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„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

 

Changelog LSR 2014-2020 v1.92 (styczeń 2023 r.) – Stowarzyszenia Pn. Lokalna Grupa Działania 

Nowa Galicja: 

 

1) 5. Cele i wskaźniki / 5.4 Sposoby realizacji przedsięwzięć / Opis dot. Przedsięwzięcia 1.1.2 

(str. 42) 

 

Poprawiono maksymalną kwotę dofinansowania, możliwą do uzyskania w ramach 

Przedsięwzięcia 1.1.2 „Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGD”. Zmiana wynika ze 

zmiany Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2021 r. 

zmieniającego 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 2014-2022; 

  

2) 5. Cele i wskaźniki / 5.5 Specyfikacja wskaźników / Tabela 32 – Matryca logiczna dla celu 

ogólnego nr 1 (str. 44): 

 

Zwiększono wartość docelową wskaźnika odziaływania „Wzrost liczby inicjatyw 

gospodarczych, które uzyskały wsparcie za pomocą LGD” oraz wskaźnik rezultatu „Liczba 

utworzonych miejsc pracy” dla celu szczegółowego 1.1 „Wzrost zatrudnienia poprzez 

tworzenie i rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGD” z wartości 40 na 41. Zmiana 

wynika z przeniesienia części niewykorzystanych środków finansowych z Przedsięwzięcia 

1.1.2 do Przedsięwzięcia 1.1.1. 

 

W związku z powyższym zwiększono także wartość wskaźnika produktu Przedsięwzięcia 

1.1.1 z wartości 31 na 32; 

 

3) 5. Cele i wskaźniki / 5.5 Specyfikacja wskaźników / Tabela 32 – Matryca logiczna dla celu 

ogólnego nr 2 (str. 45-46): 

 

Zwiększono wartość docelową wskaźnika odziaływania „Wzrost liczby inicjatyw 

infrastrukturalnych oraz inicjatyw mających na celu zachowanie i promocje dziedzictwa 

lokalnego, które uzyskały wsparcie za pomocą LGD” z wartości 26 na 27. Zwiększono wartość 

wskaźnika rezultatu „Liczba osób korzystających w nowopowstałych lub przebudowanych 

obiektów infrastruktury technicznej i społecznej” dla celu szczegółowego 2.1 „Poprawa 

warunków życia mieszkańców poprzez budowę i przebudowę infrastruktury technicznej i 

społecznej” z wartości 20000 na 20100. Zmiana wynika z przeniesienia części 

niewykorzystanych środków finansowych z Przedsięwzięcia 2.2.1 do Przedsięwzięcia 2.1.1. 

 

W związku z powyższym zwiększono także wartość wskaźnika produktu Przedsięwzięcia 

2.1.1 z wartości 18 na 19; 
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4) 7. Plan działania / (str. 50): 

 

Dostosowano część opisową dotyczącą kwot przeznaczonych na realizację poszczególnych 

celów szczegółowych oraz przedsięwzięć do przesunięć niewykorzystanych środków 

finansowych. 

 

5) 8. Budżet LSR / (str. 51): 

 

Dostosowano treść rozdziału do zwiększenia budżetu Przedsięwzięć 1.1.1 oraz 2.1.1, kolejno 

o kwoty w wysokości 16 000,00 € oraz 6 765,76 €. 

 

6) Załącznik nr 3 do LSR / Plan działania (str. 67-69): 

 

- Przeniesiono część niewykorzystanych środków finansowych z Przedsięwzięcia 1.1.2 w 

wysokości 16 000,00 € (6 500,00 € - I kamień milowy, 9 500,00 € - II kamień milowy) do 

Przedsięwzięcia 1.1.1. Środki ulokowano w III kamieniu milowym Przedsięwzięcia 1.1.1. W 

związku z zwiększonym budżetem Przedsięwzięcia 1.1.1 zwiększono odpowiednio wskaźnik 

produktu przewidziany do realizacji w III kamieniu milowym z 7 na 8; 

  

- Przeniesiono niewykorzystane środki finansowe w wysokości 14 740,98 € z I kamienia 

milowego do III kamienia milowego Przedsięwzięcia 2.1.1; 

 

-  Przeniesiono niewykorzystane środki finansowe w wysokości 6 765,76 € z II kamienia 

milowego Przedsięwzięcia 2.2.1 do III kamienia milowego Przedsięwzięcia 2.1.1. W związku 

z zwiększeniem budżetu Przedsięwzięcia 2.1.1 zwiększono odpowiednio wskaźnik produktu 

przewidziany do realizacji w III kamieniu milowym z 18 na 19; 

 

-  W związku z powyższymi zmianami zaktualizowano odpowiednio sumy poszczególnych 

kwot oraz wartości procentowe wyszczególnione w tabeli „plan działania” 

 

7) Załącznik nr 4 do LSR / Budżet LSR (str. 70): 

 

Dostosowano tabelę do zmian wynikających z przeniesień niewykorzystanych środków 

finansowych w ramach Poddziałania 19.2. 

 

 


