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Cele, przedsięwzięcia i wskaźniki LSR. Matryca logiczna 

1.0 CEL OGÓLNY Wzrost konkurencyjności obszaru objętego LSR i ochrona środowiska 

1.1 
CELE 

SZCZEGÓŁO

WE 

Rozwijanie infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej 

1.2 Rozwój rynków zbytu i promocja produktów i usług lokalnych 

1.3 Rozwój  przedsiębiorczości 

1.4 Poprawa stanu środowiska naturalnego 

  

  

  

  

Wskaźniki odziaływania dla celu ogólnego 
Jedn. 

miary 

stan 

początkowy 

2014 r. 

plan 

2022 rok 
Źródło danych/sposób pomiaru 

 

1.0  
wzrost liczby  podmiotów wpisanych do rejestru REGON na 10 tys. 

mieszkańców w porównaniu do roku  2014 
szt. 709 

(o 1%)  

716 
dane GUS, CEIDG 

1.0 
wzrost liczby  odpadów zbieranych selektywnie w relacji do ogółu  

odpadów w woj. opolskim 
% 23,60% 

(o 4%) 

27% 
dane z GUS 

1.0 
wzrost liczby turystów i odwiedzających obszar w porównaniu do roku  

2015 
szt. 173280 

(o 5%) 

182000 

dane  z  wybranych obiektów turystycznych na terenie 

LGD 

 

Wskaźniki rezultatu dla celów szczegółowych 
Jedn. 

miary 

stan 

początkowy 

2015 Rok 

plan 

2022 rok 
Źródło danych/sposób pomiaru 

W1.

1 

liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury turystycznej  

i rekreacyjnej 
szt. 0 10 000 

dane  pozyskane  

z pomiarów 

liczba projektów wykorzystujących lokalne zasoby: przyrodnicze, 

kulturowe, historyczne, turystyczne 
szt. 0 25 dane z wniosków sprawozdań beneficjentów, dane LGD 

liczba osób, które skorzystały z miejsc noclegowych w ciągu roku szt. 0 50 
dane  z  wybranych obiektów turystycznych na terenie 

LGD 

  

W1.

2 

  

liczba osób, które zakupiły produkty lokalne w sklepie internetowym szt. 0 200 rejestr sprzedaży 

liczba osób , które skorzystały z więcej niż jednej usługi turystycznej 

objętej siecią , która otrzymała wsparcie w ramach realizacji LSR 
szt. 0 200 

sprawozdania beneficjentów, informacje od 

przedsiębiorców działających w ramach sieci 

liczba projektów współpracy  wykorzystujących lokalne zasoby - produkty 

lokalne 
szt. 0 2 dane LGD 

W liczba utworzonych miejsc pracy szt. 0 36 dane z wniosków, sprawozdań beneficjentów, dane LGD 
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1.3 Liczba projektów skierowanych do następujących grup docelowych: 

przedsiębiorcy, zidentyfikowane grupy defaworyzoawne, młodzież, turyści  
szt. 0 10 dane z wniosków, sprawozdań beneficjentów, dane LGD 

W 

1.4 

Liczba osób uczestniczących w spotkaniach  informacyjno- 

konsultacyjnych              
szt. 0 500 sprawozdania beneficjentów, listy obecności/dane LGD 

liczba osób korzystających z nowopowstałej infrastruktury sanitarnej   szt. 0 100 dane  pozyskane z pomiarów 

 

Przedsięwzięcia 
Grupy 

docelowe 

Sposób 

realizacji 

(konkurs, 

proj.grantowy, 

opera.własna, 

projekt 

współpracy, 

aktywizacja, 

koszty bieżące   

Wskaźniki produktu 

Zidentyfikowane 

problemy/ 

wyzwania  

społeczno-

ekonomiczne 

Czynniki zewnętrzne  

mające wpływ  

na realizację działań 

i osiągnięcie 

wskaźników 
Nazwa 

J
ed

n
. 

m
ia

ry
 Wartość 

Źródło 

danych/sposób 

pomiaru 

P
o
cz

ą
tk

o
w

a
. 
2
0
1
5
 r

o
k

 

K
o
ń

co
w

a
  

2
0
2
2
 r

o
k

 

1.1.1 

budowa nowych 

oraz modernizacja 

istniejących 

szlaków, ścieżek, 

tras turystycznych, 

w tym rowerowych, 

przyrodniczych, 

historycznych, 

konnych i innych, 

oznakowanie 

atrakcji i obiektów  

o szczególnym 

znaczeniu dla 

obszaru LGD 

osoby fizyczne, 

przedsiębiorcy, 

organizacje 

pozarządowe,  

kościoły i 

związki 

wyznaniowe 

konkurs                       

(250 000,00 zł)      

max. kwota  

50 000 zł          

liczba nowych lub 

zmodernizowanych 

szlaków, ścieżek,  

tras, oznakowanych 

atrakcji i obiektów 

szt. 0 5 

dane pozyskiwane  

od beneficjentów oraz 

z zestawień dot. 

podpisanych umów/ 

wypłaconych środków 

1. Niedostateczny 

rozwój 

i niewystarczający 

standard 

infrastruktury 

turystycznej 

i rekreacyjnej. 

2.Brak oznakowa- 

nia szlaku 

kajakowego na 

Małej Panwi co 

stanowi 

utrudnienie dla 

turystów i służb 

1.1.Środki unijne na 

wsparcie i promocję 

produktów lokalnych; 

Regulacje/przepisy dot. 

kształtowania ładu 

przestrzennego; 

Nierozpoznawalność 

marki Opolszczyzny 

jako miejsca atrakcji 

turystycznych; 
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1.1.2 

Oznakowanie i 

doposażenie w 

elementy wspólnej 

wizualizacji  i 

promocja  szlaku 

kajakowego  

na Małej Panwi 

na obszarze LGD 

osoby fizyczne, 

przedsiębiorcy, 

organizacje 

pozarządowe,  

kościoły i 

związki 

wyznaniowe 

konkurs                          

(180 000,00 zł) 

max kwota 

180 000 zł 

liczba oznakowanych 

szlaków  kajakowych  
szt. 0 1 

dane pozyskiwane  

od beneficjentów oraz 

z zestawień dot. 

podpisanych umów/ 

wypłaconych środków 

ratunkowych 

 

3.Nierównomierne 

rozłożenie 

infrastruktury 

rekreacyjno-

sportowej na 

terenie LGD. 

 

4.Pomimo 

ciekawych i 

zróżnicowanych 

zasobów brak 

szlaków 

tematycznych, 

obiektów edukacji 

bezpośredniej 

 

5.Niewystarczając

y rozwój 

gospodarczy 

obszaru LGD , 

szczególnie w 

zakresie lokalnych 

firm, ekologicz- 

nego i trady- 

cyjnego rolnictwa, 

tradycyjnej, 

lokalnej 

wytwórczości. 

 

6.Niedostateczny 

standard obiektów 

gastronomicznych 

handlowych(szcze

gólnie  drobnych) 

 

7.Niedostateczny 

 

1.1.3 

budowa i moderni- 

zacja punktów 

przystankowych, 

obiektów małej 

architektury oraz 

miejsc  aktywności 

ruchowej typu 

siłownie, place 

zabaw, boiska i inne 

osoby fizyczne, 

przedsiębiorcy, 

organizacje 

pozarządowe,  

kościoły i 

związki 

wyznaniowe 

konkurs                     

(420 000,00 zł) 

max. kwota                

do 60 000 zł  

liczba nowych lub 

zmodernizowanych 

obiektów 

infrastruktury 

turystycznej  

i rekreacyjnej 

szt. 0 7 

dane pozyskiwane  

od beneficjentów oraz 

z zestawień dot. 

podpisanych umów/ 

wypłaconych środków 

1.1.4 

wsparcie rozwoju 

atrakcji tematy 

cznych typu: stadni 

ny, zagrody i 

obiekty edukacyjne 

i tematyczne, itp. 

JST, instytucje 

kultury, osoby 

fizyczne,  

organizacje 

pozarządowe,  

kościoły i zw. 

wyznaniowe 

projekt 

grantowy  
(160 000 zł)  

 max. 20 000 zł 

liczba wspartych 

atrakcji tematycznych 
szt. 0 8 

dane pozyskiwane  

od beneficjentów oraz 

z zestawień dot. 

podpisanych umów/ 

wypłaconych środków 

liczba operacji 

ukierunkowanych na 

innowację 

szt. 0 2 

1.1.5 

podniesienie standa-

rdu  punktów gastro 

nomicznych, handlo 

wych  oraz miejsc 

noclegowych w 

obiek.turystycznych 

(modernizacja i/ lub 

rozbudowa istnieją 

cych obiektów, 

zakup niezbędnego 

wyposażenia 

zagospodarowanie 

terenu wokół) 

osoby fizyczne, 

przedsiębiorcy,  

organizacje 

pozarządowe,  

kościoły i 

związki 

wyznaniowe 

konkurs                      

(200 000,00 zł) 

 max. kwota  

25 000 zł 

liczba 

zmodernizowanych, 

rozbudowanych  lub 

doposażonych 

obiektów 

szt. 0 8 

dane pozyskiwane  

od beneficjentów oraz 

z zestawień dot. 

podpisanych umów/ 

wypłaconych środków 
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1.1.6 

zagospodarowanie 

przestrzeni 

publicznej (mała 

architektura,  

nasadzenia roślin 

stałych 

charakterystycznych 

dla obszaru LGD), 

JST, instytucje 

kultury, 

przedsiębiorcy,          

organizacje 

pozarządowe,              

kościoły i 

związki 

wyznaniowe 

konkurs                     

(200 000,00 zł)         

max. 50 000 zł   

liczba miejscowości, 

w których 

zagospodarowano 

przestrzeń publiczną 

szt. 0 4 

dane pozyskiwane  

od beneficjentów oraz 

z zestawień dot. 

podpisanych umów/ 

wypłaconych środków 

standard wielu 

miejsc 

noclegowych 

 

8.Niedostateczne 

skomunikowanie 

terenu/słaba oferta 

transportu w ruchu 

turystycznym 

 

9.Brak ładu w 

zagospodarowywa

niu przestrzeni 

publicznej, brak 

koncepcji 

zagospodarowania 

, zanikanie 

tradycyjnego 

układu 

przestrzennego wsi 

 

10.Niedostępność 

lokalnych 

produktów, 

małe 

wykorzystanie ich 

do celów 

komercyjnych, 

brak wspólnej 

oferty produktów 

lokalnych, 

 

11.Brak promocji 

produktów 

rękodzielniczych 

 

 

 

1.2.1 

stworzenie znaku 

jakości i 

pochodzenia dla 

produktów i usług 

wysokiej jakości 

oraz specyficznych 

dla obszaru LGD 

JST, instytucje 

kultury, 

przedsiębiorcy,        

organizacje 

pozarządowe 

konkurs 

(50 000,00 zł) 

max. kwota  

50 000 zł 

liczba stworzonych 

systemów znaków 

jakości i pochodzenia  

opracowanych dla  

Krainy Dinozaurów 

szt. 0 1 

dane pozyskiwane  

od beneficjentów oraz 

z zestawień dot. 

podpisanych umów/ 

wypłaconych środków 

1.2.Środki unijne na 

wsparcie i promocję 

prod. lokalnych; 

Możliwości nawiązania 

współpracy z ośrodkami 

pozaregionalnymi; 

Coraz bardziej 

popularne kursy 

i przedsięwzięcia 

podnoszące 

świadomość społ.w 

zakresie  istnienia  

i wykorzystania lok. 

zasobów;Nierozpoznaw

alność marki 

Opolszczyzny jako 

miejsca atrakcji turyst. 

Bariery formalne  

współpracy różnych 

podmiotów iorganizacji; 

Niedostateczna 

współpraca miedzy 

podmiotami 

podejmującymi 

działania aktywizujące 

w regionie; Niejasne, 

zmieniające się i 

skomplikowane 

procedury pozyskania 

środków pozabudżet., 

1.2.2 

stworzenie pakietu 

usług i 

wprowadzenie  

systemu bonów 

zniżkowych/ 

karnetów, 

JST, instytucje 

kultury, osoby 

fizyczne, 

przedsiębiorcy,           

organizacje 

pozarządowe 

konkurs 

(50 000,00 zł) 

max. kwota  

50 000 zł 

liczba podmiotów, 

które przystąpiły do  

świadczenia usług w 

ramach pakietu usług 

lub bonów 

zniżkowych/karnetów 

szt. 0 15 

dane pozyskiwane  

od beneficjentów oraz 

z zestawień dot. 

podpisanych umów/ 

wypłaconych środków 

Liczba sieci w 

zakresie usług 

turystycznych, które 

otrzymały wsparcie w 

ramach realizacji LSR 

szt. 0 1 

dane pozyskiwane od 

beneficjentów oraz z 

zestawień dot. 

podpisanych umów/ 

wypłaconych środków 

1.2.3 

utworzenie  koszyka 

produktów  

lokalnych  

z Krainy  

Dinozaurów 

JST, instytucje 

kultury, 

przedsiębiorcy,          

właściciele 

gospodarstw 

agroturystyczn

ych, 

organizacje 

pozarządowe 

konkurs 

( 120 000,00 zł) 

max kwota  

120 000 zł 

liczba dostępnych 

produktów lokalnych 
szt. 0 5 

dane pozyskiwane od 

beneficjentów, oferty 

sprzedaży powstałej  

w wyniku realizacji 

operacji oraz  

z zestawień  

dot. podpisanych 

umów/ wypłaconych 

środków 

1.2.4 
inwentaryzacja 

i kreowanie 
LGD ,,Kraina 

Dinozaurów''  
projekt 

współpracy 

liczba 

zinwentaryzowanych 
szt. 0 7 

dane własne LGD na 

podstawie 



Lokalna Strategia Rozwoju 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów” 

 

38 

 

rękodzielnictwa, 

utworzenie centrum 

produktu lokalnego -  

uruchomienie sklepu 

stacjonarnego 

i internetowego 

z produktami 

lokalnymi 

(120 000,00 zł) produktów lokalnych sporządzonej 

inwentaryzacji 

 

 

 

12.Niski poziom 

współpracy 

pomiędzy 

podmiotami  

działającymi w 

branży turysty 

cznej, brak spójnej 

wizualizacji 

obszaru,wspólnego 

systemu 

certyfikacji 

podmiotów/ marki 

/oznakowania. 

 

13.Migracja 

zarobkowa, 

szczególnie ludzi 

młodych 

 

14.Brak 

możliwości podję- 

cia satysfakcjonu- 

jącej pracy, 

szczególnie dla 

ludzi młodych 

 

15.Niewystarczają

ca ilość miejsc 

pobytu dziennego 

/rehabilitacji  dla 

osób niepełno 

sprawnych i 

starszych, brak 

zintegrowanych 

działań na rzecz 

zbyt rozbudowana biuro 

kracja; Rosnąca 

popularność trendów 

związanych  

z regionalizmem, 

folklorem; Małe 

możliwości znalezienia 

zatrudnienia przez ludzi 

młodych i wykszt. 

Nasilenie zjaw. 

wykluczenia społ., 

bezrobocie zwł. 

długotrw.,wielopokoleni

owe;wykluczenie 

społ.osób niepełnospr. 

 

liczba LGD uczestni- 

czący w projektach 

współpracy 

szt. 0 5 
dane z umowy 

partnerskiej 

liczba zrealizowanych 

projekt.  współpracy 
szt. 0 1 

dane własne 

LGD/dane IW 

1.2.5  

stworzenie  

wirtualnej  giełdy 

pracy i wolontariatu 

w tym np. banku  

wolnego czasu, 

lokalnego portalu 

pracy 

LGD ,,Kraina 

Dinozaurów''  

aktywizacja  

(25 000,00 zł) 

max. 25 000 zł 

liczba utworzonych 

giełd, portali dla  

poszukujących pracy 

szt. 0 1 

dane pozyskiwane od 

beneficjentów, 

kontrola 

funkcjonowania 

portalu oraz z 

zestawień dot. 

podpisanych umów/ 

wypłaconych środków 

1.3.1 

premie na założenie 

działalności 

gospodarczej w 

szczeg. związanej z  

produktemlokalnym, 

uruchomieniem  

i prowadzeniem 

wypożyczalni 

sprzętu turystyczno-

rekreacyjnego, 

utworzeniem punkt 

ów jego napraw oraz 

wprowadzeniem   

usług transportowyc 

w ruchu turystyczny 

m na obszarze LGD 

osoby fizyczne  

nie prowadzące 

działalności 

gospodarczej, 

osoby prawne, 

organizacje 

pozarządowe, 

kościoły 

związki 

wyznaniowe 

konkurs 

(1 000 000,00 

zł) 

max. 70 000 zł 

liczba operacji 

polegających na 

utworzeniu nowego 

przedsiębiorstwa 

szt. 0 15 

dane pozyskiwane od 

beneficjentów oraz z 

zestawień dot. 

podpisanych umów/ 

wypłaconych środków 

1.3.Zwiększające się 

 koszty i duża 

biurokracja w 

prowadzeniu 

działalności 

gospodarczej; 

Wykorzystanie 

bogatych tradycji 

kulturowych oraz 

istniejącej 

infrastruktury, do 

rozwojuprzedsiębiorczo

ści i turystyki;Niejasne, 

zmieniające się i 

skomplikowane 

procedury pozyskania 

środków 

pozabudżetowych, zbyt 

rozbudowana 

biurokracja; 

Wzrost zainteresowania 

turystyką weekendową; 

1.3.2 

realizacja inwestycji  

w istniejących fir- 

mach na rzecz 

stworzenia   nowych 

miejsc pracy  

w szczególności  

 przedsiębiorcy 

(mikro i małe 

przedsiębiorstw

a), organizacje 

pozarządowe,              

kościoły i 

konkurs 

(3 000 000,00 

zł) 

max. 200 000 

zł 

liczba operacji 

polegających na 

rozwoju istniejącego 

przedsiębiorstwa 

szt. 0 15 

dane pozyskiwane  

od beneficjentów oraz 

z zestawień dot. 

podpisanych umów/ 

wypłaconych środków 

liczba nowych miejsc szt. 0 5 dane pozyskiwane od 
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związanych z  

produktemlokalnym, 

uruchomieniem  

i prowadzeniem 

wypożyczalni 

sprzętu turystyczno-

rekreacyjnego, 

utworzeniem 

punktów 

jegonapraw oraz 

wprowadzeniem 

usług transporto- 

wych w ruchu tury 

stycznym na 

obszarze LGD 

(zakup wyposażenia, 

rozbudowa lub 

modernizacja) 

związki 

wyznaniowe 

noclegowych beneficjentów/ 

oferty noclegowe 

beneficjentów oraz z 

zestawień dot. 

podpisanych umów/ 

wypłaconych środków 

osób niepełnospra 

wnych i starszych 

16.Niechęć do 

podejmowania 

własnej działalno- 

ści gospodarczej, 

obawa przed 

ryzykiem 

17.Utrudniona 

sytuacja kobiet 

na rynku pracy- 

brak ofert pracy, 

niedostosowane 

kwalifikacje,trud 

ności w 

odnalezieniu się  

na rynku pracy, 

brak możliwości 

uelastycznienia 

czasu pracy 

18.Niedostateczny 

poziom 

wykorzystania 

OZE 

19.Brak infrastru- 

ktury sanitarnej 

przy atrakcjach 

turystycznych 

 

20.Niska świado- 

mość ekologiczna 

1.4.1 

prowadzenie akcji   

i projektów eduka- 

cyjnych wspiera- 

jących rozwój 

miejsc edukacji 

proekologicznej, 

związanych z 

propagowaniem 

zasad zrówno 

ważonego rozwoju, 

odnawialnych źródeł 

energii, ochroną 

środowiska i klimatu 

osoby fizyczne, 

przedsiębiorcy,         

organizacje 

pozarządowe 

konkurs 

(200 000,00 zł) 

max. 50 000 zł) 

liczba zrealizowanych 

akcji, warsztatów, 

projektów 

edukacyjnych i 

pokazowych 

szt. 0 4 

dane pozyskiwane  

od beneficjentów, 

(listy obecności, 

zaświadczenia  

o ukończeniu 

szkolenia, 

dokumentacja 

zdjęciowa oraz  

z zestawień dot. 

podpisanych umów/ 

wypłaconych środków 

1.4.Przepisy unijne 

w zakresie ochrony 

środowiska (zaostrzanie 

wymagań,rygorystyczne 

regulacje);Zmiana 

mentalności społecznej 

dot. środowiska 

naturalnego;Wysokie 

koszty sprostania 

standardom ochrony 

środowiska;Dostępne 

fundusze europejskie 

na inwestycje 
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1.4.2 

poprawa  warunków  

sanitarnych  wokół 

atrakcji 

turystycznych   

i obiektów 

rekreacyjno-

sportowych na 

obszarze LGD 

JST,  

przedsiębiorcy, 

organizacje 

pozarządowe,              

kościoły i 

związki 

wyznaniowe 

konkurs  

(300 000,00 zł) 

 max. 100 000 

zł 

liczba uruchomionych 

lub 

zmodernizowanych 

obiektów z 

ogólnodostępnym 

zapleczem sanitarnym 

szt. 0 3 

dane pozyskiwane od 

beneficjentów oraz z 

zestawień dot. 

podpisanych umów/ 

wypłaconych środków 

mieszkańców  

i turystów, brak 

dbałości o 

środowisko 

naturalne 

21. Niewystarcza- 

jąca baza miejsc 

edukacji bezpośred 

niej (pozaszkolnej) 

proekologiczne; 

 

2.0 CEL OGÓLNY Zwiększenie integracji i poczucia przynależności do obszaru objętego LSR 

2.1 
CELE 

SZCZEGÓŁOWE 

Wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych oraz edukacja  społeczności lokalnej 

2.2 Zachowanie  dziedzictwa lokalnego 

2.3 Promocja  obszaru objętego  LSR 

  

Wskaźniki odziaływania dla celu ogólnego 
Jedn. 

miary 

stan 

początkowy 

2015 Rok 

plan  

2022 rok 
Źródło danych/sposób pomiaru 

 

W 

2.0 

wzrost liczby mieszkańców biorących udział  w spotkaniach integrujących 

obszar LGD w stosunku do okresu realizacji PROW 2007-2013  
% 5195 5% 

dane własne LGD, listy obecności, dokumentacja 

zdjęciowa 

wzrost liczby przedsięwzięć partnerskich podejmowanych przez podmioty z 

terenu LGD w stosunku do okresu realizacji PROW 2007-2013  
% 5 50% dane własne LGD 

  

Wskaźniki rezultatu dla celów szczegółowych 
Jedn. 

miary 

stan 

początkowy 

2015 rok 

plan 

2022 rok 
Źródło danych/sposób pomiaru 

W2.

1 

liczba inicjatyw  podejmowanych przez organizacje i grupy, które uzyskały 

wsparcie 
szt. 0 30 

dane pozyskiwane  

od beneficjentów 

liczba osób, które otrzymały wsparcie po uprzednim udzieleniu indywidualnego 

doradztwa w zakresie ubiegania się o wsparcie na realizację LSR, świadczonego 

w biurze  LGD 

szt. 0 350 
dane własne LGD, listy obecności, dokumentacja 

zdjęciowa 

liczba osób oceniających szkolenia jako adekwatne do oczekiwań zawodowych szt. 0 200 
ankieta ewaluacyjna  

opracowana przez LGD 

liczba osób przeszkolonych w tym liczba osób z grup defaworyzowanych 

objętych wsparciem 
szt. 0 500 

dane z wniosków,  

sprawozdań beneficjentów, 
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  liczba  zadowolonych ze spotkań przeprowadzonych przez LGD szt. 0 300 
ankieta ewaluacyjna  

opracowana przez LGD 

W2.

2 

liczba osób odwiedzających  obiekty sakralne  szt. 0 2000 
dane z wniosków, sprawo -zdań beneficjentów, dane  

pozyskane z pomiarów 

liczba  podmiotów oferujących  produkt związany z  zachowaniem  lokalnych 

tradycji i obrzędów   
szt. 0 15 

dane z wniosków,  

sprawozdań beneficjentów, 

W2.

3 

liczba miejsc na obszarze LGD w których dostępne są materiały opracowane w 

ramach realizacji LSR  
szt. 0 8 

dane z wniosków,  

sprawozdań beneficjentów, 

liczba  osób biorących udział w wydarzeniach integrujących obszar LGD 

objętych wsparciem w ramach realizacji LSR  
szt. 0 5 000 

dane z wniosków,  

sprawozdań beneficjentów, 

 

Przedsięwzięcia 
Grupy 

docelowe 

Sposób realizacji 

(konkurs, proj. 

grantonowy 

operacjawłasna, 

projekt 

współpracy, 

aktywizacja, 

koszty bieżące  

Wskaźniki produktu 

Zidentyfikowane 

problemy/ 

wyzwania  

społeczno-

ekonomiczne 

Czynniki zewnętrzne  

mające wpływ  

na realizację działań 

i osiągnięcie wskaźników 
Nazwa 

J
ed

n
. 

m
ia

ry
 

Wartość 

Źródło 

danych/ 

sposób 

pomiaru 

P
o
cz

ą
tk

o
w

a
 

2
0
1
5
 r

o
k

 

K
o
ń

co
w

a
 

2
0
2
2
 R

o
k

 

2.1.

1 

organizacja 

szkoleń  

dla pracowników  

i  organów  LGD 

LGD ,,Kraina 

Dinozaurów'' 
Koszty bieżące  

(50 000,00 zł) 

liczba osobodni  

szkoleń dla 

pracowników 

LGD 

szt. 0 16 

listy obecności, 

zaświadczenia  

o ukończeniu 

szkolenia, 

dokumentacja 

zdjęciowa 

1. Niski poziom 

integracji 

społecznej obszaru, 

mała aktywność 

społeczna 

 

2.Słabe 

wykorzystanie 

potencjału 

społecznego,                   

słabe organizacje 

pozarządowe 

 

2.1 otwartość społeczności 

regionu oraz instytucji 

regionalnych na wymianę i 

współpr.międzynar; rozw. się 

społecz.obywatelskie; 

odejście od rejonizacji szkół i 

szukanie przez rodziców 

dzieci z ter. miejskich szkół o 

oczekiw. standardach poza 

miejscem zamieszk., 

Wymiana doświadczeń z 

grupami i zespołami spoza 

regionu/kraju; 

liczba osobodni 

szkoleń dla  

organów LGD 

szt. 0 88 

listy obecności, 

zaświadczenia 

o ukończeniu 

szkolenia, 

dokumentacja 

zdjęciowa 
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2.1.

2 

prowadzenie 

działań 

szkoleniowo - 

edukacyjnych  

(przed naborami) 

LGD ,,Kraina 

Dinozaurów' 
Koszty bieżące 

(100 000,00 zł)  

liczba podmiotów, 

którym udzielono 

indywidualnego 

doradztwa 

szt. 0 150 

listy obecności, 

zaświadczenia  

o ukończeniu 

szkolenia, 

dokumentacja 

zdjęciowa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Wysoki poziom 

bezrobocia, 

brak ofert pracy dla 

absolwentów szkół, 

kobiet powracających 

na rynek pracy, osób 

niepełnosprawnych 

 

 

4.Niedostateczne 

utożsamianie 

się młodego 

pokolenia z miejscem 

swojego 

zamieszkania, niechęć 

do zaangażowania w 

sprawy społeczne 

 

5.Niedostateczne 

wykorzystanie 

obiektów/ świetlic 

wiejskich, niedo- 

pasowana do potrzeb 

oferta spędzania 

wolnego czasu. 

6.Niedostosowanie 

kwalifikacji 

osób poszukujących 

 

Coraz bardziej popularne 

kursy i przedsięwzięcia 

podnoszące świadomość 

społeczeństwa w zakresie  

istnienia i wykorzystania 

lokalnych zasobów; 

 

Możliwości nawiązania 

współpracy z ośrodkami 

pozaregionalnymi; 

 

Nasilenie się zjawiska 

wykluczenia społecznego  

i patologii życiaspołecznego; 

 

Bariery formalne  

współpracy różnych 

podmiotów i organizacji; 

 

Anonimowość mieszkańców, 

społeczeństwo zamykające 

się; 

 

Niedostateczna współpraca 

miedzy podmiotami 

podejmującymi działania 

aktywizujące w regionie; 

 

 

 

 

 

2.1.

3 

udzielanie 

organizacjom   

pomocy 

merytorycznej 

(finansowo- 

księgowej, 

organizacyjnej, 

prawnej) 

JST, osoby 

fizyczne, 

przedsiębiorc

y,          

organizacje 

pozarządowe          

konkurs 

(100 000,00 zł) 

max. 100 000 zł 

liczba organizacji, 

którym udzielono 

wsparcia 

szt. 0 21 

dane  

pozyskiwane 

od beneficjen- 

tów, 

(listyobecności, 

zaświadczenia  

o ukończeniu 

szkolenia, 

dokumentacja 

zdjęciowa oraz  

z zestawień dot. 

podpisanych 

umów/ 

wypłaconych 

środków) 

2.1.

4 

organizacja cykli  

spotkań i 

warsztatów  

edukacyjna - 

integracyjnych dla  

mieszkańców (w 

tym 

zdefiniowanych  

grup 

defaworyzowa- 

nych , 

niepełnosprawnyc

h  

i seniorów) 

JST, 

instytucje 

kultury, osoby 

fizyczne, 

przedsiębiorc

y,          

właściciele 

gospodarstw 

agroturystycz

nych, 

organizacje 

pozarządowe, 

kościoły i 

związki 

wyznaniowe 

konkurs 

(100 000,00 zł)           

max. 50 000 zł  

liczba 

zorganizowanych, 

warsztatów, 

spotkań 

szt. 0 14 

dane 

pozyskiwane 

od 

beneficjentów, 

(listy 

obecności, 

zaświadczenia  

o ukończeniu 

szkolenia, 

dokumentacja 

zdjęciowa oraz  

z zestawień dot. 

podpisanych 

umów/ 

wypłaconych 

środków) 



Lokalna Strategia Rozwoju 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów” 

 

43 

 

2.1.

5 

organizacja 

warsztatów  dla 

lokalnych  

przewodników  

turystycznych z 

uwzględnieniem 

zagadnień z 

zakresu ochrony 

środowiska 

JST, 

instytucje 

kultury, 

przedsiębiorc

y,           

konkurs 

(40 000,00 zł) 

max. 40 000 zł 

liczba osób 

biorących udział w 

szkoleniach 

osob

a 
0 20 

dane pozyski 

wane od bene 

ficjentów, (listy 

obecności, 

zaświadczenia  

o ukończeniu 

szkolenia 

dokumentacja 

zdjęciowa oraz  

z zestawień dot. 

podpisanych 

umów/ 

wypłaconych 

środków) 

pracy do wymogów 

rynku pracy. 

 

7.Brak wsparcia 

merytorycznego 

dla organizacji 

pozarządowych. 

 

8.Brak dbałości 

o zachowywanie 

lokalnych tradycji, 

elementów folkloru. 

 

9.Brak wspólnej, 

zintegrowanej 

promocji obszaru, 

wspólnego systemu 

wizualizacji, spójnych 

materiałów 

promocyjnych. 

 

10.Brak inicjatyw 

partnerskich, chęci 

podejmowania 

współpracy pomiędzy 

podmiotami 

 

11.Brak współpracy 

pomiędzy 

sołectwami, brak 

wspólnego kalendarza 

imprez (terminy 

imprez się pokrywają, 

powiela się tematyka) 

 

 

 

 

2.2.

1  

wsparcie 

podmiotów 

działających w 

sferze kultury w 

przygotowaniu 

oferty promującej 

specyfikę obszaru 

LGD (zakup 

strojów, sprzętu, 

materiałów itp..) 

JST,  

instytucje 

kultury, osoby 

fizyczne, 

grupy 

nieformalne,     

organizacje 

pozarządowe 

projekt grantowy  

(300 000,00 zł) 

 max. 20 000 zł 

liczba operacji 

obejmujących 

wyposażenie 

podmiotów 

działających w 

sferze kultury 

szt. 0 15 

dane 

pozyskiwane 

od 

beneficjentów 

oraz z 

zestawień dot. 

wypłaconych 

środków 

2.2.Rosnąca popularność 

trendów związanych z 

regionalizmem, folklorem; 

Odchodzenie osób, które są 

łącznikami między 

pokoleniowymi źródłami 

informacji o przeszłości; 

Lekceważenie przeszłości; 

Wstyd przed kojarzeniem 

poszczególnych  osób, czy 

miejscowości z 

zaściankowością i 

skansenem; 

Legislacja krajowa nie 

sprzyjająca poprawie stanu 

obiektów zabytkowych; 

Zbyt wysokie koszty 

renowacji obiektów 

zabytkowych w 

szczególności będących  

w posiadaniu prywatnych 

osób; 

2.2.

2 

renowacja i/ lub 

oznakowanie  

obiektów 

sakralnych 

JST, 

instytucje 

kultury, osoby 

fizyczne, 

przedsiębiorc

y,           

organizacje 

pozarządowe,              

kościoły i 

związki 

wyznaniowe 

konkurs 

(300 000,00 zł) 

max. 100 000 zł 

liczba 

odnowionych 

obiektów 

sakralnych 

szt. 0 5 

dane 

pozyskiwane  

od 

beneficjentów 

oraz z 

zestawień dot. 

wypłaconych 

środków 
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2.2.

3 

Publikacje 

związane  

z zachowaniem  

i popularyzacją 

dziedzictwa 

lokalnego 

JST, 

instytucje 

kultury, osoby 

fizyczne, 

przedsiębiorc

y,           

organizacje 

pozarządowe,              

kościoły i 

związki 

wyznaniowe 

konkurs 

(180 000,00 zł) 

max. 45 000 zł 

liczba wydanych 

publikacji 
szt. 0 4 

dane 

pozyskiwane 

od 

beneficjentów 

oraz z 

zestawień dot. 

wypłaconych 

środków 

 

 

 

 

 

 

 

 

Słabe zainteresowanie 

ośrodków akademickich 

współpracą z obszarami 

wiejskimi w zakresie 

budowania nowoczesnych 

(ale zgodnych z tradycyjną 

funkcja wsi) koncepcji 

zagospodarowania terenu 

2.3.

1 

stworzenie 

systemu 

identyfikacji 

wizualnej obszaru  

LGD ,,Kraina 

Dinozaurów'' 
aktywizacja  

(50 000,00 zł )  

liczba stworzo- 

nych systemów 

identyfikacji 

wizualnej 

szt. 0 1 
dane własne 

LGD 

2.3.Dostępne fundusze 

europejskie na inwestycje 

proekologiczne; 

 

Wzrost zainteresowania 

turystów Jura Parkiem co 

może wygenerować 

dodatkowe zainteresowanie 

się także innymi walorami 

obszaru; 

 

Wzrost zainteresowania 

turystyką weekendową; 

 

Turystyka przemysłowa; 

 

Łatwość w komunikowaniu 

się – nawet w relacjach o 

zasięgu globalnym (sieci 

internetowe, połączenia 

lotnicze); 

 

Rosnąca popularność 

trendów związanych  

z regionalizmem, folklorem; 

 

Wymiana doświadczeń z 

2.3.

2 

opracowanie  

i upowszechnianie 

wspólnych dla 

obszaru LGD 

materiałów 

informacyjno-

promocyjnych z 

wykorzystaniem 

systemu 

identyfikacji 

wizualnej 

LGD ,,Kraina 

Dinozaurów'', 

JST, 

instytucje 

kultury, osoby 

fizyczne,  

przedsiębiorc

y,           

organizacje 

pozarządowe,              

kościoły i 

związki 

wyznaniowe 

aktywizacja  

(270 000,00 zł)  

konkurs 

(200 000.00 zł) 

 max 50 000 zł 

liczba 

zrealizowanych 

zintegrowanych 

działań  

informacyjno-

promocyjnych 

szt. 0 8 

dane 

pozyskiwane 

od 

beneficjentów 

oraz z 

zestawień dot. 

wypłaconych 

środków 

2.3.

3 

  

uruchomienie pun 

-któw kolportażu 

materiałów 

informacyjno-

promocyjnych  

z wykorzystaniem 

systemu identy- 

fikacji wizualnej 

opracowanej dla 

LGD 

JST, 

instytucje 

kultury, osoby 

fizyczne,  

przedsiębiorc

y,           

organizacje 

pozarządowe              

konkurs 

(200 000,00 zł) 

max. 200 000 zł 

liczba operacji 

ukierunkowanych 

na innowacje 

szt. 0 1 

dane pozyski- 

wane od bene- 

ficjentów oraz z 

zestawień dot. 

wypłaconych 

środków 

liczba 

utworzonych 

punktów 

kolportażu  

szt. 0 8 

dane pozyski- 

wane od benefi 

oraz z zesta- 

wień dot. wy- 
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płac. środków grupami i zespołami spoza 

regionu/kraju; 

 

Środki unijne na wsparcie i 

promocję produktów 

lokalnych; 

 

Nierozpoznawalność marki 

Opolszczyzny jako miejsca 

atrakcji turystycznych; 

 

Bariery formalne  

współpracy różnych 

podmiotów i organizacji; 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.

4 

promocja  

zasobów  

przyrodniczych, 

geologicznych  

i turystycznych 

LGD ,,Kraina 

Dinozaurów'' 

projekt 

współpracy 

(40 000,00 zł) 

liczba 

zrealizowanych 

projektów 

współpracy w tym 

projektów 

międzynarodo-

wych 

szt. 0 1 
dane własne 

LGD 

liczba LGD 

uczestniczących w 

projektach 

współpracy 

szt. 0 6 
dane własne 

LGD 

2.3.

5 

organizacja cykli 

spotkań i 

warsztatów 

tematycznych 

promujących 

zasoby 

 i obszar LGD 

LGD Kraina 

Dinozaurów, 

JST, 

instytucje 

kultury, osoby 

fizyczne,   

przedsiębiorc

y,           

organizacje 

 pozarządowe 

aktywizacja 

(225 000) 

konkurs 

(150 000,00 zł) 

max. 50 000,00 zł 

liczba  

zorganizowanych 

cykli warsztatów i 

spotkań 

tematycznych 

szt. 0 3 

dane 

pozyskiwane 

od 

beneficjentów, 

(listy 

obecności, 

dokumentacja 

zdjęciowa oraz  

z zestawień  

dot. 

wypłaconych 

środków) 

liczba spotkań 

informacyjno-

konsultacyjnych 

LGD z 

mieszkańcami 

szt. 0 6 

dane  

pozyskiwane 

od 

beneficjentów, 

(listy 

obecności, 

zaświadczenia  

o ukończeniu 

szkolenia, 

dokumentacja 

zdjęciowa oraz  

z zestawień dot. 
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podpisanych 

umów/ 

wypłaconych 

środków) 

2.3.

6 

organizacja 

wydarzeń   

sportowych, 

rajdów 

rowerowych, zajęć 

rekreacyjnych 

podkreślających 

specyfikę LGD 

JST,  

instytucje 

kultury, osoby 

fizyczne, 

grupy 

nieformalne,     

organizacje 

pozarządowe, 

kościoły i 

związki 

wyznaniowe 

projekt grantowy  

(300 000,00 zł) 

 max 20 000 zł 

liczba 

zorganizowanych 

przedsięwzięć 

szt. 0 15 

dane 

pozyskiwane 

od 

beneficjentów,(

listy obecności, 

dokumentacja 

zdjęciowa oraz 

z zestawień dot. 

wypłaconych 

środków) 

 

 

 

 

. 
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Określenie poziomu dofinansowania ze względu na typy operacji  (przedsięwzięcia): 

1) 1.1.1 budowa nowych oraz modernizacja istniejących szlaków, ścieżek, tras turystycznych, w tym 

rowerowych, przyrodniczych, historycznych, konnych i innych, oznakowanie atrakcji i obiektów o 

szczególnym znaczeniu dla obszaru LGD. Przedsięwzięcie zostało sformułowane w oparciu o wyniki analizy 

SWOT, diagnozy oraz przeprowadzone konsultacje społeczne, koszt realizacji operacji oszacowano 

uwzględniając informacje dotyczące kosztów realizacji operacji o podobnym zakresie, w przypadku 

oznakowania obiektów/atrakcji zakłada się wykorzystanie ich do utworzenia szlaków tematycznych. 

kwota na realizację przedsięwzięcia – 250 000 zł, maks. kwota dofinansowania dla operacji – 50 000 zł 

2) 1.1.2 Oznakowanie i doposażenie w elementy wspólnej wizualizacji i promocja szlaku kajakowego na Małej 

Pawi. przedsięwzięcie zostało sformułowane w oparciu o wyniki analizy SWOT, diagnozy oraz 

przeprowadzone konsultacje społeczne, koszt realizacji operacji oszacowano uwzględniając długość trasy 

kajakowej oraz liczbę przystani kajakowych, punktów przesiadkowych i koszty promocji. 

kwota na realizację przedsięwzięcia – 180 000 zł, maks. kwota dofinansowania dla operacji – 180 000 zł 

3) 1.1.3 budowa i modernizacja punktów przystankowych, obiektów małej architektury oraz miejsc aktywności 

ruchowej typu siłownie, place zabaw, boiska i inne. Przedsięwzięcie zostało sformułowane w oparciu o wyniki 

analizy SWOT, diagnozy oraz przeprowadzone konsultacje społeczne, koszt realizacji operacji oszacowano 

uwzględniając informacje dotyczące kosztów realizacji operacji o podobnym zakresie. 

kwota na realizację przedsięwzięcia – 420 000 zł, maks. kwota dofinansowania dla operacji – 60 000 zł 

4) 1.1.4 wsparcie rozwoju atrakcji tematycznych typu: stadniny, zagrody i obiekty edukacyjne, itp. – projekt 

grantowy. Przedsięwzięcie sformułowane w oparciu o wyniki analizy SWOT, diagnozy oraz przeprowadzone 

konsultacje społeczne, koszt realizacji oszacowano uwzględniając uwagi i informacje dotyczące kosztów 

realizacji operacji o takim charakterze pochodzące od potencjalnej grupy docelowej. 

kwota na realizację przedsięwzięcia – 160 000 zł, maks. kwota dofinansowania dla operacji – 20 000 zł 

5) 1.1.5 podniesienie standardu i/lub zwiększenie liczby punktów gastronomicznych, handlowych oraz miejsc 

noclegowych w obiektach turystycznych(modernizacja i/ lub rozbudowa istniejących obiektów, zakup 

niezbędnego wyposażenia zagospodarowanie terenu wokół obiektów). przedsięwzięcie zostało sformułowane 

w oparciu o wyniki analizy SWOT, diagnozy oraz przeprowadzone konsultacje społeczne, koszt realizacji 

oszacowano uwzględniając średnie nakłady ponoszone przez beneficjentów działań o podobnym charakterze i 

w podobnym zakresie na terenie LGD. 

kwota na realizację przedsięwzięcia – 200 000 zł, maks. kwota dofinansowania dla operacji – 25 000 zł 

6) 1.1.6 zagospodarowanie przestrzeni publicznej (mała architektura, nasadzenia roślin stałych 

charakterystycznych dla obszaru LGD). Przedsięwzięcie zostało sformułowane w oparciu o wyniki analizy 

SWOT, diagnozy oraz przeprowadzone konsultacje społeczne, koszt realizacji operacji oszacowano 

uwzględniając informacje dotyczące kosztów realizacji operacji o podobnym zakresie realizowanych na terenie 

LGD oraz uwzględniając średnią wielkość miejscowości na obszarze. 

kwota na realizację przedsięwzięcia – 200 000 zł, maks. kwota dofinansowania dla operacji – 50 000 zł 

7) 1.2.1 stworzenie znaku jakości i pochodzenia dla produktów i usług wysokiej jakości oraz specyficznych dla 

obszaru LGD Kraina Dinozaurów. przedsięwzięcie zostało sformułowane w oparciu o wyniki analizy SWOT, 

diagnozy oraz przeprowadzone konsultacje społeczne, koszt realizacji operacji oszacowano uwzględniając 

doświadczenia innych LGD w realizacji projektów o podobnym charakterze. 

kwota na realizację przedsięwzięcia – 50 000 zł, maks. kwota dofinansowania dla operacji – 50 000 zł 

8) 1.2.2 stworzenie pakietu usług i wprowadzenie systemu bonów zniżkowych/karnetów. Przewiduje się 

realizację jednej operacji, która przyczyni się do realizacji wskaźnika liczba podmiotów, które przystąpiły do 

świadczenia usług w ramach pakietu usług lub bonów zniżkowych/karnetów na poziomie 15 szt. tj zakłada się, 

że do stworzenia pakietu zostanie zaangażowana min. taka liczba podmiotów; przedsięwzięcie zostało 

sformułowane w oparciu o wyniki analizy SWOT, diagnozy oraz przeprowadzone konsultacje społeczne, koszt 

realizacji operacji oszacowano uwzględniając doświadczenia innych LGD w realizacji projektów o podobnym 

charakterze, przewidywany zasięg projektu oraz liczbę zaangażowanych podmiotów. 

kwota na realizację przedsięwzięcia – 50 000 zł, maks. kwota dofinansowania dla operacji – 50 000 zł 

9)  1.2.3 utworzenie koszyka produktów lokalnych z „Krainy Dinozaurów”. Przewiduje się realizację jednej 

operacji, która przyczyni się do realizacji wskaźnika liczba dostępnych produktów lokalnych na poziomie 5 

sztuk, przedsięwzięcie zostało sformułowane w oparciu o wyniki analizy SWOT, diagnozy oraz 

przeprowadzone konsultacje społeczne, koszt realizacji operacji oszacowano uwzględniając doświadczenia 

innych podmiotów  

kwota na realizację przedsięwzięcia – 120 000 zł, maks. kwota dofinansowania dla operacji – 120 000 zł 
10) 1.3.1 premie na założenie działalności gospodarczej w szczególności związane z produktem lokalnym, 

uruchomienie i prowadzenie wypożyczalni sprzętu turystyczno-rekreacyjnego, utworzenie punktów napraw 

oraz wprowadzenie  usług transportowych w ruchu turystycznym na obszarze LGD. Przedsięwzięcie zostało 
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sformułowane w oparciu o wyniki analizy SWOT, diagnozy oraz przeprowadzone konsultacje społeczne, koszt 

realizacji operacji oszacowano uwzględniając doświadczenia i wysokości dofinansowania stosowane przez 

powiatowe urzędy pracy na realizację programów o podobnym charakterze oraz doświadczenia beneficjentów 

aplikujących o środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w poprzednim okresie. Kwota wyższa zostanie 

przyznana beneficjentom, których działalność będzie związana z wykorzystaniem produktów lokalnych(wpływ 

na promocję produktów i obszaru) lub wnioskodawcą będzie osoba bezrobotna lub należąca do zdefiniowanej 

w LSR grupy defaworyzowanej. 

kwota na realizację przedsięwzięcia – 1 000 000 zł, kwota dla jednej operacji – 60 000 zł lub 70 000 zł  

11) 1.3.2  realizacja inwestycji w istniejących firmach na rzecz stworzenia  nowych miejsc pracy w szczególności 

związane z produktem lokalnym, uruchomienie i prowadzenie wypożyczalni sprzętu turystyczno-

rekreacyjnego, utworzenie punktów napraw oraz wprowadzenie  usług transportowych w ruchu turystycznym 

na obszarze LGD(zakup wyposażenia, rozbudowa lub modernizacja obiektów). Przedsięwzięcie zostało 

sformułowane w oparciu o wyniki analizy SWOT, diagnozy oraz przeprowadzone konsultacje społeczne, koszt 

realizacji operacji oszacowano uwzględniając doświadczenia i wysokości dofinansowania 

wnioskowane/wykorzystywane przez beneficjentów aplikujących o środki na rozwój przedsiębiorstw/ 

działalności gospodarczej w poprzednim okresie.  

kwota na realizację przedsięwzięcia – 3 000 000 zł, maks. kwota dofinansowania dla operacji – 200 000 zł 

12) 1.4.1 prowadzenie akcji i projektów edukacyjnych wspierających rozwój miejsc edukacji proekologicznej, 

związanych z propagowaniem zasad zrównoważonego rozwoju , odnawialnych źródeł energii, ochroną 

środowiska i klimatu. Przedsięwzięcie zostało sformułowane w oparciu o wyniki analizy SWOT, diagnozy oraz 

przeprowadzone konsultacje społeczne, koszt realizacji operacji oszacowano uwzględniając koszty realizacji 

operacji o podobnym charakterze realizowane przez członków LGD. Zakłada się, że w ramach organizacji 

jednego przedsięwzięcia zostaną zorganizowane cykle przedsięwzięć edukacyjnych, działania obejmą 

obszar/mieszkańców całego LGD lub powstaną obiekty edukacyjne dostępne dla wszystkich mieszkańców 

obszaru oraz turystów 

kwota na realizację przedsięwzięcia – 200 000 zł, mak. kwota dofinansowania dla operacji – 50 000 zł 

13) 1.4.2 poprawa warunków sanitarnych wokół atrakcji turystycznych i obiektów rekreacyjno-sportowych na 

obszarze LGD. Przedsięwzięcie zostało sformułowane w oparciu o wyniki analizy SWOT, diagnozy oraz 

przeprowadzone konsultacje społeczne, koszt realizacji operacji oszacowano uwzględniając koszty realizacji 

operacji o podobnym charakterze realizowane przez członków LGD oraz średni koszt realizacji operacji w 

określonym zakresie. 

kwota na realizację przedsięwzięcia – 300 000 zł, maks. kwota dofinansowania dla operacji – 100 000 zł 

14) 2.1.3 udzielanie organizacjom pomocy merytorycznej (finansowo- księgowej, organizacyjnej i prawnej). 
Przewiduje się realizację jednej operacji, która przyczyni się do realizacji wskaźnika liczba organizacji, którym 

udzielono wsparcia na poziomie 21, przy czym w ramach tego przedsięwzięcia zakłada się powstanie punktu 

konsultacyjnego dla organizacji dostępnego przez cały okres realizacji projektu(min. 2 lata). Przedsięwzięcie 

zostało sformułowane w oparciu o wyniki analizy SWOT, diagnozy oraz przeprowadzone konsultacje 

społeczne, koszt realizacji operacji oszacowano uwzględniając czas trwania projektu, częstotliwość 

świadczenia usług doradczych, ilość organizacji pozarządowych na terenie LGD, które deklarowały chęć 

uczestnictwa w tego typu przedsięwzięciu.  

kwota na realizację przedsięwzięcia – 100 000 zł, maks. kwota dofinansowania dla operacji – 100 000 zł 

15) 2.1.4 organizacja cykli spotkań i warsztatów edukacyjno - integracyjnych dla mieszkańców  (w tym 

zdefiniowanych grup defaworyzowanych , niepełnosprawnych i seniorów). Przedsięwzięcie zostało 

sformułowane w oparciu o wyniki analizy SWOT, diagnozy oraz przeprowadzone konsultacje społeczne, koszt 

realizacji operacji oszacowano na podstawie realizowanych wcześniej przez wnioskodawców projektów  

o podobnym charakterze. Zakłada się, że w ramach organizacji jednego przedsięwzięcia zostaną 

zorganizowane cykle spotkań i warsztatów oraz działania obejmą obszar/mieszkańców całego LGD. 

kwota na realizację przedsięwzięcia – 100 000 zł, maks. kwota dofinansowania dla operacji – 50 000 zł 

16) 2.1.5 organizacja warsztatów dla lokalnych przewodników turystycznych z uwzględnieniem zagadnień z 

zakresu ochrony środowiska. Przewiduje się realizację jednej operacji, która przyczyni się do realizacji 

wskaźnika liczba osób biorących udział w szkoleniach na poziomie 20 osób, przy czym zakłada się 

przeprowadzenie warsztatów obejmujących zarówno część teoretyczną i praktyczną połączoną z wyjazdem 

edukacyjnym na terenie LGD „Kraina Dinozaurów” (min. trzydniowych, zapewnienie uczestnikom  

m.in. materiałów szkoleniowych, wyżywienia i zorganizowanie transportu). Przedsięwzięcie zostało 

sformułowane w oparciu o wyniki analizy SWOT, diagnozy oraz przeprowadzone konsultacje społeczne, koszt 

realizacji operacji oszacowano na podstawie realizowanych wcześniej przez LGD projektów szkoleniowych  

o podobnym charakterze, uwzględniając ilość osób 

kwota na realizację przedsięwzięcia – 40 000 zł, maks. kwota dofinansowania dla operacji – 40 000 zł 
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17) 2.2.1 wsparcie podmiotów działających w sferze kultury w przygotowaniu oferty promującej specyfikę obszaru 

LGD (zakup strojów, sprzętu, materiałów itp.) - projekt grantowy. Przedsięwzięcie zostało sformułowane w 

oparciu o wyniki analizy SWOT, diagnozy oraz przeprowadzone konsultacje społeczne, koszt realizacji 

operacji oszacowano uwzględniając informacje dotyczące kosztów realizacji operacji o takim charakterze 

pochodzące od potencjalnej grupy docelowej oraz koszty realizacji operacji o podobnym charakterze 

realizowanych przez beneficjentów we wcześniejszym okresie. 

kwota na realizację przedsięwzięcia – 300 000 zł, maks. kwota dofinansowania dla operacji – 20 000 zł 

18) 2.2.2 renowacja i/ lub oznakowanie , obiektów sakralnych. Przedsięwzięcie zostało sformułowane w oparciu o 

wyniki analizy SWOT, diagnozy oraz przeprowadzone konsultacje społeczne, koszt realizacji operacji 

oszacowano uwzględniając średni koszt realizacji wniosków/projektów dotyczących obiektów sakralnych 

realizowanych przez członków LGD i beneficjentów. 

kwota na realizację przedsięwzięcia – 300 000 zł, maks. kwota dofinansowania dla operacji – 100 000 zł 

19) 2.2.3 publikacje związane z zachowaniem i popularyzacją dziedzictwa lokalnego. Przedsięwzięcie zostało 

sformułowane w oparciu o wyniki analizy SWOT, diagnozy oraz przeprowadzone konsultacje społeczne, koszt 

realizacji operacji oszacowano uwzględniając średni koszt realizacji wniosków/operacji o podobnym 

charakterze realizowanych przez członków LGD i beneficjentów. 

kwota na realizację przedsięwzięcia – 180 000 zł, maks. kwota dofinansowania dla operacji – 45 000 zł 

20)  2.3.2 opracowanie i upowszechnianie wspólnych dla obszaru LGD materiałów informacyjno-promocyjnych z 

wykorzystaniem systemu identyfikacji wizualnej. Przedsięwzięcie zostało sformułowane w oparciu o wyniki 

analizy SWOT, diagnozy oraz przeprowadzone konsultacje społeczne, koszt realizacji operacji oszacowano 

uwzględniając koszty realizacji operacji o charakterze informacyjno-promocyjnym realizowane przez 

członków i beneficjentów oraz fakt, że realizowane przedsięwzięcia muszą dotyczyć całego obszaru LGD. 

kwota na realizację przedsięwzięcia – 200 000 zł, maks. kwota dofinansowania dla operacji – 50 000 zł 

21) 2.3.3 uruchomienie punktów kolportażu materiałów informacyjno-promocyjnych z wykorzystaniem systemu 

identyfikacji wizualnej opracowanej dla LGD. Przewiduje się realizację jednej operacji, która przyczyni się do 

realizacji wskaźnika liczba utworzonych punktów kolportażu na poziomie 8 sztuk tj. punkt kolportażu 

powstanie co najmniej w siedzibie LGD oraz dodatkowo w przynajmniej jednej miejscowości na terenie każdej 

gminy. Przedsięwzięcie zostało sformułowane w oparciu o wyniki analizy SWOT, diagnozy oraz 

przeprowadzone konsultacje społeczne, koszt realizacji operacji oszacowano uwzględniając doświadczenia 

innych LGD w realizacji projektów o podobnym charakterze oraz zasięg i zakres  

kwota na realizację przedsięwzięcia – 200 000 zł, maks. kwota dofinansowania dla operacji – 200 000 zł 

22) 2.3.5 organizacja cykli spotkań i warsztatów tematycznych promujących zasoby i obszar LGD. 
Przedsięwzięcie zostało sformułowane w oparciu o wyniki analizy SWOT, diagnozy oraz przeprowadzone 

konsultacje społeczne, koszt realizacji operacji oszacowano na podstawie realizowanych wcześniej przez 

wnioskodawców projektów o podobnym charakterze. Zakłada się, że w ramach organizacji jednego 

przedsięwzięcia zostaną zorganizowane cykle spotkań i warsztatów oraz działania obejmą obszar/mieszkańców 

całego LGD.  

kwota na realizację przedsięwzięcia – 150 000 zł, maks. kwota dofinansowania dla operacji – 50 000 zł 

23) 2.3.6 organizacja wydarzeń  sportowych, rajdów rowerowych, zajęć rekreacyjnych podkreślających specyfikę 

LGD - projekt grantowy. Przedsięwzięcie zostało sformułowane w oparciu o wyniki analizy SWOT, 

diagnozy oraz przeprowadzone konsultacje społeczne, koszt realizacji operacji oszacowano uwzględniając 

uwagi i informacje dotyczące kosztów realizacji operacji o takim charakterze, obejmujących obszar/ 

mieszkańców całego LGD.  

kwota na realizację przedsięwzięcia – 300 000 zł, maks. kwota dofinansowania dla operacji – 20 000 zł 

Projekty współpracy 

24) 1.2.4 inwentaryzacja i kreowanie rękodzielnictwa, utworzenie centrum produktu lokalnego - uruchomienie  

sklepu stacjonarnego i internetowego z produktami lokalnymi - projekt współpracy. 

kwota przeznaczona na realizację przedsięwzięcia – 120 000 zł 

2.3.4 promocja zasobów przyrodniczych, geologicznych i turystycznych - projekt współpracy. W ramach 

LSR zaplanowano realizację dwóch projektów współpracy, w tym 1 międzynarodowego – Kwota  na 

realizację przedsięwzięcia – 40 000 zł 

Aktywizacja i koszty bieżące.  

25) 1.2.5 stworzenie wirtualnej giełdy pracy i wolontariatu w tym np., banku wolnego czasu, lokalnego portalu 

pracy kwota na realizację przedsięwzięcia – 25 000 zł 

26) 2.1.1 organizacja szkoleń dla pracowników i organów LGD, kwota na realizację przedsięwzięcia – 50 000 zł 

(koszty bieżące) 
27) 2.1.2 prowadzenie działań szkoleniowo - edukacyjnych (przed naborami) 

kwota na realizację przedsięwzięcia – 100 000 zł (koszty bieżące) 
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28) 2.3.1 stworzenie systemu identyfikacji wizualnej obszaru LGD  

kwota na realizację przedsięwzięcia – 50 000 zł 

29) 2.3.2 opracowanie i upowszechnianie wspólnych dla obszaru LGD materiałów informacyjno-promocyjnych z 

wykorzystaniem systemu identyfikacji wizualnej, kwota na realizację przedsięwzięcia – 270 000 zł 

30) 2.3.5 organizacja spotkań i warsztatów tematycznych promujących zasoby i obszar LGD  - kwota 

przeznaczona na realizację przedsięwzięcia – 225 000 zł 
Przedsięwzięcia realizowane przez LGD w ramach działań aktywizacyjnych będą koncentrowały się  

na integracji, aktywizacji i animacji lokalnej społeczności, oraz działaniach zmierzających do stworzenia marki/ 

identyfikacji wizualnej obszaru i jego promocji. Koszty bieżące obejmują koszty utrzymania biura i pracowników 

oraz szkolenia dla pracowników i organów LGD, szkolenia dla potencjalnych beneficjentów ramach 

poszczególnych celów. Poziom ich realizacji będzie monitorowany na bieżąco od momentu składania wniosków 

przez beneficjentów, poprzez podpisanie umów na realizację operacji a ostatecznie będzie weryfikowany na 

podstawie sprawozdań składanych przez beneficjentów po realizacji operacji oraz zestawień zawartych umów/ 

wypłaconych środków przekazywanych przez IW. Poziom przyjętych wskaźników produktu został oszacowany na 

podstawie kwot alokacji środków na dane przedsięwzięcie, przy założeniu maksymalnych wartości środków 

przeznaczonych na pojedynczą operację. W przypadku wskaźnika dot. innowacyjności operacji dane te będą 

weryfikowane na podstawie oceny operacji przez członków Rady – jeżeli ponad 50% członków Rady uzna 

operację za innowacyjną wówczas kryterium uważa się za spełnione. Jako stan wyjściowy dla wskaźników 

produktu przyjmuje się wartość „0”, realizacja operacji w ramach przedsięwzięć będzie podnosiła wartość 

wskaźnika o minimum jedną jednostkę lub o wartość wskazaną w informacji o naborze. Zakładany poziom 

osiągnięcia danego wskaźnika będzie podawany do wiadomości beneficjentów w momencie ogłaszania naboru 

wniosków na dane przedsięwzięcie. Wskaźniki rezultatu zostały przedstawione w ujęciu statycznym, jako wartość 

bazową ustalono wartość „0”, wartości docelowe zostały oszacowane w odniesieniu do działań/obiektów 

infrastruktury/usług które zostały zrealizowane w ramach środków pozyskanych na ich realizację w ramach 

wdrażania LSR tzn. odnoszą się do nowopowstałych/ zmodernizowanych obiektów, nowych usług, nowych 

produktów. Dane do monitorowania poziomu wskaźników rezultatu będą pozyskiwane bezpośrednio od 

beneficjentów (z wniosków, na podstawie podpisanych umów, sprawozdań z realizacji operacji, monitorowania), z 

przeprowadzanych badań ankietowych, na podstawie list obecności na spotkaniach, szkoleniach, 

warsztatach/zgłoszeń udziału oraz w przypadku wskaźników odnoszących się do liczby osób 

korzystających/odwiedzających obiekty będą wykonywane 2 x w ciągu roku pomiary liczby odwiedzających (1x w 

pierwszym tygodniu maja, 1 x w pierwszym tygodniu sierpnia). Na podstawie tych pomiarów zostanie oszacowana 

średnia liczba osób odwiedzających obiekty w ciągu dnia i przemnożona x 365 dni. W przypadku wskaźników 

oddziaływania dane bazowe pozyskano z ogólnodostępnych źródeł (bazy GUS,PUP, ewidencje gminne, WFOŚ – 

jako wartość bazową przyjęto dane na koniec roku 2014) oraz danych własnych LGD pozyskanych w wyniku 

monitorowania i ewaluacji LSR na lata 2007-2013 (dane ze sprawozdań – jako wartość bazową przyjęto dane na 

koniec roku 2015). Dane do monitorowania wskaźników będą pozyskiwane z ogólnodostępnych źródeł (bazy 

gminne, powiatowe, PUP, GUS, WFOŚ), badań ankietowych, sondażowych i innych przeprowadzanych przez 

LGD, monitorowania realizacji operacji oraz będą pozyskiwane bezpośrednio od wnioskodawców i beneficjentów 

a także członków LGD W celu pozyskiwania danych od wnioskodawców, już na etapie składania wniosku, w 

kartach ocen zostaną zamieszczone kryteria dotyczące punktacji za szczegółowe wskazanie wskaźników, które 

mają zostać osiągnięte poprzez jego realizację oraz zakładanych terminów ich realizacji. W momencie składania 

wniosków wnioskodawcy będą zobowiązani do podpisania oświadczenia dotyczącego przekazywania informacji na 

potrzeby monitorowania wskaźników zarówno w trakcie realizacji operacji jak i po jej zakończeniu w okresie 

trwałości projektu. Poziom realizacji strategii będzie monitorowany i ewidencjonowany na bieżąco poprzez 

współpracę zarówno z beneficjentami środków jak i poprzez badania ankietowe przeprowadzane wśród 

mieszkańców terenu i odwiedzających nas gości. 

VI Sposób wyboru i oceny operacji oraz sposób ustanawiania kryteriów wyboru 

Na potrzeby dokonywania wyboru operacji realizowanych w ramach LSR zostały opracowane szczegółowe 

procedury i kryteria wyboru. Mają one na celu umożliwienie dokonywania wyboru operacji w sposób jasny  

i przejrzysty zapewniając jednocześnie wybór operacji, które w sposób najbardziej skuteczny przyczynią się  

do realizacji LSR. Procedury i kryteria zostały opracowane w oparciu o dotychczasowe doświadczenia LGD  

w zakresie realizacji procedur naboru oraz wytyczne pokontrolne z poprzedniego okresu programowania.  

W składzie Rady ponad 50 % głosów mają członkowie, którzy nie są przedstawicielami sektora publicznego 

(szczegółowe wymagania dotyczące członków Rady zawarte są w Regulaminie Rady). W posiedzeniach Rady 

dotyczących wyboru operacji w ramach organizowanych naborów wniosków musi brać udział ponad 50% 

członków Rady, przy czym parytety dotyczące przynależności do odpowiedniego sektora muszą być zachowane  

w poszczególnych głosowaniach. Dla zapewnienia bezstronności oceny została również określona procedura 

wyłączania członków Rady z oceny. Każdy z członków biorących udział w głosowaniu zobowiązany jest  
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do podpisania deklaracji zachowania poufności i bezstronności oceny a w przypadku wyłączenia z oceny do 

podania przyczyny wyłączenia. Dodatkowo w celu zapewnienia prawidłowości wyboru operacji LGD będzie 

prowadziło dla każdego naboru rejestr interesów członków organu decyzyjnego. Kryteria wyboru operacji są 

opracowane wspólnie przez członków Rady, Zarząd oraz pracowników biura LGD z uwzględnieniem wytycznych 

dotyczących realizacji LSR oraz wyników konsultacji społecznych (analizy SWOT, diagnozy, badań ankietowych, 

uwag zgłaszanych na spotkaniach i warsztatach) i analiz przeprowadzanych na potrzeby opracowania 

LSR(zdefiniowanych problemów, celów, przedsięwzięć oraz wskaźników ich realizacji). W kryteriach oceny 

zostały uwzględnione zapisy dotyczące grup defaworyzowanych oraz działań szczególnie istotnych z punktu 

widzenia LSR(partnerstwo, współpraca, innowacyjność, zintegrowanie). Zostały opracowane tak aby zapewnić 

przejrzystość wyboru operacji, równy dostęp dla wszystkich podmiotów, mierzalność kryteriów a w przypadku 

kryteriów jakościowych sprecyzowano sposób ich oceny. Położono również nacisk na sprecyzowanie kryteriów 

oceny zgodności operacji z LSR oraz konieczność podawania uzasadnienia decyzji o zgodności/niezgodności z 

LSR. Kryteria i ich ewentualne zmiany są zatwierdzane przez Walne Zebranie Członków. Zmiana kryteriów będzie 

możliwa jedynie w ściśle określonych przypadkach (wyraźny sygnał/wniosek ze strony Rady lub innych organów 

LGD, członków LGD, mieszkańców dotyczący trudności w ocenie konkretnego kryterium, konieczność 

doprecyzowania wskaźnika, problemy z osiągnięciem poziomu danego wskaźnika, brak stosownego kryterium 

pozwalającego na osiągnięcie danego wskaźnika). W ramach realizacji LSR przewiduje się również realizację 

projektów grantowych i operacji własnych dla których zostały opracowane procedury wyboru operacji. 

 Dla określenia innowacyjności projektów stosuje się następującą definicje innowacyjności:  

Innowacja - wdrożenie nowego na danym obszarze lub znacząco udoskonalonego produktu, usługi procesu, 

organizacji lub nowego sposobu wykorzystania lub zmobilizowania istniejących lokalnych zasobów 

przyrodniczych, historycznych, kulturowych lub społecznych. Podejście innowacyjne oznacza poszukiwanie 

nowych, lepszych, efektywniejszych sposobów rozwiązywania problemów mieszczących się w obszarach wsparcia 

LSR. Innowacyjnym podejściem będzie m.in. zachęcanie i promowanie idei realizacji projektów partnerskich, 

realizowane działania mogą swoim zasięgiem objąć nowe grupy odbiorców, sposoby rozwiązywania problemów 

zostaną rozwinięte oraz potraktowane bardziej nowatorsko oraz niestandardowo. Jako innowacyjne będą 

premiowane również rozwiązania mające korzystny wpływ na zrównoważony rozwój obszaru a szczególności 

rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska, wykorzystaniu technologii proekologicznych i odnawialnych źródeł 

energii, promowane będą rozwiązania sprzyjające zintegrowaniu obszaru i zwiększeniu jego rozpoznawalności, 

przedsięwzięcia wykorzystujące produkty lokalne i promujące je w sposób nietypowy, niestandardowy, 

przyczyniające się do pozytywnych zmian na obszarze. Premiowane w tym obszarze będą również przedsięwzięcia 

o charakterze prospołecznym, przyczyniające się do integracji lokalnej społeczności (całego obszaru LGD) oraz 

sprzyjające włączeniu społecznemu. Innowacyjność powinna przejawiać się w co najmniej jednym z poniższych 

wymiarów: uczestnika projektu, problemu, formy wsparcia
1
. Wsparcie przez LGD innowacyjności może znaleźć 

swój wyraz w celach, przedsięwzięciach oraz kryteriach wyboru, jak również w samym sposobie przygotowania 

LSR. W treści LSR LGD „Kraina Dinozaurów” sformułowano cele, które stanowią podstawę do zastosowania 

innowacyjnych rozwiązań w w/w obszarach. Zarówno uczestnicy lokalnych projektów, problemy jak i formy 

wsparcia będą mogły stanowić rodzaj dodatkowej szansy dla rozwoju całego obszaru. W szczególności, biorąc pod 

uwagę chęć intensyfikacji działań na rzecz integracji obszaru, innowacyjnym podejściem będzie zachęcanie i 

promowanie idei realizacji projektów partnerskich. Taka współpraca na rzecz wspólnego pozyskiwania 

środków finansowych na pewno stanie się przyczynkiem do zwiększenia stopnia integracji wewnętrznej obszaru. 

Realizowane działania mogą swoim zasięgiem objąć nowe grupy odbiorców, mających wcześniej ograniczony 

dostęp do pewnych form pomocy i którzy będą mogli skorzystać z innego rodzaju wsparcia niż dotychczas, np. 

osoby z grup defaworyzowanych będą mogły wziąć udział w spotkaniach i warsztatach dotyczących m.in. 

przedsiębiorczości, działalności społecznej, wolontariatu, rozpowszechniania idei wykorzystywania energii 

odnawialnej itd. Zagadnienia dotyczące rozwiązywania problemów zostaną rozwinięte oraz potraktowane bardziej 

nowatorsko oraz niestandardowo. Jako innowacyjne będą premiowane również rozwiązania mające korzystny 

wpływ na zrównoważony rozwój obszaru a szczególności rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska, 

wykorzystaniu technologii proekologicznych i odnawialnych źródeł energii. Również zaproponowane formy 

wsparcia związane będą z instrumentami zwiększającymi ich efektywność, w szczególności zaś promowane będą 

rozwiązania sprzyjające zintegrowaniu obszaru i zwiększeniu jego rozpoznawalności np. miejscowe produkty 

zostaną opatrzone wspólną marką i symboliką, utworzona będzie też sieć punktów z produktami lokalnymi „koszyk 

produktów lokalnych z Krainy Dinozaurów”. Kluczowe będą również przedsięwzięcia oparte na lokalnych 

zasobach LGD, powodujących już teraz, że obszar ten jest rozpoznawalny i nietypowy. Jako innowacyjne będą 

określane przedsięwzięcia wykorzystujące i promujące zasoby lokalne w sposób nietypowy, niestandardowy, 

                                                 

 
1
 Poradnik dla oceniających projekty innowacyjne i projekty współpracy ponadnarodowej. STOS, Warszawa 2011, str. 65-71. 
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przyczyniające się do pozytywnych zmian na obszarze. Premiowane w tym obszarze będą również przedsięwzięcia 

o charakterze prospołecznym, przyczyniające się do integracji lokalnej społeczności (całego obszaru LGD) oraz 

sprzyjające włączeniu społecznemu. 

Ocena operacji odbywa się przy pomocy kart oceny wg lokalnych kryteriów wyboru: 

1) Operacje nie dotyczące przedsięwzięć z zakresu przedsiębiorczości, karta ocen pkt1-12, maksymalna 

ilość punktów możliwych do zdobycia – 59 pkt 

Minimalna ilość punktów niezbędnych do wyboru operacji - 15 pkt,  

2) Operacje dotyczące przedsięwzięć z zakresu przedsiębiorczości, karta ocen pkt1-12 + dodatkowe  

4 kryteria, maksymalna ilość punktów możliwych do zdobycia – 81 pkt 

Minimalna ilość punktów niezbędnych do wyboru operacji - 20 pkt,  

Określenie poziomu dofinansowania poszczególnych operacji z podziałem na konkretne grupy 

wnioskodawców: 

1) Premie na założenie działalności 

 wsparcie na założenie działalności związanej z działalnością usługową lub produkcyjną - kwota 

dofinansowania - 60 000 zł; 

 wsparcie na założenie działalności związanej z wykorzystaniem produktu lokalnego i/lub wnioskodawca 

jest osobą bezrobotną lub należącą do zdefiniowanej w LSR grupy defaworyzowanej - kwota 

dofinansowania - 70 000 zł. 

Kwoty wsparcia zostały ustalone po przeanalizowaniu danych pozyskanych od beneficjentów realizujących 

projekty w podobnym zakresie ze środków pozyskanych w ramach programów funkcjonujących w latach 2007-

2013(dane z konsultacji społecznych, informacje od mieszkańców pozyskane w ramach świadczenia usług 

doradczych), danych o programach dotyczących zakładania działalności gospodarczej prowadzonych przez 

powiatowe urzędy pracy, informacji od wnioskodawców, którzy realizowali projekty w ramach naborów 

organizowanych przez LGD w latach poprzednich (analiza składanych wniosków oraz realizacji umów, 

wypłaconych środków), z uwzględnieniem sytuacji gospodarczej obszaru, cen rynkowych oraz skali 

przedsięwzięcia (samozatrudnienie). 

2) Wsparcie na realizację inwestycji w istniejących firmach na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy 

Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 000 zł. Poziom dofinansowania – maksymalnie 

70% kosztów kwalifikowanych(w przypadku podmiotów wykonujących działalność gospodarczą). 

Maksymalna kwota dofinansowania na jedną operację – 200 000 zł. 

3) Wsparcie na operacje realizowane przez JST. Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 

50 000 zł. Poziom dofinansowania –63,63 % kosztów kwalifikowanych. 

4) Wsparcie na operacje realizowane przez pozostałe podmioty ( nie dotyczy JST, przedsiębiorców). Minimalna 

całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 000 zł. Poziom dofinansowania – 95% kosztów 

kwalifikowanych, wkład własny do projektu min.5 %, przy czym może on stanowić wkład pracy własnej lub 

wkład finansowy. 

W opracowanej procedurze naboru określono również sposób ustalania kwoty wsparcia dla danej operacji oraz 

sposób postępowania w przypadku jednakowej ilości punktów. Procedura obejmuje także sposób i terminy 

informowania wnioskodawców o wynikach oceny oraz zasady wnoszenia protestów i regulacje dotyczące ich 

rozpatrywania. W procedurze oceny wyznaczono również zakres odpowiedzialności wyznaczonych organów 

Stowarzyszenia za realizację poszczególnych etapów procedury. 

LGD „Kraina Dinozaurów” przewiduje również organizację naborów w projektach grantowych – planuje się 

zorganizowanie trzech projektów parasolowych- jednego w sferze działalności kulturalnej, drugiego- w sferze 

sportowo-rekreacyjnej i trzeciego wspierającego działalność edukacyjną. Projekty grantowe skierowane będą 

głównie do działających na terenie organizacji- stowarzyszeń, zespołów, grup nieformalnych itp. i mają na celu 

realizację projektów wpływających na zintegrowanie obszaru oraz zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego 

poprzez wsparcie operacji związanych z wprowadzeniem oferty dotyczącej zachowania lokalnych tradycji  

i obrzędów oraz wykorzystanie lokalnych zasobów, produktów do stworzenia/ poszerzenia oferty edukacyjnej  

w zakresie rozwoju atrakcji tematycznych. Do przeprowadzania naboru, oceny i rozliczania projektów grantowych 

została opracowana procedura wyboru i realizacji dla projektów grantowych. 

Konkursy na realizację operacji w ramach naborów organizowanych przez LGD będą ogłaszane zgodnie  

z przyjętym harmonogramem. Harmonogram naborów został przygotowany z uwzględnieniem hierarchii celów  

i logiki działań. W pierwszej kolejności organizowane będą nabory na przedsięwzięcia szczególnie istotne dla 

osiągnięcia zakładanych celów LSR i umożliwiające skuteczne realizowanie kolejnych zadań.  

Projekty w ramach operacji własnych będą realizowane po przeanalizowaniu poziomu realizacji wskaźników  

w pierwszym etapie ewaluacji LSR i będą służyły realizacji przedsięwzięć o szczególnym znaczeniu dla obszaru 

LGD, służącym społeczności obszaru, w przypadku których istnieje ryzyko nie osiągnięcia odpowiedniego 

poziomu realizacji wskaźników a także istotnych ze względu na kolejne etapy realizacji LSR. Na potrzeby 
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realizacji operacji własnych została opracowana procedura realizacji operacji własnych, która określa zasady, 

terminy i sposób realizacji operacji własnych. Lokalne kryteria wyboru operacji stanowią odrębny dokument, który 

jest załącznikiem do procedury wyboru operacji. 

VII Plan działania 

W poprzednim okresie programowania priorytetowe działania koncentrowały się wokół rozwoju turystyki 

w regionie – w obecnym LSR zakłada wykorzystanie powstałej lub doposażonej bazy turystycznej a także 

lokalnych zasobów i produktów do rozwoju gospodarczego obszaru. Większy nacisk zostanie położony  

na podejmowanie współpracy w zakresie tworzenia wspólnych ofert, pakietów, tworzenia szlaków turystycznych 

łączących obszar, kreowania marki produktu lokalnego identyfikującego obszar, podniesienia standardu 

świadczonych usług, rozwoju sieci produktów lokalnych. Wszystkie te działania mają na celu wsparcie rozwoju 

przedsiębiorczości, stworzenia warunków do podejmowania działalności gospodarczej, kreowania atrakcyjnego 

wizerunku obszaru. Działania LGD będą również koncentrowały się wokół poprawy stanu środowiska naturalnego 

i przestrzeni publicznej poprzez wspieranie operacji mających na celu poprawę estetyki miejscowości. Kolejnym 

obszarem będą działania na rzecz integracji społecznej obszaru, zwiększenia aktywności jego mieszkańców, 

działających na obszarze organizacji pozarządowych, wspierania osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem 

społecznym. Dotychczasowe doświadczenie kadry LGD ale także partnerów/członków Stowarzyszenia w realizacji 

projektów jest potencjałem, który pozwoli na sprawne i efektywne pozyskiwanie środków i realizację 

zaplanowanych działań, które mają przyczynić się do rozwoju obszaru i aktywizacji jego mieszkańców. Wśród 

przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w nowej strategii znalazły się zarówno wsparcie dla osób, które 

zamierzają rozpocząć działalność na własny rachunek jak i dla tych które chcą rozwijać swoje firmy. Według 

przeprowadzonych analiz(diagnoza obszaru, analiza SWOT, konsultacje społeczne) konieczne jest wspieranie 

głównie osób młodych wchodzących na rynek pracy oraz kobiet pozostających co najmniej od roku, osób z 

niepełnosprawnościami.Na lata 2016-2018 zaplanowano wydatkowanie środków na poziomie nieco niższym niż w 

latach 2019-2021 ze względu na fakt, że nabory wniosków ze względu na czas trwania procedury konkursowej 

będą ogłaszane dopiero od połowy roku 2016 a ponadto przewiduje się, że wdrożenie wszystkich procedur wyboru 

operacji będzie wymagało zwiększonych nakładów pracy zarówno ze strony członków Rady jak i biura LGD oraz 

Zarządu. Tym niemniej na lata 2016-2018 założono wydatkowanie środków/ realizację przedsięwzięć kluczowych 

dla LSR (operacje z zakresu przedsiębiorczości, z zakresu integracji lokalnej społeczności) oraz przedsięwzięć, 

które będą stanowiły podstawę do dalszych działań (system wizualizacji materiałów, produktów dla obszaru LGD). 

W latach 2019-2021 założono najbardziej intensywne wydatkowanie środków, tak aby większość zakładanych 

wskaźników realizacji LSR mogła zostać do tego czasu osiągnięta oraz zaplanowano głównie realizację działań 

integracyjno- informacyjnych oraz promocyjnych. Szczegółowy plan działania stanowi załącznik do LSR. 

VIII Budżet LSR 

Przyjęty budżet LGD „Kraina Dinozaurów” zakłada wykorzystanie środków w ramach PROW na lata 2014-2020 

w wysokości:  

 na poddziałanie 19.2 - 8 000 000 zł; 

 na podziałanie 19.3 – 160 000 zł; 

 na poddziałanie 19.4 – 1 850 000 zł (w tym kwota na wsparcie przygotowawcze w wysokości 132 000 zł). 

Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi 50% budżetu przeznaczonego na realizację poddziałania 19.2 tj. kwotę   

4000000 zł przeznaczone zostało na przedsięwzięcia związane z tworzeniem lub utrzymaniem miejsc pracy. 

Pozostała kwota została rozdysponowana zgodnie z określonymi w trakcie konsultacji społecznych celami  

i przyporządkowanymi do nich przedsięwzięciami według zgłaszanych przez mieszkańców postulatów/potrzeb.  

W budżecie zostały określone kwoty środków przewidziane do realizacji poszczególnych przedsięwzięć  

i maksymalne kwoty dofinansowania w ich ramach tak aby realnie określić możliwe do realizacji wskaźniki. 

Kwoty środków zostały rozdysponowane proporcjonalnie pomiędzy dwa cele główne, uwzględniając fakt, że cel 

pierwszy obejmuje w większym zakresie zadania inwestycyjne więc kwoty środków przeznaczone na realizację 

przedsięwzięć mieszczących się w jego zakresie muszą być wyższe niż przedsięwzięcia o charakterze 

edukacyjnym, promocyjnym, szkoleniowym, które wchodzą głównie w zakres celu drugiego. Wysokość kwot 

przeznaczonych na poszczególne operacje w ramach przedsięwzięć zostały oszacowane z uwzględnieniem danych 

historycznych pochodzących z wniosków składanych przez beneficjentów w ramach organizowanych wcześniej 

operacji, danych pochodzących od członków LGD wynikających z realizacji przez nich operacji o podobnym 

charakterze w ramach innych programów oraz doświadczeń LGD wynikających z realizacji projektów współpracy 

i działań aktywizacyjnych. W ramach realizacji poddziałania 19.3 zaplanowano realizację dwóch projektów 

współpracy, w tym jednego międzynarodowego. W ramach poddziałania 19.4 przewidziano kwotę na działania 

aktywizacyjne w wysokości 570 000,00 zł a na koszty bieżące na kwotę 1 280 000,00 zł. Na realizację tych działań 

LGD przewiduje również wykorzystanie wkładu własnego w wysokości do 5% kwoty przeznaczonej na realizację 

poddziałania 19.4. Wkład własny w wysokości około 5% wartości projektu przewiduje się również na realizację 

operacji własnych LGD. Szczegółowy budżet stanowi załącznik do LSR 


