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Niemodlin, 04.08.2020 r.  

Zarząd Partnerstwa Borów Niemodlińskich zaprasza do udziału  
w konsultacjach zmian  

 Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) gmin Borów Niemodlińskich do roku 2023. 

W związku z otrzymaniem dodatkowych środków za dobrą realizację LSR  oraz z tzw. 
uwolnieniem kursu euro w ramach budżetów LSR Zarząd Partnerstwa zaprasza do udziału  

w II etapie konsultacji dotyczących wprowadzania zmian do LSR.  

 

Etap I, tj. wprowadzenie dodatkowych środków do LSR,  zakończył się 12 lipca 2020 r. 
podpisaniem aneksu do umowy ramowej.  

Etap II realizowany w okresie sierpień-wrzesień 2020 obejmuje wprowadzenie zmian 
wynikających z tzw. uwolnienia kursu euro i będzie przebiegać następująco:  
 
- wystąpienie przez LGD do Samorządu Województwa Opolskiego z prośbą o przeliczenie 
dostępnych środków we wszystkich przedsięwzięciach w całym harmonogramie LSR  
w walucie euro, 

- przyjmowanie uwag do:  
1) zakresu przedsięwzięć (tematyki możliwych do realizacji projektów) w zależności od 
efektywności realizowania przez nie celów oraz  
2) systemu wdrażania LSR (projekty w ramach naborów, projekty grantowe, projekty własne 
LGD, limity dotyczące wartości całkowitej projektów itp.), w zależności od efektywności 
poszczególnych etapów,  

– podjęcie decyzji przez zarząd LGD odnośnie przesunięć niewykorzystanych 
środków/oszczędności na przedsięwzięcia, które nie mają spełnionych wskaźników realizacji, 
bądź które są najbardziej pożądane z punktu widzenia osiągania celów LSR , 

- wystąpienie przez LGD do Samorządu Województwa Opolskiego z wnioskiem o zmianę 
LSR uwzględniającą zmiany w planie działania oraz harmonogramie naborów wniosków, 

- po akceptacji przez Samorząd Województwa Opolskiego publikacja nowych dokumentów  
  na stronie LGD 
 
- przedstawienie wprowadzonych zmian na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.  

 
Proponowane zmiany w LSR w Etapie II obejmują:  

a) przeliczenie na euro puli dostępnych i pozostających do wykorzystania środków w całym 
dokumencie LSR,  
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b) weryfikację kodów PKD możliwych do realizacji w przedsięwzięciach biznesowych na 
podstawie otrzymanych zgłoszeń uzasadniających powiązanie kodu PKD z zakresem 
przedsięwzięcia,  

c) w Przedsięwzięciu 4 LSR Przestrzeń kultur: zwiększenie limitu środków na realizację 
projektu współpracy do wysokości nieprzekraczającej 10% budżetu LSR (przy obecnych 
2%), 

d)  w Przedsięwzięciu 5 Krajobrazy: usunięcie przewidzianego do realizacji projektu 
grantowego ze względu na niską efektywność tego działania (niskie zainteresowanie 
organizacji, trudności administracyjne w realizacji) oraz przesunięcie środków na inny 
instrument wspierający dziedzictwo przyrodnicze tj. na duży projekt konkursowy w ramach 
naboru w Przedsięwzięciu 5, 

f) przesunięcie niewykorzystanych środków finansowych z zakresów, w których osiągnięto 
już wskaźniki realizacji, na zakresy niezrealizowane w ramach przedsięwzięcia,  

g) usunięcie z załącznika nr 5 do LSR - Plan komunikacji - działań, których realizacja jest 
utrudniona ze względu na pandemię. Usunięcie zagranicznej podróży studyjnej oraz gali 
podsumowującej 15 lecie wdrażania środków UE przez Partnerstwo Borów Niemodlińskich 
(pozostawienie materiałów promocyjnych i informacyjnych), 
 
g) wprowadzenie zmian w dokumentach związanych z wdrażaniem LSR wynikających  
z zaproponowanych rozwiązań.  

Proponowane zmiany w LSR są wynikiem tzw. uwolnienia kursu euro z indykatywnego 4 zł 
do kursu bieżącego oraz bieżącej realizacji LSR. W konsekwencji zmianie ulegną limity 
środków dostępnych na poszczególne przedsięwzięcia LSR. Podjęcie działań związanych  
z aktualizacją LSR pozwoli na pełniejszą jej realizację i osiągnięcie założonych celów.  

Zmiany nie spowodują naruszenia § 10 umowy ramowej ponieważ nie wpływają na:  
- zmianę celów ogólnych LSR,  
- zmianę obszaru objętego LSR 
- niedotrzymania zobowiązań określonych w umowie 
- zmniejszenia środków zaplanowanych do finansowania realizacji LSR do końca 2018  
i 2021 roku w budżecie LSR.  
- zmniejszenia liczby punktów otrzymanych przez LGD w poszczególnych kryteriach oceny 
LSR.  
 
Po akceptacji przez Samorząd Województwa Opolskiego zmiany zostaną opublikowane na 
stronie internetowej oraz przedstawione na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. 

 
Zakres i sposób włączenia w aktualizację społeczności lokalnej: 
- przekazywanie informacji o aktualizacji w ramach kontaktów bezpośrednich, na stronie 
internetowej, na profilu społecznościowym,  
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- przyjmowanie uwag do proponowanych zmian na udostępnionym formularzu (bezpośrednio  
w biurze, pocztą tradycyjna i elektroniczną),  
- podanie do publicznej wiadomości zestawienia zgłoszonych uwag, 
- podanie do publicznej wiadomości LSR po aktualizacji.  
 
Metoda aktualizacji LSR:  

- przewiduje się metodę partnerską: łączenie pracy zespołu odpowiedzialnego za wdrażanie 
LSR (pracownicy, organy, eksperci)  oraz uczestnictwo społeczne instytucji, podmiotów 
gospodarczych, organizacji pozarządowych i mieszkańców. 

  
Zgłaszanie uwag do proponowanych zmian oraz do treści Lokalnej Strategii Rozwoju 
w ramach Etapu II odbywa się przez wypełnienie załączonego formularza konsultacji  
i przesłanie go drogą elektroniczną na maila : biuro@boryniemodlinskie.pl lub pocztą 
na adres Partnerstwa : Rynek 52, 49-100 Niemodlin do 18.08.2020 r.  

 

Aktualna wersja LSR, do której będą wprowadzane zmiany znajduje się na stronie 
http://boryniemodlinskie.pl/download/attachment/2760/zal-1-do-umowy-ramowej-lokalna-
strategia-rozwoju-wersja-od-19032020-akceptacja-umwo-05052020.pdf  
 
Aktualny poziom realizacji wskaźników produktu w ramach LSR stanowi załącznik do 
niniejszego ogłoszenia.  

 

 

 

 

 
 


