
numer sprawozdania Ś.SW05/17.08

Sprawozdanie śródroczne samorządu województwa łódzkiego

z realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-

2020

od uruchomienia Programu na dzień 31.08.2017

Tabele monitorowania



U.4.3-4 Scalanie gruntów

Wskaźnik rzeczowy

Ogółem 966,3044

w tym użytki rolne 956,3444

w tym użytki leśne 9,96

1560

2,452549239

394

Powierzchnia gruntów objętych 

postępowaniem scaleniowym (w ha)

Ogólna liczba działek ewidencyjnych na obiekcie scaleniowym przed 

scaleniem (w szt)

Średnia powierzchnia gospodarstwa podlegającego scaleniu ( w ha)

Liczba gospodarstw uczestniczących w projekcie scaleniowym (w szt)



Z.4.3-1 Scalanie gruntów

obszar górski

obszar ze 

specyficznymi 

utrudnieniami

obszar nizinny 

(I lub II strefa)

Liczba operacji 0

Kwota wypłaconych środków 

publicznych (zł) - ogółem
0,00

Obszar 

zwykły

Obszar o niekorzystnych warunkach 

gospodarowania (ONW)

Razem



Z.4.3-2 Scalanie gruntów

Liczba operacji 

wpływających na 

cele 

Kwota wypłaconych 

środków publicznych 

(zł) - ogółem        

Całkowita wartość 

operacji (zł)

Środowisko

Klimat
Cel przekrojowy 

Operacje zakładające na obszarze scalenia poprawę 

walorów krajobrazowych

Operacje zakładające wydzielenie niezbędnych 

gruntów na cele miejscowej użyteczności publicznej 

wynikające z założeń do projektu scalenia 

Operacje zakładające wydzielenie niezbędnych 

gruntów na cele związane z poprawą stosunków 

wodnych w zakresie retencji wodnej



Z.4.3-3 Scalanie gruntów

Województwo Liczba operacji

Liczba podmiotów 

otrzymujących 

wsparcie

Wysokość kosztów 

kwalifikowalnych wykonania 

prac scaleniowych 

poniesionych na 1 ha 

gruntów objętych 

postępowaniem scaleniowym 

Wysokośc kosztów 

kwalifikowalnych 

wykonania 

zagospodarowania 

poscaleniowego 

poniesionych na 1 ha 

scalanych gruntów

Kwota wypłaconych 

środków publicznych 

(zł) - ogółem  

Całkowita wartość 

operacji (zł)

Dolnośląskie

Kujawsko-pomorskie

Lubelskie

Lubuskie

Łódzkie

Małopolskie

Mazowieckie

Opolskie

Podkarpackie

Podlaskie

Pomorskie

Śląskie

Świętokrzyskie

Warmińsko-mazurskie

Wielkopolskie

Zachodniopomorskie

SUMA / OGÓŁEM KRAJ 0 0 0,00 0,00



Z.4.3-4 Scalanie gruntów

Wskaźnik rzeczowy

Ogółem

w tym użytki rolne

w tym użytki leśne

nowo wybudowane

przebudowane

Razem 0

Średnia powierzchnia działki ewidencyjnej po scaleniu (w ha)

Powierzchnia wydzielona na cele miejscowej użyteczności publicznej 

wynikające z założeń do projektu scalania (w ha)

Powierzchnia gruntów, na których nastąpiła poprawa walorów 

krajobrazowych na obszarze scalenia (w ha)

Powierzchnia gruntów, na których nastąpiła poprawa stosunków 

wodnych w zakresie retencji wodnej (w ha)

Powierzchnia gruntów objętych 

postępowaniem scaleniowym (w ha)

Ogólna liczba działek ewidencyjnych na obiekcie scaleniowym przed 

scaleniem (w szt)

Ogólna liczba działek ewidencyjnych na obiekcie scaleniowym po 

scaleniu (w szt)
Średnia liczba działek ewidencyjnych w gospodarstwie przed scaleniem 

(w szt)
Średnia liczba działek ewidencyjnych w gospodarstwie po scaleniu (w 

szt)

Liczba gospodarstw uczestniczących w projekcie scaleniowym (w szt)

Średnia powierzchnia działki ewidencyjnej przed scaleniem (w ha)

Średnia odległość od siedziby gospodarstwa do działek przed scaleniem 

(w km)

Średnia odległość od siedziby gospodarstwa do działek po scaleniu (w 

km)

Drogi dojazdowe wykonane w ramach 

zagospodarowania poscaleniowego (w km), 

w tym:
Powierzchnia, na której wykonano prace rekultywacyjne (w ha)

Długość wykonanych w ramach zagospodarowania poscaleniowego 

zadrzewień i zakrzewień (w km)



U.7.2.DROGI-1 Budowa lub modernizacja dróg lokalnych

gmina powiat
związek 

międzygminny

związek 

powiatów

gminy 

wiejskie

gminy miejsko-

wiejskie, z 

wyłączeniem 

miast liczących 

powyżej 5 tys. 

mieszkańców

gminy miejskie, z 

wyłączeniem 

miejscowości 

liczących powyżej 

5 tys. 

mieszkańców

Liczba operacji 61 14 0 0 75 68 8 0

Liczba podmiotów otrzymujących 35 11 0 0 46 41 6 0

Kwota przyznanych środków 

publicznych (zł) - ogółem                   
60 043 452,21 24 668 635,09 0,00 0,00 84 712 087,30

rodzaj beneficjenta

Ogółem

obszar, na którym będzie realizowana operacja



U.7.2.DROGI-3 Budowa lub modernizacja dróg lokalnych

(km) 12,884

(km) 123,751

(km) 0,000

(km) 0,000

Budowa kanałów technologicznych w ciągu budowanej lub przebudowywanej 

drogi związanych z potrzebami zarządzania tą drogą lub potrzebami ruchu 

drogowego

Jednostka miary
Planowana wielkość 

wskaźnika

Budowa drogi lokalnej

Przebudowa drogi lokalnej

Zmiana nawierzchni drogi lokalnej



Z.7.2.DROGI-1 Budowa lub modernizacja dróg lokalnych

gmina powiat
związek 

międzygminny

związek 

powiatów

gminy 

wiejskie

gminy miejsko-

wiejskie, z 

wyłączeniem 

miast liczących 

powyżej 5 tys. 

mieszkańców

gminy miejskie, z 

wyłączeniem 

miejscowości 

liczących powyżej 

5 tys. 

mieszkańców

Liczba operacji 4 0 0 0 4 4 0 0

Liczba podmiotów otrzymujących 

wsparcie
4 0 0 0 4 4 0 0

Kwota wypłaconych środków 

publicznych (zł) - ogółem                  
2 598 680,55 0,00 0,00 0,00 2 598 680,55

Całkowita wartość operacji (zł) 2 731 555,12 0,00 0,00 0,00 2 731 555,12

rodzaj beneficjenta

Ogółem

obszar , na którym była realizowana operacja



Z.7.2.DROGI-2 Budowa lub modernizacja dróg lokalnych

Województwo Liczba operacji
Liczba wspieranych 

podmiotów

Liczba 

użytkowników 

korzystających z 

ulepszonej 

infrastruktury

Liczba operacji 

powiązanych z 

inwestycjami 

dotyczącymi 

tworzenia pasywnej 

infrastruktury 

szerokopasmowej lub 

na obszarze gdzie 

istnieje funkcjonująca 

sieć szkieletowa

Kwota wypłaconych 

środków publicznych 

(zł) - ogółem

Całkowita wartość 

operacji (zł)

Dolnośląskie

Kujawsko-pomorskie

Lubelskie

Lubuskie

Łódzkie 4 4 4127 0 2 598 680,55 2 731 555,12

Małopolskie

Mazowieckie

Opolskie

Podkarpackie

Podlaskie

Pomorskie

Śląskie

Świętokrzyskie

Warmińsko-mazurskie

Wielkopolskie

Zachodniopomorskie

SUMA / OGÓŁEM KRAJ 4 4 4127 0 2 598 680,55 2 731 555,12



Z.7.2.DROGI-3 Budowa lub modernizacja dróg lokalnych

drogi gminne drogi powiatowe Razem drogi gminne drogi powiatowe Razem

Liczba użytkowników korzystająca z ulepszonej infrastruktury (szt.) 4 127

Budowa drogi lokalnej (km) 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00

Przebudowa nawierzchni drogi lokalnej (km) 7,448 0,000 7,448 2 611 234,98 0,00 2 611 234,98 2 682 360,92

Zmiana nawierzchni drogi lokalnej (km) 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00

Budowa kanałów technologicznych w ciągu budowanej lub 

przebudowywanej drogi związanych z potrzebami zarządzania 

tą drogą lub potrzebami ruchu drogowego

(km) 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00

0,00

Zakup sprzętu, materiałów i usług służących realizacji operacji 0,00 0,00 0,00
0,00

Ogółem 2 611 234,98 0,00 2 611 234,98 2 682 360,92

* kwota kosztów kwalifikowalnych na podstawie wniosku o płatność końcową - może różnić się od kwoty wypłaconej

Jednostka miary

Wielkość wskaźnika Koszty kwalifikowalne inwestycji (zł)

Całkowita wartość 

operacji (zł)



U.7.2.GWŚ-1 Gospodarka wodno-ściekowa

gmina

spółka, w 

której 

jedynymi 

udziałowcami 

są jednostki 

samorządu 

terytorialnego

związek 

międzygminny

gminy 

wiejskie

gminy miejsko-

wiejskie, z 

wyłączeniem 

miast liczących 

powyżej 5 tys. 

mieszkańców

gminy miejskie, z 

wyłączeniem 

miejscowości 

liczących powyżej 

5 tys. 

mieszkańców

Liczba operacji 54 2 0 56 48 8 0

Liczba podmiotów otrzymujących 52 2 0 54 46 8 0

Kwota przyznanych środków publicznych 

(zł) - ogółem                
133 498 298,40 6 276 397,81 0,00 139 774 696,21

rodzaj beneficjenta

Ogółem

obszar, na którym będzie realizowana operacja



U.7.2.GWŚ-3 Gospodarka wodno-ściekowa

budowa przebudowa

zbiorowe systemy zaopatrzenia w wodę (km) 86,776 24,423

systemy kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych (km) 115,930 0,037

przydomowe oczyszczalnie ścieków (szt) 904 0

ujęcia wody (szt) 4 2

stacje uzdatniania wody (szt) 6 17

oczyszczalnie ścieków (szt) 13 2

instalacje do osadów ściekowych (szt) 0 0

Jednostka 

miary

Planowana wartość 

wskaźnika



Z.7.2.GWŚ-1 Gospodarka wodno-ściekowa

gmina

spółka, w której 

jedynymi 

udziałowcami są 

jednostki 

samorządu 

terytorialnego

związek 

międzygminny

gminy 

wiejskie

gminy miejsko-

wiejskie, z 

wyłączeniem 

miast liczących 

powyżej 5 tys. 

mieszkańców

gminy miejskie, z 

wyłączeniem 

miejscowości 

liczących powyżej 

5 tys. 

mieszkańców

Liczba operacji 0 0 0 0 0 0 0

Liczba podmiotów otrzymujących 

wsparcie
0 0 0 0 0 0 0

Kwota wypłaconych środków 

publicznych (zł) - ogółem                 
0,00 0,00 0,00 0,00

Całkowita wartość operacji (zł) 0,00 0,00 0,00 0,00

rodzaj beneficjenta

Ogółem

obszar , na którym była realizowana operacja



Z.7.2.GWŚ-2 Gospodarka wodno-ściekowa

wodociągowej kanalizacyjnej wodociągowej kanalizacyjnej

Dolnośląskie

Kujawsko-pomorskie

Lubelskie

Lubuskie

Łódzkie 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

Małopolskie

Mazowieckie

Opolskie

Podkarpackie

Podlaskie

Pomorskie

Śląskie

Świętokrzyskie

Warmińsko-mazurskie

Wielkopolskie

Zachodniopomorskie
SUMA / OGÓŁEM KRAJ 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

Kwota 

wypłaconych 

środków 

publicznych 

(zł) - ogółem

Całkowita wartość 

operacji (zł)
Województwo Liczba operacji

Liczba wspieranych 

podmiotów

Liczba odbiorców operacji, 

korzystających z ulepszonej 

infrastruktury

Liczba podłączeń do wybudowanej/ 

przebudowanej sieci

Wartość zwiększonej 

objętości oczyszczonych 

ścieków w wyniku 

realizacji operacji 

(m3/rok)



Z.7.2.GWŚ-3 Gospodarka wodno-ściekowa

budowa przebudowa

zbiorowe systemy zaopatrzenia w wodę (km) 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

systemy kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych (km) 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przydomowe oczyszczalnie ścieków (szt) 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ujęcia wody (szt) 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

stacje uzdatniania wody (szt) 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

oczyszczalnie ścieków (szt) 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

instalacje do osadów ściekowych (szt) 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

pozostałe koszty 0,00 0,00

Ogółem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Koszty 

kwalifikowalne 

operacji (zł)*

Całkowita wartość 

operacji (zł)

* kwota kosztów kwalifikowalnych na podstawie wniosku o płatność końcową - może różnić się od kwoty wypłaconej

Jednostka 

miary

Osiągnięta wartość 

wskaźnika

Budowa Przebudowa Ogółem 

Koszty 

kwalifikowalne 

operacji (zł)*

Całkowita 

wartość operacji 

(zł)

Koszty 

kwalifikowalne 

operacji (zł)*

Całkowita wartość 

operacji (zł)



U.7.4.TARGOWISKA-1 Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów

gmina
związek 

międzygminny
powiat

związek 

powiatów

Liczba operacji 0 0 0 0 0

Liczba podmiotów otrzymujących 0 0 0 0 0

Kwota przyznanych środków 

publicznych (zł) - ogółem                  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

rodzaj beneficjenta

Ogółem



U.7.4.TARGOWISKA-4 Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów

budowa (szt) 0

przebudowa (szt) 0

budowa (szt) 0

przebudowa (szt) 0

obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji 

lokalnych produktów

Jednostka 

miary

Planowana wartość 

wskaźnika

targowiska



Z.7.4.TARGOWISKA-1 Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów

gmina
związek 

międzygminny
powiat

związek 

powiatów

Liczba operacji 0 0 0 0 0

Liczba podmiotów otrzymujących 0 0 0 0 0

Kwota wypłaconych środków 

publicznych (zł) - ogółem                
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Całkowita wartość operacji (zł) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

rodzaj beneficjenta

Ogółem



Z.7.4.TARGOWISKA-2 Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów

≥30% ≤ 40% >40% ≤ 50% >50% ≤5% >5% ≤ 10% >10%

Liczba operacji 0 0 0 0 0 0

Liczba podmiotów otrzymujących wsparcie 0 0 0 0 0 0

powierzchnia handlowa targowiska przeznaczona dla 

rolników pod sprzedaż produktów rolno-spożywczych 

po realizacji operacji:

powierzchnia handlowa targowiska przeznaczona 

pod sprzedaż produktów rolno-spożywczych 

wyprodukowanych w systemie rolnictwa 

ekologicznego po realizacji operacji:



Z.7.4.TARGOWISKA-3 Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów

Liczba 
operacje uwzględniające wyposażenie targowiska w instalacje 

odnawialnego źródła energii, która będzie zapewniała pokrycie 

co najmniej 30% zapotrzebowania na energię elektryczną lub 

cieplną

0

liczba sprzedających w nowowybudowanym lub przebudowanym 

targowisku [osobodni/rok]
0



Z.7.4.TARGOWISKA-4 Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów

budowa (szt) 0,000 0,00 0,00

przebudowa (szt) 0,000 0,00 0,00

budowa (szt) 0,000 0,00 0,00

przebudowa (szt) 0,000 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

* kwota kosztów kwalifikowalnych na podstawie wniosku o płatność końcową - może różnić się od kwoty wypłaconej

Jednostka 

miary

Wartość 

wskaźnika

Koszty 

kwalifikowalne (zł) 

* 

Całkowita 

wartość operacji 

(zł)

targowiska

obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji 

lokalnych produktów

zakup nowych urządzeń, materiałów i usług służących realizacji

koszty ogólne

Ogółem



Z.7 (6B) Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich

Liczba użytkowników 

korzystających z 

ulepszonej infrastruktury 

(działanie 7 - suma dla 

wszystkich poddziałań 

realizujących cel 

szczegółowy 6B - bez 

podwójnego naliczania)

4127



19.0-1 WYBÓR STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO

Dane dotyczące wszystkich strategii zgłoszonych do konkursu o wybór do realizacji w ramach perspektywy 2014-2020

10 tys.- 

50 tys.

>50 tys. - 

100 tys.
>100 tys. ogółem

z wyłączeniem 

miast o ludności 

> 20 tys.

w tym EFS w tym EFRR

7 7 3 17 2 0 19 1 033,92 1 033,92 151 41 722 573,33 38 722 573,33 3 000 000,00 0,00 0,00

Istniejące 14 15 34 117 198,33 34 117 198,33

Nowoutworzone 3 4 7 605 375,00 4 605 375,00

dolnośląskie 0

kujawsko-pomorskie 0

lubelskie 0

lubuskie 0

łódzkie 17 2 0 19 1 033,92 1 033,92 151 41 722 573,33 38 722 573,33 3 000 000,00 0,00 0,00

małopolskie 0

mazowieckie 0

opolskie 0

podkarpackie 0

podlaskie 0

pomorskie 0

śląskie 0

świętokrzyskie 0

warmińsko-mazurskie 0

wielkopolskie 0

zachodniopomorskie 0

?????

Liczba LGD wnioskujących o wybór
Liczba ludności na obszarze 

objętym LSR (ogółem, tys.) Liczba 

gmin 

objętych 

LSR

Budżet LSR 

(ogółem, w 

euro)

w tym

Liczba LGD realizujących umowę

Liczba 

odrzuconych 

LGD

Liczba 

LGD, które 

rozwiązały 

umowę

Ogółem PROW

województwo

PO RYBY

RPOWg obejmowanej populacji 

mieszkańców

Ogółem

SUMA

Rodzaj LGD



19.0-2 WYBÓR STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO

Dane dotyczące wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach perspektywy 2014-2020 - wyłącznie w zakresie strategii realizowanych poprzez PROW 2014-2020

10 tys.- 

50 tys.

>50 tys. - 

100 tys.
>100 tys. ogółem

z wyłączeniem 

miast o 

ludności > 20 

tys.

EFRROW ogółem EFRROW ogółem EFRROW ogółem

7 6 3 16 0 1 0 17 1033,918 1033,918 151 24 639 173,41 38 722 573,33 19 833 996,24 31 170 825,46 377 590,93 593 416,51 4 427 586,24 6 958 331,36

Istniejące 14 14 21 708 773,30 34 117 198,33 17 495 593,74 27 495 825,46 330 822,88 519 916,51 3 882 356,68 6 101 456,36

Nowoutworzone 2 3 2 930 400,11 4 605 375,00 2 338 402,50 3 675 000,00 46 768,05 73 500,00 545 229,56 856 875,00

dolnośląskie 0

kujawsko-pomorskie 0

lubelskie 0

lubuskie 0

łódzkie 16 0 1 0 17 1 033,92 1 033,92 151 24 639 173,41 38 722 573,33 19 833 996,24 31 170 825,46 377 590,93 593 416,51 4 427 586,24 6 958 331,36

małopolskie 0

mazowieckie 0

opolskie 0

podkarpackie 0

podlaskie 0

pomorskie 0

śląskie 0

świętokrzyskie 0

warmińsko-mazurskie 0

wielkopolskie 0

zachodniopomorskie 0

ogółem

w tym na poddziałanie 19.2 w tym na poddziałanie 19.3 w tym na poddziałanie 19.4

Liczba LGD wnioskujących o wybór
Liczba ludności na obszarze 

objętym LSR (ogółem, tys.)

Liczba gmin 

objętych LSR

Budżet LSR w ramach PROW 2014-2020 (euro)
Liczba LGD realizujących umowę

Liczba 

odrzuconych 

LGD

Liczba LGD, 

które 

rozwiązały 

umowę

Ogółem

Wg obejmowanej populacji mieszkańców

Ogółem

SUMA

Rodzaj LGD

województwo

w tym LGD 

wielofunduszowe
EFRROW



U.19.1-1 Wsparcie przygotowawcze

Fundacja 0 0 0 0 0,00

Stowarzyszenie, które 

posiada osobowość 

prawną

17 155 1134382 1067403 2 068 000,00

Związek stowarzyszeń 0 0 0 0 0,00

17 155 1134382 1067403 2068000,00

Tak 14 134 961541 915807 1 716 000,00

Nie 3 21 172841 151596 352 000,00

Liczba mieszkańców 

planowana do 

objęcia LSR, z 

pominięciem 

mieszkańców miast 

powyżej 20 tys. 

mieszkańców

Kwota 

przyznanych 

środków 

publicznych 

(zł) - ogółem

Status prawny 

wnioskodawcy

Razem

Wnioskodawca 

korzystał ze wsparcia w 

ramach działania 431 

PROW 2007-2013

Liczba 

wspartych LGD

Liczba gmin 

planowanych do 

objęcia LSR

Liczba mieszkańców 

planowana do 

objęcia LSR, łącznie z 

mieszkańcami miast 

powyżej 20 tys. 

mieszkańców



U.19.1-2 Wsparcie przygotowawcze

Jednofunduszowa Wielofunduszowa

Fundacja 0 0

Stowarzyszenie, które 

posiada osobowość 

prawną

15 2

Związek stowarzyszeń 0 0

15 2

Tak 12 2

Nie 3 0

Planowana LSR

Status prawny 

wnioskodawcy

Razem
Wnioskodawca 

korzystał ze wsparcia 

w ramach działania 

431 PROW 2007-2013



Z.19.1-1 Wsparcie przygotowawcze

Fundacja 0 0 0 0 0,00

Stowarzyszenie, które 

posiada osobowość 

prawną

17 155 1112194 1067403 2 068 000,00

Związek stowarzyszeń 0 0 0 0 0,00

17 155 1112194 1067403 2068000,00

Tak 14 134 939353 915807 1 716 000,00

Nie 3 21 172841 151596 352 000,00

Liczba mieszkańców 

planowana do objęcia 

LSR, z pominięciem 

mieszkańców miast 

powyżej 20 tys. 

mieszkańców

Kwota 

wypłaconych 

środków 

publicznych (zł) - 

ogółem

Status prawny 

beneficjenta

Razem
Beneficjent korzystał 

ze wsparcia w ramach 

działania 431 PROW 

2007-2013

Liczba 

wspartych LGD

Liczba gmin 

objętych LSR

Liczba mieszkańców 

planowana do 

objęcia LSR, łącznie z 

mieszkańcami miast 

powyżej 20 tys. 

mieszkańców



Z.19.1-2 Wsparcie przygotowawcze

Jednofunduszowa Wielofunduszowa

Fundacja 0 0

Stowarzyszenie, które 

posiada osobowość 

prawną

17 0

Związek stowarzyszeń 0 0

17 0

Tak 14 0

Nie 3 0

LSR

Status prawny 

beneficjenta

Razem

Beneficjent korzystał 

ze wsparcia w ramach 

działania 431 PROW 

2007-2013



Z.19.1-3 Wsparcie przygotowawcze

Mężczyźni Kobiety Ogółem

Liczba etatów 4,25 17,75 22



U.19.2-1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

SUMA projekty grantowe
operacje własne 

LGD

operacje 

realizowane przez 

podmioty inne niż 

LGD

0 0 0 0

podejmowanie działalności gospodarczej 20 20
tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa 

lokalnego produktów rolnych
0 0 0

rozwijanie działalności gospodarczej 6 0 6
podnoszenie kompetencji osób realizujących 

operacje
0 0 0

w ramach krótkich łańcuchów dostaw 0 0 0
w zakresie świadczenia usług turystycznych 1 0 1
w zakresie rozwijania rynków zbytu produktów lub 

usług lokalnych
0 0 0

0 0 0 0
1 0 0 1

19 0 0 19

umożliwiają połączenie obiektów użyteczności 

publicznej, w których są świadczone usługi 

społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze 

lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg 

publicznych

1 0 0 1

skracają dystans lub czas dojazdu do obiektów 

użyteczności publicznej
1 0 0 1

0 0 0 0

47 0 0 47

operacje 

realizowane przez 

podmioty inne niż 

LGD

20
nieprowadząca działalności 

gospodarczej

6
prowadząca działalność 

gospodarczą

1 gmina

0 powiat

0 związek j.s.t

0 jednostka organizacyjna j.s.t

0 inna

0

0 kapitałowa

0 osobowa

0

19

0

1

* wiersz "ogółem" nie jest sumą poszczególnych zakresów, ponieważ jedna operacja może być przyporządkowana 

do więcej niż jednego zakresu

Liczba operacji

Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie 

ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim 

objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego 

przez społeczność w rozumieniu art. 2 pkt 19 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) nr 1303/2013, przez:

Wspieranie współpracy między podmiotami 

wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze 

wiejskim objętym LSR:

Rozwój rynków zbytu produktów i usług lokalnych

Zachowanie dziedzictwa lokalnego

Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, 

lub kulturalnej

Budowa lub przebudowa publicznych dróg 

gminnych lub powiatowych, które:

Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

OGÓŁEM

stowarzyszenie / związek stowarzyszeń

fundacja

inne

osoba fizyczna 

jednostka sektora 

finansów publicznych

kościół / związek wyznaniowy

spółka prawa 

handlowego

spółdzielnia



U.19.2-2 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

SUMA
projekty 

grantowe

operacje własne 

LGD

operacje 

realizowane przez 

podmioty inne niż 

LGD

0,00 0,00 0,00 0,00

podejmowanie działalności gospodarczej 2000000,00 2 000 000,00
tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa 

lokalnego produktów rolnych
0,00 0,00 0,00

rozwijanie działalności gospodarczej 1749955,00 0,00 1 749 955,00
podnoszenie kompetencji osób realizujących 

operacje
0,00 0,00 0,00

w ramach krótkich łańcuchów dostaw 0,00 0,00 0,00

w zakresie świadczenia usług turystycznych 300000,00 0,00 300 000,00
w zakresie rozwijania rynków zbytu produktów lub 

usług lokalnych
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

100000,00 0,00 0,00 100 000,00

1305948,00 0,00 0,00 1 305 948,00

umożliwiają połączenie obiektów użyteczności 

publicznej, w których są świadczone usługi 

społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze 

lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg 

publicznych

322237,00 0,00 0,00 322 237,00

skracają dystans lub czas dojazdu do obiektów 

użyteczności publicznej
322237,00 0,00 0,00 322 237,00

0,00 0,00 0,00 0,00

5478140,00 0,00 0,00 5 478 140,00

operacje 

realizowane przez 

podmioty inne niż 

LGD

2 000 000,00

1 749 955,00

322 237,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 305 949,00

0,00

99 999,00

* wiersz "ogółem" nie jest sumą poszczególnych zakresów, ponieważ jedna operacja może być 

przyporządkowana do więcej niż jednego zakresu

Kwota przyznanych środków publicznych (zł) - ogółem

Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie 

ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim 

objętym strategią rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność w rozumieniu 

art. 2 pkt 19 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013, przez:

Wspieranie współpracy między podmiotami 

wykonującymi działalność gospodarczą na 

obszarze wiejskim objętym LSR:

Rozwój rynków zbytu produktów i usług lokalnych

Zachowanie dziedzictwa lokalnego

Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub 

rekreacyjnej, lub kulturalnej

Budowa lub przebudowa publicznych dróg 

gminnych lub powiatowych, które:

Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

OGÓŁEM

osoba fizyczna 

nieprowadząca działalności 

gospodarczej

prowadząca działalność gospodarczą

jednostka sektora 

finansów 

publicznych

gmina

powiat

związek j.s.t

jednostka organizacyjna j.s.t

inna

fundacja

inne

kościół / związek wyznaniowy

spółka prawa 

handlowego

kapitałowa

osobowa

spółdzielnia

stowarzyszenie / związek stowarzyszeń



U.19.2-3 tabela wypełniana wyłącznie przez ARiMR Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju
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podejmowanie działalności 

gospodarczej

tworzenie lub rozwój inkubatorów 

przetwórstwa lokalnego produktów 

rolnych

rozwijanie działalności gospodarczej

podnoszenie kompetencji osób 

realizujących operacje

w ramach krótkich łańcuchów dostaw 

w zakresie świadczenia usług 

turystycznych

w zakresie rozwijania rynków zbytu 

produktów lub usług lokalnych

umożliwiają połączenie obiektów 

użyteczności publicznej, w których są 

świadczone usługi społeczne, 

zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze 

lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z 

siecią dróg publicznych

skracają dystans lub czas dojazdu do 

obiektów użyteczności publicznej

* wiersz "ogółem" nie jest sumą poszczególnych zakresów, ponieważ jedna operacja może być przyporządkowana do więcej niż jednego zakresu

Wspieranie współpracy między 

podmiotami wykonującymi 

działalność gospodarczą na obszarze 

wiejskim objętym LSR:

Liczba operacji - województwo

OGÓŁEM

Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy 

społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, 

także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych

Rozwój przedsiębiorczości na 

obszarze wiejskim objętym strategią 

rozwoju lokalnego kierowanego 

przez społeczność w rozumieniu art. 

2 pkt 19 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 

1303/2013, przez:

Rozwój rynków zbytu produktów i usług lokalnych

Zachowanie dziedzictwa lokalnego

Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury 

turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Budowa lub przebudowa 

publicznych dróg gminnych lub 

powiatowych, które:

Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych



U.19.2-4 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

3A 0 0,00

6A 25 3 449 955,00

6C 0 0,00

Dodatkowe przyporządkowanie operacji 

do celu szczegółowego PROW
Liczba operacji

Kwota przyznanych 

środków publicznych (zł) 

- ogółem

Cel szczegółowy PROW



U.19.2-5 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

EFRROW Ogółem
w tym projekty 

grantowe

w tym operacje 

własne

w tym operacje 

realizowane przez 

podmioty inne niż LGD

suma EFRROW Ogółem

LGD….. 0

LGD….. 0

LGD….. 0

LGD…. 0

… 0

… 0

0

0

0

0

0

0

062862706
Stowarzyszenie Rozwoju Gmin 

"CENTRUM"
1 208 970,00 1 900 000,00 0 0 3 3 332 299,00 522 237,00

070710964
Lokalna Grupa Działania "Ziemia 

Łowicka"
906 727,50 1 425 000,00 0 0 0 0 0,00 0,00

063059182
Stowarzyszenie - Lokalna Grupa 

Działania "STER"
617 736,24 970 825,46 0 0 0 0 0,00 0,00

062906324
Stowarzyszenie Lokalna Grupa 

Działania "Kraina Rawki"
1 113 525,00 1 750 000,00 0 0 0 0 0,00 0,00

062827815
Stowarzyszenie Lokalna Grupa 

Działania - "Gniazdo"
954 450,00 1 500 000,00 0 0 0 0 0,00 0,00

062961630
Lokalna Grupa Działania "Kraina 

Wielkiego Łuku Warty"
1 964 576,25 3 087 500,00 0 0 0 0 0,00 0,00

062696201
Stowarzyszenie "Lokalna Grupa 

Działania - Przymierze 
Jeziorsko"

795 375,00 1 250 000,00 0 0 0 0 0,00 0,00

062927960
Lokalna Grupa Działania 

"Podkowa"
954 450,00 1 500 000,00 0 0 0 0 0,00 0,00

062735696
Lokalna Grupa Działania "Dolina 

rzeki Grabi"
1 511 212,50 2 375 000,00 0 0 0 0 0,00 0,00

062971533
"Między Prosną a Wartą" - 
Lokalna Grupa Działania

906 727,50 1 425 000,00 0 0 0 0 0,00 0,00

062581082
Stowarzyszenie Lokalna Grupa 

Działania "BUD-UJ RAZEM"
2 266 818,75 3 562 500,00 0 0 0 0 0,00 0,00

062769831
Stowarzyszenie Lokalna Grupa 
Działania "Ziemia Wieluńsko-

Sieradzka"
1 113 525,00 1 750 000,00 0 0 0 0 0,00 0,00

070704936
Lokalna Grupa Działania 

"PRYM"
1 431 675,00 2 250 000,00 0 0 44 44 3 153 440,98 4 955 903,00

062838120
Stowarzyszenie Lokalna Grupa 

Działania "POLCENTRUM"
906 727,50 1 425 000,00 0 0 0 0 0,00 0,00

062983652
Stowarzyszenie Na Rzecz 

Rozwoju Społeczności Lokalnej 
"Mroga"

1 113 525,00 1 750 000,00 0 0 0 0 0,00 0,00

062821380 Stowarzyszenie Dolina Pilicy 2 067 975,00 3 250 000,00 0 0 0 0 0,00 0,00
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Liczba operacji realizowanych w ramach strategii (poddziałanie 19.2)

Kwota przyznanych środków publicznych na 

operacje realizowane w ramach strategii 

(poddziałanie 19.2) (zł)

Małopolskie

Województwo, w 

którym LGD ma 

siedzibę

Numer identyfikacyjny 

LGD
Nazwa LGD

Limit na poddziałanie 19.2 

przewidziany w umowie ramowej 

(euro)

Dolnośląskie

Kujawsko-pomorskie

Lubelskie

Lubuskie

Łódzkie

Świętokrzyskie

Warmińsko-mazurskie

Wielkopolskie

Zachodniopomorskie

Mazowieckie

Opolskie

Podkarpackie

Podlaskie

Pomorskie

Śląskie



U.19.2-6 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

Wielkość wskaźnika

0

osoby fizyczne

j. s. t.

jednostki organizacyjne nieposiadające 

osobowości prawnej

organizacje pozarządowe
jednostki organizacyjne związku wyzn., kościoła
inne

Liczba grantobiorców

w tym



Z.19.2-1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

SUMA
projekty 

grantowe

operacje 

własne LGD

operacje 

realizowane przez 

podmioty inne niż 

LGD

0

podejmowanie działalności gospodarczej 0
tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa 

lokalnego produktów rolnych
0

rozwijanie działalności gospodarczej 0
podnoszenie kompetencji osób realizujących 

operacje
0

w ramach krótkich łańcuchów dostaw 0
w zakresie świadczenia usług turystycznych 0
w zakresie rozwijania rynków zbytu produktów lub 

usług lokalnych
0

0

0

0

umożliwiają połączenie obiektów użyteczności 

publicznej, w których są świadczone usługi 

społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze 

lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg 

publicznych

0

skracają dystans lub czas dojazdu do obiektów 

użyteczności publicznej
0

0

0

operacje 

realizowane przez 

podmioty inne niż 

LGD

nieprowadząca działalności 

gospodarczej

prowadząca działalność 

gospodarczą

gmina

powiat

związek j.s.t

jednostka organizacyjna j.s.t

inna

kapitałowa

osobowa

* wiersz "ogółem" nie jest sumą poszczególnych zakresów, ponieważ jedna operacja może być przyporządkowana 

do więcej niż jednego zakresu

Liczba operacji

Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie 

ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim 

objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego 

przez społeczność w rozumieniu art. 2 pkt 19 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) nr 1303/2013, przez:

Wspieranie współpracy między podmiotami 

wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze 

wiejskim objętym LSR:

Rozwój rynków zbytu produktów i usług lokalnych

Zachowanie dziedzictwa lokalnego

Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, 

lub kulturalnej

Budowa lub przebudowa publicznych dróg 

gminnych lub powiatowych, które:

Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

OGÓŁEM

stowarzyszenie / związek stowarzyszeń

fundacja

inne

osoba fizyczna 

jednostka sektora finansów 

publicznych

kościół / związek wyznaniowy

spółka prawa handlowego

spółdzielnia



Z.19.2-2 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

SUMA
projekty 

grantowe

operacje 

własne LGD

operacje 

zrealizowane przez 

podmioty inne niż 

LGD

0,00

podejmowanie działalności gospodarczej 0,00

tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa 

lokalnego produktów rolnych
0,00

rozwijanie działalności gospodarczej 0,00
podnoszenie kompetencji osób realizujących 

operacje
0,00

w ramach krótkich łańcuchów dostaw 0,00

w zakresie świadczenia usług turystycznych 0,00
w zakresie rozwijania rynków zbytu produktów lub 

usług lokalnych
0,00

0,00

0,00

0,00

umożliwiają połączenie obiektów użyteczności 

publicznej, w których są świadczone usługi 

społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze 

lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg 

publicznych

0,00

skracają dystans lub czas dojazdu do obiektów 

użyteczności publicznej
0,00

0,00

0,00

operacje 

zrealizowane przez 

podmioty inne niż 

LGD

OGÓŁEM

Kwota wypłaconych środków publicznych (zł) - ogółem

Całkowita wartość 

operacji (zł)

Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie 

ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim 

objętym strategią rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność w rozumieniu 

art. 2 pkt 19 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013, przez:

Wspieranie współpracy między podmiotami 

wykonującymi działalność gospodarczą na 

obszarze wiejskim objętym LSR:

Rozwój rynków zbytu produktów i usług lokalnych

Zachowanie dziedzictwa lokalnego

Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub 

rekreacyjnej, lub kulturalnej

Budowa lub przebudowa publicznych dróg 

gminnych lub powiatowych, które:

Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

* wiersz "ogółem" nie jest sumą poszczególnych zakresów, ponieważ jedna operacja może być 

przyporządkowana do więcej niż jednego zakresu

osoba fizyczna 

nieprowadząca działalności 

gospodarczej

prowadząca działalność 

gospodarczą

stowarzyszenie / związek stowarzyszeń

fundacja

inne

inna

kościół / związek wyznaniowy

spółka prawa 

handlowego

kapitałowa

osobowa

spółdzielnia

jednostka 

sektora 

finansów 

publicznych

gmina

powiat

związek j.s.t

jednostka organizacyjna j.s.t



Z.19.2-3 tabela wypełniana wyłącznie przez ARiMR Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju
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podejmowanie działalności 

gospodarczej

tworzenie lub rozwój inkubatorów 

przetwórstwa lokalnego produktów 

rolnych

rozwijanie działalności gospodarczej

podnoszenie kompetencji osób 

realizujących operacje

w ramach krótkich łańcuchów 

dostaw 

w zakresie świadczenia usług 

turystycznych

w zakresie rozwijania rynków zbytu 

produktów lub usług lokalnych

umożliwiają połączenie obiektów 

użyteczności publicznej, w których 

są świadczone usługi społeczne, 

zdrowotne, opiekuńczo-

wychowawcze lub edukacyjne dla 

ludności lokalnej, z siecią dróg 

publicznych

skracają dystans lub czas dojazdu 

do obiektów użyteczności 

publicznej

* wiersz "ogółem" nie jest sumą poszczególnych zakresów, ponieważ jedna operacja może być przyporządkowana do więcej niż jednego zakresu

Wspieranie współpracy między 

podmiotami wykonującymi 

działalność gospodarczą na obszarze 

wiejskim objętym LSR:

Liczba operacji

OGÓŁEM

Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy 

społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian 

klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych

Rozwój przedsiębiorczości na 

obszarze wiejskim objętym strategią 

rozwoju lokalnego kierowanego 

przez społeczność w rozumieniu art. 

2 pkt 19 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 

1303/2013, przez:

Rozwój rynków zbytu produktów i usług lokalnych

Zachowanie dziedzictwa lokalnego

Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury 

turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Budowa lub przebudowa 

publicznych dróg gminnych lub 

powiatowych, które:

Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych



Z.19.2-4 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

3A

6A

6C

Dodatkowe przyporządkowanie operacji do celu 

szczegółowego PROW
Liczba operacji

Kwota wypłaconych 

środków publicznych (zł) 

- ogółem

Cel szczegółowy PROW



Z.19.2-5 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

EFRROW Ogółem
w tym projekty 

grantowe

w tym operacje 

własne

w tym operacje 

realizowane przez 

podmioty inne niż LGD

suma EFRROW Ogółem EFRROW Ogółem

LGD….. 0

LGD….. 0

LGD….. 0

LGD…. 0

… 0

… 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Małopolskie

Mazowieckie

Opolskie

Łódzkie

Województwo, w 

którym LGD ma 

siedzibę

Kujawsko-pomorskie

Lubelskie

Lubuskie

Numer 

identyfikacyjny LGD
Nazwa LGD

Limit na poddziałanie 19.2 

przewidziany w umowie 

ramowej (euro)

Kwota wypłaconych środków publicznych 

na operacje zrealizowane w ramach 

strategii (poddziałanie 19.2) (euro)

Dolnośląskie

Liczba operacji zrealizowanych w ramach strategii (poddziałanie 19.2)

Kwota wypłaconych środków publicznych 

na operacje zrealizowane w ramach 

strategii (poddziałanie 19.2) 

(zł)

Wielkopolskie

Zachodniopomorskie

Podkarpackie

Podlaskie

Śląskie

Świętokrzyskie

Warmińsko-mazurskie

Pomorskie



Z.19.2-6 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

Wielkość wskaźnika

w tym liczba osób z grup defaworyzowanych objętych 

ww. wsparciem

Liczba podmiotów w ramach sieci

0

w tym osoby fizyczne

w tym j. s. t.

w tym jednostki organizacyjne nieposiadające 

osobowości prawnej
w tym organizacje pozarządowe
w tym jednostki organizacyjne związku wyzn., kościoła
w tym inne

Liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej

Liczba operacji innowacyjnych

Liczba szkoleń 

Liczba osób przeszkolonych

Liczba osób oceniających szkolenia jako adekwatne do 

oczekiwań zawodowych

Długość wybudowanych dróg (km)

Liczba zmodernizowanych obiektów infrastruktury 

turystycznej

Liczba nowych obiektów infrastruktury rekreacyjnej

Liczba zmodernizowanych obiektów infrastruktury 

rekreacyjnej

Długość wybudowanych ścieżek rowerowych i szlaków 

turystycznych (km)

Liczba nowych miejsc noclegowych

Liczba sieci w zakresie krótkich łańcuchów żywnościowych lub 

rynków lokalnych

Liczba zabytków poddanych pracom konserwatorskim lub 

restauratorskim
Liczba operacji obejmujących wyposażenie podmiotów 

działających w sferze kultury

Liczba wspartych podmiotów działających w sferze kultury

Liczba utworzonych centrów przetwórstwa lokalnego

Liczba zmodernizowanych centrów przetwórstwa lokalnego 

Liczba utrzymanych miejsc pracy 

(na etapie wniosku o płatność końcową)

Liczba osób korzystających z nowej lub zmodernizowanej 

infrastruktury drogowej w zakresie włączenia społecznego

(operacje realizujące wyłącznie cel szczegółowy 3A)

Liczba beneficjentów - przedsiębiorstw 

(spółki prawa handlowego oraz osoby fizyczne prowadzące 

działalność gospodarczą)

(operacje realizujące wyłącznie cel szczegółowy 6B)

Liczba osób korzystających ze wspartych usług / infrastruktury 

(operacje realizujące cel szczegółowy 6C)

Liczba osób korzystających ze wspartych usług / infrastruktury 

z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych 

Liczba grantobiorców

Liczba utworzonych miejsc pracy 

(na etapie wniosku o płatność końcową)



R.19.2-1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

Wielkość wskaźnika

Operacje dotyczące tworzenia lub 

rozwoju inkubatorów 

przetwórstwa

Liczba podmiotów korzystających z 

infrastruktury służącej przetwarzaniu 

produktów rolnych

0

w tym kobiety

w tym mężczyźni
Liczba utrzymanych miejsc pracy

Liczba osób, które skorzystały z miejsc noclegowych w ciągu roku po realizacji 

operacji

Wzrost liczby osób korzystających z obiektów infrastruktury turystycznej i 

rekreacyjnej (liczony jako różnica pomiędzy liczbą osób odwiedzających po i 

przed realizacją operacji)

Wzrost liczby osób odwiedzających zabytki i obiekty (liczony jako różnica 

pomiędzy liczbą osób odwiedzających po i przed realizacją operacji)

Liczba osób, które skorzystały z więcej niż jednej usługi turystycznej objętej 

siecią,  która otrzymała wsparcie w ramach realizacji LSR

Liczba utworzonych miejsc pracy



U.19.3-1 Wdrażanie projektów współpracy

ogółem
w tym 

międzyregionalne

w tym 

międzynarodowe

Liczba projektów współpracy 1 0 0 0 0 1

Liczba operacji = liczba umów 1

Liczba LGD uczestniczących w projektach 1 1 0 1 2

Projekty 

przygotowywane

Projekty realizowane w tym 

przygotowanie 

projektu połączone 

z jego realizacją

Ogółem



U.19.3-2 Wdrażanie projektów współpracy

6153

przygotowanie projektów * 6 153

realizacja projektów ** 0

projekty miedzyregionalne 0

projekty międzynarodowe 6 153

* w tym kwota na przygotowanie projektów w ramach operacji łączących przygotowanie i realizację projektu

** w tym kwota na realizację projektów w ramach operacji łączących przygotowanie i realizację projektu

Kwota przyznanych 

środków publicznych (zł) - 

ogółem

Razem

w tym

w tym



U.19.3-4 Wdrażanie projektów współpracy

EFRROW Ogółem EFRROW Ogółem

062862706
Stowarzyszenie Rozwoju Gmin 

"CENTRUM"
24 179,40 38 000,00 0,00 0,00

070710964
Lokalna Grupa Działania "Ziemia 

Łowicka"
18 134,55 28 500,00 0,00 0,00

063059182
Stowarzyszenie - Lokalna Grupa 

Działania "STER"
12 354,73 19 416,51 0,00 0,00

062906324
Stowarzyszenie Lokalna Grupa 

Działania "Kraina Rawki"
22 270,50 35 000,00 0,00 0,00

062827815
Stowarzyszenie Lokalna Grupa 

Działania - "Gniazdo"
19 089,00 30 000,00 3 915,15 6 153,00

062961630
Lokalna Grupa Działania "Kraina 

Wielkiego Łuku Warty"
39 291,53 61 750,00 0,00 0,00

062696201
Stowarzyszenie "Lokalna Grupa 

Działania - Przymierze Jeziorsko"
15 907,50 25 000,00 0,00 0,00

062927960
Lokalna Grupa Działania 

"Podkowa"
19 089,00 30 000,00 0,00 0,00

062735696
Lokalna Grupa Działania "Dolina 

rzeki Grabi"
30 224,25 47 500,00 0,00 0,00

062971533
"Między Prosną a Wartą" - 
Lokalna Grupa Działania

18 134,55 28 500,00 0,00 0,00

062581082
Stowarzyszenie Lokalna Grupa 

Działania "BUD-UJ RAZEM"
45 336,38 71 250,00 0,00 0,00

062769831
Stowarzyszenie Lokalna Grupa 
Działania "Ziemia Wieluńsko-

Sieradzka"
22 270,50 35 000,00 0,00 0,00

070704936 Lokalna Grupa Działania "PRYM" 28 633,50 45 000,00 19 089,00 30 000,00

062838120
Stowarzyszenie Lokalna Grupa 

Działania "POLCENTRUM"
18 134,55 28 500,00 0,00 0,00

062983652
Stowarzyszenie Na Rzecz 

Rozwoju Społeczności Lokalnej 
"Mroga"

22 270,50 35 000,00 0,00 0,00

062821380 Stowarzyszenie Dolina Pilicy 22 270,50 35 000,00 0,00 0,00

Kwota przyznanych środków 

publicznych - poddziałanie 19.3 

(zł)

Dolnośląskie

Mazowieckie

Województwo, w 

którym LGD ma 

siedzibę

Numer identyfikacyjny 

LGD
Nazwa LGD

Limit na poddziałanie 19.3 

przewidziany w umowie 

ramowej (euro)

Kujawsko-pomorskie

Lubelskie

Lubuskie

Łódzkie

Małopolskie

Warmińsko-mazurskie

Wielkopolskie

Zachodniopomorskie

Opolskie

Podkarpackie

Podlaskie

Pomorskie

Śląskie

Świętokrzyskie



Z.19.3-1 Wdrażanie projektów współpracy

ogółem
w tym 

międzyregionalne

w tym 

międzynarodowe

Liczba projektów współpracy 0

Liczba operacji zrealizowanych

Liczba LGD uczestniczących w projektach

Projekty 

przygotowane

Projekty zrealizowane w tym 

przygotowanie 

projektu połączone 

z jego realizacją

Ogółem



Z.19.3-2 Wdrażanie projektów współpracy

0

przygotowanie projektów *

realizacja projektów **

projekty miedzyregionalne

projekty międzynarodowe

* w tym kwota na przygotowanie projektów w ramach operacji łączących przygotowanie i realizację projektu

** w tym kwota na realizację projektów w ramach operacji łączących przygotowanie i realizację projektu

w tym

Kwota wypłaconych 

środków publicznych (zł) - 

ogółem

Całkowita wartość 

projektów (zł)

Razem

w tym



Z.19.3-3 Wdrażanie projektów współpracy

środowisko

klimat

innowacje

wyłącznie LGD

LGD oraz inni partnerzy

przyrodnicze

kulturowe

historyczne

turystyczne

zasoby produktów lokalnych

inne

przedsiębiorcy

młodzież

turyści

grupy defaworyzowane

inne

Grupy docelowe, do których 

skierowany jest projekt

Liczba zrealizowanych 

projektów współpracy

Kwota wypłaconych 

środków publicznych 

(zł) - ogółem

Cele przekrojowe

Uczestnicy projektu

Zasoby lokalne, na których 

opiera się projekt



Z.19.3-4 Wdrażanie projektów współpracy

EFRROW Ogółem EFRROW Ogółem EFRROW Ogółem

LGD…..

LGD…..

LGD…..

LGD….

…

…

Kwota wypłaconych środków 

publicznych - poddziałanie 19.3 

(zł)

Kwota wypłaconych środków 

publicznych - poddziałanie 19.3 

(euro)

Małopolskie

Województwo, w 

którym LGD ma 

siedzibę

Numer 

identyfikacyjny LGD
Nazwa LGD

Limit na poddziałanie 19.3 

przewidziany w umowie 

ramowej (euro)

Dolnośląskie

Kujawsko-pomorskie

Lubelskie

Lubuskie

Łódzkie

Świętokrzyskie

Warmińsko-mazurskie

Wielkopolskie

Zachodniopomorskie

Mazowieckie

Opolskie

Podkarpackie

Podlaskie

Pomorskie

Śląskie



Z.19.3-5 Wdrażanie projektów współpracy

Wielkość wskaźnika

w tym liczba osób z grup defaworyzowanych

Liczba nowych obiektów infrastruktury rekreacyjnej

Liczba szkoleń 

Liczba osób przeszkolonych

Liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej 

Liczba zmodernizowanych obiektów infrastruktury 

turystycznej

Liczba wydanych publikacji

Liczba zmodernizowanych obiektów infrastruktury 

rekreacyjnej

Liczba nowych miejsc noclegowych

Długość wybudowanych ścieżek rowerowych i szlaków 

turystycznych (km)

Liczba zabytków poddanych pracom konserwatorskim lub 

restauratorskim 

Liczba wspartych podmiotów działających w sferze kultury

Liczba zorganizowanych imprez



R.19.3-1 Wdrażanie projektów współpracy

Wielkość wskaźnika

Liczba osób, które skorzystały z miejsc noclegowych w 

ciągu roku po realizacji operacji

Wzrost liczby osób korzystających z obiektów 

infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej (liczony jako 

różnica pomiędzy liczbą osób odwiedzających po i przed 

realizacją operacji)

Wzrost liczby osób odwiedzających zabytki i obiekty 

(liczony jako różnica pomiędzy liczbą osób 

odwiedzających po i przed realizacją operacji)



U.19.4-2 Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji

EFRROW Ogółem tak / nie

kwota ogółem zaliczki 

/ wyprzedzającego 

finansowania (zł)

062862706
Stowarzyszenie Rozwoju Gmin 

"CENTRUM"
279 574,31 439 375,00 tak 639 200,00

070710964
Lokalna Grupa Działania "Ziemia 

Łowicka"
219 125,81 344 375,00 tak 500 996,00

063059182
Stowarzyszenie - Lokalna Grupa 

Działania "STER"
154 434,06 242 706,36 tak 353 089,00

062906324
Stowarzyszenie Lokalna Grupa 

Działania "Kraina Rawki"
262 473,75 412 500,00 tak 600 105,00

062827815
Stowarzyszenie Lokalna Grupa 

Działania - "Gniazdo"
230 658,75 362 500,00 tak 527 365,00

062961630
Lokalna Grupa Działania "Kraina 

Wielkiego Łuku Warty"
400 471,31 629 375,00 tak 915 614,00

062696201
Stowarzyszenie "Lokalna Grupa 

Działania - Przymierze Jeziorsko"
198 843,75 312 500,00 tak 454 625,00

062927960
Lokalna Grupa Działania 

"Podkowa"
230 658,75 362 500,00 tak 527 365,00

062735696
Lokalna Grupa Działania "Dolina 

rzeki Grabi"
340 022,81 534 375,00 tak 777 408,00

062971533
"Między Prosną a Wartą" - 
Lokalna Grupa Działania

219 125,81 344 375,00 tak 500 996,00

062581082
Stowarzyszenie Lokalna Grupa 

Działania "BUD-UJ RAZEM"
400 471,31 629 375,00 tak 915 000,00

062769831
Stowarzyszenie Lokalna Grupa 
Działania "Ziemia Wieluńsko-

Sieradzka"
262 473,75 412 500,00 tak 600 105,00

070704936 Lokalna Grupa Działania "PRYM" 326 103,75 512 500,00 tak 745 585,00

062838120
Stowarzyszenie Lokalna Grupa 

Działania "POLCENTRUM"
219 125,81 344 375,00 tak 500 996,00

062983652
Stowarzyszenie Na Rzecz 

Rozwoju Społeczności Lokalnej 
"Mroga"

262 473,75 412 500,00 tak 600 105,00

062821380 Stowarzyszenie Dolina Pilicy 421 548,75 662 500,00 tak 963 805,00

Czy w ramach umowy wypłacona jest 

zaliczka lub wyprzedzające finansowanie

Dolnośląskie

Mazowieckie

Województwo, w 

którym LGD ma siedzibę

Numer 

identyfikacyjny LGD
Nazwa LGD

Limit na poddziałanie 19.4 

przewidziany w umowie 

ramowej

(euro)

Kujawsko-pomorskie

Lubelskie

Lubuskie

Łódzkie

Małopolskie

Warmińsko-mazurskie

Wielkopolskie

Zachodniopomorskie

Opolskie

Podkarpackie

Podlaskie

Pomorskie

Śląskie

Świętokrzyskie



Z.19.4-1 Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji

suma

w tym 

(szacunkowo) 

koszty bieżące

w tym 

(szacunkowo) 

aktywizacja

Dolnośląskie 0,00

Kujawsko-pomorskie 0,00

Lubelskie 0,00

Lubuskie 0,00

Łódzkie 0,00

Małopolskie 0,00

Mazowieckie 0,00

Opolskie 0,00

Podkarpackie 0,00

Podlaskie 0,00

Pomorskie 0,00

Śląskie 0,00

Świętokrzyskie 0,00

Warmińsko-mazurskie 0,00

Wielkopolskie 0,00

Zachodniopomorskie 0,00

SUMA / OGÓŁEM KRAJ 0 0,00 0,00 0,00

Województwo

Liczba LGD 

realizujących 

operacje

Kwota wypłaconych środków publicznych (zł) - ogółem



Z.19.4-2 Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji

EFRROW Ogółem EFRROW Ogółem

LGD…..

LGD…..

LGD…..

LGD….

…

…

Kwota wypłaconych środków 

publicznych (zł)

Dolnośląskie

Mazowieckie

Województwo, w 

którym LGD ma siedzibę

Numer 

identyfikacyjny LGD
Nazwa LGD

Limit na poddziałanie 19.4 

przewidziany w umowie 

ramowej (euro)

Kujawsko-pomorskie

Lubelskie

Lubuskie

Łódzkie

Małopolskie

Warmińsko-mazurskie

Wielkopolskie

Zachodniopomorskie

Opolskie

Podkarpackie

Podlaskie

Pomorskie

Śląskie

Świętokrzyskie



Z.19.4-3 Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji

Wielkość wskaźnika 

(wartość osiągnięta)

w tym osoby fizyczne
Liczba osób uczestniczących w spotkaniach informacyjno 

– konsultacyjnych

Liczba uczestników spotkań przeprowadzonych przez 

LGD, którzy uznali je za satysfakcjonujące

Liczba osobodni szkoleń dla pracowników LGD

Liczba osobodni szkoleń dla organów LGD

Liczba podmiotów, którym udzielono indywidualnego 

doradztwa

Liczba spotkań informacyjno- konsultacyjnych LGD z 

mieszkańcami

Liczba podmiotów, które otrzymały wsparcie po 

uprzednim udzieleniu indywidualnego doradztwa w 

zakresie ubiegania się o wsparcie na realizację LSR, 

świadczonego w biurze LGD


