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FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG 

do projektu zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na okres 

programowania PROW 2014-2020 Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” 
 

Uzasadnienie projektowanej przez LGD Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu” zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju: 

 

Zaprezentowane poniżej zmiany w LSR Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” mają na celu wprowadzenie dodatkowych 
środków do budżetu LSR (tzw. „bonusa” za sprawne wdrażanie LSR w okresie 2016-2018), wydatkowanie oszczędności z budżetu 
poddziałania 19.2 (wdrażanie LSR) powstałych w wyniku przeprowadzonych przetargów i postępowań konkurencyjnych 
obowiązujących beneficjentów PROW 2014-2020 oraz zwiększenie budżetu na realizację projektów współpracy w ramach dostępnego 
limitu środków w oparciu o umowę ramową.  

Dodatkowe środki, o które może ubiegać się LGD „Poleska Dolina Bugu” wynoszą 620 tys. zł. Oszczędności natomiast dotyczą 
przedsięwzięć: 1.1.2 (oszczędności 117 425 zł), 1,2,1 (oszczędności: 46 623,87 zł), 1.2.3 (oszczędności: 200 000,86 zł). Z powodu 
osiągnięcia założonych wskaźników poddziałania 19.2, wydatkowanie oszczędności jest możliwe pod warunkiem podniesienia 
wartości docelowej wskaźników lub wprowadzenia nowych wskaźników. W związku z partycypacyjnym charakterem LSR, LGD w 
dniach 22.05.2019r. – 06.06.2019r. przeprowadziła badanie ankietowe, które miało na celu zdiagnozowanie oczekiwanych kierunków 
wydatkowania dodatkowych środków oraz oszczędności. Respondenci zostali poproszeni o wskazanie, na jaki zakres wsparcia 
należy skierować dodatkowe środki oraz oszczędności. W badaniu wzięło udział 139 osób. Na pytanie dotyczące przeznaczenia 
dodatkowych środków 86,3% (120 osób) opowiedziało się podejmowaniem działalności gospodarczej”, 11,5% (16 osób) za rozwojem 
firm,  6,5% (9 osób) za rozwojem firm branży turystycznej. Na pytanie dotyczące przeznaczenia oszczędności w ramach wdrażania 
LSR, 79,1% (110 osób) % opowiedziało się za podejmowaniem działalności gospodarczej, 12,2% (17 osób) za rozwijaniem działalności. 

W zakresie poddziałania 19.3, zmiana dotyczy zwiększenia budżetu na realizację projektów współpracy w ramach dostępnego 
limitu 5% w stosunku do budżetu na wdrażanie LSR (5 700 000 zł), a więc do poziomu 285 000 zł. Zwiększenia budżetu dokonuje się 
w ramach Przedsięwzięcia 1.2.2 „Promocja obszaru LSR w oparciu o potencjał turystyczny i zasoby przyrodniczo-kulturowe.  
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Przedstawione powyżej wyniki przeprowadzonego badania ankietowego, a także analizy historyczne przeprowadzonych 
naborów wniosków stanowiły podstawę do przygotowania zmian do LSR opublikowanych w pliku w formacie pdf. wraz z 
niniejszym formularzem.  

 

 

Wypełniony formularz prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres: poleskadolinabugu@poczta.fm  lub przekazać osobiście do Biura LGD „Poleska Dolina 

Bugu”, Okuninka XIII-1, 22-200 Włodawa do dnia 12.06.2019r. godz. 14:00 

 

1. Zgłaszane inne propozycje zmiany LSR w wyżej opisanym zakresie  

Lp. 
Wskazanie strony/ stron LSR, których 

dotyczy planowana zmiana 

Zakres proponowanej przez zgłaszającego 

zmiany 
Uzasadnienie 

1.    

2.    
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3.    

4.    

 

 

 

……………………………………………….  

(miejscowość, data) 

 

 

Polityka bezpieczeństwa dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu” dostępna jest na stronie internetowej 

Stowarzyszenia: www.dolina-bugu.pl/o_nas/polityka_bezpieczeństwa 


