VIII Budżet LSR
8.1. Ogólna charakterystyka budżetu
Lokalna Strategia Rozwoju Regionu Kozła na lata 2014-2020 zakłada finansowanie z jednego
funduszu, którym jest Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejkich. Wysokość
planowanego wsparcia jest zgodna z wytycznymi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020 i zakłada finanasowanie działań w ramach realizacji LSR (poddziałanie 19.2) w kwocie 7.000.000
zł., zgodnie z ilością mieszkańców obszaru objętego LSR. Wsparcie kosztów bieżących biura LGD i
działań aktywizacyjnych (działanie 19.4) założono na poziomie 1.650.000 zł. zgodnie z kwotami
środków działania LEADER przewidzianymi na podzdziałanie 19.4 PROW w odniesieniu do
pojedynczych Lokalnych Strategii Rozwoju współfinansowanych tylko z jednego EFSI, którym jest
EFRROW uzależnionymi od wysokości środków przewidzianych na poddziałanie 19.2.
LGD wyznaczyła zasady premiowania projektów, w których wkład własny wnioskodawcy
przekracza intensywność pomocy określoną w PROW 2014-2020 – co opisuje stosowne kryterium
wyboru operacji zawarte w procedurach.
Wysokosć wsparcia finansowego oraz plan finansowy w zakresie poddziałąnia 19.2 PROW 20142020 zawarte są w załączniku nr 4 do LSR (Budżet)

8.2. Opis powiązań budżetu z celami LSR
LGD Regionu Kozła planuje sfinansować w ramach LSR do 2023 roku operacje przyczyniające
się do realizacji dwóch celów głównych: A. „Zaangażowane społeczeństwo, dbające o zachowanie
dziedzictwa kulturowego, rozwijające i wykorzystujące potencjał regionu” za łączną kwotę 2.200.000
zł. w tym 2 projekty grantowe na łączną kwotę 500.000 zł. oraz B. „Region Kozła obszarem atrakcyjnym
gospodarczo i turystycznie” na łączną kwotę 3.770.000 zł, w tym 3 projekty współpracy. Kwota
wykazana w budżecie 140.000 zł. obejmuje realizację 2 projektów współpracy do roku 2018 (2% budżetu
LSR) a docelowo za kwotę 270.000 zł. wykazaną w planie działania.
Powiązanie budżetu z celami przedstawia poniższa tabela.
Cele ogólne

A. Zaangażowane
społeczeństwo,
dbające o zachowanie
dziedzictwa
kulturowego,
rozwijające i
wykorzystujące
potencjał regionu.

Razem cel ogólny A

Cele szczegółowe

A.1. Aktywni i zintegrowani
mieszkańcy regionu.

A.2. Mieszkańcy i turyści
świadomi dziedzictwa
kulturowego i walorów
regionu

Przedsięwzięcia

Kwota razem
Działania 19.2, 19.3, 19.4

A.1.1. Organizacja wydarzeń
aktywizujących i integrujących
mieszkańców przyczyniających
się do wzmocnienia kapitału
społecznego i promocji regionu
A.1.2. Wspieranie rozwoju
infrastruktury społecznej służącej
integracji i aktywizacji
A.2.1. Podejmowanie działań
kultywujących i popularyzujących
dziedzictwo regionu i
wzmacniających jego
rozpoznawalność.

200 000 (19.2)
148 000 (19.4)

1 500 000 (19.2)

300 000 (19.2)
52 000 (19.4)
2 200 000

B. Region Kozła
obszarem atrakcyjnym
gospodarczo i
turystycznie.

B.1. Przedsiębiorczy,
kompetentni i świadomi
swoich predyspozycji
zawodowych mieszkańcy z
mocną pozycją na rynku
pracy.
B.2. Mieszkańcy i turyści
korzystający z bazy
turystycznej i walorów
przyrodniczych regionu.

B.1.2. Podejmowanie i rozwijanie
działalności gospodarczej

3 500 000 (19.2)

B.2.1. Budowa lub rozbudowa
ogólnodostępnej infrastruktury
turystycznej
B.2.2. Współpraca na rzecz
promocji turystyki i walorów
Regionu Kozła

1 500 000 (19.2)
140 000 (19.3)1

Razem cel ogólny B

3 640 000

Łącznie działanie 19.2

7 000 000

Łącznie działanie 19.31

140 000

Łącznie działanie 19.4

1 650 000
W tym aktywizacja

Źródło: Opracowanie własne
W podanej kwocie uzwzględniono jedynie projekty współpracy realizowane do 2018 roku
uwzględniając 2% budżetu LSR.
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200 000

