
Lp. Pozycja wymagająca zmiany Treść po zmianie Uzasadnienie zmiany 

1. Błędna numeracja spisu treści Edycja spisu treści x 

2. 
Tabela 3 Lista członków Stowarzyszenia 
LGD Między Odrą a Bobrem (stan na 30 
listopada 2015) 

Tabela 3 Lista członków Stowarzyszenia 
LGD Między Odrą a Bobrem 
(aktualizacja wg stanu na 1 marca 
2018) 
 
Aktualizacja listy oraz usunięcie kolumny 
z adresem 

Uzgodniono, że nie powinno się publikować szczegółowych danych 
osobowych członków Stowarzyszenia (adresu), są to dane wrażliwe, w 
związku z powyższym usuniętą kolumnę. Uzupełniono listę o nazwiska 
nowych członków i usunięto nazwiska członków, którzy złożyli rezygnację. 

3. 

Tekst str. 30 
Podczas gdy w roku 2010 obiektów 
hotelowych było 7 i skorzystało z nich 
17 593 polaków i 4 359 gości 
zagranicznych. 

 
Podczas gdy w roku 2010 obiektów 
hotelowych było 7 i skorzystało z nich 
17 593 Polaków i 4 359 gości 
zagranicznych. 

x 

4. 

Tekst str. 32 
Na spotkaniach tych zeprezentowano 
wyniki tej fazy tworzenia strategii i 
poddano je pod dyskusję. Szczególną 
uwagę Przyjęta ostatecznie w dokumencie 
analiza zawiera korekty wynikające ze 
zgłoszonych uwag.  

 
Na spotkaniach tych zaprezentowano 
wyniki tej fazy tworzenia strategii i 
poddano je pod dyskusję. Szczególną 
uwagę Przyjęta ostatecznie w 
dokumencie analiza zawiera korekty 
wynikające ze zgłoszonych uwag.  

x 

5. 
Tabela 15: Przedsięwzięcia skumulowane 
w odniesieniu do celów ogólnych i 
szczegółowych, strona 37 

Tabela 15: Przedsięwzięcia 
skumulowane w odniesieniu do celów 
ogólnych i szczegółowych, strona 37 

Dokonano zmian w zakresie nazewnictwa poszczególnych przedsięwzięć 
oraz w ich zakresach. Przedsięwzięcia zbieżne tematycznie zostały ze sobą 
połączone. W pierwotnej wersji dokumentu dokonano sztucznego podziału 
przedsięwzięć, w sposób który nie korespondował z przyjętymi wskaźnikami 
realizacji zadań. Ponadto pierwotny podział nie był jednoznacznie 
sprecyzowany, wydzielone typy projektów były częściowo zbyt ogólnie 
określone (doprecyzowani zapisy), lub wprost przeciwnie - zbyt szczegółowo. 
Dodatkowo z tabeli usunięto zapisy dot. sposobu realizacji przedsięwzięć, 
ponieważ zamieszczone zostały pierwotnie w tabeli poniżej i odnosiły się 
jedynie do grantów i projektów współpracy. 



6. Tabela 15: „Trasy polskie” 
„Mobilna aplikacja turystyczna” 
innowacyjnym sposobem promocji 
obszaru LSR 

Nazwa projektu została zmieniona i zaakceptowana przez wszystkich 
partnerów projektu. Powyższa nazwa została już wpisana do WOPP. 

7. 
Tabela 15: Przygotowanie i publikacja 
materiałów promocyjnych  

Przygotowanie i publikacja materiałów 
promocyjnych – projekt grantowy 

Zgodnie z ustaleniami przygotowanie i publikacja materiałów promocyjnych 
odbędzie się w ramach procedury grantowej. 

8. Tabela (brak nazwy) strona 39 Tabela (brak nazwy) strona 39 Błędy językowe, uaktualnienie nazwy projektu współpracy 

9. 

Tabela strona 41  
 

 

Tabela 16 Prezentacja wskaźników dla 
celów ogólnych LSR 

Dodano numer tabeli i nazwę. 

10. 

Tabela strona 41  
W 1.0 Wzrost ruchu turystycznego na 
obszarze objętym LSR; Jednostka miary 
ilość osób 

Tabela strona 41  
W 1.0 Wzrost ruchu turystycznego na 
obszarze objętym LSR; Jednostka miary: 
osoba 

Ujednolicenie jednostek pomiaru. 
 

11. x 

Liczba projektów współpracy 
wykorzystujących lokalne zasoby 
turystyczne 
Liczba projektów współpracy 
skierowanych do grup docelowych 
(turyści) 

Dodanie wskaźników zgodnie z zaleceniami MRiRW (dostosowanie do 
zapisów obowiązujących Wytycznych 5/3/2017 w zakresie monitoringu i 
ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w 
ramach PROW 2014-2020 oraz Podręcznika monitoringu i ewaluacji, które to 
dokumenty wprowadzają jednolity katalog wskaźników oraz ich definicje dla 
wszystkich LSR). 

12. 

Tabela strona 43  
W 1.2 Ilość turystów korzystających z 
obiektów infrastruktury turystycznej i 
rekreacyjnej; Jednostka miary: ilość osób 

W 1.2 Ilość turystów korzystających z 
obiektów infrastruktury turystycznej i 
rekreacyjnej; Jednostka miary: liczba 
osób 

Ujednolicenie jednostek pomiaru. 
 

13. 
Liczba wybudowanych lub 
przebudowanych obiektów infrastruktury 
turystycznej, rekreacyjnej lub 

Liczba nowych obiektów 
infrastruktury turystycznej i 
rekreacyjnej 

Edycja nazwy wskaźnika, jego jednostki miary, sposobu pomiaru oraz 
wartości niezbędne dostosowanie treści do zaleceń. 

14. x 
Liczba Przebudowanych obiektów 
infrastruktury turystycznej i 
rekreacyjnej 

Dodano wskaźnik zgodnie z podręcznikiem zalecanym przez MRiRW. 

15. 

Ilość wybudowanych, wyznaczonych  i  
oznakowanych  ścieżek, szlaków i tras 
turystki rowerowej,  pieszej, nordic-walking, 
dydaktycznych  i  innych.   

Długość wybudowanych lub 
przebudowanych ścieżek rowerowych i 
szlaków turystycznych 

Edycja nazwy wskaźnika, jednostki miary oraz sposobu pomiaru. 



16. x 
Liczba zrealizowanych projektów 
współpracy 

Dodano wskaźnik zgodnie z podręcznikiem zalecanym przez MRiRW. 

17. x 
Liczba przygotowanych projektów 
współpracy 

Dodano wskaźnik zgodnie z podręcznikiem zalecanym przez MRiRW. 

18. 

Przygotowanie i  publikacja  materiałów 
promocyjnych; Konkurs; liczba publikacji; 8; 

Dokumenty księgowe z przykładowym 
egzemplarzem publikacji / dokumentacje 
przygotuje beneficjent w toku rozliczania 

projektu i przekaże do Biura LGD  

Przygotowanie i  publikacja  materiałów 
promocyjnych; Projekt grantowy; Szt.; 5; 
dane przekazane przez Beneficjentów we 
wnioskach o płatność 

Edycja jednostki miary, wartości oraz sposobu pomiaru wskaźnika zgodnie z 
zaleceniami. 

19. 
Ilość obiektów związanych z  turystyką  

tematyczną przygotowanych i nowo 
udostępnionych dla turystów 

Liczba nowych obiektów infrastruktury 
turystycznej i rekreacyjnej.  
Liczba przebudowanych obiektów 
infrastruktury turystycznej i 
rekreacyjnej. 

Usunięcie wskaźnika, który zastąpiono dwoma innymi zgodnie z zaleceniami. 

20. 
W 2.1; W 2.2; W 2.3 Jednostka miary: 

ilość osób 
W 2.1; W 2.2; W 2.3 Jednostka miary: 
osoba 

Ujednolicenie jednostek pomiaru. Zgodnie z zaleceniami. 

21. 

Tabela strona 47  
Cel ogólny 3 Wzrost aktywności 
gospodarczej na terenie LSR poprzez 
tworzenie i rozwój MSP zarejestrowanych 
w systemie REGON. 

Tabela strona 47  
Cel ogólny 3 Wzrost aktywności 
gospodarczej na terenie LSR poprzez 
tworzenie i rozwój MSP 
zarejestrowanych w systemie REGON. 

Edycja nazwy wskaźników, stosowanych jednostek miary, sposobu pomiaru 
oraz wartości. Dostosowanie nazw i typów wskaźników do katalogu 
wskaźników zgodnie z zaleceniami MRiRW. Aktualizacja wartości 
poszczególnych wskaźników. 

22. 

Tabela strona 50  
Cel ogólny 4 Przeciwdziałanie i 
zwalczanie wykluczenia społecznego, 
związanego z trudniejszym dostępem do 
rynku pracy i usług publicznych, w tym 
edukacyjnych, medycznych  kulturalnych i 
sportowo-rekreacyjnych 

Tabela strona 50  
Cel ogólny 4 Przeciwdziałanie i 
zwalczanie wykluczenia społecznego, 
związanego z trudniejszym dostępem do 
rynku pracy i usług publicznych, w tym 
edukacyjnych, medycznych  kulturalnych 
i sportowo-rekreacyjnych 

Edycja nazwy wskaźników, stosowanych jednostek miary, sposobu pomiaru 
oraz wartości. Dostosowanie nazw i typów wskaźników do katalogu 
wskaźników zgodnie z zaleceniami MRiRW. Aktualizacja wartości 
poszczególnych wskaźników. 

23. 

Tekst, strona 56 

LGD Między Odrą a Bobrem ustaliła 

wysokość wsparcia przyznawanego na 

rozpoczynanie działalności gospodarczej 

w formie płatności ryczałtowej w  kwotach:  

50 tys. zł,  70  tys.  zł,  100  tys. zł.  

 

LGD Między Odrą a Bobrem ustaliła 

wysokość wsparcia przyznawanego na 

rozpoczynanie działalności gospodarczej 

w formie płatności ryczałtowej w  kwotach:  

Zapisy Rozdziału 7 uzupełniono o opis okoliczności w jakich możliwe jest 
zastosowanie ograniczenia w kwocie wnioskowanego wsparcia na poziomie 
danego naboru wniosków dotyczącego rozpoczynania działalności 
gospodarczej oraz ograniczenia typów beneficjentów upoważnionych do 
ubiegania się o wsparcie - w przypadku pozostałych przedsięwzięć. 



Ustalając powyższe kwoty wzięto pod 

uwagę sytuację społeczno - gospodarczą 

obszaru LGD oraz wnioski  składane przez  

potencjalnych beneficjentów. Ustalone 

wyżej wartości będą kwotą przyznania 

pomocy, o którą będzie mógł ubiegać się 

wnioskodawca. Istotne jest to, że będzie to 

kwota stała, a opracowany biznes plan 

będzie musiał być uzasadniony 

ekonomicznie, co oznacza, że planowane 

inwestycje muszą uzasadniać 

wnioskowaną kwotę. Wnioskowana kwota 

musi być równa wysokości wsparcia 

przyznawanego na rozpoczynanie 

działalności gospodarczej określonej w 

LSR.  

 

50 tys. zł,  70  tys.  zł,  100  tys. zł.  
Ustalając powyższe kwoty wzięto pod 

uwagę sytuację społeczno - gospodarczą 

obszaru LGD oraz wnioski  składane 

przez  potencjalnych beneficjentów. 

Ustalone wyżej wartości będą kwotą 

przyznania pomocy, o którą będzie mógł 

ubiegać się wnioskodawca. Istotne jest to, 

że będzie to kwota stała, a opracowany 

biznes plan będzie musiał być 

uzasadniony ekonomicznie, co oznacza, 

że planowane inwestycje muszą 

uzasadniać wnioskowaną kwotę. 

Wnioskowana kwota musi być równa 

wysokości wsparcia przyznawanego na 

rozpoczynanie działalności gospodarczej 

określonej w LSR.  

W trakcie realizacji LSR Zarząd LGD, 

kierując się dostępną wartością środków 

w danym celu głównym oraz założoną 

wartością docelową wskaźników 

przyjętych na poziomie celu bądź 

przedsięwzięcia, ma możliwość 

ograniczenia kwoty dotacji w ramach 

danego naboru wniosków. Zarząd LGD 

podejmuje decyzję po wcześniejszych 

konsultacjach społecznych wskazujących 

na konieczność wprowadzenia zmian w 

celu osiągnięcia efektywności w realizacji 

Strategii. Oznacza to, że w przypadku 

rozpoczynania działalności gospodarczej, 

wartość dotacji może zostać, w ramach 



danego naboru, ograniczona do 50 lub 70 

tys. zł., tak aby zwiększyć liczbę 

potencjalnych beneficjentów, którzy 

otrzymają wsparcie i liczbę nowych 

podmiotów gospodarczych na terenie 

LGD. 

Ponadto, Zarząd LGD kierując się 

przeznaczeniem środków, postępem 

rzeczowym w realizacji celu, wartościami 

docelowymi wskaźników, czy też 

efektywnością wykorzystania środków i 

wpływem na realizację założonych celów, 

ma możliwość ograniczenia typów 

Beneficjentów uprawnionych do 

aplikowania o wsparcie w danym naborze 

wniosków. Każda tego typu decyzja 

zostanie poprzedzona stosownymi 

analizami przygotowanymi przez Biuro 

LGD i/ lub konsultacjami społecznymi. 

24. 
Strona 57 
Tabela 1 Planowane do realizacji w 
ramach LSR projekty współpracy  

Strona 57 
Tabela 2 Planowane do realizacji w 
ramach LSR projekty współpracy  

Zaktualizowano nazwę projektu współpracy oraz uzupełniono informacje o 
partnerach projektu. 

25. 
Strona 58 
Tabela dotycząca alokacji wsparcia w 
podziale na cele główne 

Strona 58 
Tabela dotycząca alokacji wsparcia w 
podziale na cele główne 

Zaktualizowano dane dotycząco podziału wsparcia w ramach celu 1 oraz 2 
zgodnie z wynikami konsultacji z organami Stowarzyszenia oraz 
przeprowadzonymi konsultacjami społecznymi.  

26. 

Strona 58 
Tabela 3 Wysokość planowanego 
wsparcia w ramach LSR w podziale na 
lata i źródła finansowania. 

Strona 58 
Tabela 4 Wysokość planowanego 
wsparcia w ramach LSR w podziale na 
lata i źródła finansowania. 

Zaktualizowano dane dotycząco wysokości wsparcia w ramach LSR w 
podziale na poszczególne lata. 

27. 
Strona 59  
Rozdział 9 Plan Komunikacji 

Strona 59  
Rozdział 9 Plan Komunikacji 

Wprowadzono zmiany edytorskie, doprecyzowano zapisy odnoszące się do 
przyjętych metod realizacji planu 

28. Strona 63  Strona 63  Wprowadzono zmiany edytorskie 



Tabela 5 Zgodność celów 
strategicznych Lokalnej Strategii 
Rozwoju Stowarzyszenia LGD Między 
Odrą a Bobrem z dokumentami 
strategicznymi szczebla powiatowego, 
wojewódzkiego i krajowego 

Tabela 6 Zgodność celów 
strategicznych Lokalnej Strategii 
Rozwoju Stowarzyszenia LGD Między 
Odrą a Bobrem z dokumentami 
strategicznymi szczebla powiatowego, 
wojewódzkiego i krajowego 

29. 

Strona 79  
Rozdział 11 Monitoring i ewaluacja 
Czas i okres przeprowadzenia oceny 
ewaluacyjnej.  
Ocena ewaluacyjna prowadzona będzie w 
całym okresie funkcjonowania Strategii, a 
w odniesieniu do elementów dotyczących 
realizowanych operacji finansowych 
również po tym okresie jeśli okres trwałości 
projektu wykroczy poza ramy czasowe 
dokumentu. Częstotliwość pomiarów 
poszczególnych wskaźników monitoringu 
prowadzona będzie z uwzględnieniem ich 
specyfiki z częstotliwości półroczną lub 
roczną jednak z przesuniętymi fazami 
pomiaru dla różnych elementów. Ogólnie 
rzecz biorąc monitoring prowadzony więc 
będzie w sposób ciągły, a wyniki jego 
agregowane będą w okresach rocznych i  
raportowane Zarządowi Stowarzyszenia.  
W całym obszarze monitoringu i ewaluacji 
szczególną rolę odgrywać będą 
komunikaty zewnętrzne przekazywane 
przede wszystkim przez beneficjentów 
podczas realizacji planu komunikacji. 
Wszystkie one będą odnotowywane i 
analizowane pod względem trafności 
zawartych w nich uwag i możliwości 
wdrożenia płynących z nich wniosków 

Strona 79  
Rozdział 11 Monitoring i ewaluacja 
Czas i okres przeprowadzenia oceny 
ewaluacyjnej.  
W ramach LSR będzie prowadzona 
ewaluacja zewnętrzna i wewnętrzna, 
aby postęp wdrażania Strategii był 
satysfakcjonujący i przebiegał 
prawidłowo. W ewaluację wewnętrzną 
będą zaangażowani zarówno 
pracownicy Biura LGD, członkowie 
Zarządu jak i Rady Stowarzyszenia. 
Będzie miała ona charakter ćwiczeń 
analityczno-refleksyjnych, których 
celem będzie bieżąca analiza procesu 
wdrażania i jego efektów oraz zmian w 
otoczeniu LSR, co może mieć istotny 
wpływ na osiąganie zaplanowanych 
wskaźników  oraz uzyskiwanie 
pożądanych i zaplanowanych efektów. 
Wyniki wewnętrznej ewaluacji będą 
podstawą do podejmowania decyzji o 
kierunkach zmian w ramach realizacji 
LSR. Ewaluacja wewnętrzna uzupełnia 
bieżące monitorowanie realizacji 
Strategii w zakresie uwarunkowań 
kontekstowych. Ewaluacja 
wewnętrzna będzie miała charakter 
warsztatu refleksyjnego, który 

Zapisy rozdziału dostosowano do wymogów wynikających z obowiązujących 
Wytycznych 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach PROW 2014-2020 oraz 
Podręcznika monitoringu i ewaluacji. 



O ile wyniki prowadzonej ewaluacji 
wskazywać będą na konieczność 
wprowadzenia do Lokalnej Strategii 
Rozwoju zmian o istotnym dla dalszego 
wdrażania dokumentu znaczeniu, zasadą 
naczelną pozostaje, że jej wprowadzenie 
wymaga uprzedniej zgody samorządu 
województwa reprezentowanego przez 
Zarząd Województwa.  

zostanie przeprowadzony na początku 
każdego roku kalendarzowego (w 
odniesieniu do wyników z 
poprzedniego roku). Podczas 
warsztatu będą analizowane dane 
zgormadzone przez Biuro LGD. 
Wynikiem przeprowadzonego 
warsztatu będą rekomendacje do 
wprowadzenia zmian w zakresie 
sposobu realizacji Strategii. 

Ewaluacja zewnętrzna zostanie 
przeprowadzona jednokrotnie, w 
latach 2020-2022. Ewaluacja 
zewnętrzna zostanie zlecona 
zewnętrznym i niezależnym 
ewaluatorom, których zadaniem 
będzie zbadani wybranych 
obszarów realizacji LSR, w tym 
ocenienie funkcjonowania LGD, 
ocenienie procesu wdrażania itp.  
Na zakończenie badania powstanie 
raport końcowy. Raport z badania 
LSR zostanie udostępniony na 
stronie internetowej LGD. 

30. 
Załącznik  nr 1 do LSR 
Procedura Aktualizacji LSR 

X Aktualizacja treści załącznika. Dostosowanie do zapisów procedur. 

31. 
Załącznik  nr  2  do  LSR 
Procedury Dokonywania  
Ewaluacji i Monitoringu 

X Zmiana edytorska treści załącznika. 

32. 
Załącznik nr 3 do LSR 
Plan Działania  

X 

Aktualizacja treści załącznika – zmiany dotyczące połączenia przedsięwzięć, 
aktualizacji nazw celów i przedsięwzięć, przesunięcie środków pomiędzy 
celem 1 i 2, zmiany w zakresie stosowania procedur konkursowych oraz 
grantów (projekty infrastrukturalne – konkurs, projekty miękkie – grant), 
aktualizacja wskaźników zgodnie z zapisami Wytycznych ministerialnych, 



zmiana wartości docelowych wskaźników – urealnienie do rzeczywistych 
możliwości. 

33. 
Załącznik  nr  4  do  LSR 
Budżet LSR 
 

X 

Aktualizacja treści załącznika – zmiany dotyczące połączenia przedsięwzięć, 
aktualizacji nazw celów i przedsięwzięć, przesunięcie środków pomiędzy 
celem 1 i 2, zmiany w zakresie stosowania procedur konkursowych oraz 
grantów (projekty infrastrukturalne – konkurs, projekty miękkie – grant). 
Dodano tabelę - Podział środków na poszczególne lata realizacji LSR 

34. Błędy edycyjne, interpunkcyjne  Poprawna edycja i interpunkcja Poprawiono błędy edycyjne i oczywiste omyłki pisarskie 

 


