kolumnie nazwa
kosztu dodano zapis „Usługa hotelowa, usługa gastronomiczna, transport, materiały
szkoleniowe, wynajem Sali” w kolumnie okres realizacji dodano „I kw.2018, I kw.2019, I
kw.2020, I kw.2021 I kw.2022” wpisano również koszt zadania. Zaktualizowano koszty
zadań w poszczególnych wierszach.
ZAŁĄCZNIK 1 BUDŻET LSR
Zaktualizowano tabelę w pozycji współpraca (art.. 35 ust. 1 lit. c rozporządzenia nr
1303/2013) wprowadzono kwotę 270 000,00. Poprawiono również rubrykę w pozycji razem.
W całym dokumencie poprawiono drobne literówki i oczywiste omyłki.

