
Zmiany w LSR – propozycja na Walne Zebranie Członków 29.04.2022 r. 

Przed zmianą Po zmianie 

Str. 48 
Pierwszy projekt realizowany będzie z udziałem 2 partnerów LGD 

„Mazurskie Morze” LGD „Południowa Warmia”. Będzie miał charakter 

projektu międzyregionalnego. Projekt ma wartość 190 000,00 i będzie 

dotyczyć tworzenia i promocji atrakcji turystycznych w oparciu o lokalne 

dziedzictwo. Realizowany będzie w okresie 2019-2021. Przewiduje się, że 

weźmie w nim udział min 500 osób po stronie każdego z partnerów. Liderem 

odpowiedzialnym za realizację projektu będzie LGD „Mazurskie Morze”. W 

wyniku projektu powstaną zagrody tematyczne służące prezentacji ginących 

zawodów, specyficznych dla regionów Warmii i Mazur. 

… 

Operacja obejmująca realizację projektu współpracy w okresie 2019-2021 

przyczyni się do osiągnięcia następujących wskaźników: 

… 

Liczba uczestników inicjatyw promujących dziedzictwo lokalne na koniec 

2023 roku – 500 (wskaźnik rezultatu). 

 

Str. 48 
Pierwszy projekt realizowany będzie z udziałem 2 partnerów LGD 

„Mazurskie Morze” LGD „Południowa Warmia”. Będzie miał charakter 

projektu międzyregionalnego. Projekt ma wartość 252 000,00 Euro i będzie 

dotyczyć tworzenia i promocji atrakcji turystycznych w oparciu o lokalne 

dziedzictwo. Realizowany będzie w okresie 2021 - 2023. Przewiduje się, że 

weźmie w nim udział min 500 osób po stronie każdego z partnerów. Liderem 

odpowiedzialnym za realizację projektu będzie LGD „Mazurskie Morze”. W 

wyniku projektu powstaną zagrody tematyczne służące prezentacji ginących 

zawodów, specyficznych dla regionów Warmii i Mazur. 

… 
Operacja obejmująca realizację projektu współpracy w okresie 2021-2023 

przyczyni się do osiągnięcia następujących wskaźników: 

… 

Liczba uczestników inicjatyw promujących dziedzictwo lokalne na koniec 

2024 roku – 500 (wskaźnik rezultatu). 

Str. 64 

Przedsięwzięcie 1.2.4 Tworzenie lub rozwój działalności gospodarczej mikro 

i małych przedsiębiorstw 

Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa – 10 

szt. 

Str. 64 

Przedsięwzięcie 1.2.4 Tworzenie lub rozwój działalności gospodarczej mikro 

i małych przedsiębiorstw 

Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa – 20 

szt. 

Str. 69 

Liczba uczestników inicjatyw promujących dziedzictwo lokalne, w tym 

dziedzictwo rybackie – 20 000 

Str. 69 

Liczba uczestników inicjatyw promujących dziedzictwo lokalne, w tym 

dziedzictwo rybackie – 21 000 

Str. 72 

Przedsięwzięcie 3.2.3 Promowanie zachowania i upowszechniania 

dziedzictwa lokalnego, np. poprzez tworzenie wiosek tematycznych, 

odtwarzanie ginących zawodów, organizację wydarzeń promocyjnych, 

edukacyjnych, sportowo-rekreacyjnych - regionalnych i lokalnych 

- Liczba operacji ukierunkowanych na realizację inicjatyw promujących 

zachowanie i upowszechnianie dziedzictwa lokalnego - 19 

Str. 72 

Przedsięwzięcie 3.2.3 Promowanie zachowania i upowszechniania 

dziedzictwa lokalnego, np. poprzez tworzenie wiosek tematycznych, 

odtwarzanie ginących zawodów, organizację wydarzeń promocyjnych, 

edukacyjnych, sportowo-rekreacyjnych - regionalnych i lokalnych 

- Liczba operacji ukierunkowanych na realizację inicjatyw promujących 

zachowanie i upowszechnianie dziedzictwa lokalnego – 23 



Str. 85-86 Tab. 35 Projekty grantowe 
 

Cele ogólne Cele szczegółowe Przedsięwzięcia 
Program 

finansujący 

Przewidziana 

Kwota w 

EUR 

2. Ochrona 

zasobów 

naturalnych i 

utrzymanie 

atrakcyjności oraz 

różnorodności 

przyrodniczej 

obszaru 

2.2. Wzmocnienie 

kapitału 

społecznego 

poprzez 

podniesienie 

świadomości 

ekologicznej i 

zwiększenie wiedzy 

mieszkańców i 

turystów. 

2.2.1.Inicjatywy 

przyczyniające się do nabycia 

przez mieszkańców wiedzy o 

środowisku i zwiększenia ich 

świadomości ekologicznej, np. 

szkolenia, warsztaty, pokazy 

konkursy, doświadczenia, 

seminaria, wyprawy badawcze, 

itp. 

PROW 

37 881,02 

37803,58 

(minus 77,44 

przenoszone 

do 3.2.3) 

3.Poprawa 

konkurencyjności 

obszaru jako 

miejsca 

wypoczynku, 

prowadzenia 

działalności 

gospodarczej i 

zamieszkania 

3.2.Pobudzenie 

aktywności 

gospodarczej, 

społecznej i 

kulturalnej 

mieszkańców. 

 

3.2.2.Wsparcie 

podejmowanych działań 

wspólnych dla tworzenia, 

rozwoju i promocji atrakcji 

turystycznych i innych 

lokalnych produktów i usług w 

ramach partnerstw 

terytorialnych lub branżowych 

PROW 

74 915,26 

71644,32 

(minus 

3270,94 

przenoszone 

do 3.2.3) 



  

3.2.3.promowanie zachowania 

i upowszechniania dziedzictwa 

lokalnego, np. poprzez 

tworzenie wiosek 

tematycznych, odtwarzanie 

ginących zawodów, 

organizację wydarzeń 

promocyjnych, edukacyjnych, 

sportowo-rekreacyjnych – 

regionalnych i lokalnych 

PROW 

103 000,00 

106348,38 (po 

dodaniu z 

2.2.1 i 3.2.2) 

 

Str. 88 Tab. 36 Budżet w przedziałach czasowych (bez bieżących i aktywizacji) – EUR 

Nazwa 

programu 

Przedziały czasowe 

2016 – 2018 2019 – 2021 2022 – 2023 

RAZEM 
Wdrażanie 

Projekty 

współpracy 
Wdrażanie 

Projekty 

współpracy 
Wdrażanie 

Projekty 

współpracy 

P R O W 

2014–2020 1 591 000,00 47 500,00 784 000,00 
190 000,00 

252 000,00 
620 000,00 0,00 

3 232 500,00 

3 294 500,00 

PO R i M 

2014 – 2020 1 316 500,50 7 728,00 792 974,50 103 297,00 0,00 0,00 2 220 500,00 

 

 

 



Str. 89 Tab. 38 Powiązanie budżetu z pozostałymi celami - EUR 

Cel ogólny 2 ochrona 

zasobów naturalnych 

i utrzymanie 

atrakcyjności oraz 

różnorodności 

przyrodniczej obszaru 

37 881,02 

37 803,58 

Cel szczegółowy 

2.2.Wzmocnienie kapitału 

społecznego poprzez podniesienie 

świadomości ekologicznej i 

zwiększenie wiedzy 

mieszkańców i turystów. 

2.2.1. Inicjatywy przyczyniające się 

do nabycia przez mieszkańców 

wiedzy o środowisku i zwiększenia 

ich świadomości ekologicznej, np. 

szkolenia, warsztaty, pokazy, 

konkursy, doświadczenia, 

seminaria, wyprawy badawcze, itp. 

PROW – 

projekty 

grantowe 

37 881,02 

37 803,58 

Cel ogólny 3. 

Poprawa 

konkurencyjności 

obszaru jako miejsca 

wypoczynku, 

prowadzenia 

działalności 

gospodarczej i 

zamieszkania 

3 294 256,48 

3 294 333,92 

3.1. Rozwój infrastruktury 

drogowej lokalnej 

201 983,50 

3.1.1Budowa lub przebudowa dróg 

gminnych/powiatowych w celu 

połączenia obiektów użyteczności 

publicznej z siecią dróg publicznych 

lub w celu skrócenia dystansu/czasu 

dotarcia do tych obiektów 

PROW 

201 983,50 

3.2. Pobudzenie aktywności 

gospodarczej, społecznej i 

kulturalnej mieszkańców 

941 566,23 941 643,67 

(w tym 686 900,00 fundusz 

3.2.2.Wsparcie podejmowanych 

działań wspólnych dla tworzenia, 

rozwoju i promocji atrakcji 

turystycznych i innych lokalnych 

produktów i usług w ramach 

partnerstw terytorialnych lub 

PROW – 

projekty 

grantowe 

74 915,26 



 (w tym  

686 900,00 fundusz 

wiodący na koszty 

bieżące) 

 

 

wiodący na koszty bieżące) 

 

branżowych 71 644,32 

3.2.3.Promowanie zachowania i 

upowszechniania dziedzictwa 

lokalnego,  np. poprzez tworzenie 

wiosek tematycznych, odtwarzanie 

ginących zawodów, organizację 

wydarzeń promocyjnych, 

edukacyjnych, sportowo-

rekreacyjnych – regionalnych i 

lokalnych 

PROW – 

projekty 

grantowe 

103 000,00 

106 348,38 

3.2.4. Działania edukacyjne, promocyjne, 

informacyjne przyczyniające się do zachowania, lub 

upowszechniania rybackiego dziedzictwa 

kulturowego, w tym rybackich kulinariów 

PO RiM 

76 750,97 

3.2.6. Działania przyczyniające się do integrowania i 

aktywizowania społeczności dla wdrażania LSR  

fundusz  wiodący 

686 900,00 

 



Przed zmianą Po zmianie 
Str. 90 

Środki zaplanowane na realizację projektów współpracy w 

wysokości 348 525,00 EUR przypisane zostały do celu 

ogólnego trzeciego „Poprawa konkurencyjności obszaru 

jako miejsca wypoczynku, prowadzenia działalności 

gospodarczej i zamieszkania”. 

… 

Kwota 237 500,00 z dwóch projektów z Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich wspierać będzie 

Str. 90 

Środki zaplanowane na realizację projektów współpracy w 

wysokości 410 525,00 EUR przypisane zostały do celu 

ogólnego trzeciego „Poprawa konkurencyjności obszaru 

jako miejsca wypoczynku, prowadzenia działalności 

gospodarczej i zamieszkania”. 

… 

Kwota 299 500,00 EUR z dwóch projektów z Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich wspierać będzie 

  
 


