
Proponowane zmiany w LSR Regionu Kozła wynikają ze zwiększenia kwoty planowanej na realizację 
Projektów Współpracy do wysokości 10% budżetu LSR zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa 
i  Rozwoju Wsi z dnia 15 lipca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych 
warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Przygotowanie i realizacja 
działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego PROW na lata 2014-2020 oraz 
ponownego przewalutowania budżetu LSR z PLN na EURO według zaktualizowanej metodologii 
przyjętej przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego i przesunięć powstałych w ten  sposób 
oszczędności pomiędzy przedsięwzięciami: 

 wszystkie kwoty w Budżecie LSR oraz Planie Działania ujęto tylko w walucie EURO. 
Poszczególne wartości zmodyfikowano zgodnie z informacją otrzymaną z Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w dniu 9 marca 2021 r. Kwoty środków  
niewykorzystanych przeliczono z PLN na EURO po kursie bieżącym (z 25.02.2021 r. – 1 EUR/ 
4,5122 PLN); 

 oszczędności z przedsięwzięcia 2.1.1 z zakresu Rozwijanie działalności gospodarczej 
przesunięto do przedsięwzięcia 2.2.1 Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej lub 
rekreacyjnej - wskaźniki przedsięwzięcia 2.1.1 zostały już w całości osiągnięte, zainteresowanie 
w ostatnim naborze na to przedsięwzięcie było znikome, dostępny limit nie został 
wykorzystany mimo osiągnięcia zaplanowanych wskaźników (21 szt.),  dlatego pozostałe środki 
finansowe przeniesiono do przedsięwzięcia 2.2.1, które realizuje ten sam Cel Ogólny – Region 
Kozła obszarem atrakcyjnym gospodarczo i turystycznie; w przedsięwzięciu 2.2.1 zwiększono 
wartości wskaźników adekwatnie do przesuniętej  kwoty. 

Zmiany w tekście Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) 
objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Regionu Kozła: 

 str. 43 – w przedsięwzięciu 1.1.2. Wspieranie rozwoju infrastruktury kulturalnej zwiększono o 1 
wartość wskaźnika Liczba rozwiniętych, obiektów infrastruktury kulturalnej adekwatnie do 
zwiększonej kwoty uzyskanej po ponownym przeliczeniu budżetu 

 str. 45 w przedsięwzięciu 2.2.1 Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej lub 
rekreacyjnej zwiększono o 1 wartość wskaźnika Liczba rozwiniętych  obiektów infrastruktury 
turystycznej i rekreacyjnej adekwatnie do przesuniętej  kwoty z przedsięwzięcia 2.1.1 z zakresu 
Rozwijania działalności gospodarczej 

 str. 45 w przedsięwzięciu 2.2.2 Współpraca na rzecz promocji turystyki i walorów Regionu Kozła 
zwiększono o 2 wartość wskaźnika liczba zrealizowanych projektów współpracy adekwatnie do 
kwoty planowanej na realizację Projektów Współpracy do wysokości 10% budżetu LSR 

 str. 48-49 Realizacja operacji własnych - kwoty ujęto w euro; poprawiono błąd pisarski: było 
„Sposób realizacji projektów grantowych przedstawia poniższa tabela” jest: Sposób realizacji  
operacji własnych przedstawia poniższa tabela” 

 str. 50 Tabela 20. Informacja na temat planowanych projektów współpracy. Zaktualizowano dane 
o projektach współpracy w związku z planowanym zwiększeniem kwoty do 10% budżetu LSR 

 str. 51 -52 Opis powiązań budżetu z celami LSR oraz Tabela 21. Powiązanie budżetu z celami 
wszytskie kwoty ujęto w  walucie euro; uwzględniono zwiększenie kwoty na realizację projektów 
współpracy do 10% budżetu LSR;  przesunięto niewykorzystaną kwotę z przedsięwzięcia B.1.1. 
Podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej do przedsięwzięcia B.2.1. Rozwój  
ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. 

 

 



Zmiany w załączniku nr 3 Plan działania: 

 wszystkie kwoty ujęto w  walucie euro 
 uwzględniono zwiększenie kwoty na realizację projektów współpracy do 10% budżetu LSR 
 w przedsięwzięciu 2.2.2 Współpraca na rzecz promocji turystyki i walorów Regionu Kozła 

zwiększono o 2 wartość wskaźnika liczba zrealizowanych projektów współpracy adekwatnie do 
kwoty planowanej na realizację Projektów Współpracy do wysokości 10% budżetu LSR 

 przesunięto niewykorzystaną kwotę z przedsięwzięcia 2.1.1. Podejmowanie i rozwijanie 
działalności gospodarczej (z zakresu Rozwijanie działalności gospodarczej) do przedsięwzięcia 
2.2.1. Rozwój  ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej 

 w przedsięwzięciu 2.2.1 Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej 
zwiększono o 2 wartość wskaźnika Liczba rozwiniętych obiektów infrastruktury turystycznej i 
rekreacyjnej adekwatnie do przesuniętej  kwoty z przedsięwzięcia 2.1.1 z zakresu Rozwijania 
działalności gospodarczej 

 w przedsięwzięciu 1.1.2. Wspieranie rozwoju infrastruktury kulturalnej zwiększono o 1 wartość 
wskaźnika Liczba rozwiniętych, obiektów infrastruktury kulturalnej adekwatnie do zwiększonej 
kwoty uzyskanej po ponownym przeliczeniu budżetu 


