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Prezes Zarządu LGDRK zaczął konsultacje społeczne od przedstawienia  wyniku oceny spełnienia przez 

lokalne grupy działania warunków określonych w umowie ramowej, dokonanej przez Zarząd 

Województwa Lubuskiego. W wyniku tej oceny,  stwierdzono, że Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 

Regionu Kozła zrealizowała umowę w zakresie tzw. pierwszego kamienia milowego z następującym 

wynikiem/rezultatem: 

- osiągnęła poziom co najmniej 60% każdego ze wskaźników produktu, które zostały przewidziane do 

realizacji w LSR w latach 2016-2018 oraz 

- zrealizowała wszystkie wskaźniki produktu, które zostały przewidziane do realizacji w LSR w latach 2016-

2018, na poziomie wynoszącym 102% średniej wszystkich wskaźników oraz 

- wykorzystała środki finansowe przeznaczone na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR w latach 2016-

2018 na poziomie 123% oraz 

- wykorzystała środki finansowe przeznaczone na utworzenie/ utrzymanie miejsc pracy w ramach LSR na 

poziomie 57% oraz 

- realizowała zobowiązania określone w umowie ramowej. 

Powyższe uprawnia LGDRK do ubiegania się o podwyższenie kwoty środków na wsparcie realizacji operacji 

w ramach LSR o maksymalnie 11 %, czyli w naszym przypadku o 700 000 zł.  

Zgodnie z decyzją Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, LGD mogą przeznaczyć te dodatkowe środki 

jedynie na operacje dotyczące rozwoju przedsiębiorczości. 

Zarząd LGDRK przedstawił sytuację po dotychczas przeprowadzonych naborach na podejmowanie 

i rozwijanie działalności gospodarczej (załącznik nr 1). 

Wnioskodawcy  wycofują się z realizowania operacji dot. rozwoju działalności gospodarczej,  składają 

wnioski, a rezygnują z realizacji operacji, nie składają uzupełnień do wniosków,  nie podpisują  umów 

przyznania pomocy – po złożonych uzupełnieniach do wniosku, wnioskodawca niepewny czy podpisze 

umowę ze względu na zobowiązanie do utrzymania wszystkich etatów wraz z nowoutworzonym miejscem 

pracy przez 3 lata od płatności końcowej. 

Z dyskusji nasunął się wniosek, że kwotę z nagrody należy przeznaczyć na wsparcie operacji z zakresu 
Podejmowanie działalności gospodarczej z  Przedsięwzięcia B.1.1. Podejmowanie i rozwijanie działalności 
gospodarczej – ze względu na lepszą skuteczność w realizacji operacji z tego zakresu, łatwiejsze i szybsze 
rozliczenie (premia, a nie refundacja środków). Kwota 700 000 zł pozwoli na osiągnięcie dodatkowej 
wielkości  10 do  wskaźnika produktu B.1.1.1p – liczba operacji polegających na utworzeniu nowego 
przedsiębiorstwa (docelowo do roku 2023– łącznie planowany do  osiągnięcia poziom wskaźnika 
produktu: 21). 
 

Następnie przedstawiono zapytanie  Gminy Zbąszyń o możliwość dofinansowania Muzeum Regionu Kozła 

jako wsparcia infrastruktury kulturalnej z tworzeniem miejsc pracy. Potrzebna jest kwota  300 000 zł.  



Poruszono kwestię zobowiązania z umowy ramowej dot. przeznaczenia 50% budżetu LSR na tworzenie/ 

utrzymanie miejsc pracy. Zauważono zagrożenie niewykorzystania pierwotnej (bez uwzględniania 

nagrody) kwoty i niezrealizowania wskaźników przez wnioskodawców  z  zakresu rozwijanie działalności 

gospodarczej (wycofywanie się wnioskodawców  z realizowania operacji, rezygnacja  z realizacji operacji, 

nieskładanie  uzupełnień do wniosków,  niepodpisywanie  umów przyznania pomocy).  W związku z czym 

jest  możliwość, a nawet potrzeba  przeznaczenia 300 000 zł  z kwoty zaplanowanej na rozwój  działalności 

gospodarczej na wsparcie infrastruktury kulturalnej z tworzeniem miejsc pracy – Muzeum Regionu Kozła  

w celu realizacji zobowiązań wynikających z umowy ramowej. 

 

W następnej kolejności  poruszono kwestię realizacji projektów grantowych. Uczestnicy konsultacji 

społecznych poruszyli  temat trudności stowarzyszeń w rozliczeniach projektów, z Urzędem Skarbowym 

itp.  Zarząd LGDRK zapoznał się z dostępnymi na forach społecznościowych opiniami innych LGD 

realizujących projekty grantowe oraz przeprowadzono wcześniej rozmowy z zaprzyjaźnionymi grupami na 

temat ich doświadczeń w realizacji projektów grantowych. Grupy zgłaszają problemy z realizacją 

projektów wynikających z dość długiej procedury, częstymi problemami z rozliczaniem grantów, 

wycofywaniem się grantobiorców, czy małym zainteresowaniem grantami, nienależytą realizacją 

projektów przez grantobiorców, co utrudnia realizację i rozliczenie całego grantu. W związku z powyższym 

zaproponowano zmianę LSR w ten sposób, aby zrezygnować z realizacji planowanych projektów 

grantowych, a w zamian wprowadzić operacje własne LGD. Zważywszy na duże doświadczenie naszej LGD, 

takie rozwiązanie przyczyni się do sprawnej realizacji LSR. 

Z uwagi na kwoty dofinansowania operacji własnych tj. do 50 000 zł zaproponowano podział 

dotychczasowego budżetu na realizacje projektów grantowych w wysokości 285 000 zł na 5 operacji 

własnych:  

1. Podejmowanie działań kultywujących i popularyzujących dziedzictwo regionu  

i wzmacniających jego rozpoznawalność poprzez organizację wydarzeń – 50 000 zł, 

2. Podejmowanie działań kultywujących i popularyzujących dziedzictwo regionu 

i wzmacniających jego rozpoznawalność poprzez wydanie publikacji – 50 000 zł, 

3. Akademia Umiejętności Regionu Kozła; projekt edukacyjny – 50 000 zł, 

4. Oznakowanie obszaru Regionu Kozła – 50 000 zł, 

5. Aleja osobliwości (gwiazd) Regionu Kozła – 50 000 zł.  

Pozostałą kwotę budżetu na realizację projektów grantowych w wysokości 35 000 zł postanowiono 

przeznaczyć na zwiększenie budżetu z zakresu wspierania rozwoju infrastruktury kulturalnej.  

 


