
Przypisanie różnic kursowych do celów, przedsięwzięć i wskaźników budżetu LSR 

 
   

 

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

 

 

do projektu zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez 
Społeczność (LSR) na okres programowania PROW 2014-2020 

Stowarzyszenia „Ślężanie - Lokalna Grupa Działania” 
 

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 

17.02.2022 r. godz. 15:00 
 

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

Uzasadnienie projektowanych zmian: 
Działając w imieniu Stowarzyszenia „Ślężanie - Lokalna Grupa Działania” w związku z koniecznością aktualizacji LSR spowodowaną 
uwolnieniem środków z różnic kursowych oraz wynikającą z tego potrzebą przeprowadzenia kolejnych naborów wniosków Zarząd LGD 
po wnikliwej analizie procesu wdrażania LSR i konsultacji z biurem LGD na temat monitoringu realizacji operacji przystąpił do 
projektowania zmian LSR. 

 
SW poinformował LGD o dostępnych środkach na realizację LSR po uwolnieniu różnic kursowych w podziale na poszczególne cele 
ogóle i przedsięwzięcia, która wynosi dla działania 19.2: 265 827,57 EURO 
 
Proponowane zmiany w podziale na cele ogólne: 
1. Przedsięwzięcie 1.1.1 Zwiększenie liczby funkcjonujących podmiotów gospodarczych na obszarze LSR.  
        Wartość wskaźnika pierwotnie: 82 
        Wartość wskaźnika po zmianie: 82+5=87 
2. Przedsięwzięcie 2.1.1 – Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej 

792 816,52 (kwota z LSR) - 127 089,13 (kwota wolnych środków) =  665 727,39 
665 727,39 (kwota środków zakontraktowanych) + 87 500,00 (kwota zaplanowana do wykorzystania przez LGD) = 753 227,39 
(nowa kwota na to przedsięwzięcie) 

3. Przedsięwzięcie 2.1.2 - Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury   turystycznej i rekreacyjnej 
194 633,00 (kwota z LSR) + 39 589,13 (kwota wolnych środków przesunięta z przedsięwzięcia 2.1.1.)  = 234 222,13 (nowa kwota 
na to przedsięwzięcie)  

4. Przedsięwzięcie 3.1.3 Liczba opracowanych koncepcji Smart Villages 
8 000,00 (kwota z LSR) + 1 612,41 (kwota wolnych środków 3.1.1.) + 3 422,61 (kwota wolnych środków 3.2.1.) = 13 035,02 (nowa 
kwota na to przedsięwzięcie) 
Wskaźnik:  Liczba opracowanych koncepcji Smart Villages, 
Wartość wskaźnika pierwotnie: 8 
Wartość wskaźnika po zmianie: 8+5=13 

 
 


