
Konsultacje społeczne dotyczące:

1) zmiany kryteriów wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany:

a)  Odnowa  obszaru  LGD (rozwój  ogólnodostępnej  i  niekomercyjnej  infrastruktury
turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej);
b) Podejmowanie działalności gospodarczej;
c) Rozwijanie działalności gospodarczej;
d)   Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego.

2) aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I. W dniu 05.06.2017 r. do biura LGD "Zielone Bieszczady" zgodnie z procedurą wpłynął
wniosek Zarządu LGD w sprawie zmiany lokalnych kryteriów wyboru operacji w zakresie:
Odnowa  obszaru  LGD (rozwój  ogólnodostępnej  i  niekomercyjnej  infrastruktury
turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej);
Podejmowanie działalności gospodarczej;
Rozwijanie działalności gospodarczej
Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały nr 7 Zarządu LGD z dnia 28.12.2015 r.- Kryteria
wyboru  operacji  wraz  z  procedurą  ustalania  lub  zmiany:  Zarząd LGD rozpatruje  wnioski
dotyczące  zmiany  kryteriów  oraz  przeprowadza  konsultacje  społeczne.

Mieszkańcy  obszaru,  przedstawiciele  sektora  publicznego,  społecznego,  gospodarczego  z
obszaru  LGD,  Grupa  Robocza  ds.  LSR,  organy  LGD  i  jej  pracownicy  mają  możliwość
składania  wniosków,  uwag  do  propozycji  zmian  lokalnych  kryteriów  wyboru  operacji. 

Mając  na  uwadze  złożoność  procedury  zmiany  lokalnych  kryteriów  wyboru  operacji,
zwracamy się z prośbą o zgłaszanie uwag na Formularzu uwag/ zmian do kryteriów wyboru
operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów LGD "Zielone Bieszczady" do dnia
11.10.2017 r.

Formularz  proponowanych  zmian  można  przesłać  na  adres  e-
mailowy: lgdzielonebieszczady@wp.pl lub złożyć osobiście w siedzibie głównej LGD, tj. ul.
Rynek 27/28 w Ustrzykach Dolnych lub biurze terenowym w Sanoku ul. Kościuszki 23 (V
piętro, pokój 511).

--------------------------
Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany z dnia 28.12.2015 r. 

Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany - propozycja zmian. 

Formularz uwag/ zmian do kryteriów wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub
zmiany kryteriów LGD "Zielone Bieszczady".

http://www.lgd-zielonebieszczady.pl/files/szk_kryt_wyb_oper.pdf
http://www.lgd-zielonebieszczady.pl/files/formularz_uwag_kryter_operacji.docx
http://www.lgd-zielonebieszczady.pl/files/formularz_uwag_kryter_operacji.docx
http://www.lgd-zielonebieszczady.pl/files/zmiana_kryt_pozost_03_10_17.pdf


II. Jednocześnie, przedkładamy do konsultacji społecznych aktualizację zapisów Lokalnej 
Strategii  Rozwoju 

Zarząd Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady" w związku z potrzebą aktualizacji
Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014 -
2020, rozpoczyna proces konsultacji społecznych mających na celu dokonanie zmian w wyżej
przywołanym dokumencie.

Korekta LSR dotyczy poniżej wymienionych obszarów tematycznych:
1. Ilość partnerów w międzynarodowym  projekcie współpracy.

Korekta polegała na zwiększeniu liczby partnerów.
2. Grupy beneficjentów zadań służących osiągnięciu celu projektu grantowego.

Podczas  zebrania  grupy roboczej  ds.  LSR w dniu14.06.2017 r.  zgłoszono i  zatwierdzono
wniosek  o  usunięcie  z  grupy  beneficjentów  zadań  służących  osiągnięciu  celu  projektu
grantowego  grup  nieformalnych.  W  ślad  za  tym  usunięto  stosowne  zapisy  w  treści
dokumentu.

3. Intensywność wsparcia poszczególnego zadania służącego osiągnięciu celu projektu
grantowego.

Podczas  zebrania  grupy roboczej  ds.  LSR w dniu14.06.2017 r.  zgłoszono i  zatwierdzono
wniosek o podniesienie intensywności wsparcia finansowego dla  NGO z 95% do 100% w
ramach  pojedynczego  zadania  grantowego.  Odpowiednie  poprawki  zostały  naniesione  w
treści LSR.

4. Dostępny  w  ramach  pojedynczego  zadania  służącego  osiągnięciu  celu  projektu
grantowego limit środków (minimalna i maksymalna kwota dofinasowania/wartości
zadania).

Podczas  zebrania  grupy roboczej  ds.  LSR w dniu14.06.2017 r.  zgłoszono i  zatwierdzono
wniosek o zmianę wartości pojedynczego zadania grantowego z przedziału 10 tys. – 50 tys.
do przedziału 5 tys.- 20 tys. zł. Zatwierdzone zmiany zostały naniesione w LSR.

5. Zmiana treści zakresu operacji.

Zmiana, spowodowana jest nowelizacją  Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniająca rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i
trybu  przyznawania  pomocy finansowej  w  ramach  poddziałania  „Wsparcie  na  wdrażanie
operacji  w  ramach  strategii  rozwoju  lokalnego  kierowanego  przez  społeczność”  objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich  na  lata  2014–2020.  Pierwotnie  zakres  brzmiał:
budowy lub przebudowy ogólnodostępnej  i  niekomercyjnej  infrastruktury turystycznej  lub
rekreacyjnej,  lub  kulturalnej,  obecnie  brzmi:  rozwoju  ogólnodostępnej  i  niekomercyjnej
infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. 

Ponadto  w  treści  LSR dokonano  korekt  oczywistych  omyłek  pisarskich,  nie  ingerując  w
zasadniczy zakres merytoryczny dokumentu.

W związku  powyższymi  zmianami  zaistniała  konieczność   aktualizacji  Strategii  Rozwoju
Lokalnego Kierowanego przez  Społeczność  na lata 2014-2020.



Zgodnie z „Procedurą aktualizacji LSR” możliwość składania uwag, wniosków i propozycji
zmian w zapisach LSR mają wszyscy członkowie LGD, jej organy, przedstawiciele sektora
publicznego, społecznego, gospodarczego jak również mieszkańcy naszego obszaru. Wobec
powyższego zwracamy się do Państwa z prośbą o zgłaszanie swoich uwag na „Formularzu
aktualizacji  LSR” w terminie do dnia  11.10.2017 r.  Propozycję  zmian Lokalnej  Strategii
Rozwoju przygotowaną przez Zarząd LGD znajdą Państwo w załącznikach poniżej.

1.      Lokalna strategia rozwoju - propozycja zmian  .

2.   Formularz aktualizacji   LSR .

http://www.lgd-zielonebieszczady.pl/files/formularz_aktualizacji_lsr.doc
http://lgd-zielonebieszczady.pl/files/lokalna_strategia_rozwoju_03_10_2017.pdf

