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Prezentacja planowanych do wprowadzenia zmian do Lokalnej Strategii Rozwoju  

Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” na okres programowania PROW 2014-2020 

- KONSULTACJE SPOŁECZNE -  

Planowane zmiany do Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) są wynikiem spełnienia przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu” 

warunków do ubiegania się o dodatkowe środki na wdrażanie LSR w kwocie 630 000 zł. Dodatkowe środki, o których mowa, są wynikiem 

zwiększenia budżetu poddziałania LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zatwierdzonego przez Komisję 

Europejską w dniu 19.12.2019r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wymaga, by w przypadku aplikowania o zwiększenie budżetu na wdrażanie 

LSR w ramach tych środków, co najmniej połowa została przeznaczona na operacje z zakresu rozwoju przedsiębiorczości, tj. na podejmowanie lub 

rozwijanie działalności gospodarczej. Z uwagi na krótki termin na wydatkowanie tych środków, a także na dotychczasowe zainteresowanie oraz tempo 

realizacji operacji w ramach obydwu wspomnianych zakresów, Zarząd Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” planuje przeznaczenie połowy 

dodatkowych środków na podejmowanie działalności gospodarczej (przedsięwzięcie 1.1.1), a pozostałą część – na rozwój niekomercyjnej 

infrastruktury rekreacyjnej (przedsięwzięcie 1.3.1).  

Ponadto w związku z niewykorzystaniem środków w przedsięwzięciach 1.1.2 i 1.2.1 (przy osiągnięciu 100% wskaźników produktu), dokonano 

przesunięcia łącznie 24 048,87 zł kwoty tych środków do przedsięwzięcia 1.3.1, w ramach którego planuje się zwiększenie wskaźnika produktu. 

Poniższa tabela prezentuje w sposób zintegrowany całość omówionych powyżej zmian planowanych do wprowadzenia przez Zarząd do Lokalnej 

Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu”. 

 

 



Prezentacja zmian do LSR dotyczących poddziałania 19.2 PROW 2014-2020 

Przedsięwzięcie Budżet i wskaźniki aktualnie obowiązujące Projektowane zmiany Uzasadnienie 

1.1.1. Tworzenie 

nowych 

przedsiębiorstw 

Budżet: 2 720 000,00 zł 

Wskaźnik produktu: liczba zrealizowanych 

operacji polegających na utworzeniu nowego 

przedsiębiorstwa – 34 

Wskaźnik rezultatu: liczba utworzonych miejsc 

pracy – 34 

Wskaźnik rezultatu: liczba utrzymanych miejsc 

pracy - 34 

Budżet: 3 040 000,00 zł 

Wskaźnik produktu: liczba zrealizowanych 

operacji polegających na utworzeniu nowego 

przedsiębiorstwa – 38 

Wskaźnik rezultatu: liczba utworzonych miejsc 

pracy – 38 

Wskaźnik rezultatu: liczba utrzymanych miejsc 

pracy - 38 

Zwiększenie o 320 000 zł (dodatkowe środki na 

wdrażanie LSR) 

Wskaźniki produktu i rezultatu zwiększono 

odpowiednio przyjmując założenie, że kwota 

pomocy na 1 operację zgodnie z LSR wynosi 80 

tys. zł, a 1 operacja tworzy i utrzymuje 1 miejsce 

pracy: 320 000 / 80 000 = 4  

1.1.2. Rozwijanie 

istniejących 

przedsiębiorstw 

Budżet: 900 000,00 zł 

Wskaźnik produktu: Liczba zrealizowanych 

operacji polegających na rozwoju istniejącego  

przedsiębiorstwa - 5 

Wskaźnik rezultatu: liczba utworzonych miejsc 

pracy – 10 

Wskaźnik rezultatu: liczba utrzymanych miejsc 

pracy - 45  

Budżet: 882 575,00 zł 

Wskaźnik produktu: Liczba zrealizowanych 

operacji polegających na rozwoju istniejącego  

przedsiębiorstwa - 5 

Wskaźnik rezultatu: liczba utworzonych miejsc 

pracy – 10 

Wskaźnik rezultatu: liczba utrzymanych miejsc 

pracy - 45  

Zmniejszenie budżetu o 17 425 zł. Są to środki 

niewykorzystane, które zostały przesunięte do 

przedsięwzięcia 1.3.1 

1.2.1. Rozwój 

infrastruktury 

turystycznej 

obszaru 

Budżet: 340 000,00 zł 

Wskaźnik produktu: Liczba nowych lub 

przebudowanych obiektów infrastruktury 

turystycznej – 3 

Wskaźnik rezultatu: Liczba osób korzystających 

z obiektów infrastruktury turystycznej – 10 000 

Budżet: 333 376,13 zł 

Wskaźnik produktu: Liczba nowych lub 

przebudowanych obiektów infrastruktury 

turystycznej – 3 

Wskaźnik rezultatu: Liczba osób korzystających 

z obiektów infrastruktury turystycznej – 10 000 

Zmniejszenie budżetu o 6 623,87 zł. Są to środki 

niewykorzystane, które zostały przesunięte do 

przedsięwzięcia 1.3.1 

1.3.1. Rozwój 

ogólnodostępnej 

infrastruktury 

rekreacyjnej 

służącej 

inicjatywom 

lokalnym 

Budżet: 1 772 988,00 zł 

Wskaźnik produktu: Liczba nowych lub 

przebudowanych obiektów infrastruktury 

rekreacyjnej -24 

Wskaźnik rezultatu: Liczba osób korzystających 

z obiektów infrastruktury rekreacyjnej - 32 205 

 

Budżet: 2 107 036,87 zł 

Wskaźnik produktu: Liczba nowych lub 

przebudowanych obiektów infrastruktury 

rekreacyjnej -26 

Wskaźnik rezultatu: Liczba osób korzystających 

z obiektów infrastruktury rekreacyjnej - 32 205 

 

Zwiększenie budżetu o: 

- 310 000 zł w ramach dodatkowych środków 

- 17 425 zł z P.1.1.2 

- 6 623,87 zł z P.1.2.1 

Zwiększenie wskaźnika produktu o 2 sztuki, 

ponieważ niewykorzystane środki w tym 

przedsięwzięciu po zwiększeniu budżetu wynoszą 

428 423,33 zł z krajowym wkładem publicznym 

(tj. 272 605,76 zł pomocy z EFRROW). Należy 

założyć, że o środki te będą aplikować podmioty o 

statusie JSFP jak to miało miejsce w 80 % 

dotychczas podpisanych umów w tym 

przedsięwzięciu. Kwota pomocy dla JSFP 

wyniesie zatem 272 605,76 zł, co stanowi pomoc 

wystarczającą na szacunkowo 2 projekty (w 

oparciu o średnią statystyczną dla LGD). 


