
1 
Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki na lata 2014 – 2020        

 

ZAŁĄCZNIK 1: PROCEDURA AKTUALIZACJI LSR. 

Celem procedury jest sformalizowanie procesu dokonywanie korekt w Lokalnej Strategii Rozwoju, 

aby zapewnić jak najszerszy udział partnerów LGD i wszystkich mieszkańców obszaru LGD. Procedura 

obejmuje czynność oraz schemat działań związanych, ze zgłaszaniem, analizowanie i przyjmowaniem  zmian 

wprowadzanych w zapisach LSR. 

Proces wdrażania i aktualizacji odbywa się z jak najszerszym udziałem partnerów LGD i wszystkich 

mieszkańców obszaru LGD Dorzecza Zgłowiączki. Wszystkie działania LGD dotyczące wdrażania LSR są 

jawne.  Aktualizacja LSR powinna być dokonywane nie częściej niż raz do roku,  jednakże aktualizacja będzie 

następowała za każdym razem, gdy zajdzie taka konieczność a informacja o niej natychmiast będzie 

przesyłana poprzez wszystkie wspomniane wcześniej kanały dystrybucji informacji. Zmiany w LSR mogą 

również wynikać z procesów monitoringu i ewaluacji. Za logistykę procesu aktualizacji odpowiedzialne jest 

Biuro LGD, które uwzględniać będzie następujące zasady: 

1. Wnioski w sprawie zmian zapisów w LSR mogą zgłaszać członkowie LGD, organy Stowarzyszenia LGD 

Dorzecza Zgłowiączki oraz wszyscy mieszkańcy obszaru objętego LSR. 

2. Każda aktualizacja LSR poprzedzona będzie akcją informacyjną dla mieszkańców z wykorzystaniem 

dostępnych sposobów (prasa, ulotki, Internet, plakaty, punkt informacyjny). 

3. Podczas aktualizacji LSR przeprowadzane będą konsultacje społeczne z mieszkańcami poprzez badania 

ankietowe, spotkania oraz pracę punktu informacyjnego, do którego mieszkańcy mogą zgłaszać 

wszelkie swoje sugestie, co do zmian w LSR. Forma i zakres konsultacji będzie uzależniony od zakresu 

aktualizacji LSR i będzie każdorazowo opisana w poprzedzającej ją akcji informacyjnej, aby zapewnić 

mieszkańcom systematyczny i powszechny dostęp do zmian oraz dopasować zakres konsultacji do 

zakresu aktualizacji. 

4. Co najmniej raz w roku Dyrektor Biura dokonuje ewaluacji własnej LGD w oparciu sprawozdanie                       

o postępie realizacji LSR w danym roku kalendarzowym wraz z ewentualnymi rekomendacjami zmian 

zapisów w LSR. W sytuacjach tego wymagających Zarząd może podjąć decyzję o zleceniu ekspertom 

zewnętrznym analizy związanej z koniecznością aktualizacji dokumentów Stowarzyszenia, w tym 

realizowanej Lokalnej Strategii Rozwoju. 

5. Aktualizacji i zmian w LSR, oraz jej załącznikach dokonuje Zarząd LGD, przy jednoczesnym zobowiązaniu 

do zaprezentowania zmian na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. 


