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Warta, 14.12.2018r. 

 

RAPORT Z POSTĘPU WDRAŻANIA LSR STOWARZYSZENIA 

„LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA – PRZYMIERZE JEZIORSKO” 

 
Od 19 maja 2016 roku Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Przymierze 

Jeziorsko” wdraża Lokalną Strategię Rozwoju (LSR) w ramach PROW 2014-20120 w zakresie 

działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER.  

LSR jest dokumentem, który wskazuje kierunki rozwoju obszaru LGD. Wdrażanie LSR 

polega na wyborze podmiotów, które uzyskują pomoc finansową w ramach budżetu będącego 

w dyspozycji LGD. Poniżej podsumowujemy pierwszy etap wdrażania LSR (tzw. „Kamień 

milowy”) i przedstawiamy podstawowe informacje o LSR. 

 

W okresie od 19 maja 2016r. do dnia dzisiejszego Stowarzyszenie „Lokalna Grupa 

Działania – Przymierze Jeziorsko” przeprowadziło: 

1. 2 nabory w ramach działania „Podejmowanie działalności gospodarczej”, 

2. 1 nabór w ramach działania „Rozwój działalności gospodarczej”,  

3. 1 nabór w ramach „Operacji indywidualnych” związany z rozwojem 

infrastruktury drogowej,  

4. 1 nabór w ramach „Operacji własnych LGD”, 

5. oraz 7 naborów w ramach Projektów Grantowych, w tym:  

- 3 z zakresu „Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej niekomercyjnej 

infrastruktury kulturalnej, rekreacyjnej lub turystycznej”,  

- 1 z zakresu „Promocji obszaru objętego LSR, w tym produktów lub 

usług lokalnych”,  

- 1 z zakresu „Rewitalizacji zabytków dziedzictwa lokalnego”,  

- 1 z zakresu „Pielęgnowania oraz zachowania lokalnego dziedzictwa 

przyrodniczego, kulturowego i historycznego” 

- oraz 1 z zakresu „Wzmocnienia kapitału społecznego poprzez zdrowy 

tryb życia, dziedzictwo i kulturę obszaru”. 
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Łączna pula środków do wykorzystania dla Wnioskodawców i Grantobiorców wyniosła 

4.234.500,00 zł, w tym: 

1. 1.600.000,00 zł na „Podejmowanie działalności gospodarczej”,  

2. 900.000,00 zł na „Rozwój działalności gospodarczej”,  

3. 300.000,00 zł na „Operacje indywidualne - drogi”,  

4. 50.000,00 zł na „Operację własną LGD”, 

5. oraz 1.384.500,00 zł na Projekty Grantowe.   

 

Złożonych zostało łącznie 89 wniosków – w tym:  

1. 35 w ramach „Podejmowania działalności gospodarczej”,  

2. 15 w ramach „Rozwoju działalności gospodarczej”, 

3. 1 w ramach „Operacji indywidualnych - drogi”, 

4. 1 w ramach „Operacji własnej LGD”, 

5. oraz 37 w ramach „Projektów Grantowych”.  

 

Wybranych zostało łącznie 58 wniosków – w tym: 

1. 16 w ramach „Podejmowania działalności gospodarczej” na kwotę 1.600.000,00 

zł,  

2. 4 w ramach „Rozwoju działalności gospodarczej” na kwotę na 900.000,00 zł, 

3. 1 w ramach „Operacji indywidualnych - drogi” na  kwotę 300.000,00 zł , 

4. 1 w ramach „Operacji własnej LGD” na kwotę 45.000,00 zł, 

5. oraz 36 w ramach „Projektów Grantowych” na kwotę 1.357.657,00 zł.  

 

Odbyły się 4 posiedzenia Rady Stowarzyszenia na których to organ decyzyjny LGD 

ocenił wszystkie złożone wnioski. Od żadnej oceny nie wpłynęło odwołanie lub protest 

Wnioskodawców oraz Grantobiorców.  

 Listy operacji zgodnych i niezgodnych z LSR, operacji wybranych i niewybranych 

dostępne są na stronie internetowej www.przymierzejeziorsko.pl.  
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Dodatkowo zrealizowano wszystkie zaplanowane zadania w ramach „Planu 

komunikacji” (załącznik nr 5 do LSR) na okresie 2016-2018, tj. kampanie informacyjne nt. 

głównych założeń PROW na lata 2014-2020 oraz zasad oceniania i wyboru operacji przez LGD 

w formie artykułów na stronach internetowych LGD, gmin oraz portalach społecznościowych. 

Ponadto organizowane były spotkania informacyjno-konsultacyjne (w tym badania ankietowe), 

doradztwa indywidualne (telefoniczne, elektroniczne oraz bezpośrednie w terenie oraz biurze 

LGD), warsztat refleksyjny, badania satysfakcji wnioskodawców LGD dot. jakości 

udzielonego doradztwa oraz informowanie o postępach realizacji LSR.  

 

Materiał został przygotowany przez biuro Stowarzyszenia  

„Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko” – ul. T. Kościuszki 9/11 98-

290 Warta, tel. 43 829 48 79, e-mail: lgd-przymierzejeziorsko@wp.pl 

www.przymierzejeziorsko.pl 
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