
   

 

 

 

 

 

 
Zmiany wprowadzone w Lokalnej Strategii Rozwoju „Kraina Bobra” w dn. 27 kwietnia 2011 

 
1. str. 11: 

 w pkt I. III. Charakterystyka partnerstwa i sposób rozszerzania/zmiany składu LGD zmiana liczby członków z 63 

na 64 

 w Tab. w poz. 13 zmiana pełnionej funkcji w LGD z Prezes Zarządu na Członek zwyczajny 

2. str. 12: 

 w Tab. poz. 34 zmiana pełnionej funkcji w LGD z Członek Komisji Rewizyjnej na Członek Zwyczajny w związku 

ze złożoną rezygnacją, poz. 62 zmiana pełnionej funkcji w LGD z Członek zwyczajny na Członek Zarządu, 

dopisanie poz. 64 Karczma „Upita” w związku z przyjęciem nowego członka. 

 w Tab. Struktura reprezentatywności oraz w pierwszym akapicie pod tabelą zmiana ilości oraz % udziału 

poszczególnych sektorów w składzie LGD 

 Ostatnie zdanie pod tabelą: „Sektor publiczny stanowi 17% a sektor gospodarczy 16% ogółu członków 

Stowarzyszenia” zmienia treść na: „Sektor publiczny i gospodarczy stanowią po 17% ogółu członków 

Stowarzyszenia”.  

3. str. 14: 

 pkt 2) a) rozszerzenie zapisu o zwrot „a w szczególności za nieusprawiedliwioną nieobecność w trzech kolejnych 

posiedzeniach jego władz” 

4. str. 17: 

 w schemacie zmiana ilości członków Walnego Zebrania z 63 na 64 

5. str. 18: 

 w Tab. Członkowie Zarządu LGD wykreślenie w poz. 1 Roch Andrzej Charyton a wpisanie Katarzyna Śniecińska 

oraz wykreślenie nazwy reprezentowanej gminy.  

6. str. 19: 

 w Tab. Dane członków Komisji Rewizyjnej wykreślenie poz. 10 oraz pod tabelką zmiany % składu Komisji 

7. str. 54: 

 przeredagowanie treści celu szczegółowego 1.1 z Zwiększenie zakresu i poziomu wiedzy mieszkańców nt. 

możliwości realizacji zawodowej na obszarach wiejskich na Zwiększenie poziomu wiedzy mieszkańców nt. 

możliwości realizacji zawodowej na obszarze LGD. 

 rezygnacja z wyszczególnienia celu szczegółowego 1.3 Ochrona środowiska i zwiększenie świadomości 

proekologicznej oraz wykorzystania energii odnawialnej 

 w pkt cel szczegółowy 1.1. zamiana celu na przeredagowany. 

8. str. 55: 

 wykreślenie treści od zapisu: „Cel szczegółowy 1.3 (….) do założeń Strategii” 

 w celu szczegółowym nr 2 przeredagowanie treści celu szczegółowego 2.1 z Poznanie własnych walorów i 

słabości, które trzeba eliminować na Podniesienie świadomości mieszkańców nt. szans rozwoju turystyki na 

obszarze LGD.  

 przeredagowanie treści celu 2.2. z Rozwój usług turystycznych na Poprawa ilości i jakości infrastruktury 

turystycznej oraz promocja posiadanych walorów obszaru LGD.  

 wykreślenie celu szczegółowego 2.3 i 2.4. 

 w pkt cel szczegółowy 2.1 i cel szczegółowy  2.2 zamiana celów na przeredagowane. 

9. str. 56: 

 wykreślenie treści dotyczących celów 2.3 i 2.4 od zapisu: „cel szczegółowy 2.3 (…) do założeń Strategii” 

 w celu ogólnym nr 3 przeredagowanie treści: celu szczegółowego 3.1 z Rozwój infrastruktury kulturalnej i 

sportowo-rekreacyjnej na Aktywizacja mieszkańców poprzez inicjatywy społeczne, oraz celu szczegółowego 3.2 z 

Zwiększanie liczby imprez kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych na  Zwiększenie dostępności do infrastruktury 

służącej społeczności lokalnej oraz wykreślenie celu szczegółowego 3.3. Aktywizacja mieszkańców. 



 w pkt cel szczegółowy 3.1. zamiana celu na przeredagowany. 

10. str. 57: 

 w pkt cel szczegółowy 3.2. zamiana celu na przeredagowany. 

 wykreślenie zapisu: „Cel szczegółowy 3.3 (….) wdrażania założeń Strategii” 

11. str. 58: 

 zmiana obecnego wykresu z celami szczegółowymi i przedsięwzięciami na wykres zgodny ze zmienionymi celami 

szczegółowymi i przedsięwzięciami – wprowadzana treść stanowi załącznik nr 1a do uchwały  

12. str. 60-63: 

 wykreślenie w całości tabel z przedsięwzięciami nr I-III i wpisanie tabel z nowymi przedsięwzięciami I-VI - 

wprowadzana treść stanowi załącznik nr 1b do uchwały 

13. str. 68: 

 w drugim akapicie wykreślenie pierwszego: „Wskaźnik produktu, czyli ilość operacji w matrycach logicznych 

został oszacowany na podstawie poniższej tabeli” i ostatniego zdania: „Jest to jednak niezbędne uproszczenie dla 

sporządzenia matryc logicznych przedsięwzięć”. 

14. str. 69-71: 

 wykreślenie 3 matryc logicznych w całości i wpisanie 6 matryc logicznych dla nowych przedsięwzięć - 

wprowadzana treść stanowi załącznik nr 1c do uchwały 

15. str. 85: 

 w pkt VI. Spójność specyfiki obszaru z celami LSR w zdaniu „Cel numer 1 realizowany będzie poprzez trzy cele 

szczegółowe” zmian słowa „trzy” na „dwa” oraz przeredagowanie celu szczegółowego 1.1 oraz wykreślenie celu 

szczegółowego 1.3. 

16. str. 82: 

 w pierwszym akapicie wykreślenie zapisu; „Ochrona środowiska (…) na energię”.  

 w drugim akapicie zmiana zapisu: „Poznanie własnych walorów i słabości, które trzeba eliminować” na 

„Podniesienie świadomości mieszkańców nt. szans rozwoju turystyki na obszarze LGD” oraz wykreślenie zapisu: 

„a więc drugi cel szczegółowy, wynika bezpośrednio z jej obecnego stanu”. 

 w drugim akapicie zastąpienie zapisu: „trzech pozostałych celów szczegółowych” na „celu szczegółowego” i 

zapisu „„Rozwój usług turystycznych” oraz „Poprawa ilościowa i jakości infrastruktury turystycznej”, „Promocja 

zasobów zmierzająca do poprawy wizerunku obszaru LGD wśród potencjalnych turystów”” zapisem „Poprawa 

ilości i jakości infrastruktury turystycznej oraz promocja posiadanych walorów obszaru LGD”. 

17. str. 87: 

 w pierwszym akapicie w pkt 3.1 zmiana zapisu „Rozwój infrastruktury kulturalnej i sportowo-rekreacyjnej” na 

„Aktywizacja mieszkańców poprzez inicjatywy społeczne” oraz zapisu 3.2. „Zwiększanie liczby imprez 

kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych” na „Zwiększenie dostępności do infrastruktury służącej społeczności 

lokalnej” i wykreślenie pkt „3.3 Aktywizacja mieszkańców”. 

 w ostatnim wierszu wykreślenie zapisu: „Poniższe schematy odzwierciedlają realizację celów przez operacje”. 

18. str. 88-90: 

 wykreślenie 3 schematów: Operacje realizujące cel ogólny 1, Operacje realizujące cel ogólny 2, Operacje 

realizujące cel ogólny 3 

19. str. 91: 

 w pkt VII. Uzasadnienie podejścia zintegrowanego dla planowanych w ramach LSR przedsięwzięć wykreślenie w 

pierwszym ppkt. treści od zdania drugiego do końca akapitu: „Przykładem wzajemnego powiązania (…) w 

rozdziale czwartym naszego opracowania”. 

20. str. 102: 

 w pkt 4 a) zmiana słowa „głównych” na „ogólnych”  

21. str. 104: 

 dostosowanie treści Karty oceny zgodności operacji z LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina 

Bobra” do zaktualizowanych zapisów celów szczegółowych i odpowiadających im przedsięwzięć w następujący 

sposób: 

- zmiana nazwy celu szczegółowego 1.1. „Zwiększenie zakresu i poziomu wiedzy mieszkańców nt. możliwości 

realizacji zawodowej na obszarach wiejskich” na „Zwiększenie poziomu wiedzy mieszkańców nt. możliwości 

realizacji zawodowej na obszarze LGD” 

- wykreślenie celu „1.3. Ochrona środowiska i zwiększenie świadomości proekologicznej oraz wykorzystania 

energii odnawialnej” 



- zmiana nazwy celu szczegółowego 2.1. „Poznanie własnych walorów i słabości, które trzeba eliminować” na 

„Podniesienie świadomości mieszkańców nt. szans rozwoju turystyki na obszarze LGD” 

- zmiana nazwy celu szczegółowego 2.2. „Rozwój usług turystycznych” na „Poprawa ilości i jakości infrastruktury 

turystycznej oraz promocja posiadanych walorów obszaru LGD” 

- wykreślenie celu szczegółowego „2.3. Poprawa ilościowa i jakościowa infrastruktury turystycznej” 

- wykreślenie celu szczegółowego „2.4. Promocja zasobów zmierzająca do poprawy wizerunku obszaru LGD 

wśród potencjalnych turystów” 

- zmiana nazwy celu szczegółowego 3.1. „Rozwój infrastruktury kulturalnej i sportowo rekreacyjnej” na 

„Aktywizacja mieszkańców poprzez inicjatywy społeczne” 

- zmiana nazwy celu szczegółowego 3.2. „Zwiększanie liczby imprez kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych” na 

„Zwiększenie dostępności do infrastruktury służącej społeczności lokalnej” 

- wykreślenie celu szczegółowego „3.3. Aktywizacja mieszkańców” 

22. str. 105: 

 wykreślenie w całości przedsięwzięć 1. „Bądź markowy - zarabiaj z Bobrem”, 2. „Wypoczynek na Podlasiu i 3. 

„Żyj aktywnie i kulturalnie” i wpisanie nowych przedsięwzięć – I. Świadomi i aktywni przedsiębiorcy, II. 

Wsparcie przedsiębiorczości, III. Poznanie walorów i słabości obszaru LGD, IV. Rozwój usług turystycznych, V. 

Integracja społeczności lokalnej, VI. Rozwój infrastruktury społecznej. 

23. str. 109: 

 w schemacie określającym procedurę oceny operacji z LSR przeredagowanie nazw celów szczegółowych i 

przedsięwzięć - wprowadzana treść stanowi załącznik nr 1d do uchwały 

24. str. 130: 

 w pkt 5 zmiana słowa „ocenionych” na  „wybranych”. 

25. str. 131: 

 w pkt 8 wykreślenie treści: „zgodnymi i niezgodnymi z LSR oraz z kryteriami wyboru” a wpisanie 

„wybranych/niewybranych”. 

26. str. 133: 

 w tabeli w wierszu siódmym i ósmym w ostatniej kolumnie zmiana słowa „ocenionych” na  

„wybranych/niewybranych”. 

27. str. 135: 

 w Graficzne przedstawienie procedury dotyczącej wyboru operacji w środkowej kolumnie w czwartym polu 

zmiana zapisu „zgodnych/ niezgodnych z LSR” na  „wybranych/niewybranych”. 

28. str. 143: 

 w tabeli w wierszu pierwszym w trzeciej kolumnie zmiana zapisu: „zgodnych/niezgodnych z LSR. Sporządzenie 

listy ocenionych operacji” na „wybranych/niewybranych” w czwartej kolumnie zmiana zapisu: „zgodnych 

/niezgodnych z LSR. Lista ocenionych operacji” na „wybranych/niewybranych” oraz w piątym wierszu w trzeciej 

kolumnie zmiana zapisu „zgodnych/niezgodnych z LSR” na „wybranych/niewybranych” 

29. str. 145: 

 w Graficzne przedstawienie procedury odwołania od rozstrzygnięć Rady w pierwszym lewym polu zmiana zapisu 

„operacji zgodnych/niezgodnych z LSR. Sporządzenie listy ocenionych” na „wybranych/niewybranych”. 

30. str. 148 – Tab. Budżet LGD „Kraina Bobra”: 

 w pierwszym i drugim wierszu: 

- w kolumnie „Koszty bieżące LGD” zmiana kwoty 79 973,29 na kwotę 79 969,29 

- w kolumnie „Suma” zmiana kwoty 1 434 068,08  na kwotę 1 434 064,08 

 w trzecim i czwartym wierszu: 

- w kolumnie „Małe projekty” zmiana kwoty 560 210,40 na kwotę 290 592,16 

- w kolumnie „Koszty bieżące LGD” zmiana kwoty 115 667,32 na kwotę 115 632,32 

- w kolumnie „Nabywanie umiejętności i aktywizacja” zmiana kwoty 299 780,01 na kwotę 299 764,94 

- w kolumnie „Suma” zmiana kwoty 2 122 165,73 na kwotę 1 852 497,42 

 w piątym i szóstym wierszu: 

- w kolumnie „Małe projekty” zmiana kwoty 560 210,40 na kwotę 829 828,64 

- w kolumnie „Suma” zmiana kwoty 2 508 357,00 na kwotę 2 777 975,24 

 w dziewiątym i dziesiątym wierszu: 

- w kolumnie „Koszty bieżące LGD” zmiana kwoty 104 256,00 na kwotę 104 295,00 

- w kolumnie „Nabywanie umiejętności i aktywizacja” zmiana kwoty 25 045,86 na kwotę 25 006,93 



- w kolumnie „Suma” zmiana kwoty 475 201,86 na kwotę 475 201,93 

 w jedenastym i dwunastym wierszu: 

- w kolumnie „Nabywanie umiejętności i aktywizacja” zmiana kwoty 17 000,00  na kwotę 17 054,00 

- w kolumnie „Suma” zmiana kwoty 432 484,00 na kwotę 432 538,00 

31. str. 159: 

 w trzecim akapicie zmiana cyfry „3” na „6” oraz słowa „przedsięwzięcia” na „przedsięwzięć”, ponadto wykreślenie 

całej treści dotyczącej przedsięwzięć I-III od słów: „Realizację 1 Przedsięwzięcia (…)” do „Minimum 21 imprez na 

obszarze LGD do 2015r” i zastąpienie jej treścią dotyczącą przedsięwzięć I-VI - wprowadzana treść stanowi 

załącznik nr 1e do uchwały 


