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Konsultacje społeczne
Projekt zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju z dnia 20.08.2020 r.
W związku z aneksem do umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego usuwa
się podział na kamienie milowe w Planie Działania tj. 2016-2018, 2019-2021, 2022-2023
pozostawiając łączne wartości dla okresu 2016-2023 oraz koszty funkcjonowania w LSR podaje się w
walucie euro.
Pracownicy biura LGD przeanalizowali stopień osiągnięcia wskaźników na koniec lipca 2020 r.
Większa część wskaźników została osiągnięta, część była niedoszacowana, były też wskaźniki, które
należało usunąć. Koszty zaplanowane na bieżące funkcjonowanie biura były niedoszacowane, w
związku z tym należy przesunąć część środków z działań animacyjnych. LGD planuje pozyskiwać
dofinansowania z konkursów zewnętrznych na działania animacyjne dotychczas prowadzone na
obszarze. W związku z tym w całym dokumencie naniesiono stosowne zmiany zgodnie z załączoną
LSR.

I. Uzasadnienie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju – PROJEKTY WSPÓŁPRACY

1. Zmianie ulega opis projektu, nazwa, dodatkowo wprowadza się przygotowanie projektu
współpracy. Po przeanalizowaniu możliwości realizacji projektu wspólnie z partnerem,
podjęto decyzję, iż nie ma możliwości realizacji projektu bez działań przygotowujących
projekt współpracy tj. dokumentacji wytyczenia i opracowania szlaku, wspólnych spotkań,
wizyt studyjnych oraz szkoleń. Dodatkowo Tygiel Doliny Bugu przeanalizował możliwości
przebiegu szlaku rowerowego, uwzględnił przy tym obszar LGD szczególnie atrakcyjny
turystycznie, jeden szlak rowerowy jest niewystarczający w stosunku do potrzeb obszaru.
Proponuje się kilka pętli rowerowych, niektóre będą się przecinały z innymi szlakami co w
sumie będzie tworzyło sieć szlaków rowerowych w Dolinie Bugu. LGD chce nadal
współpracować w projekcie z inną LGD, która ma większe doświadczenie w infrastrukturze i
promocji turystycznej. Ważnym elementem projektu ma być wypracowanie wspólnego
podejścia do zarządzania sieciowymi produktami turystycznymi. Nazwa projektu współpracy
podana poniżej nie musi być tożsama z tytułem projektu współpracy. Planuje się przeznaczyć
dodatkowo min. 150.000,00 z dodatkowych środków na realizację projektu współpracy.
Przeanalizowano koszty oznakowania szlaku, dodatkowo wyszła potrzeba przeznaczenia
kosztów na przygotowanie projektu współpracy, z dotychczasowych środków nie ma
możliwości zrealizowania projektu w planowanych ramach.
Propozycja zmienionej treść projektu współpracy w LSR:
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 Sieciowe Produkty Turystyczne.
Zadanie będzie polegało na przygotowaniu i realizacji projektu współpracy w zakresie sieciowych
produktów turystycznych rowerowych i wodnych, wspólne wypracowanie metod identyfikacji,
udostępniania i zarządzania. Planuje się, że projekt współpracy będzie realizowany z LGD krajowym,
obecnie trwają prace w zakresie przygotowania porozumienia o współpracy z LGD Dolina Baryczy,
która posiada olbrzymie doświadczenie w budowie marki lokalnej, w rozwoju turystyki opartej na
potencjale regionu.
2. LGD chce skorzystać z dodatkowych środków na projekty współpracy tj. zwiększyć budżet na
10%. LGD w ostatnim roku nawiązało współpracę z LGD PRYM, gdzie wspólnie podjęto
starania żeby zrealizować projekt współpracy w zakresie rozwoju turystyki obydwu obszarów.
Przyczyniły się do tego podobne problemy, które występują w obydwu LGD tj. niedostateczny
poziom świadczonych usług informacji turystycznej, niskiej jakości materiały promocyjne,
rozproszona oferta turystyczna.
Dodatkowo przedstawiciele SLGD „Tygiel Doliny Bugu” razem z LGD Puszcza Knyszyńska oraz
LGD Puszcza Białowieska w 2019 r. brali udział w wizycie studyjnego we Francji. Gdzie m.in.
poznaliśmy projekt współpracy LGD Puszcza Knyszyńska z GAL Haut Lande d’Armagnac,
ParcNaturelRegional Lande de Gascogne oraz Stowarzyszeniem „La Foretd’ArtContemporain”
Projekt realizowany jest w latach 2018-2020. Główny temat współpracy to rozwój turystyki
na obszarach leśnych. Najważniejsza idea tego projektu to stworzenie oryginalnej oferty
pobytu na obu terytoriach w oparciu o innowacyjne wykorzystanie lokalnych zasobów
przyrodniczych i kulturowych. Główne zadania planowane do wykonania to przygotowanie
koncepcji oraz dokumentacji technicznej do realizacji obiektów sztuki nowoczesnej
pełniących jednocześnie funkcje użytkowe (obserwatorium przyrody; obiekt krótkotrwałego
przebywania turysty) oraz rzeźb na obszarze LGD Puszcza Knyszyńska oraz Landes de
Gascogne. LGD Puszcza Knyszyńska chciałby kontynuować kolejny etap prac w ramach
projektu tylko przy udziale partnera z Polski.
Otrzymaliśmy propozycję współpracy, żeby w ramach projektu współpracy na podstawie
wcześniej opracowanych koncepcji funkcjonalnej i lokalizacyjnej obiektów sztuki
nowoczesnej pełniących funkcję obserwatoriów przyrody wybudować taki obiekt na obszarze
Tygla Doliny Bugu, który będzie pełnił funkcję obserwatorium przyrody oraz inne funkcje
turystyczne.
Nazwy projektów współpracy podane poniżej nie muszą być tożsame z tytułami projektu współpracy.
Propozycja zmienionej treść projektu współpracy w LSR:
 System Lokalnej Informacji Turystycznej (SLIT)
Sieć Lokalnej Informacji Turystycznej projekt zakłada realizację działań mających na celu
integrację środowisk działających w sferze turystyki, inwentaryzację oferty turystycznej,
edukację osób zajmujących się informacją turystyczną, promocję obszaru obydwu LGD. W
ramach projektu przewiduje się warsztaty dla branży turystycznej, konferencje, mapy,
foldery, utworzenie i wyposażenie punktów IT, imprezy promocyjne, filmy, produkty
turystyczne, instalacje turystyczne itp. Projekt planowany jest do realizacji z LGD PRYM,
obecnie jest w fazie przygotowania poszczególnych działań.
Projekt współpracy zostanie zrealizowany pod warunkiem otrzymania dodatkowych środków
na realizację projektów współpracy z 19.3 PROW 2014 -2020.
 Budowa nietypowych przystani w lesie
Projekt realizowany będzie we współpracy ze Stowarzyszeniem " Lokalna Grupa Działania Tygiel Doliny Bugu". W wyniku realizacji projektu polsko-francuskiego "Wyobraźmy sobie
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nietypowe przystanie w lesie" zrealizowano m.in. konkurs studentów Politechniki
Białostockiej "Cocon Eco-Etno-Kapsuła" na koncepcję obiektu małej architektury w miejscu
publicznym - obserwatorium przyrody jako obiekt sztuki współczesnej. W wyniku konkursu
powstało kilkadziesiąt koncepcji, z których dwanaście zostało wyróżnionych i nagrodzonych.
Do trzech nagrodzonych prac wykonywane są obecnie pełne dokumentacje techniczne wraz
z kosztorysami. Projekt "Budowa nietypowych przystani w lesie" przewiduje budowę
obiektów na obszarze LGD Puszcza Knyszyńska i na obszarze Stowarzyszenia „Lokalna Grupa
Działania - Tygiel Doliny Bugu", jako promocja i dobry przykład oraz rozpowszechnienie idei
budowy "nietypowych przystani w lesie" na terenie woj. podlaskiego.
Projekt współpracy zostanie zrealizowany pod warunkiem otrzymania dodatkowych środków
na realizację projektów współpracy z 19.3 PROW 2014 -2020.
W Planie Działania dostosowuje się wartość z jednostką miary, procent realizacji wskaźnika oraz
planowane wsparcie w poszczególnych latach. Dodatkowo dodaje się nowy wskaźnik „Liczba
przygotowanych projektów współpracy” szt. 1 oraz wskaźniki projektów współpracy planowanych z
dodatkowych środków.

II. Uzasadnienie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju – EFS
W ramach przedsięwzięcia 3.2.1 Projekty Aktywności Lokalnej zrealizowano 4 nabory wniosków o
udzielenie wsparcia, w których 9 Beneficjentów podpisało umowy o dofinansowanie projektu na
łączną kwotę 1.887.920,90 zł. Dnia 12.02.2020 r. do biura SLGD TDB wpłynęło pismo dotyczące
rezygnacji Gminy Nurzec-Stacja z realizacji projektu. Do budżetu LGD powróciła kwota 142.496,25 zł.
W 2020 roku ogłoszono nabór 7/2020 na w/w przedsięwzięcie na kwotę 112 079,10 zł, w ramach
którego nie wpłynął żaden wniosek. Łączna suma oszczędności w 3.2.1 wynosi 254.575,35 zł.
Podczas indywidualnych rozmów z przedstawicielami gmin należących do SLGD „Tygiel Doliny Bugu”
analizowano realizację budżetu oraz powstałe oszczędności w ramach poszczególnych przedsięwzięć
z zakresu EFS. Liczba osób korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej na terenie LGD
zmniejszyła się i zmieniły się również powody korzystania ze świadczeń. Po analizie sytuacji
społecznej na rynku pracy w powiecie siemiatyckim, poziomu funkcjonowania rodzin na terenie
poszczególnych gmin, zauważono pozytywną zmianę w stosunku do lat ubiegłych. W związku z
powyższym nie ma potrzeby ogłaszania kolejnych naborów na PAL.
LGD widzi duże zainteresowanie wśród przyszłych beneficjentów oraz poszczególnych lokalnych
społeczności działaniami animacyjnymi, skierowanymi do małych grup mogących spotykać się w
świetlicach wiejskich, które są dostępne w prawie każdej miejscowości. Taki rodzaj wsparcia jest
możliwy w przedsięwzięciu 1.1.6. Wsparcie działań w zakresie organizowania społeczności lokalnej.
W związku z powyższym planuje się przesunięcie poniższych oszczędności 258.382,45 zł na
przedsięwzięcie 1.1.6:
- przedsięwzięcie 1.1.1- 244,60 zł
- przedsięwzięcie 3.2.1 – 254.575,35 zł
- przedsięwzięcie 3.2.2- 3.562,50 zł
Dodatkowo proponuje się przesunąć kwotę 41.617,55 zł z przedsięwzięcia 1.1.5. na 1.1.6,
umożliwiając tym samym przyszłym beneficjentom aplikowanie o maksymalną kwotę 100 tys. na
jeden projekt.

W Planie Działania dostosowuje się wartość z jednostką miary, procent realizacji wskaźnika oraz
planowane wsparcie w poszczególnych latach.
III. Uzasadnienie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju – EFRR
1. Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu” w przedsięwzięciu 2.2.1 Zielone
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technologie w gospodarstwach Domowych, (OZE - instalacje solarne) w LSR posiada budżet
4.590.688,84 zł i przypisane wskaźniki produktu:
- liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE– 671 szt.
- dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych 1,2968 MW.
Dotychczas w ramach zrealizowanych naborów rozliczono kwotę 4 001 128,35 zł oraz
wskaźniki produktu:
- liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE - 594 szt.
- dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych 2,117 MW.
Na pozostały budżet 589.560,49 zł został ogłoszony nabór w którym nie wpłynęły wnioski.
W tym typie projektu posiadamy oszczędności w wysokości 589.560,49 zł.
Dodatkowo rozliczono nabór Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (piece),
w ramach którego zostały osiągnięte wszystkie zaplanowane wskaźniki, nastąpiła
oszczędność w wysokości 1.695,69 zł. Wysłano do wszystkich gmin członkowskich z powiatu
siemiatyckiego maila z zapytaniem, czy są zainteresowane kolejnym naborem na instalacje
solarne. Dziewięć gmin (100%) przesłało odpowiedź negatywną w tej sprawie. Mieszkańcy
gmin z obszaru LGD nie są zainteresowani instalacjami solarnymi, ponieważ w ostatnich
dwóch latach gro środków zostało skierowanych na instalacje solarne i fotowoltaiczne, gdzie
te drugie cieszą się większym zainteresowaniem. Kolejnym krokiem jaki podjęliśmy było
przeprowadzenie diagnozy wśród samorządów zrzeszonych w LGD w zakresie przesunięcia
niewykorzystanych środków 591.256,18 zł na działania:
- Wymiana pokrycia dachowego z azbestu, lub
- Montaż/instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w gminach lub obiektach
użyteczności
publicznej
oraz
systemy
sterowania
oświetleniem
(ulicznym).
Większość samorządów po wcześniejszym rozeznaniu wśród mieszkańców jest za
przeznaczeniem oszczędności z instalacji solarnych na wymianę pokrycia dachowego z
azbestu.
W związku z powyższym planuje się zmniejszenie wskaźnika produktu na:
- liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE – 594 szt.
- dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych 2,117 MW
i przesunięcia środków z typu projektu 1: (OZE) w kwocie 589.560,49 zł i typu projektu 2:
Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (piece)w kwocie 1.695,69 zł, co daje
łączną kwotę 591.256,18 zł na działania z zakresu typu projektu 3: Wymiana pokrycia
dachowego z azbestu.

W Planie Działania dostosowuje się wartość z jednostką miary, procent realizacji wskaźnika oraz
planowane wsparcie w poszczególnych latach.
IV.

Uzasadnienie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju – PROW 19.2

1. Zgodnie z wytycznymi MRIRW następuje przewalutowanie budżetu PROW 19.2 z złotych na
euro w całej LSR.
2. LGD planuje skorzystać z różnic kursowych w działaniu 19.2, które wynoszą 437.675,51 euro.
Po przeanalizowaniu dotychczasowej realizacji strategii, poziomu zainteresowania
beneficjentów konkursami z 19.2 najwięcej wniosków składano na podejmowanie
działalności gospodarczej, pracownicy udzielili w tym zakresie najwięcej doradztwa.
W związku z powyższym planuje się przeznaczyć 275.000,00 euro na przedsięwzięcie
PRZEDSIEWZIĘCIE 3.1.1. Tworzenie i rozwój przedsiębiorstw na terenie LGD - na działanie
Podejmowanie działalności gospodarczej, kwotę 141.425,51 euro z różnic kursowych planuje
się przeznaczyć na przedsięwzięcie 2.1.1: Rozwój infrastruktury ogólnodostępnej, oraz kwotę
21.250,00 euro na przedsięwzięcie 1.2.1 ponieważ w tych przedsięwzięciach LGD ma nie
osiągnięte wskaźniki oraz planuje nabory w 2020 r.
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W Planie Działania dostosowuje się wartość z jednostką miary, procent realizacji wskaźnika oraz
planowane wsparcie w poszczególnych latach.

Warunki zgłaszania uwag konsultacyjnych.
Konsultacje społeczne Lokalnej Strategii Rozwoju trwają od 21.08.2020 r. do 04.09.2020 r.
Ewentualne uwagi można wnosić poprzez Formularz konsultacyjny, który należy przesłać na e-mail:
biuro@tygieldolinybugu.pl, pocztą tradycyjną na adres: ul. Warszawska 51 lok.7, 17-312 Drohiczyn
lub dostarczyć osobiście do biura LGD. Liczy się data wpływu formularza.
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