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Wynik przeprowadzenia konsultacji Stowarzyszenia LGD Zielone Sąsiedztwo  
Zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 - 2020. 

 

14 czerwca 2021 r zakończył się proces dwutygodniowych  konsultacji.  

Do ogłoszenia opublikowanego na stronie  http://zielonesasiedztwo.pl/2021/06/02/konsultacje-

spoleczne-w-zakresie-zmian-w-lokalnej-strategii-rozwoju/ dołączono Formularz uwag oraz 

dokumentację zmian w LSR. 

Zmiany w LSR wynikają z konieczności uaktualnienia dokumentu w zakresie pozyskania dodatkowych 

środków na realizację LSR. Samorząd Województwa Mazowieckiego przekazał zestawienie 

dostępnych kwot w euro w poszczególnych przedsięwzięciach oraz Wytyczną nr 7/1/2020 w zakresie 

jednolitego i prawidłowego wykonania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją 

strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „ Wsparcie dla 

rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2014 – 2020. Dodatkowe środki generują konieczność zmian w Planie Działania wskazującym 

harmonogram osiągnięcia poszczególnych wskaźników produktu oraz podwyższenie dostępnych 

środków  przewidzianych na realizacje projektów dla przedsiębiorców podejmujących działalność 

oraz dla tzw projektów infrastrukturalnych. 

Dodatkowe środki wskazane w piśmie z dnia 16.04.2021r przesunięto na przedsięwzięcia; 

- 1.3.1 – Wspieranie rozwoju i powstawania nowych przedsiębiorstw /premie/ oraz  

-2.2.1 tworzenie warunków dla rozwoju kultury, turystyki, rekreacji i sportu oraz przedsięwzięcia 

służące ochronie walorów przyrodniczych, zachowaniu ekosystemów, ochronie zabytkowej 

miejscowości. 

Podwyższone zostały wskaźniki dla premii oraz dostosowana liczba nowych lub zmodernizowanych 

obiektów infrastruktury kulturalnej, turystycznej i rekreacyjnej. 

Pozostałe przedsięwzięcia przeliczono po kursie administracyjnym 4,0. 

Przewalutowanie w określonych powyżej zakresach możliwe było dzięki wcześniejszemu 
uaktualnieniu Procedury oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD. 
Uaktualnienie polegało na dostosowaniu procedur do wytycznych MRIR W 7/1/2020 z grudnia 2020r. 
Konsultacje zostały przeprowadzone zgodnie z procedurami LGD. 
Uwagi i wnioski można było składać drogą mailową na adres zielonesasiedztwo@gmail.com w dniach 
01 - 14. 06. 2021r. W trybie konsultacji nie wpłynęły żadne uwagi. 
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 Zarząd LGD przyjął odnośną uchwałę.  

 
Uchwała z 148 posiedzenia 

Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo” 
Podkowa Leśna UZ 22/148/2021 

W sprawie : zatwierdzenia wyników konsultacji tj. akceptacji aktualizacji wskaźników oraz 
aktualizacji odnośnych zapisów w LSR. 

§1 
Zarząd Stowarzyszenia LGD „Zielone Sąsiedztwo” w drodze uchwały przyjętej zwykłą większością 

głosów akceptuje wyniki konsultacji społecznych  przeprowadzonych w dniach 01 - 14. 06. 
2021r. W trybie konsultacji nie wpłynęły żadne uwagi. 

§2 
Zestawienie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju, załącznikach do LSR  dotyczących planowanych 

naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez społeczność stanowi załącznik nr 1 do uchwały. 

§3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

§4 
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Biura. 

 
 

 
 

Podkowa Leśna, 14.06.2021 
 

 
……………………………………………………………….. 
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