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07.03.2018r.  

Zakres i uzasadnienia zmian w LSR 

konsultacje LSR marzec 2018r. 

Lp 

Nr 

strony w 

LSR 

Zakres uzupełnień Uzasadnienie 

1 51 

Uszczegółowienie zapisu z „…oraz wsparcia przetwórstwa 

rolnego…” na „…oraz wsparcia przetwórstwa rolno-

spożywczego i przetwórstwa drzewnego”. 

Doprecyzowanie treści  zgodnie z brzmieniem Kryterium XII. Branże 

kluczowe (Lokalnych  Kryteriów Wyboru i Oceny Operacji). 

2 53 
Uszczegółowienie kwoty w przedsięwzięciu I.1.1 Programy 

aktywności lokalnej z 3.450.000,00 zł na 2.280.000,00 zł. 
Aktualizacja kwot stosownie do zapisów Planu Działania. 

3 55 

Uszczegółowienie kwoty w przedsięwzięciu II.1.3. 

Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć 

prowadzenie działalności gospodarczej z 1.462.884,00 zł na 

2.632.884,00 zł. 

Aktualizacja kwot stosownie do zapisów Planu Działania. 

4 56/ 57 

Przedsięwziecie III.2.1. Sprawne funkcjonowanie Biura i 

Organów LGD: 

- zmiana nazwy wskaźnika z  „Liczba osób, które otrzymały 

wsparcie po uprzednim udzieleniu indywidualnego 

doradztwa w zakresie ubiegania się o wsparcie na realizację 

LSR, świadczonego w biurze LGD” na „Liczba podmiotów, 

którym udzielono indywidualnego doradztwa i które zawarły 

umowy o przyznanie pomocy”. 

Przedsięwzięcie III.2.2. Animacja społeczności lokalnej przez 

LGD Puszcza Knyszyńska 

Uszczegółowienie zgodnie z Wytycznymi nr 5/3/2017 w zakresie 

monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczności ramach PROW na lata 2014-2020. 
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- zmiana nazwy wskaźnika z  „Liczba spotkań informacyjno-

konsultacyjnych LGD z mieszkańcami” na „Liczba spotkań / 

wydarzeń adresowanych do mieszkańców” 

- zmiana nazwy wskaźnika z  „Liczba osób uczestniczących w 

spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych” na   „Liczba 

osób uczestniczących w spotkaniach/ wydarzeniach 

adresowanych do mieszkańców” 

5 61 

Uszczegółowienie zapisu z  „…tj. gmin Czarna Białostocka, 

Gródek, Knyszyn, Jasionówka i Michałowo…” na „…tj. gmin 

Gródek, Knyszyn, Jasionówka i Michałowo oraz gminy Czarna 

Białostocka – należącej do aglomeracji, ale nie graniczącej z 

miastem Białystok…”. 

Doprecyzowanie treści zgodnie z brzmieniem kryterium  XIV. Miejsce 

realizacji operacji poza gminami LGD należącymi do aglomeracji 

białostockiej lub należącymi do aglomeracji białostockiej i 

niegraniczącymi z miastem Białystok. 

6 62 
Uszczegółowienie zapisu na „…przetwórstwem drzewnym i 

przetwórstwem rolno-spożywczym.” 

Doprecyzowanie treści  zgodnie z brzmieniem kryterium XII. Branże 

kluczowe (Lokalnych  Kryteriów Wyboru i Oceny Operacji). 

7 62 

Uszczegółowienie zapisu na „… oraz gminy Czarna 

Białostocka – należącej do aglomeracji białostockiej, ale nie 

graniczącej z miastem Białystok” 

Doprecyzowanie treści zgodnie z brzmieniem kryterium  XIV. Miejsce 

realizacji operacji poza gminami LGD należącymi do aglomeracji 

białostockiej lub należącymi do aglomeracji białostockiej i 

niegraniczącymi z miastem Białystok (Lokalnych  Kryteriów Wyboru i 

Oceny Operacji). 

8 67 
Usunięcie zapisów z tabeli nr 31 w zakresie źródeł 

danych/sposobów pomiaru i częstotliwości 

Aktualizacja zapisów stosownie do praktyki realizowanego wsparcia oraz 

Wytycznych nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii 

rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczności ramach PROW na lata 

2014-2020. 

. Dokumenty wewnętrzne projektowe (np. dane uczestników projektów) 

dot. przebiegu operacji nie mogą być bezpośrednio monitorowane przez 

LGD (Ustawa o ochronie danych osobowych). Informacja dot. poziomu 

zrealizowanego wskaźnika pochodzi z ankiety monitoringowej 

agregującej zbiorczo poziomy wskaźników i składanej przez Beneficjenta 
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do LGD a nie poszczególnych uczestników projektów. 

9 69 

Wskaźnik rezultatu W.I.2. Otwarta przestrzeń utworzona lub 

rekultywowana na obszarach miejskich (EFRR) – zmiana 

jednostki miary i wartości z 3 ha na 30000 m2 

Zmiana wynikająca z uwag UMWP Dep. EFRR do sprawozdania z realizacji 

LSR – dostosowanie jednostek miary wskaźników objętych SZOOP. 

10 70 

Przedsięwzięcie I.2.4. Aktualizacja wskaźników: 

- Liczba nowych lub przebudowanych obiektów pełniących 

funkcje kulturalne, w tym świetlic wiejskich (wskaźnik 

własny) z 12 sztuk  na 8 sztuk 

- (w tym) Liczba operacji obejmujących wyposażenie 

podmiotów działających w sferze kultury  z 4 sztuk  na 1 

sztukę 

Aktualizacja wielkości wskaźników stosownie do zapisów Planu Działania. 

11 71 

Wskaźnik rezultatu W II.1 

Liczba utworzonych miejsc pracy (ogółem) – zmiana 

wielkości wskaźnika z 37 na 38 osób.  

Aktualizacja wielkości wskaźników stosownie do zapisów Planu Działania. 

12 71 

Wskaźnik rezultatu W II.1 

Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z 

EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej – 

wykreślenie „Wpis do CEIDG” 

Informacja dot. poziomu zrealizowanego wskaźnika pochodzi z ankiety 

monitoringowej agregującej zbiorczo poziomy wskaźników i składanej 

przez Beneficjenta do LGD a nie poszczególnych uczestników projektów. 

13 71 

Wskaźnik rezultatu  W II.2 

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych 

(EFRR) – aktualizacja jednostki miary i wartości wskaźnika: z 

2718,72 ton na 202,23 MgCO2/rok 

Aktualizacja jednostki miary i wielkości wskaźników stosownie do 

zapisów Planu Działania. 

14 72 

Wskaźnik rezultatu  W II.2 

Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych/ nowych 

mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE (EFRR)- 

aktualizacja jednostki miary i wartości wskaźnika: z 

25.714,56 MWht/rok na 594,814 MWh 

Aktualizacja jednostki miary i wielkości wskaźników stosownie do 

zapisów Planu Działania. 

15 72 Przedsięwzięcie II.1.2. Rozwijanie działalności gospodarczej Aktualizacja wielkości wskaźników stosownie do zapisów Planu Działania. 
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(PROW)  zmiana wartości wskaźnika z 12 na 10 sztuk 

16 73 

Przedsięwzięcie II.2.2. Infrastruktura służąca ochronie 

bioróżnorodności i klimatu (EFRR): 

- aktualizacja wartości wskaźnika - Długość utworzonych/ 

odnowionych szlaków turystycznych z 10 na 14 km 

- usunięcie wskaźnika - Liczba przeprowadzonych kampanii 

informacyjno- edukacyjnych związanych z edukacją 

ekologiczną 

Aktualizacja wielkości wskaźników stosownie do zapisów Planu Działania. 

17 73 

Przedsięwzięcie II.2.3.Infrastruktura ochrony środowiska w 

gospodarstwach domowych (EFRR) - aktualizacja wartości 

wskaźników: 

- Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii 

cieplnej z OZE z 354 szt. na 209 sztuk 

- Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł 

odnawialnych z 9,77 MW na  0,7106 MW 

Aktualizacja wielkości wskaźników stosownie do zapisów Planu Działania. 

18 74 

Wskaźnik rezultatu  W III.2: zmiana brzmienia wskaźnika z 

„Liczba osób, które otrzymały wsparcie po uprzednim 

udzieleniu indywidualnego doradztwa w zakresie ubiegania 

się o wsparcie na realizację LSR, świadczonego w biurze 

LGD” na „Liczba podmiotów, którym udzielono 

indywidualnego doradztwa i które zawarły umowy o 

przyznanie pomocy” 

Uszczegółowienie zgodnie z Wytycznymi nr 5/3/2017 w zakresie 

monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczności ramach PROW na lata 2014-2020. 

19 74 

Wskaźnik rezultatu  W III.2: zmiana brzmienia wskaźnika z 

Liczba osób uczestniczących w spotkaniach informacyjno-

konsultacyjnych na Liczba osób uczestniczących w 

spotkaniach / wydarzeniach adresowanych do mieszkańców 

Uszczegółowienie zgodnie z Wytycznymi nr 5/3/2017 w zakresie 

monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczności ramach PROW na lata 2014-2020. 

20 75 
Przedsięwzięcie III.2.2. Animacja społeczności lokalnej przez 

LGD Puszcza Knyszyńska (PROW) - zmiana nazwy wskaźnika z 

Uszczegółowienie zgodnie z Wytycznymi nr 5/3/2017 w zakresie 

monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 
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„Liczba spotkań informacyjno- konsultacyjnych LGD z 

mieszkańcami” na „Liczba spotkań / wydarzeń 

adresowanych do mieszkańców” 

społeczności ramach PROW na lata 2014-2020. 

21 75 

Przedsięwzięcie III.2.3. Inkubator Inicjatyw Lokalnych na 

rzecz budowania kapitału społecznego, zachowania 

dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz 

przeciwdziałania zmianom klimatycznym (PROW)- 

aktualizacja wartości wskaźnika Liczba przeprowadzonych 

operacji z zakresu wspierania ochrony środowiska i 

przeciwdziałania zmianom klimatycznym (wskaźnik własny) z 

4 na 2 sztuki 

Aktualizacja wielkości wskaźników stosownie do zapisów Planu Działania. 

 

22 77 
Wykreślenie z treści zapisu „III.1.2. Współpraca podmiotów 

gospodarczych” 

Aktualizacja zapisu, zaakceptowana Aneksem nr 3 z dnia 21.08.2017r. do 

Umowy Ramowej. 

23 77 

Wykreślenie z treści zapisu „…realizowane w ramach 

Przedsięwzięcia III.2.3. Inkubator Inicjatyw Lokalnych na 

rzecz budowania kapitału społecznego, zachowania 

dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz 

przeciwdziałania zmianom klimatycznym” 

Zmiana wynika z doświadczeń naborów w ramach PROW, gdzie w 

przypadku Stowarzyszeń, które są wnioskodawcami, ze względu na ich 

zasoby kapitałowe oraz konieczność prefinansowania operacji 

dofinansowanie, zgodnie z zasadami PROW wynosi 100%. 

24 77 

Zmiana brzmienia zapisu z „…intensywność pomocy jest 

stała i wynosi 36,37%” na „…intensywność pomocy  wynosi 

nie więcej niż 63,63%” 

 

Zmiana dotycząca intensywności pomocy dla przedsięwzięć ze środków 

PROW wynika ze zmiany (z dnia 10 sierpnia 2017 r) Rozporządzenia 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. 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 2014–2020. 

25 79 

Rozszerzenie zapisu dotyczącego partnerstwa o: 

Partnerstwo to będzie liczone nie tylko na podstawie 

partnerstwa wynikającego z art. 33 ustawy o zasadach 

Doprecyzowanie zapisu zgodnie ze stanowiskiem Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego (pismo do Podlaskiej Sieci 

Lokalnych Grup Działania z dnia 22.02.2018) 
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realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. 

Będzie tu również uwzględnione partnerstwo zgodnie z 

brzmieniem kryterium nr VIII. Partnerstwo (Lokalnych  

Kryteriów Wyboru i Oceny Operacji), tj. preferuje się 

operacje realizowane w partnerstwie podmiotów z różnych 

sektorów, działających na obszarze LSR oraz kryterium nr 

XIX. Realizacja operacji przez partnerów społecznych lub 

organizacje pozarządowe. 

26 80 

Rozszerzenie zapisu dotyczącego partnerstwa o: 

Partnerstwo to będzie liczone na podstawie partnerstwa 

wynikającego z art. 33 ustawy o zasadach realizacji 

programów w zakresie polityki spójności finansowanych w 

perspektywie finansowej 2014-2020 oraz na podstawie 

kryterium VIII i XIX Lokalnych  Kryteriów Wyboru i Oceny 

Operacji 

Doprecyzowanie zapisu zgodnie ze stanowiskiem Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego (pismo do Podlaskiej Sieci 

Lokalnych Grup Działania z dnia 22.02.2018) 

27 80  Uszczegółowienie zapisu  na „co najmniej 36,37%” 

Zmiana dotycząca intensywności pomocy dla przedsięwzięć ze środków 

PROW wynika ze zmiany (z dnia 10 sierpnia 2017 r) Rozporządzenia 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. 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 2014–2020. 

28 81 
Wykreślenie z treści zapisów dotyczących przedsięwzięcia 

III.1.2. Współpraca podmiotów 

Aktualizacja zapisu, zaakceptowana Aneksem nr 3 z dnia 21.08.2017r. do 

Umowy Ramowej. 

29 82 Uszczegółowienie zapisu  na „co najmniej 36,37%” 

Zmiana dotycząca intensywności pomocy dla przedsięwzięć ze środków 

PROW wynika ze zmiany (z dnia 10 sierpnia 2017 r) Rozporządzenia 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie 
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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 2014–2020. 

30 82 

Usunięcie zapisu „Nie dotyczy to projektów realizowanych 

przez jst, dla których wartość dofinansowania jest stała” 

 

Zmiana dotycząca intensywności pomocy dla przedsięwzięć ze środków 

PROW wynika ze zmiany (z dnia 10 sierpnia 2017 r) Rozporządzenia 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. 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 2014–2020. 

31 99 
Wykreślenie narzędzia „branżowe wywiady grupowe” 

 

Narzędzie nieadekwatne do mierzenia stopnia realizacji wskaźników, 

celów i przedsięwzięć 

32 99 Wykreślenie narzędzia „ankieta beneficjentów” 
Narzędzie nieadekwatne do przeprowadzenia ewaluacji w zakresie Oceny 

procedur wyboru operacji 

32 99 Wykreślenie narzędzia „branżowe wywiady grupowe” 
Narzędzie nieadekwatne do przeprowadzenia ewaluacji w zakresie 

trafności  założonych przedsięwzięć w stosunku do realizacji celów LSR 

33 100 
Wykreślenie narzędzia „Badanie znajomości realizowanych 

projektów współpracy wśród mieszkańców obszaru” 
Proponowane usunięcie zapisu z uwagi na brak zasadności stosowania. 

34 102 
Wykreślenie narzędzia „Harmonogram spotkań Rady; 

Walnego Zebrania Członków” 

Proponowane usunięcie zapisu z uwagi na brak takich harmonogramów – 

spotkania ustalane są na bieżąco, zgodnie z bieżącymi potrzebami. 

35 102 

Zmiana brzmienia zapisów z „harmonogram spotkań 

informacyjno – konsultacyjnych” oraz „harmonogram akcji 

promocyjnych” na spotkania/ wydarzenia adresowane do 

mieszkańców, odbywające się zgodnie z Planem 

Komunikacji; 

Zmiana brzmienia zapisów zgodnie ze stanem faktycznym. 

36 
104 i 

107 

Przedsięwzięcie I.1.1. Programy aktywności lokalnej oraz 

PRZEDSIEWZIĘCIE II.1.3. Bezzwrotne wsparcie dla osób 

W wyniku przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej (warsztat refleksyjny 

oraz analiza i monitoring on-going) sytuacji społeczno-ekonomicznej oraz 
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zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności 

gospodarczej  - aktualizacja wielkości wskaźników i kwot 

oraz kwot w podsumowaniu celów szczegółowych I.1 i II.1. i 

celów ogólnych: I i II. 

 

realizowanych w 2017 i 2018r naborów LGD (2017:2; 2018r:1) mając na 

uwadze wyniki prowadzonych konsultacji oraz ich rezultaty w postaci 

następujących wniosków: 

-zmiana sytuacji społeczno-ekonomicznej na obszarze LGD jak również 

województwa i kraju spowodowana dodatnimi wskaźnikami makro-

ekonomicznymi wpływającymi na wzrost popytu na pracowników, 

obniżaniem się % bezrobocia tym samym zmniejszania się ilości osób 

kwalifikujących się do wsparcia w kategorii: osób zagrożonych ubóstwem 

lub wyklucz. społecznym objętych wsparciem w programie będących w 

bazach OPS jak również kwalifikujących się z innych przesłanek definicji 

Wytycznych CT9; gotowymi do podjęcia udziału w projekcie; 

- pozytywna reakcja społeczna na efekty programu 500+ powodująca 

brak zachęt do udziału w projektach skierowanych do osób zagrożonych 

ubóstwem lub wyklucz. społecznym objętych wsparciem w programie; 

- dodatnia dynamika rozwoju gmin aglomeracyjnych wskazująca na duże 

zapotrzebowanie w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych 

pracowników firm białostockich (jednocześnie będących mieszkańcami 

obszaru LGD) lub osób biernych zawodowo zamieszkujących ten teren 

kosztem udziału w projektach aktywności lokalnej – skierowanych do 

społeczności zagrożonych wykluczeniem, obserwowana poprzez wnioski 

ze zrzeszeń przedsiębiorców (Klastry, PRB) oraz doświadczeń projektów 

wspierających rozwój zasobów ludzkich z wykorzystaniem Bazy Usług 

Rozwojowych. 

-ponad kilkuset procentowe zainteresowanie możliwościami wsparcia 

rozpoczynania działalności gospodarczej na terenie LGD wyrażane 

zainteresowaniem mieszkańców LGD Puszcza Knyszyńska w stosunku do 

planowanego naboru w ramach PROW. 
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Powyższe wnioski wskazują na konieczność poddania konsultacjom 

społecznym możliwości przesunięcia środków z PAL na wsparcie Start-up 

w EFS i rozważenia w przyszłości zwiększenia możliwości rozwojowych 

obszaru LGD Puszcza Knyszyńska w zakresie wsparcia kompetencji kadr 

obszaru LGD Puszcza Knyszyńska, stanowiącego zaplecze dla rozwijającej 

się dynamicznie aglomeracji białostockiej. 

Powyższa zmiana nie powoduje zmniejszenie środków zaplanowanych do 

finansowania realizacji LSR w ramach EFS do końca 2018 i 2021 roku w 

budżecie LSR. 

Ponadto powyższa zmiana jest zgodna z SZOOP w zakresie przeznaczenia 

nie więcej niż 40% środków na działania Typu 1-4 w osi IX. 

37 106 

PRZEDSIEWZIĘ CIE I.2.2. Nadawanie nowych funkcji 

przestrzeni publicznej – wskaźnik: Liczba wspartych 

obiektów infrastruktury zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach – aktualizacja jednostki miary z 

obiekt na sztuka.  

Zmiana wynikająca z uwag UMWP Dep. EFRR do sprawozdania z realizacji 

LSR – dostosowanie jednostek miary wskaźników objętych SZOOP. 

38 106 

Przedsięwzięcie I.2.4. Aktualizacja wskaźników: 

- Liczba nowych lub przebudowanych obiektów pełniących 

funkcje kulturalne, w tym świetlic wiejskich (wskaźnik 

własny) z 12 sztuk  na 8 sztuk 

- (w tym) Liczba operacji obejmujących wyposażenie 

podmiotów działających w sferze kultury  z 4 sztuk  na 1 

sztukę 

W trakcie przygotowywania LSR,  na Przedsięwzięcie I.2.4 przeznaczono 

kwotę 1.217.000,00 zł, przy założeniu że średnia wartość kosztów 

kwalifikowanych operacji to około 100.000,00 zł. W wyniku 

przeprowadzonych naborów (3 nabory) okazało się, że średnia wartość 

operacji wybranych to około 150.000,00 zł. 

Na podstawie doświadczeń z poprzedniej perspektywy finansowej, 

szacowano, iż obecnie będzie większe zainteresowanie doposażeniem 

obiektów kultury. Przy czym  narzucona górna granica kosztów tj. 

150000,00 zł  w pierwszych naborach pozwalała jedynie na budowę/ 

przebudowę obiektów, jednak były to za małe środki aby dokonać 

budowy/ przebudowy obiektów w tym wyposażenia. 

39 106 Wskaźnik rezultatu W.I.2. Otwarta przestrzeń utworzona lub Zmiana wynikająca z uwag UMWP Dep. EFRR do sprawozdania z realizacji 
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rekultywowana na obszarach miejskich (EFRR) – zmiana 

jednostki miary i wartości z 3 ha na 30000 m2 

LSR – dostosowanie jednostek miary wskaźników objętych SZOOP. 

40 107 
Przedsięwzięcie II.1.2. Rozwijanie działalności gospodarczej 

(PROW)  zmiana wartości wskaźnika z 12 na 10 sztuk 

LSR na etapie tworzenia zakładał realizację 12 operacji, każdej średnio po 

ok. 200.00,00 zł. Po przeprowadzeniu naboru okazało się, że  średnia 

wartość operacji jest wyższa od zakładanej i wynosi średnio 300.000,00zł. 

Co spowodowało, iż założona w LSR kwota 2.780.00,00zł jest 

niewystarczająca na realizację 12 operacji. 

41 108 

Przedsięwzięcie II.2.2. Infrastruktura służąca ochronie 

bioróżnorodności i klimatu (EFRR): 

- aktualizacja wartości wskaźnika Długość 

utworzonych/odnowionych szlaków turystycznych  z 10 na 

14 km 

- usunięcie wskaźnika Liczba przeprowadzonych kampanii 

informacyjno-edukacyjnych związanych z edukacją 

ekologiczną. 

Opracowując zapisy LSR przyjęto założenie, że w latach 2016-2018 w 

ramach Przedsięwzięcia II.2.2 Infrastruktura służąca ochronie 

bioróżnorodności i klimatu, przeprowadzonych zostanie 6 kampanii 

informacyjno-edukacyjnych związanych z edukacją ekologiczną, a każda z 

kampanii będzie mogła stanowić odrębny projekt. Na tym etapie 

założenie takie było zgodne ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 

2014-2020. Późniejsze zmiany wprowadzone w SZOOP na lata 2014-2020 

uszczegółowiły zapisy w tym zakresie określając, że  działania związane z 

edukacją ekologiczną mogą stanowić jedynie element uzupełniający 

projektu. W związku z powyższym zaistniała konieczność dokonania 

korekty w zakresie wskaźników w ramach Przedsięwzięcia II.2.2 

Infrastruktura służąca ochronie bioróżnorodności i klimatu.  

Przyjmując, że kampanie informacyjno-edukacyjne związane z edukacją 

ekologiczną nie mogą stanowić samodzielnych operacji planujemy 

usunąć wskaźnik z tym związany, a środki w wysokości 300 000,00 zł 

przesunąć na wskaźnik: Długość utworzonych/odnowionych szlaków 

turystycznych i podnieść jego wartość z 10 km do 14 km. Jednak nie 

oznacza to, że kampanie/działania związane z edukacją ekologiczna nie 

będą realizowane. Będą one mogły stanowić element uzupełniający 

projektu, co zostanie określone w ogłoszeniu konkursowym. 
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Przedsięwzięcie II.2.3. Infrastruktura ochrony środowiska w 

gospodarstwach domowych (EFRR)- aktualizacja jednostki 

miary i wartości wskaźnika: 

- Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii 

cieplnej z OZE z 354 jednostek na 209 sztuk. 

- Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł 

odnawialnych z 9,77 MW na  0,7106 MW 

Opracowując zapisy LSR, przy szacowaniu wartości wskaźników produktu, 

przyjęte zostały założenia niezgodne z definicją wskaźników opisaną w 

podręczniku Metodologia szacowania wartości docelowych dla 

wskaźników wybranych do realizacji w Regionalnym Programie 

Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. W związku z 

powyższym istnieje konieczność dokonania korekty szacowania wartości 

docelowej wskaźników produktu. 

43 109 

Wskaźnik rezultatu  W II.2: 

- Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych 

(EFRR) – aktualizacja jednostki miary i wartości wskaźnika z 

2718,72 t na 202,23MgCO2/rok 

- Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych/ nowych 

mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE (EFRR)- 

aktualizacja jednostki miary i wartości wskaźnika: z 

z 25.714,56 MWht/rok na 594,814 MWh 

Opracowując zapisy LSR, przy szacowaniu wartości wskaźników produktu, 

przyjęte zostały założenia niezgodne z definicją wskaźników opisaną w 

podręczniku Metodologia szacowania wartości docelowych dla 

wskaźników wybranych do realizacji w Regionalnym Programie 

Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. W związku z 

powyższym istnieje konieczność dokonania korekty szacowania wartości 

docelowej wskaźników rezultatu. 

44 110 

Przedsięwzięcie III.2.2. Animacja społeczności lokalnej przez 

LGD Puszcza Knyszyńska (PROW) – zmiana nazwy wskaźnika  

z „Liczba spotkań informacyjno-konsultacyjnych LGD z 

mieszkańcami” na „Liczba spotkań / wydarzeń 

adresowanych do mieszkańców” 

Zmiana nazwy zgodnie z Wytycznymi nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu 

i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczności 

ramach PROW na lata 2014-2020. 
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Przedsięwzięcie III.2.3. Inkubator Inicjatyw Lokalnych na 

rzecz budowania kapitału społecznego, zachowania 

dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz 

przeciwdziałania zmianom klimatycznym (PROW)- 

aktualizacja wartości wskaźnika: 

- Liczba przeprowadzonych operacji z zakresu wspierania 

ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom 

Aktualizacja wynika z błednie oszacowanej wartości wskaźnika „Liczba 

przeprowadzonych operacji z zakresu wspierania ochrony środowiska i 

przeciwdziałania zmianom klimatycznym”. Kwota przeznaczona na 

realizację wskaźnika  wynosi 160.000,00zł, natomiast LSR nie przewiduję 

realizacji projektów grantowych a dolna granica operacji realizowanych 

w ramach PROW to 50.000,00 zł. W związku z powyższym, z tych 

środków nie jest możliwa realizacja 4 operacji. 
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klimatycznym (wskaźnik własny) z 4 na 2 sztuk 

46 114 

Zmiana brzmienia wskaźnika produktu z „liczba udzielonego 

indywidualnego doradztwa w siedzibie LGD” na „liczba usług 

doradczych” 

Ujednolicenie zmiany nazwy zgodnie z Wytycznymi nr 5/3/2017 w 

zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego 

przez społeczności ramach PROW na lata 2014-2020 

47 115 

Zmiana brzmienia wskaźnika rezultatu z „liczba osób 

uczestniczących w doradztwie indywidualnym” na „liczba 

podmiotów, którym udzielono indywidualnego doradztwa” 

Ujednolicenie zmiany nazwy zgodnie z Wytycznymi nr 5/3/2017 w 

zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego 

przez społeczności ramach PROW na lata 2014-2020 

48 115 

Zmiana brzmienia wskaźnika rezultatu z „liczba 

wnioskodawców, którzy złożyli wnioski po uprzednim 

uczestnictwie w szkoleniach i/lub uzyskaniu doradztwa 

indywidualnego” na  „liczba podmiotów, którym udzielono 

indywidualnego doradztwa  i które złożyły wniosek o 

przyznanie pomoc” 

Ujednolicenie zmiany nazwy zgodnie z Wytycznymi nr 5/3/2017 w 

zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego 

przez społeczności ramach PROW na lata 2014-2020 

49 115 

Zmiana brzmienia wskaźnika produktu z „liczba uwag 

zgłoszonych za pośrednictwem zakładki na stronie www 

LGD/ skrzynki pomysłów” na „liczba uwag i zapytań 

zgłoszonych za pośrednictwem zakładki na stronie WWW/ 

skrzynki pomysłów oraz maila” 

Zmiana wynika z praktyki LGD. 

 

 

 

 


