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Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014 – 2020 

dla obszaru Doliny Karpa 

 

W związku z podpisaniem w dniu 8 listopada 2021 roku aneksu nr 14 do umowy  

o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność w zakresie dodatkowych środków w ramach PROW 2014-2020  

w wysokości 478 000 Euro oraz w zgodzie z Rozporządzeniem 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 

umożliwiającego zwiększenia limitu środków dla realizacji projektów współpracy  

z PROW 2014-2020 do 10%, zwiększono pulę dostępnych środków dla projektów 

współpracy o kwotę 47 800,00 Euro. Zmiana ta wynika z potrzeb realizacji 

zaplanowanego projektu współpracy pn. „Rowerowe podróże od Podbabiogórza przez 

Wadovianę, Dolinę Karpia do Doliny Soły”. 

W związku z powyższym dokonano zmian w następujących częściach Strategii 

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

Doliny Karpia: 

Załącznik nr 3 Plan działania. 

Zaktualizowano poszczególne dane w tabeli Planu Działania, w taki sposób aby 

stanowiły spójną 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” 

 

Zarząd Stowarzyszenia Dolina Karpia przygotował aktualizację LSR uwzględniającą 

zwiększoną pulę dostępnych środków dla projektów współpracy na lata 2019 – 2021  

o kwotę 47 800,00 Euro. 

W związku z powyższym dokonano zmian w następujących częściach Strategii 

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

Doliny Karpia: 

 LSR, Rozdział VII PLAN DZIAŁANIA 

 LSR, Rozdział VIII BUDŻET LSR 
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Rozdział VII PLAN DZIAŁANIA –w pierwszym akapicie rozdziału zmieniono zapis 

dotyczący wysokości kwoty przeznaczonej na realizację tj. 4 729 375,00 EURO, która 

to kwota, w wyniku pozyskania dodatkowych środków w okresie 2016-2021 wzrosła do 

5 255 175,00 EURO. 

 

Rozdział VIII BUDŻET LSR – akapit trzeci otrzymuje brzmienie: W wyniku zmian 

wprowadzonych na przestrzeni lat 2016-2021 spowodowanych otrzymaniem 

dodatkowych środków w ramach PROW 2014-2020 oraz przesunięć środków pomiędzy 

przedsięwzięciami realizowanymi w ramach EFRM oraz EFRROW, LGD wdraża środki 

w łącznej wysokości  5 255 175,00 EURO (wraz z projektami współpracy)  

w następujących proporcjach: 

- cel ogólny I - 2 554 140,50 EURO (środki przeznaczone na miejsca pracy); 

- cel ogólny II - 2 603 470,75 EURO; 

- cel ogólny III - 97 563,75 EURO. 
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