
 

Wykaz zmian w LSRRK wersja 2.2 

Lp. Gdzie Było Jest Podstawa zmiany 

1. LSR Str. 28 Dział V. Cele i 

wskaźniki 5.1. Specyfikacja 
celów i przedsięwzięć 

Tabela 16. Struktura celów i 
przedsięwzięć 

 

Przedsięwzięcie: 

B.2.1. Budowa lub rozbudowa 
ogólnodostępnej infrastruktury 

turystycznej 

Przedsięwzięcie: 

B.2.1. Budowa lub przebudowa 
ogólnodostępnej infrastruktury 

turystycznej lub rekreacyjnej 

Ujednolicenie w całym tekście 

LSRRK nazwy przedsięwzięcia  

2. LSR Str. 30 Tabela 17. Matryca 

logiczna przedstawiająca 

drzewo problemów, strukturę 

celów, wskaźniki oraz 

odniesienie do diagnozy i 

analizy SWOT 

 

Wskaźnik produktu 

A.1.2.p -  Liczba wybudowanych, 

rozbudowanych lub ulepszonych 

obiektów infrastruktury społecznej 

służącej integracji i aktywizacji 

 

Wskaźnik produktu 

A.1.2.p -  Liczba wybudowanych lub 

przebudowanych obiektów 

infrastruktury społecznej służącej 

integracji i aktywizacji 

 

Ujednolicenie w całym tekście 

LSRRK nazwy wskaźnika 

produktu 

3. LSR Str. 32 Tabela 17. Matryca 

logiczna przedstawiająca 

drzewo problemów, strukturę 

celów, wskaźniki oraz 

odniesienie do diagnozy i 

analizy SWOT 

 

Wskaźnik produktu 

B.2.1.p – liczba nowych lub 

rozbudowanych obiektów infrastruktury 

turystycznej i rekreacyjnej. 

 

Wskaźnik produktu 

B.2.1.p – liczba nowych lub 

przebudowanych obiektów 

infrastruktury turystycznej i 

rekreacyjnej. 

 

Ujednolicenie w całym tekście 

LSRRK nazwy wskaźnika 

produktu 

4. Str. 34 B.2.1. „Budowa lub rozbudowa 
ogólnodostępnej infrastruktury 

turystycznej i rekreacyjnej”. 

B.2.1. „Budowa lub przebudowa 
ogólnodostępnej infrastruktury 

turystycznej i rekreacyjnej”. 

Ujednolicenie w całym tekście 
LSRRK nazwy przedsięwzięcia 

5. Str. 37 Tabela 19. Źródła 

finansowania celów 

 

B.2.1. Budowa lub przebudowa 

ogólnodostępnej infrastruktury 

turystycznej  

B.2.1. Budowa lub przebudowa 

ogólnodostępnej infrastruktury 

turystycznej i rekreacyjnej 

Ujednolicenie w całym tekście 

LSRRK nazwy przedsięwzięcia 



6. Str.38  Operacje polegające na podejmowaniu 
działalności gospodarczej: 

1. Beneficjenci:  

- osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające 

obywatelstwo państwa członkowskiego 

Unii Europejskiej,  mające miejsce 

zamieszkania na obszarze realizacji LSR, 

które nie prowadzą i w okresie 24 

miesięcy poprzedzających złożenie 

wniosku  o przyznanie pomocy nie 

prowadziły działalności gospodarczej. 
- jednostki organizacyjne nie posiadające 

osobowości prawnej, którym ustawa 

przyznaje zdolność prawną, mające 

siedzibę na obszarze realizacji LSR. 

2. Dofinansowanie: premia finansowa 70 

000 zł wypłacana w dwóch transzach: 

70% po podpisaniu umowy i 30% po 

zakończeniu realizacji operacji; 

 

Operacje polegające na podejmowaniu 
działalności gospodarczej: 

1. Beneficjenci:  

- osoby fizyczne, pełnoletnie, 

posiadające obywatelstwo państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej,  

mające miejsce zamieszkania na 

obszarze realizacji LSR, które nie 

prowadzą i w okresie 24 miesięcy 

poprzedzających złożenie wniosku  o 

przyznanie pomocy nie prowadziły 
działalności gospodarczej. 

2. Dofinansowanie: premia finansowa 

70 000 zł wypłacana w dwóch 

transzach: 80% po podpisaniu 

umowy i 20% po zakończeniu 

realizacji operacji; 

 

Dostosowanie zapisów w LSR 
zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi z dnia 25 sierpnia 2016 r. 

zmieniającym rozporządzenie 

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 

7.  Operacje polegające na rozwijaniu 

działalności gospodarczej: 

1. Beneficjenci:  
- osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające 

obywatelstwo państwa członkowskiego 

Unii Europejskiej, prowadzące działalność 

gospodarczą w formie mikro lub małego 

przedsiębiorstwa, pod adresem 

wpisanym do CEIDG, znajdującym się na 

obszarze realizacji LSR, 

- spółki cywilne, których wszyscy 

wspólnicy spełniają warunki określone jak 
dla osoby fizycznej, 

1. Beneficjenci:  

- osoby fizyczne, pełnoletnie, 

posiadające obywatelstwo państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej, 

prowadzące działalność gospodarczą w 

formie mikro lub małego 

przedsiębiorstwa, pod adresem 

wpisanym do CEIDG, znajdującym się na 

obszarze realizacji LSR, 

- spółki cywilne, których wszyscy 

wspólnicy spełniają warunki określone 

jak dla osoby fizycznej, 
- jednostki organizacyjne nie 

j. w.  



- jednostki organizacyjne nie posiadające 
osobowości prawnej, którym ustawa 

przyznaje zdolność prawną, mające 

siedzibę na obszarze realizacji LSR z 

wyłączeniem spółek kapitałowych w 

organizacji. 

 

posiadające osobowości prawnej, 
którym ustawa przyznaje zdolność 

prawną, mające siedzibę lub oddział na 

obszarze realizacji LSR, 

- osoby prawne mające siedzibę lub 

oddział na obszarze realizacji LSR, 

którzy w okresie 3 lat poprzedzających 

dzień złożenia wniosku o przyznanie 

pomocy wykonywali łącznie przez co 

najmniej 365 dni działalność 

gospodarczą, do której stosuje się 
przepisy ustawy o swobodzie 

działalności gospodarczej 

 Str. 39 Przedsięwzięcie B.2.1.  

Budowa lub rozbudowa ogólnodostępnej 

infrastruktury turystycznej  

 

Przedsięwzięcie B.2.1.  

Budowa lub przebudowa 

ogólnodostępnej infrastruktury 

turystycznej i rekreacyjnej 

 

Ujednolicenie w całym tekście 

LSRRK nazwy przedsięwzięcia 

 Str. 40 Wskaźniki do celu 

ogólnego A 

Liczba wybudowanych, rozbudowanych 

lub ulepszonych obiektów infrastruktury 

społecznej służącej integracji i aktywizacji 

Liczba wybudowanych lub 

przebudowanych obiektów 

infrastruktury społecznej służącej 

integracji i aktywizacji 

Ujednolicenie w całym tekście 

LSRRK nazwy wskaźnika 

 Str. 40 specyfikacja wskaźnika 

do celu ogólnego A 

Wskazuje liczbę wybudowanych, 

rozbudowanych lub ulepszonych 

obiektów służących integracji i aktywizacji 

Wskazuje liczbę wybudowanych lub 

przebudowanych  obiektów służących 

integracji i aktywizacji 

Ujednolicenie w całym tekście 

LSRRK nazwy wskaźnika 

 Str. 40 Wskaźniki do celu 

ogólnego B 

Liczba osób korzystających z nowych lub 

rozbudowanych obiektów infrastruktury 
turystycznej  

Liczba osób korzystających z nowych lub 

przebudowanych obiektów 
infrastruktury turystycznej i 

rekreacyjnej 

Ujednolicenie w całym tekście 

LSRRK nazwy wskaźnika 

 Str. 40 specyfikacja wskaźnika 

do celu ogólnego B 

Wskazuje na liczbę osób, które korzystają 

z nowych lub  rozbudowanych obiektów 

infrastruktury turystycznej pokazuje 

wzrost potencjału turystycznego regionu 

Wskazuje na liczbę osób, które 

korzystają z nowych lub 

przebudowanych obiektów 

infrastruktury turystycznej i 

Ujednolicenie w całym tekście 

LSRRK nazwy wskaźnika 



rekreacyjnej pokazuje wzrost potencjału 
turystycznego regionu 

 Str. 40 liczba nowych lub rozbudowanych 
obiektów infrastruktury turystycznej 

liczba nowych lub przebudowanych 
obiektów infrastruktury turystycznej i 

rekreacyjnej 

Ujednolicenie w całym tekście 
LSRRK nazwy wskaźnika 

 Str. 40 specyfikacja wskaźnika 

do celu ogólnego B 

Wskazuje na liczbę nowych lub 

rozbudowanych obiektów infrastruktury 

turystycznej, które podnoszą potencjał 

turystyczny regionu 

Wskazuje na liczbę nowych lub 

przebudowanych obiektów 

infrastruktury turystycznej i 

rekreacyjnej, które podnoszą potencjał 

turystyczny regionu 

Ujednolicenie w całym tekście 

LSRRK nazwy wskaźnika 

 Str. 42 Liczba wybudowanych, rozbudowanych 

lub ulepszonych obiektów infrastruktury 

społecznej służącej integracji i aktywizacji 

Liczba wybudowanych lub 

przebudowanych obiektów 

infrastruktury społecznej służącej 

integracji i aktywizacji 

Ujednolicenie w całym tekście 

LSRRK nazwy wskaźnika 

 Str. 44 liczba nowych lub 

rozbudowanych obiektów infrastruktury 

turystycznej 

 

liczba nowych lub 

przebudowanych obiektów 

infrastruktury turystycznej i 

rekreacyjnej 
 

Ujednolicenie w całym tekście 

LSRRK nazwy wskaźnika 

 Str.44 Wskaźniki dotyczące 

kosztów bieżących 

Liczba osób , które otrzymały 

wsparcie po uprzednim udzieleniu 

indywidualnego  

doradztwa w zakresie ubiegania się o 

wsparcie na realizację LSR świadczone 

przez biuro LGD 

Liczba zrealizowanych operacji przez 

podmioty, którym udzielono doradztwa 

w zakresie ubiegania się o wsparcie na 

realizację LSR świadczone przez biuro 

LGD 

Doprecyzowanie nazwy 

wskaźnika 

 Str. 45   co najmniej 50% głosów w decyzjach 

dotyczących wyboru pochodziło od 

partnerów niebędących instytucjami 

publicznymi przy zachowaniu parytetu 

sektorów publicznego, społecznego i 

gospodarczego w Radzie dokonującej 
oceny i wyboru operacji. Nadrzędną jest 

zasada, że przedstawiciele 

Co najmniej 50 % głosów w decyzjach 

dotyczących wyboru należy do członków 

niebędących instytucjami publicznymi. 

Nadrzędną jest zasada, że władze 

publiczne, określone zgodnie z 

przepisami krajowymi, ani żadna z grup 
interesu nie posiada więcej niż 49 % 

praw głosu na poziomie podejmowania 

Ujednolicenie zapisu LSRRK do 

zapisów w Statucie i 

Regulaminie Rady 



poszczególnych sektorów i ewentualnych 
grup interesów nie mają w Radzie więcej 

niż 49% głosów.  

decyzji. 

 Str. 49 Żaden grantobiorca nie może wykonywać 

działalności gospodarczej. 

 

Grantu nie można otrzymać na operacje 

w ramach wykonywanej działalności 

gospodarczej 

Doprecyzowanie zapisu 

 Str. 51 B.2.1. Budowa lub przebudowa  

ogólnodostępnej infrastruktury 

turystycznej  

B.2.1. Budowa lub rozbudowa  

ogólnodostępnej infrastruktury 

turystycznej lub rekreacyjnej 

Ujednolicenie w całym tekście 

LSRRK nazwy wskaźnika 

 Załącznik nr 3 do LSRRK Liczba wybudowanych, rozbudowanych 

lub ulepszonych obiektów infrastruktury 

społecznej służącej integracji i aktywizacji 

 

Liczba wybudowanych lub 

przebudowanych, obiektów 

infrastruktury społecznej służącej 

integracji i aktywizacji 

 

Ujednolicenie w całym tekście 

LSRRK nazwy wskaźnika 

 Załącznik nr 3 do LSRRK liczba nowych lub rozbudowanych 

obiektów infrastruktury turystycznej  

 

liczba nowych lub przebudowanych 

obiektów infrastruktury turystycznej i 

rekreacyjnej 

 

Ujednolicenie w całym tekście 

LSRRK nazwy wskaźnika 

 Regulamin Rady  

str. 7 §24 

 

Przed przystąpieniem do głosowania nad 
wyborem pojedynczej operacji, członek 

Rady jest zobowiązany do wypełnienia 

„Deklaracji poufności i bezstronności 

członka Rady oceniającego operację”, 

której wzór stanowi załącznik nr 1 

Przed przystąpieniem do głosowania 
nad wyborem pojedynczej operacji, 

członek Rady jest zobowiązany do 

wypełnienia  „Deklaracji poufności i 

bezstronności członka Rady 

oceniającego operację”, której wzór 

stanowi załącznik nr 2 

Poprawienie błędu pisarskiego 
w numeracji załącznika 

 


