Rozdział VIII ze Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność
Stowarzyszenia „Gościniec 4 Żywiołów” na lata 2016-2022

VIII. Budżet
LGD „ Gościniec 4 Żywiołów” zakłada realizację jednofunduszowej Lokalnej Strategii Rozwoju, przy
wsparciu środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Zakres wsparcia oraz wkład
środków publicznych w jego realizację na poszczególne działania z PROW przedstawia załącznik do LSR.
Wysokość kosztów bieżących określono zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r oraz ustawami i rozporządzeniami krajowymi. Budżet obejmuje min.:
1. Realizację LSR ( poddziałanie 19.2) - 4 500 000 zł
2. Współpracę ( poddziałanie 19.3) –90 000 zł
3. Koszty bieżące i aktywizację ( poddziałanie 19.4) - 1 125 000 zł
W zakresie kosztów poddziałania 19.4 ujęto koszty funkcjonowania biura LGD, w tym koszty personelu
oraz koszty związane ze sprawnym i efektywnym wdrażaniem i realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju. W
ramach funkcjonowania lokalnej grupy działania przeznaczono koszty na aktywizację lokalnej społeczności,
zamieszkującej obszar LGD min poprzez powadzenie działań informacyjno-promocyjnych, szkoleniowych,
doradczych, promocji i innych wynikających z potrzeb, a mających wpływ na realizację celów i założonych
wskaźników.
Powiazanie budżetu z celami LSR:
Cel ogólny 1: Ochrona środowiska, poprawa jakości życia i budowanie kapitału społecznego – 1 840 000,00
zł, w tym 670 000 zł. (poddziałanie 19.2) , 45 000,00 zł (podziałanie 19.3) i 1 125 000,00 (poddziałanie
19.4)
Cele szczegółowe:
1. Ochrona środowiska, przeciwdziałanie zmianom klimatu oraz zachowanie walorów przyrodniczokrajobrazowych i kulturowych obszaru LGD – 615 000,00, w tym 570 000,00 zł (19.2) i 45 000,00
zł (19.3)
2. Aktywizacja i działania na rzecz integracji mieszkańców LGD w tym m.in. skierowane do osób z
grup defaworyzowanych – 1 225 000,00 zł, w tym 100 000,00 z poddział. 19.2 i 1 125 000,00 z
poddział. 19.4
Cel ogólny 2: Rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie atrakcyjnych miejsc pracy na terenie LGD –
3 875 000,00 zł, w tym 3 830 000,00 zł z poddział. 19.2 i 45 000,00 zł z poddział. 19.3.
Cele szczegółowe:
1. Wspieranie rozwoju turystyki i rekreacji oraz promocja turystyczna obszaru G4Ż. – 2 095 000,00
zł, w tym 2 050 000,00 z poddział. 19.2 i 45 000,00 z poddział. 19.3
2. Rozwój innowacyjnych rozwiązań gospodarczych, szczególnie w produkcji mebli, obuwia
i tradycyjnej żywności, w tym poprzez współpracę przedsiębiorstw i ośrodków naukowych ze sobą
(w ramach tzw. klastrów przemysłowych) – 1 400 000,00 z poddział. 19.2
3. Rozwój usług społecznych i ekonomii społecznej – 380 000,00 z poddział. 19.2.
Dla różnych grup beneficjentów i rodzajów projektów przeznaczono środki z poddział. 19.2 w następujący
sposób:
a) przedsiębiorcy – 2 250 000,00 zł.(środki na tworzenie miejsc pracy, 50 % środków z poddział 19.2),
b) JST – 1 000 000,00 zł
c) projekty grantowe – 870 000,00 zł.
d) środki dla organizacji pozarządowych (projekty powyżej 50 tys. zł) – 250 000,00 zł.
Ponadto:
1. Środki w celu I.2 z poddział. 19.4 przyczyniać się będą do osiągnięcia wszystkich pozostałych celów,
2. W związku z preferencją w kryteriach lokalnych dla operacji przyczyniających się do ochrony
środowiska
i przeciwdziałania klimatu, środki przeznaczone w innych celach, będą także przyczyniać do
osiągnięcia celu I.1.
3. Środki przeznaczone w poszczególnych celach szczegółowych na projekty współpracy LGD
(poddział. 19.3) przyczyniać się będą do osiągnięcia więcej niż jednego celu.
4. Środki przeznaczone w projektach własnych skierowane są na wsparcie tematów strategicznych (np.
ochrona środowiska i klimatu, czy szkolenia dla potencjalnych przedsiębiorców lub tworzenie
współpracy klastrowej.

Załącznik nr 4 do LSR „Gościniec 4 Żywiołów” na lata 2016-2022

Budżet LSR
Zakres wsparcia
Realizacja LSR (art. 35
ust. 1 lit. b rozporządzenia
nr 1303/2013) – poddział.
19.2
Współpraca (art. 35 ust. 1
lit. c rozporządzenia nr
1303/2013) – poddział.
19.3
Koszty bieżące (art. 35
ust. 1 lit. d rozporządzenia
nr 1303/2013) – poddział.
19.4
Aktywizacja (art. 35 ust. 1
lit. e rozporządzenia nr
1303/2013) – poddział.
19.4
Razem

PROW
4 500 000,00

Wsparcie finansowe (PLN)
RPO
PO
Fundusz
EFS EFRR RYBY wiodący
0,00
0,00
0,00

90 000,00

1 125 000,00

5 715 000,00

0,00

Razem
EFSI
4 500 000,00

90 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 125 000,00

5 715 000,00

Plan finansowy w zakresie poddziałania 19.2 PROW 2014-2020

Wkład
EFRROW
Beneficjenci inni niż
jednostki sektora finansów
publicznych
Beneficjenci będący
jednostkami sektora
finansów publicznych
Razem

2 227 050,00

Budżet
państwa

1 272 950,00

636 300,00

2 863 350,00

Wkład własny
będący
wkładem
krajowych
środków
publicznych

1 272 950,00

RAZEM

3 500 000,00

363 700,00

1 000 000,00

363 700,00

4 500 000,00

