
8 Budżet LSR 

 

8.1 Ogólna charakterystyka budżetu  

LGD zakłada realizację Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność jako 

jednofunduszowej, wykorzystującą środki Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

jako źródło finansowania działań określonych w Strategii. Zakres wsparcia oraz wkład środków 

publicznych w jego realizację na poszczególne działania z PROW przedstawia załącznik nr 4 do LSR. 

Kwota budżetu określona została na podstawie ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnych z 

udziałem społeczności lokalnej. Łączna wysokość wsparci określona została na poziomie 

8 790 000 zł. Kwotę tą stanowią środki zaplanowane na realizację LSR w wysokości 7 000 000 zł, 

środki zaplanowane na realizację projektów współpracy z innymi LGD w wysokości 140 000 zł (2% 

budżetu) oraz środki na koszty bieżące i animację w wysokości 1 650 000 zł. 

 

8.2 Krótki opis powiązania budżetu z celami LSR  

Budżet został skonstruowany w taki sposób, aby każdy z zakładanych celów szczegółowych mógł być 

zrealizowany za pomocą określonego zakresu tj. wdrażania LSR, projektów współpracy, animacji,  

bądź kosztów bieżących. Zdecydowana większość celów szczegółowych będzie realizowana w 

ramach wdrażania LSR. Na cel „Rozwój lokalnej przedsiębiorczości” zostało przeznaczone 50% 

planowanego budżetu na realizację LSR. Natomiast cel „Rozwój współpracy pomiędzy partnerami 

realizującymi strategie rozwoju lokalnego” zostanie zrealizowany poprzez projekty współpracy. 

Natomiast w ramach kosztów bieżących i animacji będą realizowane zadania zawarte w planie 

komunikacyjnym. Budżet przewidziany na realizację celów szczegółowych w ramach wdrażania LSR 

znajduje się w rozdziale VII Plan Działania. 

 

  



Załącznik nr 4 Budżet LSR i plan finansowy w zakresie poddziałania 19.2 PROW 2014-2020 

 

 

Budżet LSR 

 

Zakres wsparcia 
Wsparcie finansowe 

PROW (w PLN) 

Realizacja LSR (art. 35 ust. 1 lit. 

B rozporządzenia nr 1303/2013) 
7 000 000,00 

Współpraca (art. 35 ust. 1 lit. 

c rozporządzenia nr 1303/2013) 
 

140 000,00 

Koszty bieżące (art. 35 ust. 1 lit. d 

rozporządzenia nr 1303/2013) 
1 630 000,00 

Aktywizacja (art. 35 ust. 1 lit. e 

rozporządzenia nr 1303/2013) 
20 000,00 

Razem: 8 790 000,00 

 

 

Plan finansowy w zakresie poddziałania 19.2 PROW 2014-2020 (w PLN) 

 

 
Wkład 

EFROW 

Budżet 

Państwa 

Wkład własny 

będący wkładem 

krajowych 

środków 

publicznych 

Razem 

Beneficjenci inni niż 

jednostki sektora 

finansów publicznych 

2 806 083,00 1 603 917,00 X 4 410 000,00 

Beneficjenci będący 

jednostkami sektora 

finansów publicznych 

1 648 017,00 X 941 983,00 2 590 000,00 

Razem 4 454 100,00 1 603 917,00 941 983,00 7 000 000,00 

 

 

 

 


