PROPONOWANE ZMIANY DO LSR
KONSULTACJE SPOŁECZNE 04.10.2018 r. – 18.10.2018 r.

1. Zmieniono wskaźnik ilościowy i nazwę wskaźnika produktu oraz wartość maksymalną
i minimalną dofinansowania dla przedsięwzięcia 1.2.6 Zagospodarowanie czasu wolnego
mieszkańcom zastępując dotychczasowy wskaźnik produktu: liczba godzin warsztatowych
– 1250 szt. na nowy wskaźnik: liczba wydarzeń: 8. Zmieniono również wartość
maksymalną i minimalną dofinansowania z dotychczasowego przedziału 5000 – 20 000
na nowy przedział 10 000 – 50 000. Zmieniono w opisie przedsięwzięcia zapis „minimum
50 godzin zegarowych zajęć na grupę” na nowy „minimum 15 godzin zegarowych zajęć
na grupę”.
2. Powodem zmiany nazwy obecnego wskaźnika produktu jest błędne rozumienie zapisu
jako liczbę osobogodzin a nie godzin zegarowych. Zmodyfikowanie nazwy wskaźnika
„liczba wydarzeń” nie spowoduje zmiany wskaźnika rezultatu i nie ulegnie zmniejszeniu
liczba uczestników wydarzeń. Ponadto analiza dotychczasowego wykorzystania środków
dla projektów grantowych pokazuję iż w dotychczasowej formie osiągniecie tak
rozumianego wskaźnika produktu byłoby niemożliwe. Korekty związane z liczbą
minimalnej ilości godzin przypadających na pojedyncze zajęcia na grupę oraz zmiana
przedziału wartości dofinansowania z pewnością spowoduje większe zainteresowanie
potencjalnych grantobiorców.
3. Zaktualizowano następujące strony:
a) str. 39 - Tabela 9 Tabelaryczna matryca logiczna powiązań diagnozy obszaru
i ludności, analizy SWOT oraz celów i wskaźników – aktualizacja nazwy wskaźnika
produktu,
b) str. 42 - Tabela 11 Tabela przedsięwzięć oraz typów operacji – zmiana nazwy
wskaźnika z „liczba godzin warsztatowych: 1250 szt.” na „liczba wydarzeń: 8 szt.
c) str. 45 - Tabela 11 Tabela przedsięwzięć oraz typów operacji – zmiana wartości
minimalnej i maksymalnej dofinansowania z przedziału 5 000 zł – 20 000 zł na
przedział 10 000 zł – 50 000 zł,
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d) str. 45 - Tabela 11 Tabela przedsięwzięć oraz typów operacji – korekta opisu
przedsięwzięcia z „minimum 50 godzin zegarowych zajęć na grupę” na „minimum 15
godzin zegarowych zajęć na grupę”,
e) str. 50 - Tabela 12 Opis wskaźników przypisanych do celu ogólnego, szczegółowych
oraz przedsięwzięć – aktualizacja nazwy wskaźnika produktu,
f) str. 74 - Załącznik 3 Plan działania wskazujący harmonogram osiągania
poszczególnych wskaźników produktu - zaktualizowanie jednostki miary dla
przedsięwziecia 1.2.6 Zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańcom.

Uwagi do propozycji zmian zapisów dokumentów LGD prosimy przesyłać na
„formularzu zgłaszania uwag” na adres: biuro@dorzeczewisly.pl do dnia
18.10.2018 r. do godz. 10.00.
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