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Zakres i uzasadnienia zmian w LSR 

konsultacje LSR listopad 2018r. 

Lp 
Nr 

strony w 
LSR 

Zakres uzupełnieo Uzasadnienie 

1 102 

Przedsięwzięcie I.1.1. Programy aktywności lokalnej: 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wyklucz. 
społecznym objętych wsparciem w programie – zmiana  % 
realizacji wskaźnika  narastająco  z 66% na 100%. 
- (w tym) Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych 
wsparciem w programie - zmiana  % realizacji wskaźnika  
narastająco z 33,33 % na 50% i z 66,66% na 100%. 

Korekta omyłek pisarskich oraz przeliczeniowych wynikających z 
niewłaściwego kumulowania % realizacji wskaźnika: został wskazany 
faktyczny a nie narastający % realizacji wskaźnika. 

2 105 

Przedsięwzięcie II.1.3. Bezzwrotne wsparcie dla osób 
zamierzających rozpocząd prowadzenie działalności 
gospodarczej: 
- Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały 
bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w 
programie - zmiana  % realizacji wskaźnika  narastająco  z 70% na 

100% 

3 104 

Przedsięwzięcie I.2.3.Udostępnianie społeczności 
dziedzictwa kulturowego LGD Puszcza Knyszyoska. 
Liczba zabytków nieruchomych / ruchomych objętych 
wsparciem – aktualizacja na lata 2016-2018: 
- wartości wskaźnika z 5 na 7 zabytków 

 
 
 
W ramach PRZEDSIĘWZIĘCIA  I.2.3. Udostępnianie społeczności 
dziedzictwa kulturowego LGD Puszcza Knyszyoska, planujemy 
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- wartośd  % realizacji wskaźnika  narastająco z 35,29% na 
46,67% 
- wartośd planowanego wsparcia (zł) z 600 000,00  na 
800 000,00. 
 
Liczba zabytków nieruchomych / ruchomych objętych 
wsparciem – aktualizacja na lata 2019-2021: 
- wartości wskaźnika z 10 na 8 zabytków 
- wartośd planowanego wsparcia (zł) z 1 100 000,00  na 
900 000,00. 
 

przyśpieszyd realizację wskaźnika: Liczba zabytków nieruchomych / 
ruchomych objętych wsparciem  i zwiększyd jego wartośd w perspektywie 
2016-2018  z 5 do 7 zabytków oraz zwiększyd kwotę wsparcia o 
200 000,00 zł przeznaczoną na ten wskaźnik (z 600 000,00 zł na 
800 000,00 zł). Tym samym zmniejszeniu ulegną powyższe wartości  w 
perspektywie 2019-2021 z 10 do 8 zabytków oraz kwota wsparcia z 1 
1000 000,00 zł na 900 000,00 zł.  
 
 
 
 
Planujemy również przesunąd realizację wskaźnika: Liczba instytucji 
kultury objętych wsparciem – 1 instytucja oraz kwoty wsparcia 
100 000,00 zł z perspektywy 2019 – 2021 na okres 2016-2018.  
 
Powyższe zmiany wynikają z umów podpisanych z beneficjentami dwóch 
konkursów przeprowadzonych w ramach PRZEDSIĘWZIĘCIA  I.2.3. i 
realizacją tych wskaźników już w perspektywie finansowej 2016-2018. 
 

4 104 

Przedsięwzięcie I.2.3. Udostępnianie społeczności 
dziedzictwa kulturowego LGD Puszcza Knyszyoska. 
Liczba instytucji kultury objętych wsparciem – aktualizacja 
na lata 2016-2018: 
- wartości wskaźnika z -  (0) na 1 instytucja  
- wartośd  % realizacji wskaźnika  narastająco z – (0%) na 
100% 
- wartośd planowanego wsparcia (zł) z – (0)  na 100 000,00. 
 
Liczba instytucji kultury objętych wsparciem – aktualizacja 
na lata 2019-2021: 
- wartości wskaźnika z  1 na  -  (0)   
- wartośd  % realizacji wskaźnika  narastająco z 100%  na -
(0%)  
- wartośd planowanego wsparcia (zł) z  100 000,00 na – (0). 
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5 104 

Przedsięwzięcie I.2.4. Udostępnianie infrastruktury 
kulturalnej na rzecz społeczności 
(w tym) Liczba operacji obejmujących wyposażenie 
podmiotów działających w sferze kultury – aktualizacja na 
lata 2016-2018: 
- wartości wskaźnika z  1 na  -  (0)  
- wartośd  % realizacji wskaźnika  narastająco z 100%  na -
(0%)  
 
(w tym) Liczba operacji obejmujących wyposażenie 
podmiotów działających w sferze kultury – aktualizacja na 
lata 2019-2021: 
- wartości wskaźnika z -  (0) na 1 operacja 
- wartośd  % realizacji wskaźnika  narastająco z – (0%) na 
100% 
 

W latach 2016-2018 planowane było zrealizowanie 4 obiektów kultury na 
kwotę 608.500,00 zł, w tym 1 obiekt z wyposażeniem. W ramach 
wniosków, które Rada LGD Puszcza Knyszyoska zarekomendowała do 
dofinansowania, podpisane zostały umowy na realizację obiektów 
pełniących funkcje kulturalne, w tym świetlic wiejskich, które w swym 
zakresie nie posiadały wyposażenia obiektu. Jedyny Beneficjent, który w 
we wniosku zadeklarował również wyposażenie świetlicy, odstąpił od 
podpisania umowy na realizację operacji. W związku z powyższym w 
okresie 2016-2018 zostaną zrealizowane 4 obiekty bez wyposażenia, 
natomiast w okresie 2019–2021 3 obiekty bez wyposażenia i 1 z 
wyposażeniem. W związku z powyższym wskaźnik dotyczący liczby  
operacji obejmujących wyposażenie podmiotów działających w sferze 
kultury jest przewidziany do realizacji na lata 2019-2021. 

6 104 

Razem cel szczegółowy 1.2: 
- na lata 2016-2018 – zmiana z 2.208.500,00 na 2.508.500,00 
- na lata 2019-2021 – zmiana z 5.608.500,00 na 5.308.500,00 
 

Aktualizacja kwoty wynikająca z wprowadzanych zmian. 

7 104 

Razem cel ogólny I: 
- na lata 2016-2018 – zmiana z 3.502.500,00 na 3.802.500,00 
-na lata 2019-2021 – zmiana z 10.067.500,00 na 
9.767.500,00 
 

Aktualizacja kwoty wynikająca z wprowadzanych zmian. 

8 106 
PRZEDSIEWZIĘCIE II.2.2. Infrastruktura służąca ochronie 
bioróżnorodności i klimatu 
Długośd utworzonych/odnowionych szlaków turystycznych - 

W ramach PRZEDSIĘWZIĘCIA II.2.2 Lokalnej Strategii Rozwoju LGD 
Puszcza Knyszyoska: Infrastruktura służąca ochronie bioróżnorodności i 
klimatu, planowane jest przesunięcie realizacji wskaźnika dotyczącego 
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aktualizacja na lata 2016-2018: 
- wartości wskaźnika z 4km na  -  (0)  
- wartośd  % realizacji wskaźnika  narastająco z 28,57%  na – 
(0) 
- wartośd planowanego wsparcia (zł) z 300 000,00 na – (0). 
 

Długośd utworzonych/odnowionych szlaków turystycznych - 
aktualizacja na lata 2019-2021: 
- wartości wskaźnika z 10 km na  14 km  
- wartośd  % realizacji wskaźnika  narastająco z 71,43%  na – 
100% 
- wartośd planowanego wsparcia (zł) z 500 000,00 na 
800 000,00. 
 

 

długości utworzonych/odnowionych szlaków turystycznych w postaci 4 
km ścieżek oraz kwoty 300 000,00 zł  przeznaczonej na ten wskaźnik, z 
perspektywy finansowej 2016-2018 na okres 2019-2021.  
 
Działanie takie jest spowodowane faktem, że mimo dwóch konkursów 
ogłoszonych w latach 2017-2018 nie doszło do podpisania żadnej 
umowy. W ramach konkursu realizowanego w 2017 nie wpłyną żaden 
wniosek, natomiast w kolejnym konkursie w 2018 roku wpłyną jeden 
wniosek, który został pozytywnie oceniony przez Radę LGD Puszcza 
Knyszyoska, ale nie został rekomendowany do dofinansowania przez 
Instytucję Zarządzającą. 
Z naszej analizy wynika, że skomplikowane warunki naboru, w tym 
ograniczenia związane z zakwalifikowaniem danego projektu 
realizowanego na obszarze NATURA 2000 tylko do interwencji leżącej na 
obszarze parku krajobrazowego lub rezerwatu przyrody, spowodowały 
bardzo niskie zainteresowanie tym działaniem. Obecnie linia 
demarkacyjna pomiędzy  obszarem interwencji POIŚ, a obszarem 
interwencji RPOWP została zmieniona i nie ma już tego ograniczenia. 
Zwiększa to istotnie  możliwy do realizacji obszar tego działania. W 
związku z powyższym szacujemy, że zainteresowanie tym działaniem w 
okresie realizacji 2019-2021 będzie znacznie większe, a co za tym idzie 
wszystkie środki z tego przedsięwzięcia planujemy wydatkowad w okresie 
2019-2021.  
 

9 106 

Razem cel szczegółowy II.2 
- na lata 2016-2018 – zmiana z 1.300.000,00 na 1.000.000,00 
-na lata 2019-2021 – zmiana z 4.638.066,00 na 4.938.066,00 
 

Aktualizacja kwoty wynikająca z wprowadzanych zmian. 
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10 107 

Razem cel ogólny II 
- na lata 2016-2018 – zmiana z 6.181.593,00 na 5.881.593,00 
-na lata 2019-2021 – zmiana z 7.889.357,00 na  8.189.357,00 
 
 

Aktualizacja kwoty wynikająca z wprowadzanych zmian. 

 


