
Załącznik nr 2 do uchwały nr 6/2016 

Rozdział VIII Budżet LSR 

 

Źródłem finansowania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Kraina Nafty” w okresie programowania 2014-2020  

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, będzie Europejski Fundusz Rolny na Rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), Budżet państwa, oraz środki finansowe j.s.t. będące wkładem 

krajowych środków publicznych.  

Budżet LSR składa się z 4 wyodrębnionych grup działań, na które przypadają następujące kwoty: 

- 19.2 Realizacja LSR (art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013) – 9 000 000,00 zł 

- 19.3 Współpraca (art. 35 ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 1303/2013) – 180 000,00 zł 

- 19.4 Koszty bieżące (art. 35 ust. 1 lit. d rozporządzenia nr 1303/2013) i Aktywizacja (art. 35 ust. 1 lit. e 

rozporządzenia nr 1303/2013) – łącznie w wysokości 2 050 000,00 zł 

Budżet Lokalnej Strategii Rozwoju przedstawia stronę finansową przyjętych celów strategicznych, celów operacyjnych 

oraz zaplanowanych do realizacji przedsięwzięć. Budżet został skalkulowany w odniesieniu do zaplanowanych w LSR 

wskaźników, realizujących poszczególne cele i przedsięwzięcia.  

 

W ramach środków na „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, 50% Budżetu LSR, 

przeznaczone będzie na realizację projektów w zakresie rozwoju przedsiębiorczości. Ponadto Budżet LGD w 

połączeniu z Planem działania zakłada realizację 3 Projektów Grantowych, na które zaplanowano kwotę w wysokości 

800 000,00 zł, pozostała kwota tj. 3 700 000 zł. przeznaczona jest na wsparcie dla operacji realizowanych przez 

podmioty inne niż LGD.  

 

Na zakres związany z rozwojem przedsiębiorczości przeznaczony będzie budżet w wysokości 4 500 000,00 zł., dzięki 

czemu dofinansowanie zostanie udzielone 25 osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą, co wpłynie na 

osiągnięcie wskaźnika- liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa oraz nowych miejsc pracy 

oraz dofinansowanie minimum 9 operacji polegających na rozwoju przedsiębiorstwa  

i utworzeniu łącznie co najmniej 37 miejsc pracy. W ramach powyższych środków dofinansowanych zostanie także 5 

szkoleń, w tym przeszkolonych zostanie minimum 3 osoby z grup defaworyzowanych. Ponadto w ramach rozwijania 

działalności planuje się wsparcie operacji ukierunkowanych na innowacje oraz tworzenie zintegrowanych 

produktów turystycznych oraz miejsc noclegowych. Projekty służące rozwojowi przedsiębiorczości będą realizować 

Cel ogólny 1 oraz przypisane mu cele szczegółowe, a także wskaźniki produktu, rezultatu i oddziaływania.  

 

Na realizację Celu ogólnego 2 zaplanowana została kwota 4 000 000,00 zł w ramach poddziałania 19.2 oraz kwota 

110 000,00 zł wynikająca z zaplanowanego krajowego projektu współpracy (poddziałanie 19.3). W ramach tego celu 

planuje się dofinansowanie następujących zadań: inwestycje związane z infrastrukturą społeczną (turystyczną, 

rekreacyjną i kulturalną), służącą zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej – 33 obiekty, w tym 6 w ramach projektu 

współpracy, oraz 12 w ramach Projektów Grantowych.  

 

Cel ogólny 3 będzie realizowany przez projekty wybrane do dofinansowania w ramach Realizacji LSR w kwocie 

500 000,00 zł oraz 50 000,00 zł w ramach Współpracy LGD, z uwagi na zakres zadań zaplanowanego 

międzynarodowego projektu współpracy, ponadto w ramach Aktywizacji planuje się wydanie co najmniej  

4 publikacji dotyczących obszaru i działalności LGD, stąd budżet tego celu powiększony będzie o kwotę 40 000,00 zł.. 

W ramach tego celu planuje się dofinansowanie następujących zadań: inwestycje związane z renowacją zabytków (3 

szt.), wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury (9 szt.), wydarzenia kulturalne (1 szt.), imprezy (6 szt), 

szkolenie z zakresu ochrony środowiska (1 szt), wydawnictwa (publikacje/mapy/albumy/ płyty zespołów z obszaru 

LGD) dotyczące obszaru LGD (12 publikacji, w tym 4 wydane przez LGD), aplikacje mobilne (1 szt), wyjazd studyjny 

(1 szt.) 

Cel ogólny 4 będzie realizowany głównie przez działania, inicjatywy podejmowane przez LGD w ramach Kosztów 

bieżących i Aktywizacji tj. w wysokości 2 010 000,00 zł. W ramach tych środków planuje się organizację szkoleń dla 

członków organów i pracowników LGD, szkoleń i spotkań informacyjno - konsultacyjnych dla społeczności lokalnej, 

wyjazdów studyjnych oraz innych zadań służących animacji i aktywizacji mieszkańców (warsztaty, targi, wydarzenia 

promocyjne), a także badania dotyczące LGD/ LSR oraz prowadzenie i aktualizacja strony internetowej. Na cel ten 

przypada także kwota 20 000,00 zł w ramach projektów współpracy. 

Zaplanowany budżet i plan działania są bezpośrednio powiązane z celami i przedsięwzięciami, co zostało opisane 

w rozdziale V, VII i VIII oraz zał. Nr 3 do LSR. Harmonogram osiągania poszczególnych wskaźników produktu 

oraz realizacji Budżetu LSR, opisany w Tabeli – Plan działania, jest racjonalny, został przygotowany w oparciu o 

terminy planowanych naborów i realizacji projektów, z uwzględnieniem obowiązkowych „kamieni milowych”.  
 


