W związku z możliwością zwiększenia limitu środków dla realizacji projektów
współpracy z PROW 2014-2020 do 10% na mocy Rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 15 lipca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie
szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach
poddziałania "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą
działania" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
zwiększono pulę dostępnych środków dla projektów współpracy na lata 2019 – 2021
o kwotę 405 000,00 zł. Zmiany te podyktowane są planowaną realizacją kolejnego
projektu współpracy w zakresie budowy ścieżek oraz infrastruktury rowerowej na
obszarze Doliny Karpia, w ramach dostępnego limitu środków w ramach PROW 20142020, w składzie 4 krajowych LGD.

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020
dla obszaru Doliny Karpia

Załącznik nr 3 Plan działania
 Cel szczegółowy 2.2, Przedsięwzięcie 2.2.2
- dokonano zmiany wartości wskaźnika „Liczba zrealizowanych projektów
współpracy” z 3 do 4 (przy czym w okresie 2016-2010 pozostawiono liczbę 2
a w okresie 2019-2021 zwiększono wartość do 2)
- dokonano zmiany wartości wskaźnika „Liczba LGD uczestniczących
w projektach współpracy z 9 do 13 (przy czym w okresie 2016-2018
pozostawiono liczbę 7 a w okresie 2019-2021 zwiększono wartość do 6).
Zaktualizowano poszczególne dane w tabeli Planu Działania, w taki sposób aby
stanowiły spójność całość. Ponadto dokonano stosowanych zmian w załączniku nr 3
poprzez dostosowanie kwot do planowanych zmian, tj:



W Tabeli nr 1 oraz Tabeli nr 3 dostosowano wartość środków w wierszu „Razem
LSR”
W Tabeli nr 2 dostosowano wartość środków dla celu szczegółowego 2.2, celu
ogólnego oraz w wierszu „Razem LSR”

W związku z wprowadzonymi zmianami w załączniku nr 3 Plan Działania dokonano
stosownych zmian w:
Stowarzyszenie Dolina Karpia
ul. Rynek 2, 32-640 Zator
tel./fax: +48 33 841 05 84
biuro@dolinakarpia.org




Tabela 24. Matryca logiczna powiązań diagnozy obszaru i ludności, analizy
SWOT oraz celów i wskaźników
Tabela 28. Cele i wskaźniki dla celu ogólnego 2



Rozdział V Cele i wskaźniki, 5.1.4 Przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie 2.2.2 Spójna i widoczna oferta turystyczna Doliny Karpia
Sposób realizacji:
Przedsięwzięcie realizowane będzie poprzez między innymi: operacje własne, projekt
grantowy, międzynarodowe projekty współpracy i krajowe projekty współpracy.
Pomoc przyznawana będzie na zgodne z aktualnymi przepisami prawa operacje
w zakresie:
 promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych,
Wśród operacji realizowanych w ramach tego przedsięwzięcia znajdą się m.in.:
 wydarzenia i imprezy promujące obszar LSR,
 zakładanie oraz prowadzenie stron i portali internetowych,
 działania z zakresu marketingu internetowego,
 wydawanie publikacji, folderów,
 udział w targach, konferencjach, seminariach itp.,
 badania i analizy dotyczące ruchu turystycznego,
 działania z zakresu spójnej wizualizacji (oznakowania) produktów i samego
terenu LSR,
 oznakowanie obiektów małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej,
 działania związane z turystyką rowerową,
 przygotowanie lokalnych przewodników,
 wymiana doświadczeń i współpracy z innymi LGD.


Rozdział VII Plan Działania:

Proces wdrażania LSR obejmuje okres blisko siedmiu lat od roku 2016 do roku 2023.
W okresie tym, Lokalna Grupa Działania będzie musiała efektywnie i skutecznie wydać
17 782 500 18 917 500,00 złotych przeznaczonych na realizację strategii, w tym
Stowarzyszenie Dolina Karpia
ul. Rynek 2, 32-640 Zator
tel./fax: +48 33 841 05 84
biuro@dolinakarpia.org

projektów współpracy. (…)
Stanowiący załącznik do LSR Plan działania zawiera nie tylko informacje o sposobie
wydatkowania środków na wdrażanie strategii, ale również te dotyczące realizacji
sześciu siedmiu projektów współpracy, a także kosztów bieżących i aktywizacji. LGD
planuje zrealizować zarówno krajowe jak i międzynarodowe projekty współpracy.
Pierwsze przeprowadzone zostaną w ramach przedsięwzięć 2.1.3 i 2.2.2 a projekty
międzynarodowe w ramach przedsięwzięć 2.2.1 i 2.2.2. Planuje się, że cztery projekty
zostaną zrealizowane w okresie do końca 2018 roku. Przy czym, po roku 2018, LGD
rozważa realizację kolejnych projektów ponad gwarantowany aktualnie limit środków.



Tabela 34.Budżet realizacji LSR w podziale na poszczególne cele
i przedsięwzięcia
Załącznik nr 4: Budżet LSR, Tabela 1. Budżet LSR

Stowarzyszenie Dolina Karpia
ul. Rynek 2, 32-640 Zator
tel./fax: +48 33 841 05 84
biuro@dolinakarpia.org

