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FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG 

do projektu zmian do Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” na okres programowania 

PROW 2014-2020  

 

Formularz służy zgłaszaniu uwag dotyczących planowanych zmian do LSR Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” poddanych konsultacjom społecznym w dniu 

13.02.2023 r. 

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

Zaprezentowane poniżej zmiany wprowadzone do LSR mają na celu przesunięcie wolnych środków w kwocie 2 465,62 euro, które powstały po zrealizowanej i 

rozliczonej operacji własnej LGD w ramach przedsięwzięcia 1.3.4 Popularyzowanie innowacyjnych przedsięwzięć w tym dobrych praktyk związanych z ochroną 

środowiska zapobiegających zmianom klimatycznym. Wskaźniki produktu i rezultatu zostały osiągnięte w ramach przedsięwzięcia 1.3.4, a powstała kwota wolnych 

środków może zostać przeniesiona na inne możliwe na obecnym etapie realizacji LSR działanie. W związku z partycypacyjnym charakterem LSR, LGD w dniach 

06.02.2023r. – 13.02.2023 r. przeprowadziła badanie ankietowe, które miało na celu zdiagnozowanie oczekiwanego kierunku wydatkowania oszczędności. 

Respondenci zostali poproszeni o wskazanie czy oszczędności przeznaczyć na zwiększenie budżetu operacji własnej w ramach przedsięwzięcia Promocja obszaru 

LSR w oparciu o potencjał turystyczny i zasoby przyrodniczo – kulturowe (1.2.2) czy na zwiększenie budżetu operacji z zakresu rozwoju niekomercyjnej 

infrastruktury rekreacyjnej (1.3.1). W badaniu wzięło udział 42 respondentów.  88,1% (37 osób) ankietowanych opowiedziało się za przeznaczeniem wolnych 

środków na zwiększenie budżetu operacji własnej w ramach promocji obszaru w oparciu o potencjał turystyczny i zasoby przyrodniczo – kulturowe, a jedynie 

11,9%  (5 osób) ankietowanych za zwiększeniem budżetu na rozwój niekomercyjnej infrastruktury.  

Przedstawione powyżej wyniki przeprowadzonego badania ankietowego, a także analiza monitoringu dokonana przez pracowników Biura w porozumieniu z 

Zarządem stanowiły podstawę do przygotowania zmian do LSR opublikowanych w pliku w formacie pdf. wraz z niniejszym formularzem. 

 

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

Bugu”, ul. Leśniczówka 1, Okuninka, 22-200 Włodawa do dnia 20.02.2023 r. godz. 15:00 
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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. 

 

  

3. 

 

  

 

……………………………………………….  

(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 


