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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” 

Przypisanie różnic kursowych do celów, przedsięwzięć i wskaźników budżetu LSR 

 

Uzasadnienie projektowanych zmian: 
LGD Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu” wystąpiła do Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Lubelskiego z wnioskiem o przeliczenie budżetu LSR z PLN na euro. Z 
otrzymanego budżetu przeliczonego na euro wynika pula niezagospodarowanych wolnych 
środków. Po zabezpieczeniu kwot na realizację zaplanowanych w LSR wskaźników, pula ta 
wynosi 108 836,25 euro. Środki te mogą zostać wydatkowane przez LGD na wdrażanie LSR 
(poddziałanie 19.2 PROW 2014 – 2020) do końca 2022r – pod warunkiem prawidłowego 
zaktualizowania LSR oraz harmonogramu naborów wniosków. W związku z bardzo krótkim 
terminem na wydatkowanie tych środków, Zarząd zdecydował o ich przypisaniu do 
wskaźnika, który jest szybko realizowany przez beneficjentów oraz na który niezmiennie 
istnieje duże zapotrzebowanie wśród społeczności lokalnej. Mowa o rozwoju ogólnodostępnej 
i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej – realizowanego w ramach przedsięwzięcia 1.3.1.   

Prezentacji tej zmiany w LSR dokonano w formie tabelarycznej – w ujęciu całego budżetu 
LSR – jako najbardziej przejrzystego sposobu zaprezentowania tych zmian. Po wprowadzeniu 
tej zmiany do dokumentu LSR oraz – co się z tym wiąże – przeliczeniu całej strategii na walutę 
euro, aktualizacji będzie wymagał cały dokument – w powiązaniu z przedmiotową zmianą w 
budżecie i przewalutowaniem LSR.  

 

 

Zgłaszane inne propozycje zmiany LSR w wyżej opisanym zakresie:  

Zakres proponowanej przez 

zgłaszającego zmiany 
Uzasadnienie 

  

 

   ……….……………………………(data i podpis zgłaszającego) 

 

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 

24.12.2020 r. godz. 12:00 

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


