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Paragraf 8 Umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju 
Lokalnego Kierowanego przez Społeczność przewiduje okresową 
weryfikację osiągania przez LGD (tzw. kamieni milowych):

• założonych wskaźników realizacji LSR 
• oraz budżetu LSR

Konsekwencją nieosiągnięcia określonego poziomu realizacji wskaźników 
oraz budżetu we wskazanym czasie będzie redukcja budżetu LSR. 

Powstające w ten sposób oszczędności będą wykorzystane na dodatkowe 
wsparcie najbardziej efektywnych LGD.



Jeżeli do 31 grudnia 2018 roku LGD:

1) nie osiągnie co najmniej 40% poziomu każdego ze wskaźników produktu, który został 

przewidziany do realizacji w latach 2016 – 2018, lub

2) nie wykorzysta co najmniej 60% środków finansowych przeznaczonych na wsparcie 

realizacji operacji w ramach LSR w latach 2016-2018, 

a w przypadku gdy LSR przewiduje finansowanie w ramach:

a) PROW, dodatkowo nie wykorzysta co najmniej 20% środków finansowych przeznaczonych 

na utworzenie/utrzymanie miejsc pracy w ramach LSR,

b) PO RYBY, dodatkowo nie wykorzysta co najmniej 20% środków finansowych 

przeznaczonych na utworzenie/utrzymanie miejsc pracy i utworzenie przedsiębiorstw w 

ramach LSR

kara…..



…. to 

kwota określona na wdrażanie LSR ulega obniżeniu o 10 % 

oraz 

o różnicę pomiędzy zaplanowanym poziomem wykorzystania środków finansowych przeznaczonych 

na wdrażanie LSR do 31 grudnia 2018r., a faktycznym poziomem wykorzystania środków finansowych 

przeznaczonych na wdrażanie LSR

Z zastrzeżeniem, 

że kwota na wdrażanie LSR określona w § 4 ust. 1 nie może ulec obniżeniu o więcej niż 20%.



Przy ustalaniu poziomu wskaźników i poziomu wykorzystania środków 

finansowych pod uwagę brane będą operacje, na które do 31 grudnia 

2018 roku zostało udzielone wsparcie.



…nagroda

Jeżeli do 31 grudnia 2018 roku LGD:
1) osiągnie poziom co najmniej 60% każdego ze wskaźników produktu, który został 

przewidziany do realizacji w latach 2016 – 2018,
2) wykorzysta co najmniej 80% środków finansowych przeznaczonych na wdrażania LSR w 

latach 2016-2018, 
a w przypadku, gdy LSR przewiduje finansowanie w ramach PROW, dodatkowo wykorzysta 
40% środków finansowych przeznaczonych na utworzenie/utrzymanie miejsc pracy w 
ramach LSR,

3) realizuje zobowiązania określone w niniejszej umowie 

- kwota określona w § 4 ust. 1 umowy na realizację LSR może zostać podwyższona maksymalnie 
o kwotę stanowiącą 20% kwoty środków, o których mowa w § 4 ust. 1 umowy, o ile dostępne są 
środki finansowe w ramach danego programu – proporcjonalnie do potrzeb zgłoszonych przez 
LGD,



Jeżeli do 31 grudnia 2021 roku LGD:

1) nie osiągnie co najmniej 75% poziomu każdego ze wskaźników produktu, który został 

przewidziany do realizacji w LSR w latach 2016-2021, lub

2) nie wykorzysta co najmniej 70% środków finansowych przeznaczonych na wsparcie 

realizacji operacji w ramach LSR w latach 2016-2021,

a w przypadku, gdy LSR przewiduje finansowanie w ramach:

a) PROW, dodatkowo nie wykorzysta co najmniej 50% środków finansowych przeznaczonych 

na utworzenie/utrzymanie miejsc pracy w ramach LSR,

b) PO RYBY, dodatkowo nie wykorzysta co najmniej 50% środków finansowych 

przeznaczonych na utworzenie/utrzymanie miejsc pracy i utworzenie przedsiębiorstw w ramach 

LSR

- obniżeniu o 30% ulega kwota niewykorzystanych środków finansowych przeznaczonych na 

wsparcie realizacji operacji w ramach LSR w ramach danego programu.



Przy ustalaniu poziomu wskaźników i poziomu wykorzystania środków 

finansowych, pod uwagę brane będą operacje (etapy operacji), które 

zostały zakończone i płatność została dokonana do 31 grudnia 2021 

roku lub odpowiednio pod uwagę będzie brany etap operacji 

zakończony do 31 grudnia 2021 roku
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