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Załącznik nr … do protokołu WZC z dnia 27.03.2019 r.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania
„Bądźmy Razem”
Wniosek Zarządu w sprawie aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju
Po analizie Raportu z ewaluacji LSR, podczas której respondenci wskazali zasoby
przyrodnicze jako czynnik rozwoju obszaru oraz wyrazili oczekiwanie, by LGD wspierało
rozwój lokalnej kultury i turystyki oraz promowało lokalne

dziedzictwo przyrodnicze i

kulturowe Zarząd Stowarzyszenia- Lokalnej Grupy Działania „Bądźmy Razem” zwraca się z
wnioskiem do Walnego Zebrania Członków o aktualizację Lokalnej Strategii Rozwoju na lata
2014-2020 w celu pozyskania dodatkowych środków na działanie 19.3 PROW
„Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania.”
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 października 2015 r., Dz. U.
poz. 1839 § 7. 1. Określa, że „pomoc jest przyznawana do wysokości limitu, który w okresie
realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 dla jednej LGD wynosi
nie więcej niż 5% wysokości środków określonych w umowie ramowej zawartej na podstawie
art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej
społeczności na poddziałanie, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 14 lit. b ustawy,
z tym, że pomoc na operacje polegające wyłącznie na przygotowaniu projektu współpracy nie
może przekroczyć 1% wysokości tych środków.
W związku z powyższym – proponowana zmiana w LSR polega na owskaźnikowaniu i
dopisaniu pozostałych 3% środków na projekty współpracy.
Zmiany te obejmują:
W opisie poszczególnych przedsięwzięć wskazanych z LSR (str. 44)
W tabeli uwzględnionych projektów współpracy proponuje się dopisać: Projekt krajowy,
realizuje cel szczegółowy 2.3 LSR. Zwiększenie poczucia więzi mieszkańców z obszarem.
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Uzasadnienie: Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem” w Lokalnej
Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ma uwzględnione we wskaźnikach i obudżetowane 2%
środków na projekty współpracy. Proponuje się dopisać kolejny projekt współpracy.
Odpowiednio też w Rozdziale V. Cele i wskaźniki w tabeli opisującej cele, przedsięwzięcia
i wskaźniki (str.50) przedsięwzięcie Popularyzacja obszaru LGD Bądźmy Razem w
odniesieniu do wskaźnika
Liczba zrealizowanych projektów współpracy - wartość końcowa 2023 rok - 1
proponuje się zmienić wartość tego wskaźnika:
Liczba zrealizowanych projektów współpracy - wartość końcowa 2023 rok - 2
Uzasadnienie: W związku z możliwością ubiegania się o 3% środków na projekt współpracy
proponuje się zwiększenie wskaźnika produktu odnoszącego się do Liczby zrealizowanych
projektów współpracy z 1 na wartość końcową 2.
Ponadto:
W Rozdziale V. Cele i wskaźniki
W tabeli opisującej cele, przedsięwzięcia i wskaźniki (str. 49) wskaźnik rezultatu w 2.1
w brzmieniu: Liczba osób korzystających z nowopowstałych lub zmodernizowanych obiektów
infrastruktury kulturalnej, rekreacyjnej i sportowej. Wskaźniki rezultatu dla celu ogólnego
plan 2023 rok - 45 000
Proponuje się zmienić wskaźnik: Wskaźniki rezultatu dla celu ogólnego plan 2023 rok - 4500
W tej samej tabeli na tej samej stronie wskaźnik rezultatu w 2.2 w brzmieniu: Liczba
uczestników wydarzeń kulturalnych w ciągu roku. Wskaźniki rezultatu dla celu ogólnego plan
2023 rok - 30 000
proponuje się zmienić na: Wskaźniki rezultatu dla celu ogólnego plan 2023 rok - 3000
W tej samej tabeli na tej samej stronie wskaźnik rezultatu w 2.3 w brzmieniu: Liczba
uczestników wydarzeń służących zachowaniu, upowszechnianiu oraz promocji obszaru LSR
lub produktów i usług lokalnych. Wskaźniki oddziaływania dla celu ogólnego plan 2023 rok 45 000
proponuje się zmienić na: Wskaźniki rezultatu dla celu ogólnego plan 2023 rok - 4500
Uzasadnienie: Na etapie tworzenia LSR przyjęto błędne założenia polegające na
przeszacowaniu wskaźnika w stosunku do potencjału ludnościowego obszaru. Tym samym
wskaźnik był bardzo wysoki trudny do osiągnięcia, co znajduje potwierdzenie w danych
monitoringowych.
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W Załączniku 3 – Plan działania wskazujący harmonogram osiągania wskaźników
produktu
W ramach celu ogólnego: 2 Wykorzystanie lokalnego potencjału dla poprawy jakości życia
mieszkańców, w celu szczegółowym: 2.3. Zwiększenie poczucia więzi mieszkańców z obszarem.
Nazwa wskaźnika: Liczba zrealizowanych projektów współpracy
proponuje się wprowadzić zmianę wartości wskaźnika: w okresie 2016-2018 % realizacji
wskaźnika narastająco ze 100% na 50%.
W tym samym wskaźniku proponuje się wprowadzić zmianę wartości wskaźnika mierzonego
w sztukach w latach 2022-2023 z 0 szt. na 1szt.
Proponuje się wprowadzić zmianę wartości wskaźnika: w okresie 2022-2023 % realizacji
wskaźnika narastająco z 0% na 100%.
Proponuje się wprowadzić zmianę wartości wsparcia z kwoty 0 na kwotę 270 000.
W komórce Razem wartość wskaźników 2016-2023 proponuje się zmianę z 1 szt. na 2 szt.
W komórce Razem 2016-2023 Planowane wsparcie w PLN proponuje się zmianę się z kwoty
59 993 na kwotę 329 993. Analogicznie zmieni się kwota w komórce Razem cel szczegółowy
2.3 2022-2023 Planowane wsparcie w PLN z 270 000 na 540 000. W komórce Razem 20162023 Planowane wsparcie w PLN zmieni się kwota z 734 993 na 1 004 993.
Konsekwencją wprowadzonych zmian będzie zmiana w:
Razem cel ogólny II z kwoty 1455 00 na kwotę 1725 000 (str. 73)
Analogicznie proponuje się zmianę w punkcie Razem 2016-2023 Planowane wsparcie w PLN
z kwoty 4 765956 na kwotę 5 035 956
Razem LSR 2022-2023 Planowane wsparcie w PLN proponuje się zmianę ogólnej wysokości
wsparcia w całym okresie wdrażania LSR z kwoty 3 202 500 na kwotę 3 427 500 i w punkcie
Razem 2016-2023 Planowane wsparcie w PLN z kwoty 9 480 000 na kwotę 9 750 000.
Uzasadnienie: Zmiany wynikają z procesu wdrażania LSR i prowadzą do aktualizacji
wysokości planowanego wsparcia z 2% na 5% na projekty współpracy zgodnie z wyżej
wymienionym Rozporządzeniem.
Tabela 7 Planowany budżet na poszczególne zakresy wsparcia (str. 74).
Proponuje się wprowadzić zmianę wartości wsparcia finansowego w zakresie wsparcia Współpraca PROW z kwoty 180 000 na 450 000. Razem EFSI z kwoty 180 000 na 450 000
Analogicznie zmianie ulegnie w punkcie Razem PROW kwota z 11 230 000 na 11 500 000
i z EFSI z kwoty 11 230 000 na 11 500 000.
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Uzasadnienie: Zmiana jest podyktowana tym, że na współpracę EFRROW (art. 35 ust. 1 lit. c
rozporządzenia nr 1303/2013) przeznaczona jest kwota 5% środków na realizację LSR
w kwocie 450 000 zł, na etapie wyboru LSR LGD ubiegło się tylko o 2% dostępnych
środków na projekty współpracy w kwocie 180 000 zł, Koszty bieżące (art. 35 ust. 1 lit. d
rozporządzenia nr 1303/2013). Kwotę tą zwiększy się o 3% tj. 270 000 zł.

Ponadto:
W tabeli 9 zakładane wskaźniki w oparciu o planowany budżet planu komunikacji
(finansowanych w ramach poddziałania koszty bieżące i aktywizacji) oraz planowane
efekty działań komunikacyjnych
Proponuje się dokonać zmianę w roku 2019 r. Nazwę działania z Artykuły w prasie lokalnej
na Artykuły w mediach. W punkcie Środki przekazu proponuje się zmianę nazwy z Prasa
lokalna, w tym strona internetowa na Media, w tym strona internetowa.
W punkcie Wskaźnik proponuje się zmianę z Liczba artykułów w prasie lokalnej w 2019 r. –
12. Liczba artykułów w wersji internetowej – 12 na Liczba artykułów w mediach – 12
W roku 2021 w punkcie Środki przekazu proponuje się zmianę z Prasa lokalna, w tym strona
internetowa na Media, w tym strona internetowa. W punkcie Wskaźnik proponuje się zmianę z
Liczba artykułów w prasie lokalnej – 2 na Liczba artykułów w mediach – 2.
Uzasadnienie: Zmiana następuje z powodu zawieszenia miesięcznika „Węgrowskie Bądźmy
Razem”. Informacje o wydarzeniach Stowarzyszenia – LGD „Bądźmy Razem” będą
publikowane na stronie internetowej i w innych mediach.
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