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Projekt 

Uchwała nr 7/2016 

Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania 

„Razem dla Powiatu Radziejowskiego” 

z dnia 14 czerwca 2016 r. 

w sprawie zmian do Lokalnej Strategii Rozwoju kierowanej przez społeczno�� dla obszaru 

Powiatu Radziejowskiego na lata 2016 – 2023 oraz ustalenia tekstu jednolitego LSR 

�

Na podstawie § 22 pkt 1 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem dla Powiatu 

Radziejowskiego” 

uchwala si� co nast�puje: 

§ 1 

Wprowadza si� zmiany do Lokalnej Strategii Rozwoju kierowanej przez społeczno�� dla 

obszaru Powiatu Radziejowskiego na lata 2016 – 2023 o nast�puj�cej tre�ci: 

1) W rozdziale I Charakterystyka Lokalnej Grupy Działania (LGD), w podrozdziale 8. 
Poziom decyzyjny – Rada LGD, Tabela 2 Skład Rady LGD, otrzymuje brzmienie: 
 

Lp.  Imi� i nazwisko 
Nazwa podmiotu, 
który reprezentuje 

członek 

Gmina, któr�  
reprezentuje 

czlonek 
Sektor Uwagi 

1.     Przewodnicz�cy 
Rady 

2.     Zast�pca 
Przewodnicz�cego 

3.     Sekretarz Rady 

4.      Członek Rady 

5. 
    Członek Rady 

6.     Członek Rady 

7.      Czlonek Rady 

8.      Członek Rady 

9.      Członek Rady 

10.     Członek Rady 

11.     Członek Rady 

12.     Członek Rady 

13.     Członek Rady 

14.     Członek Rady 

15.     Członek Rady 

 

2) W rozdziale I Charakterystyka Lokalnej Grupy Działania (LGD), w podrozdziale 8. 
Poziom decyzyjny – Rada LGD, Wykres 2 Struktura Rady LGD pod wzgl�dem 
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reprezentowanego sektora, otrzymuje brzmienie: (zostanie uzupełnione po dokonaniu wyboru 
członków Rady) 
�

�

 

3) W rozdziale V Cele i wska�niki: 

- na stronie 58 LSR, zdanie o brzmieniu „Przedsi�wzi�cie I.1.1 Rozwój przedsi�biorczo�ci 

na obszarze LSR b�dzie realizowane ze �rodków RPO WK – P na lata 2014 – 2020, przez 

podmioty inne ni� LGD.”,��

otrzymuje brzmienie:  

”Przedsi�wzi�cie I.1.1 Rozwój przedsi�biorczo�ci na obszarze LSR b�dzie realizowane ze 

�rodków RPO WK – P na lata 2014 – 2020 i współfinansowane przez Europejski Fundusz 

Rozwoju Regionalnego na lata 2014 – 2020, przez podmioty inne ni� LGD.” 

- na stronie 58 LSR, po zdaniu „Przeło�y si� bezpo�rednio na realizacj� celu 

szczegółowego Osi Priorytetowej 7 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczno�� – 

„O�ywienie społeczne i gospodarcze na obszarach obj�tych Lokalnymi Strategiami 

Rozwoju”.”  

dodaje si� zapis: 

„Grupami docelowymi powy�szych działa� zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi 

Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – 

Pomorskiego na lata 2014 – 2020 b�d� podmioty prowadz�ce działalno�� gospodarcz� jako 

mikro i małe przedsi�biorstwa na terenie powiatu radziejowskiego oraz JST i organizacje 

pozarz�dowe. Podstaw� wyznaczenia grupy s� dane statystyczne, wskazuj�ce �e poziom 

rozwoju przedsi�biorczo�ci na terenie powiatu radziejowskiego mierzony liczb� podmiotów 

gospodarczych przypadaj�cych na 1000 mieszka�ców, jest o blisko 25% ni�szy ni� �rednia 

w województwie i o ponad 45% ni�szy ni� �rednia dla kraju. Zatem wsparcie podmiotów 

gospodarczych wydaje si� by� zasadne.” 

- na stronie 58 LSR, zdanie o brzmieniu: „Przedsi�wzi�cie I.1.2 Generowanie miejsc pracy 

w sektorze przedsi�biorstw na obszarze LSR b�dzie realizowane w ramach PROW na 

lata 2014 – 2020.”   

otrzymuje brzmienie:  

„Przedsi�wzi�cie I.1.2 Generowanie miejsc pracy w sektorze przedsi�biorstw na obszarze 

LSR b�dzie realizowane w ramach PROW na lata 2014 – 2020 i współfinansowane przez 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.”   
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- na stronie 59 LSR, po zdaniu „Przeło�y si� bezpo�rednio na realizacj� wska�nika celu 

szczegółowego 6B „Miejsca pracy utworzone w ramach projektów otrzymuj�cych 

wsparcie” okre�lonego dla PROW 2014 – 2020.”  

dodaje si� zapis o tre�ci:  

„Grupami docelowymi powy�szych działa� b�d� mieszka�cy powiatu radziejowskiego 

spełniaj�cy kryteria okre�lone w rozporz�dzeniu wykonawczym do wdra�ania LSR, osoby 

z grup defaworyzowanych ze wzgl�du na dost�p do rynku pracy oraz podmioty prowadz�ce 

działalno�� gospodarcz� na terenie powiatu radziejowskiego. Podstaw� wyznaczenia grupy 

s� dane statystyczne, wskazuj�ce na niski poziom rozwoju przedsi�biorczo�ci oraz wysoki 

poziom bezrobocia oraz ubóstwa na obszarze wdra�ania LSR.” 

- na stronie 60 LSR, zdanie o brzmieniu „Przedsi�wzi�cie II.1.1 Rozwój nowoczesnej 

infrastruktury na obszarze LGD b�dzie realizowane w ramach �rodków PROW na lata 

2014 – 2020.” 

otrzymuje brzmienie:  

„Przedsi�wzi�cie II.1.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury na obszarze LGD b�dzie 

realizowane w ramach �rodków PROW na lata 2014 – 2020 i współfinansowane przez 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.” 

- na stronie 60 LSR, po zdaniu o brzmieniu „Realizacja wska�nika produktu w ramach 

powy�szego przedsi�wzi�cia wpłynie na realizacj� wska�nika celu szczegółowego 6B 

„Procent ludno�ci wiejskiej korzystaj�cej z ulepszonych usług/ infrastruktury” okre�lonego 

dla PROW 2014 – 2020.”  

dodaje si� zdanie:  

„Z uwagi na fakt, �e inwestycje b�d� dotyczyły obiektów ogólnodost�pnych, grup� 

docelow� b�d� wszyscy mieszka�cy obszaru LSR.” 

- na stronie 60 LSR, zdanie o brzmieniu: „Przedsi�wzi�cie II.1.2 Rewitalizacja obszarów 

wiejskich b�dzie realizowane ze �rodków RPO WK – P na lata 2014 – 2020”  

otrzymuje brzmienie:  

„Przedsi�wzi�cie II.1.2 Rewitalizacja obszarów wiejskich b�dzie realizowane ze �rodków 

RPO WK – P na lata 2014 – 2020 i współfinansowane przez Europejski Funduszu Rozwoju 

Regionalnego na lata 2014 – 2020.” 

- na stronie 60 LSR, po zdaniu „Przeło�y si� bezpo�rednio na realizacj� celu 

szczegółowego Osi Priorytetowej 7 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczno�� – 

„O�ywienie społeczne i gospodarcze”” dodaje si� zdanie:  
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„Z uwagi na fakt, �e inwestycje b�d� dotyczyły obiektów ogólnodost�pnych, grup� 

docelow� b�d� wszyscy mieszka�cy obszaru LSR oraz jednostki samorz�du terytorialnego  

i przedsi�biorcy.” 

- na stronie 60 LSR, zdanie o brzmieniu: „Przedsi�wzi�cie II.2.1 Działania na rzecz 

edukacji, aktywizacji, promocji w obszarze kultury i lokalnego dziedzictwa b�dzie 

realizowane w ramach �rodków PROW na lata 2014 – 2020 poprzez projekty grantowe, 

projekty współpracy oraz aktywizacj�.”  

otrzymuje brzmienie:  

”Przedsi�wzi�cie II.2.1 Działania na rzecz edukacji, aktywizacji, promocji w obszarze 

kultury i lokalnego dziedzictwa b�dzie realizowane w ramach �rodków PROW na lata 2014 

– 2020 i współfinansowane przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich, poprzez projekty grantowe, projekty współpracy oraz aktywizacj�.” 

- na stronie 61 LSR, zdanie o brzmieniu:  „Projekty realizowane w ramach aktywizacji b�d� 

skierowane m. in. do osób ze zdefiniowanych w ramach diagnozy grup defaworyzowanych  

z wykorzystaniem �rodków i metod komunikacji zaplanowanych w Planie Komunikacji.” 

otrzymuje brzmienie:  

„Projekty realizowane w ramach aktywizacji b�d� skierowane m. in. do osób ze 

zdefiniowanych w ramach diagnozy grup defaworyzowanych oraz organizacji 

pozarz�dowych z wykorzystaniem �rodków i metod komunikacji zaplanowanych w Planie 

Komunikacji.” 

- na stronie 61 LSR, zdanie o brzmieniu: „Przedsi�wzi�cie II.2.2 Podniesienie wiedzy 

w zakresie ochrony �rodowiska b�dzie realizowane w ramach �rodków PROW na lata 2014 

– 2020 poprzez projekty grantowe.”  

otrzymuje brzmienie: 

„Przedsi�wzi�cie II.2.2 Podniesienie wiedzy w zakresie ochrony �rodowiska b�dzie 

realizowane w ramach �rodków PROW na lata 2014 – 2020 i współfinansowane przez 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich poprzez projekty 

grantowe.” 

- na stronie 61 LSR, po zdaniu „W ramach przedsi�wzi�cia zaplanowano premiowanie 

projektów zakładaj�cych zintegrowanie co najmniej trzech bran� działalno�ci gospodarczej.”  

dodaje si� zdanie:  

„Działania podejmowane w ramach przedsi�wzi�cia b�d� miały charakter ogólnodost�pny  

i b�d� skierowane do wszystkich mieszka�ców obszaru LSR, organizacji pozarz�dowych oraz 

przedsi�biorców.” 
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- na stronie 61 LSR, zdanie o brzmieniu: „Przedsi�wzi�cie II.2.3 Działania na rzecz walki 

z wykluczeniem społecznym i ubóstwem b�dzie realizowane ze �rodków RPO WK – P na lata 

2014 – 2020 poprzez projekty grantowe.”  

otrzymuje brzmienie:  

„Przedsi�wzi�cie II.2.3 Działania na rzecz walki z wykluczeniem społecznym i ubóstwem b�dzie 

realizowane ze �rodków RPO WK – P na lata 2014 – 2020 i współfinansowane przez 

Europejski Fundusz Społeczny, poprzez projekty grantowe.” 

4) W Tabeli 22 Matryca logiczna powi�za� diagnozy obszaru i ludno�ci, analizy SWOT oraz 

celów i wska�ników usuwa si� komórki/pozycje: „Liczba szkole� na rzecz wzrostu 

kompetencji zawodowych przedsi�biorców i pracowników przedsi�biorstw z obszaru 

wdra�ania LSR do 2023 r.” oraz „Liczba osób oceniaj�cych szkolenia jako adekwatne do 

oczekiwa� zawodowych”. 

5) Tabel� 23 Cele i wska�niki zast�puje si� poni�sz� tabel� o tym samym numerze i nazwie:  



� �

I CEL OGÓLNY 1 Wzrost konkurencyjno�ci gospodarczej obszaru LGD 

I.1 CELE SZCZEGÓŁOWE Spadek poziomu bezrobocia na obszarze wdra�ania LSR w grupie 20 osób do 2023 roku 

  

Wska�niki oddziaływania 
 dla celu ogólnego 

Jednostka 
miary 

stan 
pocz�tkowy 
31.12.2013 
Rok 

Plan 2023 
rok 

�ródło danych/ sposób 
pomiaru 

W I 
Wzrost liczby podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON do 
2023 r. w przeliczeniu na 10 tys. mieszka�ców w stosunku do roku 2013 o 
15 szt. 

szt. 3056 3071 Dane statystyczne GUS 

  

Wska�niki rezultatu dla 
celów szczegółowych 

Jednostka 
 miary 

stan 
pocz�tkowy 
2015 rok 

Plan 2023 
rok 

�ródło danych/ 
sposób pomiaru 

w I.1.1 Liczba przedsi�biorstw korzystaj�cych z usług �wiadczonych przez 
inkubator przedsi�biorczo�ci do 2023 r. szt. 0 10 

Sprawozdania 
beneficjentów, dane LGD; 
(dane �rednioroczne 
mierzone w ci�gu 1 roku 
działalno�ci inkubatora) 

w I.1.2 Liczba nowych lub udoskonalonych produktów lub usług wprowadzonych 
w przedsi�biorstwach, które otrzymały dotacj� do 2023 r. szt. 0 10 Sprawozdania 

beneficjentów, dane LGD 

w I.1.3 Liczba nowo utworzonych miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty 
�rednioroczne  na obszarze LSR do 2023 r. szt. 0 22 Sprawozdania 

beneficjentów, dane LGD 

Przedsi�wzi�cia Grupy 
docelowe 

Sposób realizacji 
(konkurs, projekt 
 grantowy, operacja 
własna, projekt 
współpracy, 
aktywizacja itp.) 

Wska�nik produktu 

nazwa Jednostka 
miary 

warto�� �ródło 
danych/ 
sposób 
pomiaru pocz�tkowa 

2015 rok 
ko�cowa 
2023 rok 
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I.1.1 Rozwój przedsi�biorczo�ci 
na obszarze LSR 

JST, organizacje 
pozarz�dowe konkurs 

Liczba utworzonych 
inkubatorów 
przedsi�biorczo�ci na 
obszarze wdra�ania LSR do 
2023 r. 

szt. 0 1 
Sprawozdania 
beneficjentów, 
dane LGD 

Mikro i małe 
przedsi�biorstwa projekty grantowe 

 Liczba przedsi�biorstw, 
które otrzymały dotacj� 
wspieraj�c� 
unowocze�nienie sposobu 
działania lub oferty na 
obszarze wdra�ania LSR do 
2023 r. 

szt. 0 10 
Sprawozdania 
beneficjentów, 
dane LGD 

I.1.2 
Generowanie miejsc pracy w 
sektorze przedsi�biorstw na 
obszarze LSR 

mieszka�cy obszaru 
obj�tego Lokaln� 
Strategi� Rozwoju, 
osoby z grup 
defaworyzowanych 
z uwagi na dost�p 
do rynku pracy 

konkurs 

 Liczba operacji 
polegaj�cych na utworzeniu 
nowego przedsi�biorstwa na 
obszarze wdra�ania LSR do 
2023 r. 

szt. 0 13 
Sprawozdania 
beneficjentów, 
dane LGD 

mieszka�cy obszaru 
obj�tego Lokaln� 
Strategi� Rozwoju, 
osoby z grup 
defaworyzowanych 
z uwagi na dost�p 
do rynku pracy 

konkurs 

 Liczba operacji 
polegaj�cych na utworzeniu 
nowego przedsi�biorstwa na 
obszarze wdra�ania LSR do 
2023 r. ukierunkowanych na 
innowacje 

szt. 0 2 
Sprawozdania 
beneficjentów, 
dane LGD 

Podmioty 
prowadz�ce 
działalno�� 
gospodarcz� 

konkurs 

 Liczba operacji 
polegaj�cych na rozwoju 
istniej�cego 
przedsi�biorstwa na 
obszarze wdra�ania LSR do 
2023 r. 

szt. 0 7 
Sprawozdania 
beneficjentów, 
dane LGD 
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II. CEL OGÓLNY 2 Poprawa jako�ci i standardu �ycia mieszka�ców obszaru LGD w oparciu o zasoby lokalne 

II.1 

CELE SZCZEGÓŁOWE 

Zwi�kszenie aktywno�ci w�ród 16247 mieszka�ców obj�tych LSR w zakresie korzystania z rozwini�tej sieci infrastruktury do 2023 r. 

II.2 Zwi�kszenie �wiadomo�ci i aktywno�ci społeczno – zawodowej 8000 mieszka�ców obszaru LSR w zakresie ochrony �rodowiska, 
dziedzictwa kulturowego, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i ubóstwu do 2023 roku. 

  

Wska�niki oddziaływania 
 dla celu ogólnego 

Jednostka 
miary 

stan 
pocz�tkowy 
2015 rok  

Plan 2023 
rok 

�ródło danych/ sposób 
pomiaru 

W II Liczba mieszka�ców z grupy 132 osób, deklaruj�cych zadowolenie z 
jako�ci i komfortu �ycia na obszarze wdra�ania LSR do 2023 r. osoba 93 110 

�ródło danych – 
ankietyzacja mieszka�ców 
obszaru LSR 

  

Wska�niki rezultatu dla 
celów szczegółowych Jednostka  miary 

stan 
pocz�tkowy 
2015 rok 

Plan 2023 
Rok 

�ródło danych/ 
sposób pomiaru 

w II.1.1 Wzrost liczby osób korzystaj�cych z obiektów infrastruktury turystycznej,  
rekreacyjnej na obszarze LSR w ci�gu roku po zako�czeniu operacji osoba 0 15000 Sprawozdania 

beneficjentów, dane LGD 

w II.1.2 Wzrost liczby osób odwiedzaj�cych zabytki i obiekty w ci�gu roku po 
zako�czeniu operacji osoba 0 700 Sprawozdania 

beneficjentów, dane LGD 

w II.1.3 Liczba osób korzystaj�cych ze zrewitalizowanych obszarów w ci�gu roku 
po zako�czeniu operacji osoba 0 547 Sprawozdania 

beneficjentów, dane LGD 

w II.2.1 Liczba osób z grup defaworyzowanych obszaru LSR, uczestnicz�cych w 
wydarzeniach do 2023 roku osoby 0 8000 dane LGD 

w II.2.2 Liczba projektów wykorzystuj�cych lokalne zasoby: przyrodnicze, 
kulturowe, historyczne, turystyczne, produkty lokalne do 2023 r. szt. 0 25 dane LGD 

w II.2.3 Liczba mieszka�ców, którzy podnie�li wiedz� w zakresie ochrony 
�rodowiska i ekologii do 2023 r. osoby 0 230 Sprawozdania 

beneficjentów, dane LGD 
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w II.2.4 Liczba osób zagro�onych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 
poszukuj�cych pracy po opuszczeniu programu do 2023 r. osoby 0 70 Sprawozdania 

beneficjentów, dane LGD 

Przedsi�wzi�cia Grupy 
docelowe 

Sposób realizacji 
(konkurs, projekt 
 grantowy, operacja 
własna, projekt 
współpracy, 
aktywizacja itp.) 

Wska�nik produktu 

nazwa Jednostka 
miary 

warto�� 
�ródło 
danych/ 
sposób 
pomiaru 

pocz�tkowa 
2015 
rok 

ko�cowa 
2023 
Rok 

II.1.1 
Rozwój nowoczesnej 

infrastruktury na obszarze 
LGD 

mieszka�cy obszaru 
obj�tego Lokaln� 
Strategi� Rozwoju  

 konkurs 

 Liczba nowych lub 
zmodernizowanych 
obiektów infrastruktury 
turystycznej, rekreacyjnej i 
kulturalnej  na obszarze 
wdra�ania LSR do 2023 r. 

szt. 0 19 

Sprawozdania 
beneficjentów, 

dane LGD 

Liczba operacji 
obejmuj�cych wyposa�enie 
podmiotów działaj�cych w 
sferze kultury 

  0 7 

II.1.2 Rewitalizacja obszarów 
wiejskich 

Jednostki 
samorz�du 
terytorialnego, 
mieszka�cy i 
przedsi�biorcy na 
obszarach 
zrewitalizowanych  

 konkurs 

 Liczba obiektów 
infrastruktury 
zlokalizowanych na 
rewitalizowanych obszarach 
wiejskich na obszarze 
wdra�ania LSR do 2023 r. 

szt. 0 21 
Sprawozdania 
beneficjentów, 
dane LGD 
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II.2.1 

Działania na rzecz edukacji, 
aktywizacji, promocji w 
obszarze kultury i lokalnego 
dziedzictwa 

Organizacje 
pozarz�dowe, 
mieszka�cy obszaru 
LSR w 
szczególno�ci 
grupy 
defaworyzowane  
 

Aktywizacja 

Liczba konkursów, 
warsztatów, imprez, 
wyjazdów studyjnych, 
stoisk zorganizowanych w 
celu pobudzenia 
�wiadomo�ci, aktywno�ci i 
zwi�kszenia zaanga�owania 
mieszka�ców obszaru LSR 
do 2023 r. 

szt. 0 21 dane LGD 

projekt grantowy 

Liczba podmiotów 
działaj�cych w sferze 
kultury, które otrzymały 
wsparcie w ramach 
realizacji LSR 

szt. 0 20 
Sprawozdania 
beneficjentów, 
dane LGD 

projekt współpracy Liczba przygotowanych 
projektów współpracy szt. 0 2 dane LGD 

II.2.2 Podniesienie wiedzy w 
zakresie ochrony �rodowiska 

Organizacje 
pozarz�dowe, 
mieszka�cy obszaru 
LSR, 
przedsi�biorcy 
 

projekt grantowy 

 Liczba przedsi�wzi�� 
edukacyjnych maj�cych na 
celu podnoszenie wiedzy 
społeczno�ci lokalnej na 
temat ochrony �rodowiska i 
zmian klimatycznych, 
wykorzystuj�cych 
zintegrowanie co najmniej 
trzech bran� działalno�ci 
gospodarczej 
zrealizowanych do 2023 r. 

szt. 0 6 
Sprawozdania 
beneficjentów, 
dane LGD 
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II.2.3 
Działania na rzecz walki z 
wykluczeniem społecznym i 
ubóstwem 

Osoby zagro�one 
ubóstwem lub  
wykluczeniem 
społecznym oraz 
otoczenie osób 
zagro�onych 
ubóstwem lub 
wykluczeniem 
społecznym  
 
 

projekt grantowy 

 Liczba osób zagro�onych 
ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym 
z obszaru wdra�ania LSR 
obj�tych wsparciem do 
2023 r. 

osoby 0 737 
Sprawozdania 
beneficjentów, 
dane LGD 

projekt grantowy 

 Liczba osób zagro�onych 
ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym 
z obszaru wdra�ania LSR 
obj�tych wsparciem 
realizowanym w sposób 
spójny i kompleksowy z 
zaanga�owaniem trzech 
ró�nych sektorów/partnerów 
do 2023 r. 

osoby 0 15 
Sprawozdania 
beneficjentów, 
dane LGD 
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6) po Tabeli 23 Cele i wska�niki, dodaje si� tekst:  

„Sposób monitorowania realizacji wska�ników  

LGD b�dzie w sposób bie��cy monitorowała realizacj� zaplanowanych w LSR 

wska�ników. Dane do pomiaru wska�ników produktu i rezultatu w ramach wszystkich 

funduszy b�d� pozyskiwane w pierwszej kolejno�ci na etapie wyboru operacji do 

finansowania. Podstaw� oceny sposobu i stopnia realizacji zało�onych w LSR wska�ników 

w ramach projektów b�dzie zło�ona przez wnioskodawców dokumentacja konkursowa. 

Nast�pnie po zrealizowaniu operacji, w ankiecie monitoruj�cej składanej do biura LGD 

najpó�niej w ci�gu 3 miesi�cy od otrzymania płatno�ci ko�cowej, a w przypadku 

Grantobiorców wraz z wnioskiem o rozliczenie grantu, wnioskodawcy przedstawi� 

uzyskane efekty zrealizowanych i rozliczonych projektów. W przypadku projektów 

współpracy LGD b�dzie sporz�dzała sprawozdania wewn�trzne. Ponadto LGD b�dzie 

sporz�dzała wnioski o płatno�� i sprawozdania dla Samorz�du Województwa przy 

rozliczaniu przy rozliczaniu działa� w ramach kosztów bie��cych i aktywizacji. Wska�niki 

oddziaływania b�d� oszacowane na podstawie ogólnodost�pnych danych statystyki 

publicznej. Dane dotycz�ce realizacji zaplanowanych wska�ników b�d� gromadzone 

w sposób bie��cy, natomiast zgodnie z zasadami dokonywania monitoringu raz w roku 

b�dzie dokonywana analiza i ocena zgromadzonych danych.” 

7) W Rozdziale VIII Bud�et dokonuje si� nast�puj�ce zmiany: 

- zdanie: „Bud�et przeznaczony na realizacj� przedsi�wzi�� zaplanowanych w LSR został 

ustalony w wysoko�ci 18 125 224,48 zł.”  

otrzymuje brzmienie:  

„Bud�et przeznaczony na realizacj� przedsi�wzi�� zaplanowanych w LSR został ustalony 

w wysoko�ci 18 041 224,48 zł.”  

- zdanie „Kwota na realizacj� strategii pochodz�ca z Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014 – 2020 jest uzale�niona od liczby mieszka�ców obszaru LSR  

i wynosi 6 000 000,00 zł.” 

otrzymuje brzmienie:  

„Kwota na realizacj� strategii pochodz�ca z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2014 – 2020 jest uzale�niona od liczby mieszka�ców obszaru LSR i wynosi  

5 916 000,00 zł.” 

- zdanie: „Uwzgl�dniaj�c zapisy Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 

2020 na rozwój przedsi�biorczo�ci i tworzenie miejsc pracy na obszarze LSR tj. premie na 

podejmowanie działalno�ci oraz jej rozwijanie zostanie przeznaczonych 50% tych �rodków, 

czyli 3 000 000,00 zł.” 



� ��

otrzymuje brzmienie:  

„Uwzgl�dniaj�c zapisy Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na 

rozwój przedsi�biorczo�ci i tworzenie miejsc pracy na obszarze LSR tj. premie na 

podejmowanie działalno�ci oraz jej rozwijanie zostanie przeznaczonych ponad 50% tych 

�rodków, czyli 3 200 000,00 zł.” 

- zdanie: „Kwota w wysoko�ci 400 000,00 zł to �rodki na szkolenia podnosz�ce 

kompetencje osób realizuj�cych operacje w zakresie podejmowania i rozwijania 

działalno�ci gospodarczej, a tak�e tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa 

lokalnego produktów rolnych oraz wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez 

podnoszenie wiedzy społeczno�ci lokalnej w zakresie ochrony �rodowiska i zmian 

klimatycznych, tak�e z wykorzystaniem rozwi�za� innowacyjnych.” 

otrzymuje brzmienie:  

„Kwota w wysoko�ci 200 000,00 zł to �rodki na wzmocnienie kapitału społecznego, w tym 

przez podnoszenie wiedzy społeczno�ci lokalnej w zakresie ochrony �rodowiska i zmian 

klimatycznych, tak�e z wykorzystaniem rozwi�za� innowacyjnych.” 

- zdanie: „Zaplanowane s� tak�e �rodki na realizacj� projektów współpracy – 200 000,00 

zł.” 

otrzymuje brzmienie:  

„Zaplanowane s� tak�e �rodki na realizacj� projektów współpracy – 116 000,00 zł.”. 

 

8) W zał�czniku nr 3 do LSR – Plan Działania: 

- wiersz o dotychczasowym brzmieniu: 

Wska�nik 
Produktu p 

I.1.2.3 Liczba 
operacji 

polegaj�cych 
na rozwoju 
istniej�cego 

przedsi�biors
twa na 

obszarze 
wdra�ania 

LSR do 2023 
r. 

0 szt. 0 % 0 3 szt. 60% 900000,00 2 szt. 100
% 600000,00 5 szt. 15000

00,00 PROW Realizacj
a LSR 

otrzymuje brzmienie: 

Wska�nik 
Produktu p 

I.1.2.3 Liczba 
operacji 

polegaj�cych 
na rozwoju 
istniej�cego 

przedsi�biors

0 szt. 0 % 0 4 szt. 57% 1 000 
000,00 3 szt. 100

% 700000,00 7 szt. 17000
00,00 PROW Realizacj

a LSR 
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twa na 
obszarze 

wdra�ania 
LSR do 2023 

r. 
 

 

- usuwa si� wiersz o brzmieniu: 

Wska�nik 
Produktu p 

I.1.2.4 Liczba 
szkole� na 

rzecz wzrostu 
kompetencji 
zawodowych 
przedsi�biorc

ów i 
pracowników 
przedsi�biors
tw z obszaru 
wdra�ania 

LSR do 2023 
r. 

3 szt. 38% 
75 0
00,0

0 
5 szt. 100 % 125 000,00 0 szt. 0 % 0 8 szt. 20000

0,00 PROW Projekty 
grantowe 

- wiersze o dotychczasowym brzmieniu: 

Razem cel 
szczegółowy 1  875000,0

0  2125000
,00  2000000

,00  5000000,00   

 

Razem cel 
ogólny I  875000,0

0  2125000
,00  2000000

,00  5000000,00   

 

otrzymuj� brzmienie: 

Razem cel 
szczegółowy 1  800000,0

0  2100000
,00  2100000

,00  5000000,00   

 

Razem cel 
ogólny I  800000,0

0  2100000
,00  2100000

,00  5000000,00   

 

- wiersz o dotychczasowym brzmieniu: 

Wska�nik 
Produktu p 

II.2.1.3 
Liczba 

przygotowan
ych 

projektów 
współpracy 

0 szt. 0 % 0 2 szt. 100% 200000,00 0 szt. 0 % 0 2 
szt. 200000,00 PROW 

projekty 
współpra

cy 

otrzymuje brzmienie: 
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Wska�nik 
Produktu p 

II.2.1.3 
Liczba 

przygotowan
ych 

projektów 
współpracy 

0 szt. 0 % 0 2 szt. 100% 116000,00 0 szt. 0 % 0 2 
szt. 116000,00 PROW 

projekty 
współpra

cy 

 

- wiersz o dotychczasowym brzmieniu: 

Razem cel 

szczegółowy 

II.2 

 645000,00  2016786,74  224048,98  4885835,72   

otrzymuje brzmienie: 

Razem cel 

szczegółowy 

II.2 

 645000,00  1932786,74  2224048,98  4801835,72   

 

- wiersze o dotychczasowym brzmieniu: 

Razem cel 
ogólny II  5057194,38  4628981,12  2224048,98  115835,72   

Razem LSR  5932194,38  6753981,12  4224048,98  16910224,48   
otrzymuj� brzmienie: 

Razem cel 
ogólny II  5057194,38  4544981,12  2224048,98  11826224,48   

Razem LSR  5857194,38  6644981,12  4324048,98  16826224,48   
 

 

9) W Zał�czniku nr 4 do LSR – Bud�et LSR, tabela okre�laj�ca „Wysoko�� wsparcia 

finansowego EFSI w ramach LSR w ramach poszczególnych działa�” otrzymuje 

brzmienie: 

Zakres wsparcia  

Wsparcie finansowe (PLN) 

PROW 
RPO Fundusz 

wiod�cy Razem EFSI 
EFS EFRR 

Realizacja LSR 
(art. 35 ust. 1 lit. 
b rozporz�dzenia 
nr 1303/2013) 

5 800 000,00    2 850 835,72    7 024 388,76      15 675 224,48   

Współpraca (art. 
35 ust. 1 lit. c 
rozporz�dzenia 
nr 1303/2013) 

116 000,00          116 000,00    
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Koszty bie��ce 
(art. 35 ust. 1 lit. 
d rozporz�dzenia 
nr 1303/2013)   

    1 102 500,00  1 102 500,00  

Aktywizacja (art. 
35 ust. 1 lit. e 
rozporz�dzenia 
nr 1303/2013)   

    1 147 500,00  1 147 500,00  

Razem 5 916 000,00    2 850 835,72    7 024 388,76    2 250 000,00  18 041 224,48   

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza si� Zarz�dowi Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Powiatu 

Radziejowskiego”. 

§ 3 

Ustala si� tekst jednolity do Lokalnej Strategii Rozwoju kierowanej przez społeczno�� dla 

obszaru Powiatu Radziejowskiego na lata 2016 – 2023 stanowi�cy zał�cznik nr 1 do niniejszej 

uchwały. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. 

 

 

 

Protokolant     Przewodnicz�cy Zebrania 


