
Załącznik nr. 1 do LSR  

 

Procedura aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Kraina Dinozaurów” 

Cel procedury: Procedura została opracowana w celu sformalizowania i usprawnienia procesu uzupełniania i 

korygowania zapisów w Lokalnej Strategii Rozwoju, by zapewnić  ich przejrzystość, jawność oraz jak najszerszy 

udział członków, partnerów LGD oraz wszystkich mieszkańców obszaru.  

Zakres procedury: Procedura określa formularz zgłaszania uwag do zapisów LSR(lub innych dokumentów LGD, w 

tym również lokalnych kryteriów wyboru) oraz schemat działań związanych ze zgłaszaniem uwag, analizowaniem ich 

zasadności oraz odrzucaniem lub akceptowaniem.  

Założenia ogólne:  

1.Proces wdrażania i aktualizacji odbywa się z możliwie najszerszym udziałem członków, partnerów LGD i 

mieszkańców obszaru z wykorzystaniem narzędzi planu komunikacyjnego 

2.Wszystkie działania LGD związane z wdrażaniem LSR oraz jej aktualizacją są jawne  

3.LGD zapewnia monitorowanie wdrażania LSR zgodnie z przyjętymi procedurami dokonywania ewaluacji i 

monitoringu.  

4.Aktualizacja LSR będzie dokonywana w przypadku konieczności wprowadzenia istotnych zmian mających wpływ 

na proces jej realizacji lub zmianę istotnych uwarunkowań zewnętrznych.  Nie powinna być dokonywana częściej niż 

raz w roku, ale dopuszcza się również nadzwyczajne okoliczności wprowadzania korekt i uzupełnień. 

5.Obsługą procesu aktualizacji od strony logistycznej zajmuje się Biuro LGD. 

 Przebieg procedury:  

1. Wnioski w sprawie zmian zapisów w LSR mogą zgłaszać:  

a. członkowie LGD 

b. organy Stowarzyszenia  

c. wszyscy interesariusze obszaru.  

2. Zgłaszanie wniosków odbywa się przy pomocy formularza stanowiącego załącznik nr 1 do procedury, który jest 

dostępny na stronie internetowej oraz w biurze Stowarzyszenia. 

3.Zgłaszane propozycje aktualizacji LSR są zamieszczane  na stronie internetowej LGD (konsultacje społeczne). 

Propozycje i uwagi analizuje Zarząd Stowarzyszenia uwzględniając wyniki bieżącego monitoringu procesu wdrażania 

LSR oraz obowiązujące przepisy prawne związane z funkcjonowaniem LGD.   

Ewaluacja własna LGD odbywa się zgodnie z przyjętymi procedurami dokonywania ewaluacji i monitoringu. Organy 

wyznaczone do dokonywania monitoringu i ewaluacji określonych obszarów LSR są zobowiązane do sporządzania 

raportów z jego wyników wraz z ewentualnymi rekomendacjami zmian zapisów w LSR.  

4. Zarząd może dodatkowo podjąć decyzję o skorzystaniu z pomocy ekspertów zewnętrznych w dokonaniu analizy 

związanej z koniecznością aktualizacji LSR. 

5. Zarząd podejmuje decyzję o zasadności/lub jej braku w kwestii zmiany zapisów LSR a następnie podejmuje  

uchwały dotyczące zmian w zapisach LSR. Zmiany LSR w zakresie zatwierdzenia zmian w Statucie Stowarzyszenia, 

Regulaminie Rady, Regulaminie Komisji Rewizyjnej, Regulaminie Zarządu oraz kryteriach oceny operacji musi 

zatwierdzić Walne Zebranie Członków. 

6. Informacja o przyjętych zmianach jest przekazywana członkom na najbliższym Walnym Zebraniu Członków  

 

Załącznik nr 1 do Procedury aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Kraina Dinozaurów” 

Formularz proponowanych zmian w dokumentach  Stowarzyszenia LGD „Kraina Dinozaurów” 

Nazwa dokumentu: 

Obecny zapis:  Proponowana zmiana: 

 

Jaki jest cel zmiany  zapisu, uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmiany:  

 

Dane zgłaszającego zmianę: 

Kontakt (adres, telefon, adres e-mail) 

 

Inne wnioski, uwagi:  

 

…………………………………………………………………………………..  

data                                                                      podpis  

 


