W wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych prezentujemy Państwu
proponowane zmiany LSR Lokalnej Grupy Działania „Krasnystaw PLUS” w perspektywie
finansowej 2014-2020:
Proponowane zmiany są wynikiem możliwości zwiększenia budżetu o kwotę 413 207,64 euro
(1 652 830,52 zł). Są to oszczędności z wszystkich przedsięwzięć wygenerowane w wyniku
przeliczenia dostępnego budżetu z waluty PLN na EURO.
Wykaz proponowanych zmian:
1.2 Tworzenie nowych przedsiębiorstw – 175 000,00 euro.
Wskaźniki: liczba utworzonych miejsc pracy - 7, Liczba utrzymanych miejsc pracy -7;
Kwota oszczędności na
przedsięwzięcie:
Nr

Nazwa przedsięwzięcia

Euro

1.2

Tworzenie nowych przedsiębiorstw

892,69

1.1

Rozwój przedsiębiorczości

62 928,48

2.3

Tworzenie przedsiębiorstw w branży turystycznej

26 683,46

2.2

Rozwój przedsiębiorstwa w turystyce

477,26

1.3

Inkubator

84 018,11

suma

175 000,00

2.1 Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej obszaru
– 121 500 euro.
Wskaźniki: Liczba nowych lub przebudowanych (zmodernizowanych) obiektów infrastruktury
turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej – 9 szt.,
Liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – 500 osób.
Kwota oszczędności na
przedsięwzięcie:
Nr

Nazwa

Euro

2.1

Rozwój infrastruktury

48 764,59

1.6

Wprowadzenie na rynek marki lokalnej

888,18

2.5

Rozwój i promocja lokalnych produktów

16 554,86

2.4

Poprawa obszaru i rozwój oferty

3 124,59

3.1

Działania edukacyjne

4 464,15

3.2

Wzmocnienie kapitału społecznego

16 645,35

3.3

Rozwój infrastruktury drogowej

3 243,73

3.4

CEZ

1 707,21

1.3

Inkubator

26 107,34

suma

121 500,00

2.6 Nowe produkty turystyczne na obszarze LSR – 116 707,63 euro.
Bez wzrostu wskaźników. Zwiększenie kwoty odpowiednio do optymalnej wysokości, pozwoli
na realizację 2 wskaźników w zaplanowanym zakresie, zgodnie z przyjętymi zgłoszeniami w
ramach ogłoszonych konsultacji społecznych.
Kwota oszczędności na
przedsięwzięcie:
Nr

Nazwa przedsięwzięcia

Euro

1.2

Tworzenie nowych przedsiębiorstw

50 000,00

2.6

Nowe produkty turystyczne

1 833,08

2.6

Nowe produkty turystyczne

50 000,00

1.3

Inkubator

14 874,55

suma

116 707,63

3. Rezygnacja z realizacji przedsięwzięcia 1.3 Utworzenie inkubatora przetwórstwa
lokalnego z uwagi na brak pozytywnych rozstrzygnięć ogłoszonych naborów wniosków.
4. Propozycja wprowadzenia kwoty na realizację dodatkowego projektu współpracy –
120 000 euro (łącznie 220 000 Euro na 19.3). W ramach kwoty 220 000 euro LGD zrealizuje
4 projekty współpracy:
- w ramach Przedsięwzięcia 2.1 - 175 913,67 – wprowadzenie kwoty na realizację projektu
współpracy w ramach małej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej,
dostosowano wskaźniki:
Liczba przygotowanych projektów współpracy – 1szt.
Liczba zrealizowanych projektów współpracy w tym projektów współpracy międzynarodowej
– 1 szt.
Liczba LGD uczestniczących w projektach współpracy – 2 szt.
- w ramach Przedsięwzięcia 1.5 – 18 750 – zaplanowano realizację projektu współpracy w
ramach utworzenia sieci współpracy w oparciu o Szlak kulinarny, dostosowano wskaźniki:
Liczba przygotowanych projektów współpracy – 1 szt.;
Liczba zrealizowanych projektów współpracy – 1 szt.;
Liczba LGD uczestniczących w projekcie współpracy – 5 szt.;
Liczba podmiotów w ramach sieci w zakresie krótkich łańcuchów żywnościowych lub rynków
lokalnych, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR – 2 szt.
- w ramach Przedsięwzięcia 2.4 – 25 336,33 – kwota obejmuje zrealizowany projekt
współpracy 7 534,83 oraz kwotę podpisanej umowy na realizację międzynarodowego
projektu współpracy - 17 801,50 euro.
4. Dostosowanie (korekty) treści LSR, w miejscach, które dotyczą aktualizacji składu członków LGD oraz
składu Rady zgodnie z przyjętą zmianą na WZC w dniu 09.07.2020 oraz 05.03.2021r., przeliczenia kwot
występujących w PLN na euro, dostosowanie zapisów związanych z rezygnacją z realizacji
przedsięwzięcia 1.1.3. oraz dostosowanie wartości wskaźników produktu i rezultatu w związku z
faktyczną realizacją przedsięwzięć oraz przesunięciami oszczędności.

