
Załącznik nr 1 do Monitoring realizacji lokalnej strategii rozwoju  

za okres od 01.12.2017 r. do 31.05.2018 r.  

 

Wyjaśnienia dotyczące zmian w treści Lokalnej Strategii Rozwoju wprowadzonych w 

następstwie konsultacji społecznych, a zatwierdzonych uchwałą nr XXI/3/2017 z dnia 

12.12.2017 r. Zarządu Stowarzyszenia: 

 

Str. 6  rozdz. I.3.3. Poziom decyzyjny 

dopisano: oraz mieszkańców 

zmieniono zapis w tab. I.4 Podział składu Rady ze względu na reprezentację sektorów: 

zmiana w wierszu sektor publiczny: ilość osób 3 procentowy udział 20 

dopisano lp 4: sektor mieszkaniec ilość osób 1 procentowy udział 6,67 

Wprowadzona korekta odnosi się do zmiany składu Rady wprowadzonej przez Walne 

Zebranie Członków Stowarzyszenia w dniu 25 września 2017 r. w wyniku której 

zmienił się udział w organie decyzyjnym sektora publicznego oraz uzupełniono jej 

skład o osobę reprezentującą mieszkańców obszaru LGD Dolina Pilicy. 

 

Str. 7  Wprowadzona korekta dotycząca zmniejszenia ilości pytań testowych do 10, 

w konsekwencji również zmiana maksymalnej ilości punktów do uzyskania oraz 

minimum do zaliczenia, wynika z praktycznej oceny członków Rady z zastosowaniem 

dotychczasowej zawartości testu w układzie 20 pytań. 

Analizując wyniki pracy członków organu decyzyjnego uznano, iż ograniczenie ilości 

pytań testowych nie wpłynie na pogorszenie ich przygotowania merytorycznego, 

Str. 8  rodz. I.3.5 Potencjał ludzki LGD, a regulaminy organu decyzyjnego/zarządu/biura 

Wprowadzona korekta bardziej szczegółowo odnosi się do samego procesu doradztwa 

oraz jego oceny w przypadku doradztwa udzielonego telefonicznie. 

Str. 12 III Diagnoza – opis obszaru i ludności  

rozdz. III.1 Określenie grup szczególnie istotnych z punktu widzenia realizacji LSR 

oraz problemów i obszarów interwencji odnoszących się do tych grup.  

Wprowadzona korekta dla wieku grupy identyfikowanej jako młodzież dotyczy 

przesunięcia jego górnej granicy tj. do 25 lat. Przyjmując, iż w naukach społecznych 

okres młodzieńczy trwa od zakończenia dzieciństwa do uzyskania dojrzałości 

społecznej, stajemy przed trudnym uściśleniem tego okresu. Wszak dojrzałość 

społeczna jest pojęciem bardzo złożonym, zindywidualizowanym, wrażliwym pod 

kątem wielu czynników socjologicznych. W uproszczeniu uznaje się zatem, że czas 



rozpoczęcia młodzieńczego etapu życia wyznacza dojrzewanie płciowe, oznaką zaś 

wyjścia z grupy młodzieży jest założenie rodziny albo podjęcie pracy zawodowej. 

Przesunięcie tej granicy do 25 lat pozwoli objąć  pomocą b. ważną część młodzieży 

stawiającej swoje pierwsze kroki na rynku pracy, w tym starającej się rozpocząć 

działalność gospodarczą na własny rachunek. Proponowany przedział wiekowy daje 

szansę większej efektywności pomocy dla osób będących pod ogromnym obciążeniem 

psychicznym, bez większych doświadczeń, włączających się w dorosłe życie 

społeczne. 

Str. 33 IV Tabela analiza SWOT 

 Korekta dotyczy wykreskowania wolnych rubryk (korekta techniczna) 

Str. 44 VI Sposób wyboru i oceny operacji oraz sposób ustanawiania kryteriów 

 Rozdz. VI.1. Formy wsparcia operacji w ramach LSR 

We fragmencie rozdziału dotyczącego ograniczeń ze strony LGD co do intensywności 

wsparcia oraz kwot  w sekwencji odnoszącej się do tworzenia i rozwoju inkubatora 

przetwórstwa lokalnego wprowadzono następującą korektę: 

W zdaniu: Na operację związaną z tworzeniem bądź rozwojem inkubatora 

przetwórstwa lokalnego – pomoc przyznawana jest w wysokości do 70% kosztów 

kwalifikowalnych w przypadku organizacji pozarządowej, która wykonuje działalność 

gospodarczą, a maksymalna kwota wsparcia wynosi 500 tys. zł. 

W pozostałych przypadkach pomoc przyznawana jest w wysokości do 100% kosztów 

kwalifikowalnych , a w przypadku jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 

nie wyższej niż 63,63%. 

W/w korekta wynika ze zmienionych zapisów rozporządzenia z 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 PROW 2014-2020, które zostały 

wprowadzone rozporządzeniem z dnia 10 sierpnia 2017 w § 1 pkt 6. 

Str. 45 rozdz. VI.3. Zakres procedur. 

Wprowadzona korekta obejmująca podstaw prawnych z dopiskiem – z późniejszymi 

zmianami – dotyczy każdorazowo pojawienia się zmian odnoszących się do 

odpowiednich ustaw, rozporządzeń. 

Str.51 rozdz. IX.3. Grupy docelowe 

Str.52 rozdz. IX.4. Planowane efekty działań komunikacyjnych 

Intencją wprowadzonej korekty dotyczącej wykreślenia opisu grupy defaworyzowanej 

i zastąpienia go odnośnikiem: wskazane w rozdziale III niniejszej strategii, jest 

unikanie powtarzania tekstów zawartych we wcześniejszych rozdziałach opracowania. 



Str. 71 załącznik nr 3 Tabela VII.1. Plan działania 

W części Celu Szczegółowego I.3 Promocja obszaru w tym produktów i usług 

lokalnych, przedsięwzięcie I.3.1. liczba zorganizowanych imprez lokalnych 

wprowadzono korektę w wartości z jednostką miary dot. kolumny 2016-2018 

powiększając ten wskaźnik  3 szt. na 6 szt., co skutkuje również jego  powiększeniem 

do 9 szt. w kolumnie RAZEM 2016-2023 – wynika to z faktycznej realizacji tych 

przedsięwzięć. 

Str.75 Tabela IX.2. Zakładane wskaźniki w oparciu o planowany budżet działań  

 komunikacyjnych (załącznik nr 5) 

Cel komunikacji 1. Poszerzenie świadomości lokalnej  

- w kolumnie termin wykreślono 2017 r. (dotyczy Kampanii promocyjnej wydania 

folderu) – przesunięto wydanie folderu ,,Skarby Doliny Pilicy” na I poł. 2018 r. 

- w kolumnie wartość zakładanych wskaźników zmieniono zapis 3 x 12 na 36 osób – 

przyjęto przy tym samym wskaźniku różny udział osób w poszczególnych 

wydarzeniach 

Str. 76 – w kolumnie termin wykreślono 2017 r. (dotyczy kampanii promocyjnej – marka 

lokalna) – przesunięto nadanie certyfikatów jakości LGD na 2018 r. 

Str. 78 Cel komunikacji 2.Szkolenia i aktywizacja – warsztaty  

- w kolumnie grupa docelowa (dotyczy warsztatów) – wykreślono opis grup 

defaworyzowanych, odwołując się do rozdziału III niniejszej strategii. 


