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WYKAZ ZMIAN W LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2016 – 2022 LGD PROMENADA S 12 

Lp.  Oznaczenie i nazwa rozdziału (nr 

strony projektu aktualizacji LSR)  

Wprowadzona zmiana  Uzasadnienie/ wyjaśnienie 

1.  I.1. Obszar LGD  

Str. 3 

Zaktualizowano charakterystykę gmin członkowskich w 

zakresie statusu administracyjnego.  

W związku ze zmianą statusu dwóch gmin 

członkowskich z gmin wiejskich na miejsko 

– wiejskie.  

2.  I.4 Poziom decyzyjny – skład 

organu 

Str. 8 

Zmiana korygująca podstawę prawną, z której wynikają zadania 

Rady.  

Było: Zgodnie z zapisem §24 Statutu organem decyzyjnym w 

myśl art. 32 ust. 2 lit. b rozporządzenia 1303/2013 Rady(WE) 

jest Rada Stowarzyszenia, którą powołuje i odwołuje Walne 

Zebranie Członków.  

Jest: „Zgodnie z zapisem §24 Statutu organem decyzyjnym, do 

którego wyłącznej kompetencji należy wybór operacji do 

dofinansowania zgodnie z art. 34 ust. 3 lit. e i f rozporządzenia 

1303/2013 Rady(WE) jest Rada Stowarzyszenia.” 

Na etapie opracowania LSR błędnie 

określono podstawę prawną.   

3.  I.4 Poziom decyzyjny – skład 

organu 

Str. 8 

Doprecyzowano zapisy określające etapy oceny operacji.  

Było: Ocena i wybór operacji do dofinansowania przez 

członków Rady przebiega w dwóch etapach. Pierwszy etap to 

sprawdzenie zgodności z tematyką naboru, LSR i Programem, 

drugi etap to sprawdzenie zgodności z lokalnymi kryteriami 

wyboru.  

Jest: Ocena i wybór operacji do dofinansowania przez członków 

Rady przebiega w dwóch etapach. Pierwszy etap to sprawdzenie 

zgodności operacji z ogłoszeniem naboru, Programem i LSR, 

drugi etap to sprawdzenie zgodności z lokalnymi kryteriami 

wyboru. 

Dostosowano do Wytycznych MRiRW, w 

pierwszym etapie następuje stwierdzenie 

zgodności operacji z ogłoszeniem naboru 

wniosków, w tym również z tematyką 

naboru.  

4. I.4 Poziom decyzyjny – skład 

organu 

Str. 8 

Doprecyzowano błędny zapis dotyczący uznania zgodności 

operacji z LSR przez oceniających dwóch członków Rady.  

Było: Wynik głosowania w sprawie uznania operacji za zgodną 

W związku z tym, że każdą operację pod 

względem zgodności z LSR ocenia dwóch 

członków Rady, nie jest możliwe 



z LSR jest pozytywny, jeżeli większość głosów (50% + 1) 

uznała ją za zgodna z LSR. Jeżeli operacja jest niezgodna z LSR 

nie podlega dalszej ocenie. 

Jest: Wynik głosowania w sprawie uznania operacji za zgodną z 

LSR jest pozytywny, jeżeli oceniający ją członkowie Rady 

jednomyślnie uznają zgodność z LSR. Jeżeli operacja jest 

niezgodna z LSR nie podlega dalszej ocenie 

większościowe stwierdzenie zgodności, 

dlatego wprowadzono zasadę 

jednomyślności.  

5. I.5 Zasady funkcjonowania LGD 

Str.  10-11 

Zmiana kompetencji Walnego Zebrania i Zarządu, 

oddelegowanie do Zarządu kompetencji zatwierdzania 

aktualizacji LSR, lokalnych kryteriów wyboru operacji i 

Regulaminu Rady.   

Korekta zapisów wynika ze zmiany 

kompetencji Walnego Zebrania Członów i 

Zarządu LGD wprowadzonej uchwałą 

Walnego Zebrania w dniu 25 kwietnia 

2017r.  

6. V. Cele LSR  

Str. 37 -39  

1) W opisie celu ogólnego I uwzględniono – dodanie treści 

o planowanym projekcie współpracy powyżej limitu 2% 

. 

2) W opisie celu ogólnego II dodano treść o planowanym 

projekcie współpracy powyżej limitu 2%.  

3) W opisie celu ogólnego III zaktualizowano planowane 

do poniesienia koszty na realizację projektów 

współpracy w ramach limitu do wysokości 2% środków 

na realizację podziałania 19.3.  

W związku z możliwością ubiegania się o 

wsparcie na realizację projektów współpracy 

powyżej limitu 2% zaktualizowano opis 

celów LSR.  

7.  V.1 Wskaźniki realizacji celów 

ogólnych, szczegółowych i 

przedsięwzięć. 

Str. 41-45   

W obrębie celu szczegółowego I.1 dodano przedsięwzięcie 

związane z wdrożeniem projektu współpracy oraz uwzględniono 

odpowiednio wskaźnik produktu i rezultatu dla nowego 

przedsięwzięcia. 

W przedsięwzięciu 2.2.1 dodano wskaźnik produktu związany z 

realizacją projektu współpracy powyżej limitu 2%. W związku z 

tym dla celu szczegółowego 2.2 rozszerzono wskaźniki rezultatu 

oraz zaktualizowano ich wartość.   

Wprowadzone zmiany dotyczą dodania 

treści związanych uwzględnieniem realizacji 

dwóch projektów współpracy powyżej 

limitu 2%.  

8. V.2 Powiązanie celów z diagnozą 

obszaru 

Str. 49-53  

Zaktualizowano matrycę logiczną w związku z dodanymi 

treściami w rodz. V i V.1 dotyczącymi realizacji dwóch 

projektów współpracy powyżej limitu 2%.  

Wprowadzone zmiany dotyczą dodania 

treści związanych uwzględnieniem realizacji 

dwóch projektów współpracy powyżej 

limitu 2%. 

9. Rozdział VI Sposób wyboru i oceny 

operacji oraz sposób ustanawiania 

Dostosowano do zmian w statucie  zapisy dotyczące 

kompetencji Zarządu w zakresie dokonywania 

Zmiana wynikająca ze zmiany statutu 

przyjętej uchwałą Walnego Zebrania 



lokalnych kryteriów wyboru 

Str. 54-55 

zmian/aktualizacji Regulaminu Rady i lokalnych kryteriów 

wyboru operacji.  

Doprecyzowano zapisy dotyczące zasad ustalania wsparcia w 

zakresie intensywności pomocy.  

Członków z dn. 25 kwietnia 2017r.  

10. Rozdział VIII Budżet LSR  

Str. 56 

W tabeli przedstawiającej budżet LSR na wszystkie 

poddziałania dodano pozycję dotyczącą projektów współpracy 

realizowanych powyżej limitu 2%.  

Zaktualizowano założenia budżetu w podziale na poszczególne 

cele ogólne LSR.  

W związku z uwzględnieniem w budżecie 

pełnej kwoty przewidzianej na podziałanie 

19.3 zaktualizowano założenia podziału 

środków na poszczególne cele LSR.   

11.  Rozdział IX Plan komunikacji  

Str. 57  

Doprecyzowano nazwę grupy defaworyzowanej w przypadku 

gminy miejskiej.  

Było: Grupy defaworyzowane: mieszkańcy małych, 

peryferyjnych w stosunku do siedziby gminy/miejscowości, 

osoby długotrwale bezrobotne, wielokrotnie bezrobotne oraz 

zagrożone długotrwałym bezrobociem, osoby powyżej 50 r.ż., 

seniorzy, młodzież 

Jest: Grupy defaworyzowane: mieszkańcy małych, 

peryferyjnych w stosunku do siedziby gminy miejscowości (w 

przypadku gminy miejskiej Rejowiec Fabryczny mieszkańcy 

dzielnic oddalonych od centrum), osoby długotrwale bezrobotne, 

wielokrotnie bezrobotne oraz zagrożone długotrwałym 

bezrobociem, osoby powyżej 50 r.ż., seniorzy, młodzież 

- 

12. Rozdział XI Monitoring i ewaluacja  

Str. 62 

Zmiana składu osobowego zespołu monitorującego.  

Było: Zespół Monitorujący składa z 2 członków zarządu, 

pracownika biura LGD, przewodniczącego Rady oraz z trzech 

członków zwyczajnych LGD wybranych przez Walne Zebranie 

Członków. 
Jest: Zespół Monitorujący składa się co najmniej z 2 członków 

zarządu, pracownika biura LGD, przewodniczącego Rady oraz z 

innych osób wskazanych  przez Zarząd. 

Zwiększono możliwość rozszerzenia składu 

zespołu monitorującego.   

13. Zał. Nr 1 do LSR Procedura 

aktualizacji 

Str. 64-65   

Zaktualizowano zapisy dotyczące kompetencji w zakresie 

zatwierdzania aktualizowanej LSR.  

Uzupełniono procedurę o zapisy dot. przypadków aktualizacji, 

które nie wymagają konsultacji społecznych. 

Zaktualizowano schemat graficzny procedury aktualizacji LSR  

Dostosowano zapisy LSR do zmian w 

statucie przyjętych uchwałą Walnego 

Zebrania Członków w dniu 25 kwietnia 

2017r.  

 



14. Zał. Nr 2 do LSR  

Procedura monitoringu i ewaluacji  

Przebieg procedury: dostosowano zapis dot. składu zespołu 

monitorującego w związku ze zmianami w rozdziale XI  

- 

15. Zał. Nr 3 i 4 do LSR  

Plan działania, budżet LSR  

Zaktualizowano plan działania i budżet LSR poprzez dodanie 

wskaźników i kwot w ramach planowanych projektów 

współpracy powyżej 2 % limitu.  

Aktualizacja planu działania i budżetu 

wynika z możliwości ubiegania się o 

przyznanie pomocy w zakresie projektów 

współpracy powyżej limitu 2%, pod 

warunkiem uwzględnienia w LSR.  

 


