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Przemyśl, dn. 12.02.2018 r. 

UZASADNIENIE ZMIANY  

 Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego 

 przez Społeczność LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA”  

na lata 2014-2020 
 

Proponowane zmiany w Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność.  

1. Przesunięcie środków na realizację LSR z celu III (Ochrona i wykorzystanie zasobów 

przyrodniczych i kulturowych obszaru) i celu IV (Wzmocnienie kapitału ludzkiego) na 

cel I (Poprawa estetyki wiejskiej). 

2. Ograniczenie kwoty wsparcia do 150 000 zł dla Beneficjenta w ramach danego 

naboru. 

3. Zmniejszenie kwoty premii do 50 000 zł. 

 
Uzasadnienie: 

Ad. 1. 

Realizacja pięciu naborów w 2017 roku potwierdziła, że istnieje duże zainteresowanie 

możliwością otrzymania pomocy z uwagi na bardzo wiele obszarów wymagających wsparcia. 

Łączna kwota pomocy z wniosków złożonych w ramach naborów dwukrotnie przekraczała 

limit określony w ogłoszeniu o naborze wniosków. Większość operacji, które w znaczący 

sposób wpłynęłoby na poprawę jakości życia mieszkańców, pomimo wybrania do 

finansowania nie zmieściło się w limicie i nie będzie zrealizowane. Są to głównie działania 

inwestycyjne związane z rozwojem ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej 

i kulturalnej, które wpływają na całe społeczności stwarzając warunki do integracji 

i aktywizacji mieszkańców. Środki przeznaczone na realizację tych działań okazały się 

nieadekwatne do oczekiwań i potrzeb ludności obszaru LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA”. 

Mając na uwadze powyższe zwracamy się z prośbą o przesunięcie środków na realizację LSR 

z celu III (Ochrona i wykorzystanie zasobów przyrodniczych i kulturowych obszaru) i celu IV 

(Wzmocnienie kapitału ludzkiego) na cel I (Poprawa estetyki wiejskiej). W niniejszych celach 

realizowane są równolegle przedsięwzięcia w ramach środków z Aktywizacji i Wdrażania 

LSR, stąd planowane do wykonania wskaźniki w ramach realizacji LSR możemy zrealizować 



                                 

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „Ziemia Przemyska”, Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl, tel./fax.16 676 02 57 kom.691 079 944 

 

z budżetu na Aktywizację. W/w przedsięwzięcia dotyczą wsparcia w zakresie „miękkich 

inicjatyw” tj. warsztaty, inicjatywy integracyjne i rekreacyjne, szkolenia. Działania te są 

bardzo istotne, ponieważ w sposób bezpośredni oddziaływają na lokalną społeczność, jednak 

ich realizacja jest możliwa przy mniejszym zaangażowaniu środków.   

Przesunięcie środków nie spowoduje zmniejszenia wskaźników w celach III i IV ale 

spowoduje zwiększenie wskaźników do realizacji w ramach celu I. Proponowana zmiana 

została skonsultowana ze społecznością lokalną, co potwierdza, że proponowane zmiany są 

korzystne i pozwolą na realizację inicjatyw mających bardzo pozytywne i szerokie 

oddziaływanie społeczne. 

 

Ad.2 

W ramach realizacji LSR LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA” zakończyła procedurę oceny 

i wyboru operacji pięciu naborów, w tym jeden nabór dotyczący rozwoju działalności 

gospodarczej. Wnioski złożone w ramach naboru były bardzo zróżnicowane pod względem 

zakresu oraz kwoty pomocy. W ramach rozstrzygniętego naboru pomimo wyboru do 

finansowania 14 z 15 złożonych wniosków tylko 4 operacji zmieściły się w limicie środków 

z uwagi na maksymalny poziom dofinasowania. LGD chcąc utworzyć jak najwięcej miejsc 

pracy i objąć wsparciem jak największą liczbę przedsiębiorców podjęło decyzję o ustaleniu 

maksymalnej kwoty pomocy w wysokości 150 000 zł dla jednego Beneficjenta w danym 

naborze.  

Ponadto, w lokalnych kryteriów wyboru operacji LGD premiować będzie operacje z niższą 

kwotą pomocy, co wpłynie na rozwój mniejszych przedsiębiorców, którzy w wyniku 

realizacji operacji mają szansę na realny, trwały i znaczący (w skali podmiotu wnioskującego) 

rozwój swojego przedsiębiorstwa.    

Analogiczna sytuacja miała miejsce w przypadku naborów dotyczących poprawy estetyki 

wiejskiej. LGD chcąc oddziaływać na jak największą liczbę mieszkańców i objąć wsparciem 

jak najwięcej Wnioskodawców także proponuje ograniczenie kwoty wparcia do 150 000 zł 

dla jednego Beneficjenta w ramach naboru oraz premiowanie operacji z niższą kwotą 

pomocy, co wpłynie na rozwój i możliwość aplikowania mniejszych organizacji, które 

w wyniku realizacji operacji mają szansę na realny, trwały i znaczący wkład w poprawę 

jakości życia lokalnej społeczności. 
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Ad.3. 

W ramach realizacji LSR LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA” zakończyła procedurę oceny 

i wyboru operacji pięciu naborów, w tym jeden nabór dotyczył podejmowania działalności 

gospodarczej. Wnioski złożone w ramach naboru były bardzo zróżnicowane pod względem 

zakresu oraz w zdecydowanej większości innowacyjne. W ramach rozstrzygniętego naboru, 

pomimo wyboru do finansowania 19 z 20 złożonych wniosków, tylko 8 operacji zmieściło się 

w limicie środków z uwagi na wysoką (80 000 zł) kwotę premii. Analiza złożonych 

dokumentów aplikacyjnych oraz wnioski z doradztwa prowadzonego przez biuro LGD 

wskazują, że Beneficjenci byliby w stanie rozpocząć działalność przy mniejszej kwocie 

pomocy. LGD chcąc udzielić wsparcia jak największej liczbie mieszkańców deklarujących 

chęć rozpoczęcia działalności gospodarczej, a tym samym stworzyć jak najwięcej miejsc 

pracy, podjęło decyzję o ustaleniu mniejszej kwoty pomocy tj. 50 000 zł. Zmiana spowoduje 

zwiększenie ilości wskaźników do zrealizowania. 

 

 

 

 

 


