
 

Tabela zmian LSR 
 

Lp. Zakres Uzasadnienie 

1. Rozdział V Cele i wskaźniki 

5.1. Matryca logiczna celów  

Tabela 16. Matryca logiczna powiązań 

diagnozy z analizą SWOT oraz celami i 

wskaźnikami 

Aktualizacja zapisów – usunięcie działań realizowanych w ramach 19.4 w celu możliwości dokonania pomiaru 

realizacji wskaźników na koniec 2018 roku (kamień milowy). 

 

Nazwa wskaźnika została dostosowana do zapisów sprawozdania z realizacji LSR. 

Dla przedsięwzięcia 1.1.1 Inicjatywy wzmacniające więzi społeczne w tym działania aktywizujące grupy 

defaworyzowane – wskaźnik: Liczba wspartych inicjatyw zmieniono na Liczba wydarzeń / imprez. 2. Rozdział V Cele i wskaźniki 

5.2 Cele i wskaźniki szczegółowo 

Tabela 17 Szczegółowe przedstawienie celów, 

wskaźników oraz przedsięwzięć 

3. Rozdział VI Sposób wyboru i oceny operacji 

oraz sposób ustanawiania kryteriów wyboru 

6.4 Informacja o realizacji projektów 

grantowych i operacji własnych 

Dostosowanie zapisów do zmian w Procedurze oceny i wyboru grantobiorców w ramach projektu grantowego. 

4. Rozdział VIII Budżet LSR 

8.2 Krótki opis powiązania budżetu z celami 

LSR 

Dostosowanie do zmian wprowadzonych w: 

 Rozdział V Cele i wskaźniki – 5.1. Matryca logiczna celów, Tabela 16. Matryca logiczna powiązań 

diagnozy z analizą SWOT oraz celami i wskaźnikami oraz 5.2 Cele i wskaźniki szczegółowo, Tabela 17 

Szczegółowe przedstawienie celów, wskaźników oraz przedsięwzięć, 

 Załącznik nr 3 Plan działania Lokalnej Strategii Rozwoju 2014-2020 Stowarzyszenia „Lokalna Grupa 

Działania – Grupa Łużycka”. 

5. Rozdział IX Plan komunikacji  
Budżet przewidziany na działania 

komunikacyjne 

Aktualizacja zapisu – poprawa błędu pisarskiego. 

6.  Załącznik nr 3 Plan działania Lokalnej 

Strategii Rozwoju 2014-2020 Stowarzyszenia 

„Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” 

Aktualizacja zapisów – usunięcie działań realizowanych w ramach 19.4 w celu możliwości dokonania pomiaru 

realizacji wskaźników na koniec 2018 roku (kamień milowy). 

 

Nazwa wskaźnika została dostosowana do zapisów sprawozdania z realizacji LSR. 

Dla przedsięwzięcia 1.1.1 Inicjatywy wzmacniające więzi społeczne w tym działania aktywizujące grupy 

defaworyzowane – wskaźnik: Liczba wspartych inicjatyw zmieniono na Liczba wydarzeń / imprez. 

7. Załącznik nr 5 Plan komunikacji 

 
W celu 1Skuteczne zarządzanie wdrażaniem LSR – Kampania informacyjna na temat szczegółów dotyczących 

warunków i zasad udzielania pomocy – Spotkania informacyjne / szkolenia, dodano realizację w roku 2019 (ze 

względu na planowane nabory wniosków). 

W celu 2 Budowa pozytywnego wizerunku i marki "LGD - Grupa Łużycka" oraz aktywizacja mieszkańców 

obszaru LGD – Kampania informacyjno-promocyjna na temat założeń LSR oraz działalności LGD – Lokalna prasa 

i Publikację przesunięto realizację z roku 2018 na rok 2019. (W roku 2019 będziemy po pierwszym podsumowaniu 

realizacji zadań (kamień milowy)). 

 


