
 
 
 

 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. 

 

Polityka bezpieczeństwa dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Stowarzyszenie „Ślężanie” 
dostępna jest na stronie internetowej Stowarzyszenia: https://www.slezanie.eu/rodo-klauzula-informacyjna/ 

 

do projektu zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez 

Społeczność (LSR) na okres programowania PROW 2014-2020 

Stowarzyszenia „Ślężanie - Lokalna Grupa Działania” 

Przypisanie różnic kursowych do celów, przedsięwzięć i wskaźników budżetu 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: info@slezanie.eu lub 
przekazać osobiście do Biura LGD „Ślężanie”, ul. Kościuszki 7/9, 55-050 Sobótka do dnia 

07.07.2021 r. godz. 15:00 

Uzasadnienie projektowanych zmian: 

Działając w imieniu Stowarzyszenia „Ślężanie -  Lokalna Grupa Działania” w związku z możliwością ubiegania się o zwiększenie budżetu 
LGD w ramach poddziałania 19.2 oraz 19.4. planujemy zwrócić się do UMWD  z wnioskiem o zmianę zapisów LSR w ramach 
poddziałania 19.2 oraz 19.4.  

SW poinformował LGD o sumie wartości zawartych na dzień 28.02.2021 czynnych umów o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania 
19.2 w walucie PLN, która stanowi podstawę do obliczenia wartości dodatkowych środków, o jaką LGD może się ubiegać w ramach 
poddziałania 19.2: 7 288 983,57zł.  

Zarząd LGD po wnikliwej analizie procesu wdrażania LSR i konsultacji z biurem LGD na temat monitoringu realizacji operacji przystąpił 
do projektowania zmian LSR.W związku z bardzo krótkim terminem na wydatkowanie tych środków, Zarząd zdecydował o ich 
przypisaniu do wskaźników, które są szybko w miarę możliwości realizowane przez beneficjentów oraz na które niezmiennie istnieje 
duże zapotrzebowanie wśród społeczności lokalnej.  

Podejmowanie działalności gospodarczej – realizowanego w ramach przedsięwzięcia 1.1.1. Zwiększenie liczby funkcjonujących 
podmiotów gospodarczych na obszarze LSR.  

Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna – realizowanego w ramach przedsięwzięcia 2.1.1 Rozbudowa i poprawa standardu 
infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LSR - procedura konkursowa 

Dodatkowo poprzez wprowadzenie nowego przedsięwzięcia dla realizacji przygotowania koncepcji Smart Villages – projekt grantowy. 
3.1.3. Opracowanie koncepcji Smart Villages. 


