„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Changelog LSR 2014-2020 v1.91 (listopad 2021 r.) – Stowarzyszenia Pn. Lokalna Grupa Działania
Nowa Galicja:
1) 5. Cele i wskaźniki / 5.1 Specyfikacja celów i przedsięwzięć / Opis dot. Przedsięwzięcia 2.3.1
(str. 40)
Dostosowano opis dotyczący Przedsięwzięcia 2.3.1 „Realizacja współpracy krajowej oraz
międzynarodowej partnerów realizujących strategie rozwoju” do zwiększenia budżetu na
Poddziałanie 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą
działania”
2) 5. Cele i wskaźniki / 5.5 Specyfikacja wskaźników / Tabela 32 – Matryca logiczna dla celu
ogólnego nr 1 (str. 45):
Zwiększono wartość docelową wskaźnika rezultatu „Liczba nowopowstałych obiektów
infrastruktury rekreacyjnej” dla celu szczegółowego 2.3 „Rozwój współpracy krajowej oraz
międzynarodowej” z wartości 7 na 14.
3) 7. Plan działania / (str. 50):
Dostosowano część opisową dotyczącą kwot przeznaczonych na realizację celu
szczegółowego 2.3 w związku z zwiększeniem budżetu na realizacje Poddziałania 19.3 do
poziomu 171 150,00 € (tj. 7 % kwoty przewidzianej na realizację Poddziałania 19.2).
4) 8. Budżet LSR / (str. 51):
Dostosowano treść rozdziału do zwiększenia budżetu na realizację Poddziałania 19.3.
5) Załącznik nr 3 do LSR / Plan działania (str. 69):
- Dostosowano kwoty przewidziane na realizację Przedsięwzięcia 2.3.1 w latach 2016-2018
do rzeczywistych wydatków poniesionych w związku z rozliczeniem projektów: Sieć
Infrastruktury Rekreacyjnej (19 633,50 €) oraz Międzynarodowa Promocja Enoturystyki i
Dziedzictwa Lokalnego (10 500,00 €).
- Zwiększono kwotę przewidzianą na realizację projektu współpracy krajowej w latach 20222023 do poziomu 141 061,50 €, w oparciu o uwolnione środki oraz powiększony budżet
Przedsięwzięcia 2.3.1
- Zaktualizowano kwoty w pozycji „Razem LSR”
6) Załącznik nr 4 do LSR / Budżet LSR (str. 70):
Dostosowano tabelę do powiększenia budżetu na Poddziałanie 19.3
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7) Załącznik nr 5 do LSR / Plan komunikacji / Tabela nr 1 (str. 77):
Dostosowano daty (ramy czasowe) wskazane w tabeli do przedłużonego okresu
programowania tj. do 2024 r.
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