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Zarząd  Morawica 14.05.2019 r. 

Lokalnej Grupy Działania  

„Perły Czarnej Nidy”   

 Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy” 

ul. Spacerowa 7 

26-026 Morawica 

 Na podstawie § 2 ust. 1 podpunkt c oraz § 3 ust. 1 podpunkt c Procedury aktualizacji LSR wnioskuje 

się o dokonanie następujących zmian w LSR:  

1. Dodanie do rozdziału III Diagnoza – podrozdział Charakterystyka gospodarki i przedsiębiorczości 

obszaru LGD wpisu o treści:  

W 2019 roku dokonano analizy przeprowadzonych naborów, analizy ankiet przeprowadzonych 
z mieszkańcami, a także analizy prowadzonego doradztwa zarówno w biurze LGD jak i doradztwa 
z zakresu przedsiębiorczości prowadzonego w ramach projektu współpracy „Kreator 
Przedsiębiorczości”. Analiz dokonano pod kątem aktualizacji zapisów LSR w zakresie potrzeb lokalnych 
i określenia obszarów ewentualnej interwencji. Z analizy naborów wynika, że największym 
zainteresowaniem cieszyły się projekty z zakresu przedsiębiorczości, gdzie zarówno w naborze 
na rozwój jak i podejmowanie działalności gospodarczej wpłynęło dużo więcej wniosków niż wynosiła 
ilość dostępnych środków. W zakresie podejmowania dostępny limit przekroczony został niemal 
dwukrotnie, bo aż o 90% natomiast w rozwijaniu o nieco ponad 68%. W żadnym z pozostałych 
naborów limit dostępnych środków nie został przekroczony i wszystkie operacje, które spełniały 
warunki mogły być realizowane. Analiza ankiet przeprowadzonych z mieszkańcami przedstawia 
następujące fakty: w 2016 roku 62% mieszkańców zauważało, że powstają nowe firmy, w 2017 
wskaźnik ten wynosił 57%, a w 2018 roku aż 79%. Zależność tą potwierdzają dane statystyczne, które 
mówią, że w 2016 roku na terenie LGD powstało 316 nowych firm, w 2017 - 299, a w 2018 – 341. Dane 
te dowodzą, że dobra sytuacja gospodarcza regionu zachęca kolejne przedsiębiorcze osoby 
do podejmowania działalności. Liczba nowych działalności gospodarczych w 2018 roku w przeliczeniu 
na 10 tys. mieszkańców na obszarze LGD wyniosła ok 87, podczas gdy średnia dla województwa 
to ok 73 firmy. Dodatkowe wsparcie osób przedsiębiorczych może jeszcze bardziej stymulować rozwój 
gospodarczy w tym zakresie. Analiza prowadzonego doradztwa poprzez wywiady z pracownikami 
prowadzącymi doradztwo w biurze LGD oraz doradcą zatrudnionym w ramach projektu „Kreator 
Przedsiębiorczości” dowodzi, że potencjalni beneficjenci najczęściej pytają o możliwość pozyskania 
dofinansowania na założenie działalności gospodarczej. Z powyższej diagnozy jednoznacznie wynika 
potrzeba zwiększenia środków na przedsiębiorczość, a przedsięwzięciem najbardziej istotnym dla 
dalszego rozwoju jest podejmowanie działalności gospodarczej.  

2. W rozdziale V Cele i wskaźniki – podrozdział Cel ogólny 1 „Rozwój gospodarczy obszaru LGD” 

zmianę ostatniego zdania z poniższego: 

Osoby, które będą ubiegały się o wsparcie w ramach realizacji przedsięwzięcia 1.1.1 będą mogły wziąć 

udział w dedykowanym im szkoleniu w ramach przedsięwzięcia 1.2.2 co ułatwi im prowadzenie 

działalności gospodarczej.   
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na następujące:  

Osoby, które będą ubiegały się o wsparcie w pierwszym naborze w ramach realizacji przedsięwzięcia 

1.1.1 będą mogły wziąć udział w dedykowanym im szkoleniu w ramach przedsięwzięcia 1.2.2, 

co ułatwi im prowadzenie działalności gospodarczej. 

3. W rozdziale V Cele i wskaźniki – podrozdział Uzasadnienie wyboru wskaźników w kontekście 

ich adekwatności do celów i przedsięwzięć zmianę wartości wskaźnika w tabeli dotyczącej wskaźników 

rezultatu w wierszu  1.1 liczba utworzonych miejsc pracy w kolumnie Plan na 2022 rok z 25 na 35 

zgodnie z poniższą tabelą:  

Zapis dotychczasowy:   

w1.1 Liczba utworzonych miejsc pracy sztuki  0  25 
Sprawozdania 
beneficjentów/ 
dane LGD  

Zapis po aktualizacji 

w1.1 Liczba utworzonych miejsc pracy sztuki  0  35 
Sprawozdania 
beneficjentów/ 
dane LGD  

4. W rozdziale V Cele i wskaźniki – podrozdział Uzasadnienie wyboru wskaźników w kontekście 

ich adekwatności do celów i przedsięwzięć zmianę wartości wskaźnika w tabeli dotyczącej 

wskaźników produktu w wierszu  1.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej w kolumnie Wartość 

końcowa 2022 rok z 10 na 20 zgodnie z poniższą tabelą.  

Zapis dotychczasowy 

1.1.1 
 Podejmowanie 
działalności 
gospodarczej 

 Osoby fizyczne, 
przedstawiciele 
grup 
defaworyzowanych 

Konkurs 

Liczba operacji 
polegających na 
utworzeniu 
nowego 
przedsiębiorstwa  

 sztuki  0  10 
Sprawozdania 
beneficjentów/ 
dane LGD  

Zapis po aktualizacji 

1.1.1 
 Podejmowanie 
działalności 
gospodarczej 

 Osoby fizyczne, 
przedstawiciele 
grup 
defaworyzowanych 

Konkurs 

Liczba operacji 
polegających na 
utworzeniu 
nowego 
przedsiębiorstwa  

 sztuki  0  20 
Sprawozdania 
beneficjentów/ 
dane LGD  

5. W rozdziale VI Sposób wyboru i oceny operacji oraz sposób ustanawiania kryteriów wyboru – 

podrozdział Zasady ustalania wysokości wsparcia w akapicie dotyczącym ustalenia wysokości wsparcia 

dla przedsięwzięcia 1.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej dodanie zdania o następującej treści:  

„W wyniku diagnozy przeprowadzonej w 2019 roku zwiększono wartość dofinansowania 

na przedsięwzięcie 1.1.1. do kwoty 52 tys. zł. Zwiększenie wartości dofinansowania jest odpowiedzią na 

obawy potencjalnych beneficjentów zgłaszane podczas doradztwa, że podważenie jakiegoś kosztu 

podczas oceny może doprowadzić do odrzucenia wniosku jako niespełniającego wymogów 

formalnych.” 



 

6. W rozdziale VIII Budżet LSR – w pierwszym akapicie  

 zmianę kwoty 4,75 mln na kwotę 5,27 mln; 

 zmianę kwoty 2 454 387,75 zł na kwotę 2 974 387,75 zł;  

 zmianę kwoty 2 375 000,00 zł na kwotę 2 895 000,00 zł.  

7. W załączniku Plan działania –  

 Zmianę w wierszu Przedsięwzięcie 1.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej z poniższej  

Przedsięwzięcie 1.1.1 
Podejmowanie 
działalności 
gospodarczej  

Liczba operacji 
polegających na 
utworzeniu nowego 
przedsiębiorstwa  

10 
sztuk 

10
0 

500 
000 

0 
sztuk 

10
0 

0 0 
sztuk 

100 0 10 
sztuk 

500 
000 

P
R

O
W

 Realiz
acja 
LSR 

Na następującą  

Przedsięwzięcie 1.1.1 
Podejmowanie 
działalności 
gospodarczej  

Liczba operacji 
polegających na 
utworzeniu nowego 
przedsiębiorstwa  

10 
sztuk 

50 500 
000 

0 
sztuk 

50 0 10 
sztuk 

100 520 
000 

20 
sztuk 

1 020 
000 

P
R

O
W

 Realiz
acja 
LSR 

 Zmianę w wierszu Razem cel szczegółowy 1.1 z poniższej  

Razem cel szczegółowy 1.1  1 975 000  400 000  0  2 375 000 

 

Na następującą 

Razem cel szczegółowy 1.1  1 975 000  400 000  520 
000 

 2 895 000 

 

 Zmianę w wierszu Razem cel ogólny 1 z poniższej 

Razem cel ogólny 1  1 976 500  477 
887,75 

 0  2 454 
387,75 

 

Na następującą:  

Razem cel ogólny 1  1 976 500  477 
887,75 

 520 
000 

 2 974 
387,75 

 
 Zmianę w wierszu Razem LSR z poniższej 

Razem LSR  4 566 300  1 338 100  270 
600 

 6 175 000   

Na następującą: 

Razem LSR  4 566 300  1 338 100  790 
600 

 6 695 000   

 Zmianę w wierszach podsumowujących z poniższej  

Razem planowane wsparcie na przedsięwzięcia dedykowane tworzeniu i utrzymaniu miejsc 
pracy w ramach poddziałania Realizacja LSR PROW 

% budżetu 
poddziałania  
Realizacja LSR 

 3 087 500 50 



Na następującą:  

Razem planowane wsparcie na przedsięwzięcia dedykowane tworzeniu i utrzymaniu miejsc 
pracy w ramach poddziałania Realizacja LSR PROW 

% budżetu 
poddziałania  
Realizacja LSR 

 3 607 500 53,8 

8. W załączniku Budżet LSR  

 tabelę Wysokość wsparcia finansowego EFSI w ramach LSR w ramach poszczególnych poddziałań: z 

poniższej: 

Zakres wsparcia PROW Razem EFSI 

Realizacja LSR (art. 35 ust. 1 lit. b 
rozporządzenia nr 1303/2013) 

4 750 000 4 750 000 

Współpraca (art. 35 ust. 1 lit. c 
rozporządzenia nr 1303/2013) 

237 500 237 500 

Koszty bieżące (art. 35 ust. 1 lit. d 
rozporządzenia nr 1303/2013) 

1 177 600 1 177 600 

Aktywizacja (art. 35 ust. 1 lit. e 
rozporządzenia nr 1303/2013) 

9 900 9 900 

Razem 6 175 000 6 175 000 

Na następującą  

Zakres wsparcia PROW Razem EFSI 

Realizacja LSR (art. 35 ust. 1 lit. b 
rozporządzenia nr 1303/2013) 

5 270 000 5 270 000 

Współpraca (art. 35 ust. 1 lit. c 
rozporządzenia nr 1303/2013) 

237 500 237 500 

Koszty bieżące (art. 35 ust. 1 lit. d 
rozporządzenia nr 1303/2013) 

1 177 600 1 177 600 

Aktywizacja (art. 35 ust. 1 lit. e 
rozporządzenia nr 1303/2013) 

9 900 9 900 

Razem 6 695 000 6 695 000 

 tabelę Plan finansowy w zakresie poddziałania 19.2 PROW 2014-2020 z poniższej 

 Wkład EFRROW Budżet państwa 

Wkład własny 
będący 
wkładem 
krajowych 
środków 
publicznych 

RAZEM 

Beneficjenci inni niż 
jednostki sektora 
finansów publicznych 

3 022 425 1 727 575  4 750 000 

Beneficjenci będący 
jednostkami sektora 
finansów publicznych 

0  0 0 

Razem 3 022 425 1 172 575 0 4 750 000 



 

 

Na następującą  

 Wkład EFRROW Budżet państwa 

Wkład własny 
będący 
wkładem 
krajowych 
środków 
publicznych 

RAZEM 

Beneficjenci inni niż 
jednostki sektora 
finansów publicznych 

3 353 301 1 916 699  5 270 000 

Beneficjenci będący 
jednostkami sektora 
finansów publicznych 

0  0 0 

Razem 3 353 301 1 916 699 0 5 270 000 
 

Lokalna Strategia Rozwoju z w/w zmianami stanowi załącznik do niniejszego wniosku i w dniu 16 maja 

2019 r. roku poddana zostanie konsultacjom społecznym poprzez umieszczenie na stronie internetowej 

www.perlycn.pl. Uwagi do proponowanych zmian będzie można zgłaszać do dnia 30 maja 2019 roku 

włącznie, w biurze Lokalnej Grupy Działania „Perły Czarnej Nidy” mieszczącym się w Morawicy przy 

ul. Spacerowej 7, a także poprzez przesłanie swoich uwag mailem. Uwagi należy zgłaszać na formularzu 

przygotowanym przez LGD.  Po tym terminie i analizie zgłoszonych uwag Zarząd podejmie decyzję 

o zmianie LSR.  

 

 Zarząd LGD Perły Czarnej Nidy 
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