Zarząd LGD „Trygon – Rozwój i Innowacja” w związku z uwagami zgłoszonymi przez
mieszkańców obszaru LDG do LSR na lata 2014-2020, występuje z wnioskiem o zaopiniowanie
zmian polegających na zmianie zapisów w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020

Proponowane zmiany:
Formularz proponowanych zmian do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020
W matrycy logicznej dla celu ogólnego 2/Kolumna –
Sposób realizacji (konkurs, projekt grantowy, operacja
własna projekt współpracy, aktywizacja itp.) W ramach
przedsięwzięcia
2.2.2
„Realizacja
warsztatów
kompetencyjnych” – na str. 51

W matrycy logicznej dla celu ogólnego 2/Kolumna – Sposób
realizacji (konkurs, projekt grantowy, operacja własna projekt
współpracy, aktywizacja itp.) W ramach przedsięwzięcia 2.2.2
„Realizacja warsztatów kompetencyjnych” – na str. 51

Obecny zapis: „Konkurs, aktywizacja”

Proponowany zapis: „Projekt grantowy, aktywizacja”

Załącznik nr 3 – Plan działania/ Kolumna – Razem 20162023/wiersz - przedsięwzięcie 2.2.2 w ramach realizacji
LSR/ 10 szkoleń – na str. 71

Załącznik nr 3 – Plan działania/Kolumna – Razem 20162023/wiersz – przedsięwzięcie 2.2.2 w ramach realizacji LSR/ 10
szkoleń- na str. 71

Obecny zapis: „105 000,00”
Uzasadnienie zmiany zapisu:

Proponowany zapis: „ 105 000,00 (projekt grantowy)”

Rozbieżność pomiędzy opisem przedsięwzięcia na str. 43, a wskazanym sposobem jego realizacji w matrycy logicznej na stronie
51. Zgodnie z opisem przedsięwzięcia „Realizacja warsztatów kompetencyjnych” na stronie 43, w matrycy logicznej na stronie 51
powinien być wskazany projekt grantowy, a nie konkurs. Projekt grantowy umożliwi mieszkańcom oraz pozostałym podmiotom
sięgnąć po środki finansowe przewidziane na realizację tego przedsięwzięcia. Wskazany w matrycy logicznej tryb konkursowy
wykluczy lokalną społeczność z możliwości aplikowania o te środki gdzie minimalna wartość projektu wynosi 50 000,00 zł.
Większość podmiotów funkcjonujących na obszarze LGD nie jest w stanie zabezpieczyć tak dużych środków finansowych na
realizacje projektów na tak dużą kwotę, w przeciwieństwie do grantów gdzie jest możliwość realizacji projektów w przedziale od
5 000,00 do 50 000,00 zł ., a co za tym idzie możliwość pozyskania prze lokalną społeczność środków finansowych na
różnorodne inicjatywy. Zmiana formy udzielenia wsparcia pozwoli na lepsze, bardziej efektywne wykorzystanie środków, co
przyczyni się do realizacji celów LSR.
Opis przedsięwzięcia IX „Rewitalizacja zasobów
dziedzictwa kulturowego, krajobrazowego” str. 45

Opis przedsięwzięcia IX „Rewitalizacja zasobów dziedzictwa
kulturowego, krajobrazowego” str. 45

Obecny zapis:

Proponowany zapis:

„Na
obszarze
LGD
działa
wiele
zespołów
folklorystycznych, które mają w swoich repertuarach
spektakle, widowiska i tańce specyficzne dla regionu.
Podejmowane w ramach przedsięwzięcia działanie będą
polegały na odtwarzaniu i kultywowaniu miejscowych
tradycji, obrzędów i zwyczajów, języka regionalnego i
gwary, tradycyjnych wyrobów i rzemiosła, promocji
lokalnej twórczości kulturalnej poprzez stworzenie m. in.
monografii miejscowości oraz opracowań na temat życia i
twórczości ważnych (dla tożsamości lokalnej) osób
zamieszkujących obszar LGD. W ramach tego
przedsięwzięcia zostaną zrealizowane operacje mające na
celu przywrócenie dawnej świetności obiektom sakralnym
jak kapliczki przydrożne oraz pomniki historyczne.
Obiekty te zostaną poddane pracom konserwatorskim i
restauratorskim. Operacje w ramach tego przedsięwzięcia
będą skierowane do gminnych organizacji pozarządowych.
Planowane działania:- w zakresie zachowania dziedzictwa
kulturowego – liczba operacji min. 8 polegające m.in.
rewitalizacji budynków wpisanych do rejestru zabytków

„Na obszarze LGD działa wiele zespołów folklorystycznych, które
mają w swoich repertuarach spektakle, widowiska i tańce
specyficzne dla regionu. Podejmowane w ramach przedsięwzięcia
działanie będą polegały na odtwarzaniu i kultywowaniu
miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów, języka regionalnego
i gwary, tradycyjnych wyrobów i rzemiosła, promocji lokalnej
twórczości kulturalnej poprzez stworzenie m. in. monografii
miejscowości oraz opracowań na temat życia i twórczości ważnych
(dla tożsamości lokalnej) osób zamieszkujących obszar LGD. W
ramach tego przedsięwzięcia zostaną zrealizowane operacje mające
na celu przywrócenie dawnej świetności obiektom sakralnym jak
kapliczki przydrożne oraz pomniki historyczne. Obiekty te zostaną
poddane pracom konserwatorskim i restauratorskim. Operacje w
ramach tego przedsięwzięcia będą skierowane do gminnych
organizacji pozarządowych oraz pozostałych podmiotów
działających na obszarze LSR, w ramach przedsięwzięcia
przewidziane są operacje w ramach projektów grantowych.”
Planowane działania: - w zakresie zachowania dziedzictwa
kulturowego – min. 8 operacji na projekty grantowe polegające m.
in. na rewitalizacji budynków wpisanych do rejestru zabytków lub

lub objętych ewidencją gminną, odbudowa lokalnych
pomników historycznych i miejsc pamięci, odbudowa
obiektów
architektury
sakralnej
oraz
obiektów
charakterystycznych dla regionu, wydanie monografii
promujących lokalne rzemiosło”

objętych ewidencją gminną, odbudowa lokalnych pomników
historycznych i miejsc pamięci, odbudowa obiektów architektury
sakralnej oraz obiektów charakterystycznych dla regionu, wydanie
monografii promujących lokalne rzemiosło”

W matrycy logicznej dla celu ogólnego 3/ Kolumna Sposób realizacji (konkurs, projekt grantowy, operacja
własna projekt współpracy, aktywizacja itp.) w ramach
przedsięwzięcia 3.3.3 „Rewitalizacja zasobów dziedzictwa
kulturowego, krajobrazowego” – na str. 53

W matrycy logicznej dla celu ogólnego 3/ Kolumna - Sposób
realizacji (konkurs, projekt grantowy, operacja własna projekt
współpracy, aktywizacja itp.) w ramach przedsięwzięcia 3.3.3
„Rewitalizacja zasobów dziedzictwa kulturowego,
krajobrazowego” – na str. 53

Obecny zapis: „Konkurs”

Proponowany zapis: „Projekt grantowy”

Załącznik nr 3 – Plan działania/ Kolumna – Razem 20162023/wiersz – przedsięwzięcie 3.3.3 w ramach realizacji
LSR /4 obiekty/4 zadania – na str. 73

Załącznik nr 3 – Plan działania/ Kolumna – Razem 2016-2023/
wiersz – przedsięwzięcie 3.3.3 w ramach realizacji LSR/ 4
obiekty/4 zadania – na str. 73

Obecny zapis: „50 000,00/ 50 000,00 „

Proponowany zapis: „50 000,00 (projekt grantowy), 50 000,00
(projekt grantowy)”

Uzasadnienie zmiany zapisu:
Powinna być możliwość realizacji przedsięwzięcia w ramach projektu grantowego. Projekt grantowy umożliwi mieszkańcom
oraz pozostałym podmiotom sięgnąć po środki finansowe przewidziane na realizację tego przedsięwzięcia. Wskazany w matrycy
logicznej tryb konkursowy wykluczy lokalną społeczność z możliwości aplikowania o te środki gdzie minimalna wartość projektu
wynosi 50 000,00 zł. Większość podmiotów funkcjonujących na obszarze LGD nie jest w stanie zabezpieczyć tak dużych
środków finansowych na realizacje projektów na tak dużą kwotę, w przeciwieństwie do grantów gdzie jest możliwość realizacji
projektów w przedziale od 5 000,00 do 50 000,00 zł ., a co za tym idzie możliwość pozyskania przez lokalną społeczność
środków finansowych na różnorodne inicjatywy. Zmiana formy udzielenia wsparcia pozwoli na lepsze, bardziej efektywne
wykorzystanie środków, co przyczyni się do realizacji celów LSR.
Załącznik nr 1 –Procedura aktualizacji LSR/Sposób
postępowania/ust.4. – na str. 66

Załącznik nr 1 –Procedura aktualizacji LSR/Sposób
postępowania/ust.4. – na str. 66

Obecny zapis:
„Proces aktualizacji LSR odbywa się na zasadach
podobnych jak opracowanie LSR, tj. obejmuje ponowną
diagnozę
obszaru,
aktualizację
analizy
SWOT,
przeprowadzenie konsultacji proponowanych zmian oraz
wymaga każdorazowo zgody Samorządu Województwa
oraz akceptacji wprowadzonych zmian”

Proponowany zapis:
„Proces aktualizacji odbywa się w sposób następujący tj. Zarząd,
we współpracy z Biurem LGD, organizuje proces aktualizacji LSR
i dla jak najpełniejszego jej wdrożenia dokonuje dookreślenia
zakresu i brzmienia proponowanych zmian oraz określa metody
angażowania społeczności lokalnej w proces aktualizacji strategii,
m.in. przez zamieszczenie na stronach internetowych LGD oraz
wszystkich gmin będących jej członkami, proponowanych zmian w
zapisach LSR wraz z uzasadnieniem i określeniem terminu na
zgłaszanie uwag i propozycji oraz organizację minimum jednego
spotkania konsultacyjnego dla mieszkańców, podczas którego będą
mogli zapoznać się z proponowanymi zmianami i przedstawić
swoje opinie i rekomendacje, przy czym informacja o spotkaniu
przekazywana jest co najmniej za pośrednictwem strony
internetowej LGD, na minimum 5 dni przed spotkaniem.
Po zakończeniu konsultacji społecznych Zarząd opracowuje
końcową wersję propozycji zmian w LSR, Zaproponowane zmiany
wymagają każdorazowo aprobaty WZC oraz zgody Samorządu
Województwa i akceptacji proponowanych zmian”.

Uzasadnienie zmiany zapisu:
Celem zmiany jest uproszczenie aktualizacji LSR. Wymagana obecnie przy każdej zmianie/aktualizacji strategii ponowna
diagnoza obszaru oraz ponowna analiza SWOT nie jest konieczna ponieważ działania te miały miejsce końcem 2015r tj wtedy
kiedy opracowywano strategie. Fatyczne jej wdrażanie ma miejsce teraz i zgodnie z harmonogramem planowanych naborów
potrwa do końca 2019 r kiedy to zaplanowano ostatnie nabory wniosków. Jest to zbyt krótki okres czasu od ostatniej diagnozy
obszaru i analizy SWOT żeby na obszarze LGD zaszły przemiany które miałyby znaczący wpływ na uwarunkowania na nim
panujące. Obecny wymóg przeprowadzania diagnozy i analizy SWOT przy każdej aktualizacji strategii przy często zmieniających
się przepisach prawa oraz jego interpretacji może doprowadzić do wyhamowania realizacji strategii, a co za tym idzie nie

osiągnięciu zakładanych wskaźników w zaplanowanych w strategii przedziałach czasowych. Ponowna diagnoza obszaru oraz
analiza SWOT była by uzasadniona gdyby pojawiło się ryzyko nie osiągnięcia celów ogólnych tj wskaźników oddziaływania
czyli ostatecznych długofalowych efektów strategii.

 Opiniuję pozytywnie
 Opiniuję negatywnie
*Proszę zaznaczyć znakiem „X” jedną z odpowiedzi, w razie zaznaczenia odpowiedzi negatywnej
proszę o uzasadnienie swojego wyboru poniżej lub zgłoszenia innej propozycji.
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Metryczka:
Płeć:



Kobieta
Mężczyzna

Reprezentowany sektor:





Gospodarczy
Społeczny
Publiczny
Mieszkaniec

Gmina




Boguchwała
Lubenia
Świlcza

Wiek:






Poniżej 18 lat
Od 18 do 25 lat
Od 26 do 35 lat
Od 36 do 50 lat
Powyżej 50 lat

