
Podsumowanie 
wdrażania Lokalnej 
Strategii Rozwoju 

LGD „PRYM” 
w latach 2017-2020 



Pierwotny budżet którym dysponowaliśmy 
w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju 
wyniósł 9 mln zł. Dzięki temu zrealizowano 
nabory:



Dzięki sprawnemu rozliczeniu projektów oraz osiągnięciu 
wskaźników otrzymaliśmy dwie premie – każdą w wysokości
990 000 zł. Pierwszy bonus w wysokości 990 000 zł został 
przeznaczony na nabory: 



Drugi bonus w wysokości 990 000 zł oraz 
różnice kursowe w wysokości 863 443 zł 
- dwa konkursy przeprowadzone w okresie od 
28 grudnia 2020r. do 26 stycznia 2021r.



Podejmowanie działalności 
gospodarczej

Środki na podejmowanie działalności gospodarczej zostały
rozdysponowano w 81,77 %. 

Przeprowadzono dwa nabory – pierwszy na przełomie lat 
2016/2017, drugi w roku 2019 w ramach, których złożono 
37 wniosków o przyznanie pomocy.

W grudniu 2020r. rozpoczął się trzeci nabór, zakończył się 
26 stycznia 2021r. 
Złożono 11 wniosków o wartości 1 100 000,00 zł.



Podejmowanie działalności 
gospodarczej

Na dzień 31.12.2020r. zawarto 28 umów o dofinansowanie
o łącznej wartości 2 690 000,00 zł.

Na dzień 31.12.2020r. rozliczono 20 umów. 

Wskaźnik „liczba nowych przedsiębiorstw” na podstawie
zawartych umów został osiągnięty w 82,36 %.

Na podstawie rozliczonych projektów osiągnięto 
58,83 % wskaźnika.









Rozwijanie działalności 
gospodarczej

Środki na rozwijanie działalności gospodarczej 
rozdysponowano w 100 %. 

Przeprowadzono dwa nabory – pierwszy na przełomie lat
2016/2017, drugi w roku 2018 w ramach, których złożono 
12 wniosków o przyznanie pomocy.

Na dzień 31.12.2020r. zawarto 11 umów o dofinansowanie
o łącznej wartości 2 698 800,00 zł.



Rozwijanie działalności 
gospodarczej

Na dzień 31.12.2020r. wszystkie umowy zostały rozliczone.  

Wskaźnik „liczba operacji polegających na rozwoju
istniejących przedsiębiorstw” na podstawie
zawartych umów został osiągnięty w 100 %.

Na podstawie rozliczonych projektów osiągnięto 
100 % wskaźnika.







Zachowanie dziedzictwa lokalnego 
i kultywowanie tradycji

Środki na operacje dot. zachowania dziedzictwa lokalnego
i kultywowania tradycji rozdysponowano w 100 %. 

Przeprowadzono jeden nabór standardowy na przełomie 
lat 2016/2017 oraz pięć naborów grantowych w roku 2018. 

W ramach przeprowadzonych naborów złożono 
35 wniosków o przyznanie pomocy.

Na dzień 31.12.2020r. zawarto 34 umowy o dofinansowanie
o łącznej wartości 1 224 829,00 zł.
Na dzień 31.12.2020r. wszystkie umowy zostały rozliczone.  



Zachowanie dziedzictwa lokalnego 
i kultywowanie tradycji

Wskaźnik „liczba publikacji wydanych w ramach LSR” 
na podstawie danych z zawartych umów 
o przyznanie pomocy został zrealizowany w 100 %.

Na podstawie rozliczonych projektów osiągnięto  100 %
wskaźnika.

Wskaźnik „liczba podmiotów działających w sferze kultury
wspartych w ramach LSR” na podstawie danych z zawartych 
umów o przyznanie pomocy został zrealizowany w 100 %.

Na podstawie rozliczonych projektów osiągnięto 100 %
wskaźnika.



Zachowanie dziedzictwa lokalnego 
i kultywowanie tradycji

Wskaźnik „liczba imprez i wydarzeń zorganizowanych
w ramach LSR” na podstawie danych z zawartych umów 
o przyznanie pomocy został zrealizowany w 100 %.

Na podstawie rozliczonych projektów osiągnięto 100 %
wskaźnika.









Infrastruktura kulturalna, 
turystyczna i rekreacyjna

Środki przeznaczone na projekty infrastrukturalne zostały 
rozdysponowane w 74,07 %.

Przeprowadzono trzy nabory standardowe w latach 
2017-2019 w ramach których zostało złożonych 
41 wniosków. 
W grudniu 2020r. rozpoczął się czwarty nabór, zakończył 
się 26 stycznia 2021r. Złożono 10 wniosków o wartości 
1 503 290,00 zł.

Na dzień 31.12.2020r. zawarto 33 umowy o przyznaniu 
pomocy. Na dzień 31.12.2020r. rozliczono 29 projektów. 



Infrastruktura kulturalna, 
turystyczna i rekreacyjna

Przeprowadzono trzy nabory grantowe w latach 
2018-2019 w ramach, których złożono 16 wniosków 
o powierzenie grantu. 

Zawarto 16 umów o powierzeniu grantu.

Na dzień 31.12.2020r. rozliczono 12 zadań grantowych. 

Wniosek o płatność dot. budowy ogródków rekreacyjnych
(cztery zadania) jest w trakcie weryfikacji.



Infrastruktura kulturalna, 
turystyczna i rekreacyjna

Wskaźnik produktu „liczba nowych lub przebudowanych
obiektów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej
lub kulturalnej” na podstawie danych z zawartych umów 
o przyznanie pomocy został zrealizowany w 84,49 %.

Na podstawie rozliczonych projektów osiągnięto 
70,69 % wskaźnika.








