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Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania zaprasza do udziału w przeprowadzeniu procedury
aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020.
Efektywność wdrażania przez BLGD Strategii Rozwoju Lokalnego została doceniona przez Samorząd
Województwa, który przeznaczył dodatkowe środki na kolejne nabory ogłaszane przez BLGD.
Bialskopodlaska LGD otrzymała bonus w wysokości 1 000 000,00 zł, gdyż osiągnęła poziom 78%
wartości zawartych umów o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 w stosunku do umowy
ramowej - gdzie o zwiększenie środków finansowych na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR
mogą się ubiegać wyłącznie LGD, które według stanu na dzień 31 sierpnia 2019 r. osiągnęły poziom
65% wyżej wspomnianego wskaźnika.
Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania mając na uwadze rozwój regionu oraz zaspokojenie potrzeb
lokalnej społeczności podejmuje się realizacji działań finansowanych z dodatkowych środków
otrzymanych z SW.
Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania, ubiegając się o zwiększenie środków finansowych
zobligowana jest do przeznaczenia co najmniej 50% tych środków na operacje dotyczące rozwoju
przedsiębiorczości. Proponuje się przeznaczenie 500 000,00 zł na działanie z podejmowania
działalności gospodarczej, które cieszy się ogromnym zainteresowaniem ze strony społeczności
lokalnej.
Pozostałe 500 000,00 zł proponuje się przeznaczyć zgodnie z propozycjami, które padły podczas
warsztatów refleksyjnych na jedno przedsięwzięcie z celu ogólnego II Zachowanie dziedzictwa
kulturowego, historycznego i naturalnego obszaru objętego LSR – 2.2.1 Działania promujące obszar
LSR. Połowę wcześniej wspomnianej kwoty (250 000,00 zł) planujemy przeznaczyć na publikację,
a drugą (250 000,00 zł) na imprezy promujące.
Zaproponowane zmiany przyczynią się do efektywniejszej realizacji założeń celów w strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność oraz większym stopniu zaspokoi potrzeby społeczności
lokalnej.
Zapraszamy do czynnego udziału w konsultacjach. Formularz uwag można przesyłać w formie
elektronicznej na adres: biuro@blgd.eu, poczta tradycyjną lub osobiście w biurze Bialskopodlaskiej
LGD: ul. Sapieżyńska 2/15; 21-500 Biała Podlaska.
Konsultacje trwają do 6 marca 2020r.
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